
Entre vidas, saberes e sabores

Este é um livro para ser lido com calma, saboreando, em cada página, a alegria 
de conhecer as pessoas que teceram a história da Udesc com cumplicidade, 
compromisso e esperança.
Nessas páginas, encontramos as vidas que se misturam a saberes e sabores do 
Centro de Artes (Ceart). Técnicos e técnicas que, em seu trabalho cotidiano, 
foram ou são protagonistas na feitura da Udesc. Trabalho fundamental de 
pessoas dedicadas que possibilitaram e possibilitam que as ações-fim da 
universidade aconteçam com o primor esperado.
Saberes, pois cada uma dessas pessoas, a seu modo, aprende e ensina no 
exercício profissional. Somos universidade; então, em certo sentido, docentes e 
técnicos são educadores. Nossas ações são exemplos. E, assim, as experiências 
evidenciam a qualidade, não apenas humana, mas também técnico-científica das 
pessoas que escreveram esta obra.
As páginas também estão recheadas de sabores, pois os relatos nos trazem a 
memória afetiva de um Ceart em permanente construção, com gostos, sons, 
cores múltiplas e diversas.
Técnicos e técnicas que marcam, por meio da escrita, a história de um centro de 
referência em sua área de atuação. Alguns já não estão entre nós; por isso, a 
escrita ganha emoção e traz à tona a lembrança de pessoas que permanecem 
vivas em nossos corações.
É um livro para entender que a Udesc é viva e pulsante, em que técnicos e 
técnicas são fundamentais para o vibrar de uma instituição que precisa 
permanecer antenada aos desafios dos novos tempos.
Uma leitura inesquecível entre vidas, saberes e sabores.

Professor Dr. Lourival José Martins Filho – Faed
Coordenador de Pós-Graduação – PROPPG

Disse o poeta: “da luta cotidiana, faz do 
sumo beberagem” e, na singeleza da frase, 
a expressão das memórias dos colegas do 
Centro de Artes se sintetizou.

Cada pessoa que fez das salas e espaços 
do CEART a constância dos seus dias de 
trabalho e aprendizado, de conquistas e 
dissabores, aprendeu, na luta diária, a extrair 
força e coragem para permanecer na lida.

Assim é um ambiente em que setores 
dividem equipes, opiniões formam filiações e 
simpatias levam para fora das horas de 
trabalho uma amizade que atravessa 
décadas. Como servidora da educação, 
ocupando a função de professora, já se 
passaram 25 anos convivendo com os 
desafios, as encrencas e os risos soltos 
dessa gente de garra e fé que compõe a 
equipe de trabalhadores e trabalhadoras do 
CEART. Nos corredores e pátios, minhas 
filhas e meus colegas, seus filhos e minhas 
aulas foram crescendo, acontecendo e 
virando arte ao longo destes anos. Quantas 
barrigas grandes eu vi? Quantos destes 
rebentos já se tornaram estudantes de 
nosso CEART? Quantos jovens de ontem, 
tímidos e curiosos ao mesmo tempo, são os 
colegas de hoje? Isso tudo só nos dá a 
certeza de que há vida, sangue e pulsão na 
instituição em que labutamos diariamente e 
que, para existir, não pode nos dispensar.

Que venham outros 35 anos. Mesmo que 
nossos corpos não mais acompanhem essa 
história, junto a ela e nas gerações futuras 
nós estaremos, pois o dia de amanhã 
floresce da semente depositada na terra 
hoje. A colheita é certa, pois a terra é farta e 
a semente é boa.

Prof. Dra. Mara Rúbia Sant’Anna
Departamento de Moda - efetivada em 1997

Maria Aparecida Clemêncio é catarinense 
de Tubarão. Doutora em Educação pela 
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pesquisa e extensão, no campo da 
educação e das artes, participando e 
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está coordenadora do Nudha – Núcleo de 
Diversidade, Direitos Humanos e Ações 
Afirmativas da Udesc/Ceart.
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Secretaria de Ensino de Graduação CEAD.
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e têxteis.

Roberval de Oliveira Santos, Auto-didata 
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como “free-lancer” paralelo à outras 
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Prefácio 
Janete Gheller

Fiquei bem feliz por ter sido convidada a prefaciar o livro dos 35 anos do Centro de Artes da Udesc - mesmo 
porque assisti, bem de perto, ao desenvolvimento de sua estrutura e, principalmente, ao seu crescimento. 
Posso confirmar os relatos das pessoas, contidos no livro, aliás dos próprios autores, assim como os pas-
sos dados para se chegar ao que, atualmente, é o Ceart. 

De todos os centros que compõem a Udesc, reconhecida como universidade em 1985, o Ceart sempre 
foi despojado de regalias. Quero dizer com isso que, em seu desenvolvimento, sempre contou com poucos 
recursos. Nem por isso as pessoas que nele trabalharam, e trabalham, deixaram de fazer acontecer. Isto 
explica o que se lerá mais de uma vez em relatos: “É o que se ouve: faz muito com pouco!” Percebe-se 
nitidamente, ao se cruzar por seus corredores, um clima de alegria, simpatia, satisfação de professores, 
técnicos e alunos, produto de suas realizações e conquistas, angariadas com muita perseverança.

Da máquina de escrever, do mimeógrafo ao computador, sempre houve a intenção de acertar. A causa 
de tanto progresso se deve à união da equipe, ou seja, se deve a alunos, a professores e, principalmente, 
a técnicos, que trabalham juntos com muito otimismo. Além de o Ceart proporcionar vários cursos aos 
alunos, a comunidade tem acesso a apresentações de teatro, música, que é a maneira pela qual o Centro 
se expressa, organizando eventos, não apenas para seu pessoal, mas para todo o público que deseja arte 
gratuita e dela gosta.

Diga-se, a bem da verdade, que os técnicos e alunos do Ceart participam, e muito, de eventos, apresen-
tações, manifestações e lutas, tudo sempre com muita garra. Estou falando de um centro em que tudo foi 
conquistado a duras penas; que começou pequeno e se foi agigantando com o passar do tempo. Sabe-se 
que alguns colegas já não estão mais entre nós; no entanto, são lembrados com muita saudade.

O Ceart é assim: sinaliza projetos e os realiza, sempre dentro do que é possível. Há, neste livro, de-
poimentos de técnicos comprometidos com atividades que acabaram virando setores, e por eles são ou 
foram responsáveis à medida que foram criados, tais como: fóruns, Núcleo Pedagógico de Educação e 
Arte; o Núcleo de Comunicação; o Núcleo de Produção Cultural; o Nudha; a Coppta; o FIK; o Ceart Aberto; 
o Laboratório de Fotografia; o Laboratório de Informática; a Oficina Metalmecânica; o Laboratório de 
Confecção; a Modateca; o Mova-se, entre outros. E muitas publicações.

O Ceart é exemplar quando se trata de iniciativa, inovação, conquista, renovação, sendo referência em 
educação. A primorosa participação dos técnicos desta instituição foi, e sempre será, movida, pelo entu-
siasmo e a criatividade, mantendo um diálogo aberto com alunos e professores de tal forma a envolver a 
comunidade à qual pertence.

 Integração é um termo que o define bem, e reconhecimento é o que se deve a estas pessoas que dão 
tudo de si, fato aliás notório. Justamente por isto, indispensável a gratidão, que deve ser a palavra de ordem!
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Introdução
Os integrantes da comissão receberam com grande prazer a oportunidade de organizar esta publicação, 
obra histórico-comemorativa, alusiva aos 35 anos do Centro de Artes (Ceart), da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc). 

O convite da professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, diretora geral do Ceart, à técnica em 
educação Maria Aparecida Clemêncio, para organizar este escrito, num momento inusitado de descon-
tração e em meio a uma conversa entre docentes e técnicos, soou como interesse em valorizar a catego-
ria técnica. Pensando na responsabilidade, e seguindo suas orientações, no primeiro semestre de 2020, 
o ato inicial foi constituir uma comissão para a escrita deste livro. Com certeza, um percurso delicado. 
Inicialmente, pela responsabilidade e complexidade da incumbência. Depois, pela apreensão quanto ao 
acolhimento da obra, por parte dos colegas técnicos e, sobretudo, em relação ao seu resultado.

Do contato com a diretora geral, no final do segundo semestre de 2019, até o estágio inicial dos traba-
lhos, muito foi mobilizado. Escolher nomes e definir uma comissão foi um desafio. Havia que se encontrar 
integrantes que tivessem de alguma forma tomado parte nos 35 anos do Ceart, pois se tratava não só de 
um período de três décadas, mas de participar da escrita de um livro em tempo recorde, o que, naquele 
momento, pareceu o maior desafio. 

Para exacerbar ainda mais a tensão, neste ínterim fomos atropelados por uma pandemia de proporções 
mundiais, que abalou a todos e, por consequência, nos impôs a novidade do trabalho remoto, ou a distân-
cia, em isolamento, chegando a introduzir na linguagem popular a novidade da expressão “lockdown”. Este 
último fato não deixou de constituir um obstáculo, porque inviabilizava a possibilidade de falar presencial ou 
pessoalmente com os convidados. 

Apesar de tudo, chegamos a formar um grupo de colegas, dispostos a colaborar, a partilhar sua ex-
periência. Constituída a comissão por meio da Portaria Interna do Ceart n. 013, de 2 de abril de 2020, 
deu-se início aos trabalhos com a participação e a parceria dos técnicos André Corrêa de Abreu, Doroti 
Maria Miranda Ragassi, Marlene Torrinelli, Roberval de Oliveira Santos, além da minha, Maria Aparecida 
Clemêncio, a quem coube a tarefa de formar esse primeiro grupo. 



Reunidos em comissão, optamos, como atividade inicial, pela elaboração e divulgação de um formulário 
de coleta de percepções e depoimentos de parte dos técnicos em atividade no Ceart. Levando em conta 
o arco de tempo – 35 anos -, não podíamos não pensar em quem já havia trabalhado, ou seja, em nosso 
ontem, representado ou por aposentados e/ou por transferidos para outros locais da instituição. 

O formulário foi lançado virtualmente com grande entusiasmo. Para nossa surpresa, o retorno ficou 
muito aquém do esperado, o que não deixou de nos surpreender a todos, provocando, portanto, um abalo 
em nosso entusiasmo inicial. Como prosseguir, em meio a uma pandemia, de restrição de contato entre 
pessoas e em condições de trabalho remoto? 

Situação posta, em conversas entre os integrantes da comissão e a diretora geral, decidimos seguir em 
frente, buscando por novas alternativas. Para agravar a situação, a colega Doroti solicitou seu desligamento 
da comissão, apesar do apelo do grupo para que permanecesse. Não sobrou senão superar o desafio com 
um “adelante”, apesar de um integrante a menos, para cumprir o que determinava a nova Portaria Interna 
Ceart nº 044/2020, de 18 de setembro. 

Primavera chegando, energias a se renovar, o grupo seguiu, pensando em novas estratégias de coleta 
de informações para a construção do livro. Em meio a uma grande responsabilidade, com firmeza, parceria 
e, somando forças, chegamos ao que aqui apresentamos: trazer a público algumas reflexões que movem 
nosso projeto; falar da participação técnica na constituição e do fazer história nesse centro de ensino. 

Alguns talvez se perguntem: por que mais um livro do ou sobre o Ceart? Primeiro, porque a publicação 
“Centro de Artes da Udesc: história, imagens e memórias” (2018) recolhe uma história e lhe dá corpo, assim 
como recolhe e organiza imagens e memórias que, de outro modo, se diluiriam, assim como se dissipam as 
neblinas da bacia do Itacorubi que o vento e o tempo simplesmente dispersam. O primeiro foi a história dos 
30 anos iniciais do Ceart. 

Com o livro que apresentamos aqui, marcamos os 35 anos de outro lugar, da perspectiva técnica. Além 
disso, nossa intenção é dar à categoria técnica o merecido reconhecimento. Neste, trabalhamos na pers-
pectiva de “rever” a história sob um olhar de hoje, certamente diferente do que pode ter sido ao longo do 
tempo e, independentemente de como tenha sido ou visto, pela possibilidade de registrar a história de 
acordo com diferentes olhares e pontos de vista, nem fixos e tampouco excludentes, ainda que, ao longo da 
história, ao se contar, nem tudo se conte ou se perceba. 

Comentários e especulações à parte, os convidamos a embarcar na história aqui contada por técnicos que 
nos últimos 35 anos, a seu modo, a seu tempo e com sua especialidade, de alguma forma constituíram o Ceart. 
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Alertamos que nosso compromisso não é dizer da fundação, da implantação do Centro em seus aspec-
tos legais, ou algo assim, porque isso já foi dito na celebração de seus 30 anos, e respectiva publicação. 
Nosso percurso sintetiza a fala de técnicos na aventura de fazer um centro de ensino em diferentes tempos, 
lugares, conhecimentos, práticas e criações. 

O que aqui pretendemos é falar da vivência coletiva, das experiências partilhadas, da relação com alu-
nos e professores, dos terceirizados. Tantos amigos! Trazer isso para o presente; falar dos que já partiram; 
da contribuição que deram; das situações engraçadas e inusitadas do dia a dia com que se foi construindo 
o que hoje entendemos por Centro de Artes. 

Registramos trajetórias, memória, história, protagonismos, diálogos, fazeres, política, peripécias. Dentre 
outros aspectos, tratamos, na parte inicial, e mais especificamente, do que comumente se convencionou 
denominar de atividade meio.

Em seguida, um pouco da história do Centro, com a trajetória de alguns técnicos cuja memória lhes 
possibilitou reviver o tempo vivido e trazê-lo ao presente. 

Destacamos o fazer técnico na relação com o de docentes, o revelar os espaços de trabalho, a pro-
dução técnica em suas diferentes possibilidades, competências e capacidades, talvez muito mais que ex-
pectativas e compromissos, com o que escondem de melhor, que é o de cada um se identificar com seus 
fazeres e afazeres. 

Entre diálogos e peripécias, em meio a situações inusitadas, por vezes engraçadas, diferentes colegas 
técnicos falam de sua participação no Centro, com detalhes de suas trajetórias, objeto dessa  parte. 

À parte fazeres e afazeres, não há como não participar desse conjunto de atividades de cultura, de um 
conjunto aculturado e a aculturar, típico do que se chama de ‘polis’, donde o relato sobre o tão necessário 
‘fazer política’, com agir, atos e fatos revelados na penúltima parte. 

Finalmente, não há propostas ou projetos, com vistas ao mais e ao melhor, em geral embutido e a fazer 
desabrochar, mas pelo que seja necessário lutar para enfim conquistar. Esta parte, a última, destaca-se 
pelo que não se poderia fazer sem mostrar a participação dos técnicos nos eventos produzidos no Ceart. 





TRAJETÓRIA 
TÉCNICA NOS 
35 ANOS CEART: 
HISTÓRIA E 
MEMÓRIA
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2 Remanescente do Curso de Educação Artística (Licenciatura 
de 1º Grau), implantado no Centro de Ciências da Educação 
(Faed) em 1972, o Ceart foi ofi cialmente criado por meio da 
Portaria n. 179/1985, do reitor Lauro Ribas Zimmer. O Curso 
de Educação Artística, vinculado à Faed, cobrava mensalidade 
dos alunos que o frequentavam e oferecia um núcleo comum, 
com duração de três semestres, e habilitações com mais três 
semestres em música, artes plásticas e desenho. Funcionou na 
Rua Saldanha Marinho, antigo prédio da Faed e, posteriormen-
te, na Praça Getúlio Vargas, no centro de Florianópolis. 

Em 1985, ocorreu a mudança das instalações do Ceart para 
o bairro Itacorubi, ao lado do prédio da reitoria. A comunidade 
acadêmica utilizava as salas de aula do Centro de Ciências da 
Administração e Socioeconômicas (Esag), além de alguns es-
paços na reitoria. Aqui, três blocos de madeira (Figura 1): um 
para a administração; outros dois para ofi cinas e uma edifi ca-
ção de alvenaria.

A Figura 1 mostra, em primeiro plano, o setor administrativo 
(à esquerda), de frente para a Avenida Madre Benvenuta, de-
nominado de bloco amarelo, edifi cação de um único piso, em 

Figura 1 - Vista dos blocos administrativo e ofi cinas do Ceart
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart. Foto: Esdras da Luz (1989).
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cuja frente estão estacionados alguns veículos e, em seguida, 
o bloco de tijolos aparentes1, de dois pavimentos, com a frente 
voltada para o interior do campus por inicialmente ter abrigado, 
no piso térreo, os banheiros femininos e masculinos e, no se-
gundo, o laboratório de fotografia. À direita, o bloco verde. Na 
parte térrea foram instaladas a marcenaria, a oficina de escul-
tura e as oficinas de artes plásticas. No piso superior, as aulas 
de dança e corpo e o teatro de animação. Em segundo plano, 
aos fundos, o bloco vermelho foi destinado a oficinas de tape-
çaria, serigrafia, gravura, pesquisa de materiais, pintura e de-
senho artístico. Segundo Collaço (2018), os materiais dessas 
edificações provinham dos barracões utilizados na construção 
da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago, Rio Iguaçu e Paraná, 
depois doados à Udesc pela Eletrosul. 

O reconhecimento da Udesc como universidade, no ano de 
1985, possibilitou a criação da habilitação em Artes Cênicas, 
transformando em centro de ensino o que antes era um curso. 
Com isso, o ensino passou a ser gratuito. Foram realizados os 
primeiros concursos públicos para a contratação de professo-
res, assim como se procedeu à revisão curricular e à amplia-
ção da carga horária de três para quatro anos, fortalecendo 
diferentes linguagens. Novos professores com mestrado fo-
ram admitidos, o que ocasionou a primeira atribuição de carga 
horária para pesquisa, em 1989. Ainda, para atender ao novo 
currículo, foram criados o laboratório de fotografia e a oficina 
de tapeçaria. Todas essas alterações exigiram muitas horas de 
datilografia para criar os processos e desenvolver os projetos, 
considerando que nada era informatizado. 

A Udesc foi sendo criada aos poucos, sempre em frente 
a cenários ou situações de insegurança. A implantação do 
Ceart foi fundamental para atender ao critério do Ministério da 
Educação (MEC) relativo ao número de faculdades, ou escolas 
de educação superior, que as instituições deveriam ter para 
serem transformadas em universidades. 

1 Para visualizar o bloco de tijolos aparentes, ver na parte DOS 
FAZERES E AFAZERES: PROTAGONISMOS, a Figura 73.

Na contemporaneidade, início da terceira década do século 
XXI, o Ceart dispõe de infraestrutura de aproximadamente 11 
mil m² de área construída, para atender a mais de mil alunos 
(Figuras 2, 3 e 4).  Nessas instalações são oferecidos os cursos 
de graduação em Artes Visuais, Design, Moda, Música e Teatro 
e cursos de pós-graduação, como: artes (mestrado profissio-
nal); artes visuais (mestrado e doutorado); design (mestrado e 
doutorado); design de vestuário e moda (mestrado profissio-
nal); música (mestrado e doutorado) e teatro (mestrado e dou-
torado), reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Na sequência, serão abordadas, nos relatos dos técnicos 
que se seguem, as narrativas daqueles que, desde a implan-
tação do centro, trabalharam em diferentes setores. A se ob-
servar que, inicialmente, os setores eram escassos e básicos, 
a exemplo da secretaria geral, da secretaria dos departamen-
tos e da biblioteca, tendo em vista que a reitoria concentra-
va a maior parte das atividades administrativas e financeiras. 

Figura 2 – Prédio administrativo do Ceart com nova logo
Fonte: Acervo e foto de Roberval Santos (2012).
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Figura 3  (A e B) - Teatro 
de arena, prédios e jardins

Fonte: Acervo e foto de 
Roberval Santos (2012).

Figura 4  (A e B) - Fachada e vista 
lateral do prédio das Artes Visuais

Fonte: Acervo e foto de 
Roberval Santos (2011).
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26 Com a ampliação dos cursos, vieram as direções de ensino, 

pesquisa e extensão juntas. Posteriormente, foram sendo des-
membradas e se criou a direção administrativa. A partir disso, 
diversos setores foram descentralizados, como o de compras, 
o fi nanceiro, o de recursos humanos, o de pós-graduação, obe-
decendo a um processo em tudo gradativo. 

As informações coletadas descrevem os diferentes seto-
res e abordam, nessas três décadas e meia de funcionamento 
do Ceart, o trabalho de técnicos, por vezes o de professores 
na relação com os técnicos. É provável que haja controvérsias. 
Aqui, porém, prevalece a visão dos técnicos, por ser objetivo 
deste trabalho mostrar como eles perceberam esses espaços 
e como neles atuaram. 

Maria José Castro Parucker
primeira secretária do Ceart (1985)

Era outubro de 1974, ocasião em que ganhei uma bolsa de es-
tudos da Udesc, por meio do Projeto Rondon, recentemente 
implantado em Itaituba, Pará, minha cidade natal (Figura 5). 

A proposta era passar no vestibular da Udesc para conse-
guir as bolsas de estudo e trabalho. Passei e fui encaminhada, 
pela Pró-reitora Comunitária, à Faed, onde, por meio de um 
memorando, fui apresentada ao curso de Educação Artística. 

Receberam-me dois diretores: os professores 
Aníbal Nunes Pires e Nilson Paulo. Havia uma equi-
pe muito boa, composta pelos professores Maria 
José Vieira (Deda), Terezinha Isabel Manso Muniz, 
Nabir Paulo, entre outros. Pediram que eu me apre-
sentasse à professora Nanci Terezinha Batistoti, no 
curso de Educação Artística, que funcionava nos 
porões da Faed. 

A professora Nanci coordenava o curso com 
uma equipe muito prestigiada nas áreas de música, 
artes plásticas e desenho. Gradativamente, fui co-
nhecendo os professores Dimas Rosa; Rute Ferreira 

Gebler; Maria Bernadete Castelan Póvoas; Maria Suzanila 
Lopes Flores; Estêvão Roberto Ribeiro; Otília Delci Canella; 
Jandira Lorenz; Dilza Délia Dutra; Doraci Girrulat; Osmar Pisani; 
Luiz Otávio Garcia; Geraldo Mazzi. O curso, composto por vá-
rias disciplinas, apesar de todas as difi culdades que enfrentá-
vamos e da falta de infraestrutura, começou a se expandir. Os 
professores Dimas Rosa e Nanci Batistoti voltaram a pensar 
no velho sonho, o da criação de um centro de artes. Para tanto, 
contaram com o apoio do professor Nilson Paulo (um de seus 
idealizadores). 

Posteriormente, deu-se a criação da Escola de Música, den-
tro do Curso de Educação Artística. Foi necessário, para isso, 
mudar de local. Com o apoio dos diretores, foi feita a transfe-
rência do Curso de Educação Artística e da Escola de Música 
para a Praça Getúlio Vargas, no centro de Florianópolis. Com 
isso, vieram, para completar o quadro de funcionários, Ivanir 
Maria Baptistoti, como secretária da Escola de Música, e três 
faxineiras: Vilma Maria Félix, Luzia Maria Fonseca e Adelina 
Bernardini Souza. Foram remanejados da reitoria os técnicos 
Sérgio Medeiros e José Lentz Neto; para a parte administrativa, 
Célia, Suzi e Marcos. Aos poucos, fomos completando o quadro. 

Todos os trabalhos eram realizados manualmente. As má-
quinas de escrever eram antigas. À época, não havia compu-
tador nem xerox. No coral, nós próprios fazíamos as partituras 
nos mimeógrafos, as rodávamos e distribuíamos aos coralis-

tas. À noite, eu gostava de cuidar do coral. Como 
já participava como cantora, acabei fi cando com a 
responsabilidade de distribuir o material, entregar e 
guardar os instrumentos juntamente com a funcio-
nária da noite, o que acontecia uma vez por semana. 

Falando em coral da Udesc, a professora Rute 
Gebler era a professora de técnica vocal e o pro-
fessor Carlos Besen, o maestro. Nosso coral era 
muito requisitado em formaturas, apresentações de 
Natal, formaturas de cursos na capital e no interior. 

Figura 5 – Maria José Castro Parucker
Fonte: Acervo pessoal (1980).
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Chegamos a nos apresentar até na UFRGS, com a Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), para apresentar a 9ª Sinfonia 
de Beethoven. 

A cada semestre, sempre aparecia uma boa quantidade de 
alunos e, novamente, a ideia de um centro de artes. Finalmente, 
chegou às minhas mãos o projeto de transformação do Curso 
de Educação Artística em Centro de Artes, ficando a meu en-
cargo toda a tramitação junto aos órgãos competentes para 
a devida aprovação. Com tal aprovação, vieram outras habili-
tações; além da de Música, as de Artes Plásticas, Desenho e 
o Curso de Artes Cênicas. Era o que comportava no momento 
o espaço de que então dispúnhamos. Foi durante essa transi-
ção do curso que fizemos mais uma mudança; desta vez, para 
o Itacorubi. Com a criação do Ceart, veio, na sequência, toda 
uma rotina universitária, quando foram acontecendo várias coi-
sas hilárias, no dia a dia. 

Certa tarde, a funcionária da limpeza veio nos chamar toda 
esbaforida, parecendo assustada com o fato de que estava 
tendo aula de “pornografia”. Saímos correndo para verificar. 
Chegando ao local, vimos que os alunos estavam bem calmos 
e “atentos”. A aula era de modelo vivo, só que o rapaz estava 
nu em cima de uma mesa, numa certa posição, e os alunos, 
desenhando. Tivemos que explicar à funcionária que a aula era 
de modelo vivo. O tempo passou. Mais uma vez, a mesma fun-
cionária foi limpar a sala do professor Luiz Carlos Canabarro 
Machado, e ficou apavorada. Chamou-nos para ver se aquilo 
era normal. Francamente, também achei estranho um profes-
sor encher uma mesa de pênis de cerâmica. Levei o caso ao 
conhecimento da direção. Esse professor, porém, sempre tinha 
argumento para tudo. 

Outra vez, as duas funcionárias da limpeza vieram dizer que 
se a vaca fizesse cocô na sala elas não iam limpar; “que a pro-
fessora Doraci era doida”… e não dizia coisa com coisa. Achei 
estranho, uma vez que as vacas ficavam pastando bem longe 
das salas. Quando chegamos lá é que fui entender o porquê 
de ‘tanto rolo’: a professora Doraci tinha levado uma vaca para 
a sala e mandou os alunos pintarem o animal. Puxa! No meio 

do caminho, fiquei pensando o que falar para uma professora 
dessas! Simplesmente perguntei qual o objetivo dessa pintura. 
Sua resposta foi que estava sendo criativa. Reagi dizendo: “...
pelo amor de Deus, vão levar (devolver) essa vaca, antes que 
o dono apareça e venha nos incomodar”. (Na verdade, estava 
mais preocupada era com a coitada da vaca, com receio de 
que pudesse ficar doente…). 

Bem! Com a criação do Ceart, foi necessário contratar mais 
professores para ministrar várias disciplinas nas novas habili-
tações, e nas que já existiam. Eram os professores visitantes 
que, duas ou três vezes por semana, vinham de outros estados. 
Na área de música, cito os professores Soller; Nikollas; Afrânio; 
Adelaide Moritz; Diva Besen; Marly Gobby; Zacarias; Valiatti. 
Para outras áreas, Vera Collaço; Sandra Makowiecky… Nilva 
Besen, além de outros. 

Todo ano organizávamos apresentações de música, reci-
tais, coral, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) e até no Centro 
Integrado de Cultura (CIC). Os alunos de artes plásticas e de-
senho faziam exposição de quadros e cerâmica de seus me-
lhores trabalhos. Com a criação do centro, o professor Dimas 
Rosa foi o primeiro diretor geral e ele me convidou para ser a 
secretária geral do Ceart. 

Assim, passei de secretária acadêmica para secretária 
geral, exatamente quando começaram a ser criados os de-
partamentos, os conselhos e toda a infraestrutura necessária 
ao seu funcionamento. O professor Milton Luiz Valente teve 
a ideia de umas duas vezes por semana eu ir à Universidade 
Federal de Santa Catarina (Ufsc) pegar as dicas sobre como 
fazer os diplomas. A ideia era não ficarmos mais na dependên-
cia de outros. Assim, fui aprender a fazer registros de diploma. 
Uma de nossas alunas já desenhava para a Faed os diplomas. 
A partir daquele momento, passou a fazer o mesmo trabalho 
para o Ceart. Nossos alunos passaram a receber os diplomas 
em menos tempo. Antes, o processo demorava meses. A partir 
desse momento, só pegávamos a assinatura do reitor, e o di-
ploma ficava pronto em pouco tempo.
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Acabando a gestão do professor Dimas, o professor Milton 
Valente foi eleito para diretor geral e, mais uma vez, fui con-
vidada para continuar a secretariar o centro. As formaturas 
também eram organizadas por uma equipe determinada pelo 
diretor geral, tendo sempre como presidente a secretária geral. 

Transcorridos alguns anos, assumiu a direção geral a pro-
fessora Vera Collaço. Em 1992, por conta de problemas par-
ticulares, solicitei minha demissão voluntária, substituindo-me 
como secretária a Leoni (Frida). 

Com a demissão de Maria José Castro Parucker, a vaga 
foi preenchida pela técnica Leoni Terezinha Beckhauser de 
Oliveira (Figura 6), carinhosamente chamada de “Frida”, con-
forme relata o professor Valmor Beltrame (Nine, para os ínti-
mos), em ‘A Beleza dos Gestos’. 

Frida, além de contribuir para a estruturação da secretaria 
acadêmica, lidava diretamente com os estudantes, sabia ouvi-
-los, era paciente, o que explica como conseguia identifi car as 
razões de evasão, a repetência e as difi culdades vivenciadas 
por eles. Tal como a sua antecessora, Frida esteve à frente da 
secretaria acadêmica e, posteriormente, passou a ser a secre-
tária geral do Ceart.

Em substituição a ela, na secretaria acadêmica, a vaga 
foi preenchida por Cristiane Maria Vicente (Figura 7), que ali 
atuou, nesses trinta e cinco anos, por três diferentes períodos. 

Maria Ermita Pereira, transferida da reitoria para o Ceart 
em 2004, assumiu o cargo de secretária acadêmica de gradu-
ação, nomenclatura da época (Figura 8). Na ocasião, atuou em 
conjunto com a equipe que já estava lá e reestruturou as ativi-
dades e as atribuições do setor, dando, inclusive, sequência à 
implementação do sistema Sigmaweb. Trata-se de um sistema 
acadêmico online, pelo qual os estudantes podem ter acesso a 
informações sobre notas, frequência, grade de horário, rema-
trícula, ajuste de matrícula, dados cadastrais, e outros. 

Registra-se também que, depois da gestão da colega 
Ermita na Secretaria Acadêmica, quem assumiu o cargo foi a 
técnica Ana Luiza Maia Pederneiras Ballstaedt (Figura 9), no 
período de 2009 a 2013. Após esse período, o cargo voltou a 
ser ocupado por Cristiane Maria Vicente.

Figura 6 - Leoni Terezinha Beckhauser de Oliveira
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2002).

Figura 7 – Cristiane Maria Vicente
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2019).

Figura 8 – Maria Ermita Pereira
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2011)..

Figura 9 - Ana Luiza Maia Pederneiras Ballstaedt
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2015).
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IVANIR MARIA BARNI BAPTISTOTI 
Secretária do Departamento
de Música (1986)

Secretariei o Departamento de Música em 1986, quando a pro-
fessora Rute Gebler assumiu a chefi a do departamento (Figura 
10). A secretaria não representou apenas um lugar de trabalho, 
mas também de confi dências entre chefi a, professores, secre-
tária, estagiárias e serventes. Éramos como uma família. Um 
ambiente de muita alegria. Notas musicais se espalhavam pelo 
prédio, transbordando alegrias, e até mesmo irritações. 

Estas ocorriam no início de cada semestre com os alunos 
novos, como os iniciantes de fl auta doce, por seus sons desafi -
nados, desconfortáveis de escutar durante as aulas. Nalgumas 
delas, eles chegavam a tirar notas afi nadas, dando vida a can-
ções. Aí voltava a alegria, com a emoção de se estar ouvindo. 

Os professores, com muita de-
dicação, preparavam audições com 
sucesso. Apresentações lindas, 
muito apreciadas no Teatro Álvaro 
de Carvalho (TAC), no Centro 
Integrado de Cultura (CIC) e no 
Auditório do Centro de Artes, com 
lotação completa. Além disso, havia 
o coral da Escola de Música, regi-
do pelo maestro professor Carlos 
Lucas Besen, muito apreciado. Fiz 
parte do coral com muita alegria. 
Sempre gostei de cantar! 

ANDRÉ CORRÊA DE ABREU
Técnico em Educação (1986)

Em 1981, teve início minha relação com a Udesc, como estagi-
ário no Diretório Acadêmico de Administração e Gerência da 
Esag. Em 15 de maio de 1986, iniciei como servidor efetivo na 
Esag, na secretaria acadêmica, onde aprendi muito e permane-
ci por cinco anos (Figura 11). Após esse tempo, por ter conheci-
mento na área de diplomas, fui trabalhar no setor de registros 
desse tipo de documento na reitoria, que, na ocasião, ofi cial-
mente processava todos os registros relativos à universidade. 

Em parceria com Janete Bampa Silva, coordenadora do se-
tor, colaborei na criação do primeiro manual de orientação para 
registro de diplomas, que viria a ser utilizado pelos centros de 
ensino, na montagem dos diplomas antes de seu encaminha-
mento ao setor competente na reitoria. Foi justamente nessa 
atividade que conheci o Ceart, pois, no setor, só tínhamos um 
computador, tendo fi cado sob minha responsabilidade digitar 
o manual. Para isso, o Ceart forneceu espaço e computador 
(Figura 12). Em meados de 1991, 
eu estava diariamente no centro, 
ligando aquele aparelho de 8 bits, 
que demorava em torno de 20 mi-
nutos para ligar, digo, para aque-
cer e iniciar os trabalhos. 

Nesse mesmo ano, após ter 
criado um vínculo de amizade 
com o pessoal do centro, fui con-
vidado a trabalhar lá, onde acabei 
lotado, ocupando meu espaço 
num prédio de madeira (que havia 
sido doada para a sua construção 
pelo setor administrativo da Usina 

Figura 10 - Ivanir Maria Barni Baptistoti
Fonte: Acervo pessoal (2018).

Figura 11 – André Corrêa de Abreu
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2009).



Tr
aj

et
ór

ia
 té

cn
ic

a 
no

s 
3

5 
an

os
 d

o 
C

E
A

R
T:

 h
is

tó
ri

a 
e 

m
em

ór
ia

 
3

0 Hidrelétrica Itaipu Binacional). Nesse prédio funcionava a secretaria acadêmica, ocasião em que trabalhei com 
a Frida, a Maria Angélica Colombo, a Maria do Carmo da Rosa, a Maria José Castro Parucker, a Nilzete dos 
Santos Anselmo, a Maria de Fátima Schweitzer e a Raquel Elsa Ferreira Muniz.

Lembro-me, voltando aos anos de 1986, quando eu ainda trabalhava na Esag, que os alunos do curso de 
Educação Artística utilizavam as salas de aula daquele centro. Uma turma de aproximadamente 20 alunos pas-
sava todos os dias no corredor, entre eles Maria Cristina da Rosa, hoje diretora geral do Centro de Artes. Era 
muito divertido vê-los chegando para assistir às aulas nas salas da Esag. A impressão era de que estivessem 
conquistando/invadindo um espaço que também era deles, por ser Udesc, enquanto a própria Esag parecia 
ter medo deles, pois eram alunos de artes, que, por serem de outro centro de ensino, eram considerados 
‘invasores’. 

O Ceart, em minha visão, é um centro comprometido com o futuro, que sempre busca formar indivíduos ca-
pazes, preparados para enfrentar o mercado de trabalho. Lembro quando se iniciou a implantação do sistema 
de controle acadêmico informatizado. A impressora era muito lenta para rodar os espelhos de matrícula, que 
não podiam ser interrompidos. A fim de evitar o trancamento das folhas, eu ficava sentado ao lado da máquina 
até as três horas da madrugada. 

Nosso grupo de técnicos sempre se sentiu comprometido, apesar de alguns com bronca, enquanto outros, 
mais pacíficos. O importante é que fizemos acontecer, nos 19 anos em que dediquei meus serviços ao Ceart. 
Bom lembrar de nossos encontros para tomar sopa de caldo verde da dona Lurdes (Figura 13), copeira muito 
querida, que lembrava, e fazia questão de falar, que muito tempo antes eu passava por ela e nem a olhava. 

Figura 13 – Maria de Lurdes Machado
Fonte: Acervo e foto de Roberval Santos (2010).

Figura 12 – André em seu computador 8 bits que 
gerenciava o Sistema de Controle Acadêmico (Sigma)
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (1991).
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Em meados da década de 1990, aconteceu uma grande 
enchente (coincidência de muita chuva e maré alta), atingindo 
o Campus I, que está sobre o mangue, que ainda não era ater-
rado, o que contribuiu para o alagamento das instalações de 
vários setores. Para limpar tudo - pois havia muita lama dentro 
do prédio da administração -, foram horas de trabalho. Sendo o 
prédio e o piso de madeira, achei, num buraco do assoalho, um 
nó na madeira, que aproveitei para fazer escoar a lama por ali. 

Após um período na Secretaria Acadêmica, fui transferido 
para secretariar o setor de pós-graduação. Na época, junta-
mente com o professor Luís Monteiro (coordenador), geren-
ciamos 11 cursos de especialização, num total de 250 alunos. 
Aquilo foi mágico: promover o retorno de ex-alunos e demais 
interessados aos bancos do Ceart. Sucesso!

Quanta responsabilidade ao ser convidado pela diretora, 
professora Albertina Medeiros, para criar o setor de compras 
do Ceart. Aprender a licitar, ser treinado a montar processos, 
pregões. Hoje a Udesc é citada como exemplo nesta questão, 
em Santa Catarina. Como foi bom fazer parte disso!

Posteriormente, passei a ser responsável pelo setor de re-
cursos humanos/pessoal, oportunidade em que minha relação 
de proximidade com os servidores aumentou. Nesse setor, de-
sempenhei atividades tanto funcionais-administrativas, quanto 
de ouvinte, particularmente em questões emocionais ou parti-
culares dos servidores. Lembro-me de um excelente servidor 
docente, que pretendia deixar a instituição. Depois de várias 
conversas, ele repensou sua decisão e permanece ainda hoje, 
muito ativo, e com méritos. Nesse setor, fiquei aproximadamen-
te um ano e meio; primeiro, sendo responsável; depois, colabo-
rando com a coordenadora de confiança, indicada pelo diretor 
da época. 

Assim se conclui minha vida no Ceart, quando solicitei 
transferência para o Centro de Ensino a Distância (Cead). 

JAQQUELINE RODRIGUES 
Técnica Universitária de Suporte (1992)

Foram muitas as experiências enriquecedoras vividas no Ceart, 
nos setores onde desenvolvi atividades: direção de pesquisa e 
extensão, setor financeiro, coordenadoria de serviços gerais, 
coordenadoria financeira. Em 2009, passei para a reitoria. 

O time de técnicos que encontrei na época em que cheguei 
ao Ceart era pequeno. Acho que 13 pessoas, e éramos do esti-
lo “um por todos, todos por um”. Para nós, todo problema sem-
pre tinha solução. Sob a direção da professora Vera Regina 
Martins Collaço não havia tempo ruim; desde a limpeza da su-
jeira das enchentes, que o Centro sofria a cada chuva forte, 
até as festas comemorativas,  tudo era só alegria (Figura 14). 
A equipe técnica foi crescendo. Quem chegava, ia entrando 
na engrenagem, trazendo um novo gás, para que pudéssemos 
acompanhar o crescimento do centro. 

Figura 14 – Jaqqueline Rodrigues (E) e Professora Iclèia Silveira
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2004).
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2 Um episódio engraçado foi quando se fez uma exposi-
ção de trabalhos de alunos de uma disciplina no hall do bloco 
amarelo. Nesta época, eu estava na coordenação de Serviços 
Gerais. Entra um aluno porta adentro, reclamando do sumiço 
da obra dele. Fui com ele até o hall. Debaixo da escada que ia 
para o segundo piso, disse-me ele: “Estava aqui minha ‘insta-
lação’.” Pensei: “Ai” meu Deus... - e perguntei como era. E ele 
respondeu: “Era um monte de areia, pouco mais que um balde, 
e uns pregos espetados em cima.” Pedi desculpas; solicitei que 
quando fossem feitas exposições, me avisassem, para que eu 
tomasse providências para que ninguém mexesse. Ele foi com-
preensivo e saí dali direto para conversar com a turma da lim-
peza. Perguntei à equipe e, já prevendo a resposta, confirmei 
o que supus que diriam: “Não tinha nenhuma obra embaixo da 
escada; só um monte de areia com uns pregos em cima.”

MARLENE TORRINELLI 
Técnica em Educação (1992)

O Ceart tem risos, cores, flores e muitos amores; gosto de bo-
linho de chuva da dona Lurdes; amigos visíveis e, melhor ainda, 
os invisíveis, das épocas de Natal e Páscoa. Minha trajetória no 
Ceart foi a realização de um antigo sonho, acalentado desde o 
ensino médio, porque minha formação escolar sempre foi mui-
to rígida. Rir, sorrir ou brincar era como se fossem atitudes de 
pessoas despreocupadas e sem muita responsabilidade. 

Discordando desse entendimento, lembrava-me da história 
da cigarra e das formigas, especialmente daquela versão em 
que as formigas receberam e agasalharam, no inverno, a ci-
garra que, no verão, lhes mitigou as agruras do trabalho árduo. 

Em 1984, ingressei na Udesc, na reitoria, para atuar 
em seu processo de reconhecimento como universidade, 
com os professores Ignácio Ricken, Osni Mazon Debiasi e 
Kátia Regina Borges, técnica da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento. A foto da Figura 15 foi capturada, em um es-
túdio fotográfico, para compor a documentação exigida pela 
legislação para contratação.

Nessa ocasião, estruturava-se o Centro de Artes, vindo da 
Praça Getúlio Vargas, no centro de Florianópolis, para o Bairro 
Itacorubi. Da reitoria acompanhei todo o processo de implanta-
ção do Ceart porque, para o reconhecimento da Udesc, como 
universidade, ela  precisava ter mais um centro de ensino, 
além dos cinco já existentes (Faed, Esag, CCT, Cefid e CAV). 
Lembro-me do professor Ricken pedindo para eu verificar com 
Jânio como estava a implantação da futura biblioteca do Ceart 
que, na época, ainda era uma sala de leitura. 

Em março de 1992, fui transferida para o Ceart e comprovei 
todas as premissas que até então acalentava. A diversidade 
cultural sempre me atraiu. O Ceart já abrigava, sempre esti-
mulou e vem estimulando diferentes manifestações culturais. 

Inicialmente, atuei na Biblioteca Setorial “Dimas Rosa”, ins-
talada no Bloco Azul, em uma sala de 40 m², com Maurício 
Roberto Müller; Maria Inez Eyng, bibliotecária e primeira direto-
ra geral (Figura 16); Mirian Helena Stemmer; o saudoso Osires 
Guimarães Costa. Posteriormente, Márcia Elizabeth Grassi 
Porto, Lúcia Marengo, Janete Maria Gheller, Hedy B. Costa, 
Maria Juçara Corrêa passaram, 
entre outras pessoas, a integrar a 
equipe, cujas fisionomias lembro 
com clareza, embora, lamento, não 
exatamente de todos os nomes. 

Na biblioteca, éramos par-
ceiros no trabalho e nas horas 
de lazer, especialmente em da-
tas festivas, quando fazíamos 
churrasco ou almoço coletivo na 
casa de algum colega da equipe, 
conforme mostra a Figura 17. Da 
esquerda para a direita: Osires, 
Marlene e Maurício; Márcia (sen-
tada, ao fundo) e Miriam.

Figura 15 - Marlene Torrinelli
Fonte: Acervo pessoal (1984).



para ministrar cursos de preservação de acervos bibliográfi -
cos. Na Figura 19, observa-se  a participação de Osires, jun-
tamente com as colegas da Faed, durante a execução dos 
processos e técnicas de restauração, em suporte papel, e de 
encadernação, e o resultado do curso.

O laboratório tinha poucos recursos, especialmente em 
relação a equipamentos, para desenvolver as atividades. Os 
recursos de informática eram pouco utilizados nos setores 
administrativos, porque se destinavam, prioritariamente, às 
disciplinas de alguns cursos. Somente em 2004, os recursos 
de informática e acesso à internet passaram a ser amplamen-
te usados em todos os segmentos do Centro. Mas os alunos, 
principalmente do Curso de Desenho, que já dispunham de 
computador em casa, nos ajudavam, criando os folders para 
divulgação dos cursos, trazendo-nos uma versão impressa, 
para ser reproduzida e distribuída (Figura 20). 

A biblioteca setorial, na época - praticamente, a única fon-
te de informação acessível à comunidade acadêmica do Ceart 
–, era muito frequentada por alunos, professores e técnicos. 
Havia uma certa “cumplicidade” - no sentido de apoiar sem in-
terferir - entre a equipe da biblioteca e alguns usuários. Estes 
usuários, grande parte alunos de teatro e de artes plásticas, 

Por incentivo das professoras Vera Colaço e Cleide 
Albuquerque, implantamos o laboratório de restauração de 
materiais em suporte papel, instalado em uma sala da bibliote-
ca (Figura 18) que, em 1995, teve o espaço reformado e amplia-
do para 250 m². O laboratório era equipado, além dos móveis 
convencionais: armários, mesas e cadeiras, - com câmera de 
fumigação (estrutura de uma geladeira, sem motor), bancada 
com mesa de luz, instalações de água com tanque, varais, se-
cadoras de papel e prensas pequenas e de grande porte, estas 
construídas por Aires Antônio de Souza, na ofi cina de madeira. 

Por meio do laboratório - dinamizado na gestão de Lúcia 
Marengo, como diretora geral da Biblioteca Setorial -, fi zemos 
parcerias com outros centros da Udesc e instituições externas, 

Figura 17 (A e B) – Confaternização de Natal
Fonte: Acervo Marlene Torrinelli (1994).

Figura 18 (A e B) – Vista parcial do laboratório
Fonte: Acervo Marlene Torrinelli (1998).

Figura 16 - Membros da Equipe da Biblioteca Setorial Ceart
Fonte: Acervo Marlene Torrinelli (1992).
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exteriorizavam, para o atendente que estivesse no balcão, suas 
insatisfações, quer fossem em razão da negativa de algum plei-
to, ou pela forma indevida como tinham sido tratados por servi-
dores de outros setores. 

Os tempos eram difíceis. Grande parte de nossos alunos 
tinha difi culdade para se manter, em termos econômicos, es-
pecialmente aqueles que eram de outras cidades. Não havia 
políticas de apoio, para dar suporte a essas situações, iguais 
às que temos hoje, nem restaurante universitário. Em relação 
a essas difi culdades dos alunos, presenciei muitas situações 
de amor e respeito pelo “outro”, que ainda me deixam emocio-
nada. Lembro-me de servidores que deixavam de tomar seu 
cafezinho para que sobrasse, e a Dona Lurdes, após recolher 
as garrafas, pudesse servir a esses alunos, e até dividiam, dis-
cretamente, o lanche que traziam, de casa, para si.

Ah! Dona Lurdes, que Deus te abençoe! Mitigaste muita 
fome, não só dos alunos! Quantas vezes também dividiste o teu 
lanche! Sem fazer alarde. Compreendias, só como uma mãe o 

Figura 19 (A, B e C) – Osires, técnicas da Faed e Marlene
Fonte: Acervo Marlene Torrinelli (1998).

Figura 20 – Folder para divulgação dos cursos de preservação
Fonte: Acervo Marlene Torrinelli. Desenho: Joe Wallace (1998).
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faz, as tristezas, alegrias, sucessos e desventuras dos “Heltons, 
Leons, Lucas, Sandrinhos, Marcelinos, Fernandos”, e tantos ou-
tros! Muitos deles são, hoje mestres e doutores. Outros, não 
conquistaram esses títulos formais, mas fazem a “diferença” e 
tornam a vida melhor, para as pessoas, em muitas comunidades. 
Que orgulho! Que alegria, por ver esses meninos bem! 

Com a reestruturação da Udesc, a Biblioteca Setorial foi 
remanejada para o prédio da Biblioteca Central, e o laborató-
rio foi desativado. A partir disso, passei a me interessar pela 
restauração de materiais em suporte têxtil, uma vez que o 
Curso de Moda veio de São José para o Ceart. Concorri a 
uma vaga de professora colaboradora, para ministrar a disci-
plina de Iniciação ao Sistema de Moda, em substituição à pro-
fessora Sandra Rech, que estava afastada para capacitação. 
Posteriormente, atuei na Modateca, criada em 2003, ainda em 
funcionamento junto à Biblioteca Central, no Campus I. 

Fato marcante essa trajetória. Entre tantos outros, um fato 
ocorreu na enchente de dezembro de 1995: o bairro Itacorubi 
estava intransitável. Estradas como a SC 401 e a SC 404 fo-
ram totalmente interditadas no período entre Natal e Ano Novo. 
Para retornar para casa, meus fi lhos e eu tivemos que usar o 
acesso pela Avenida Madre Benvenuta. Passando pela lateral 
do prédio da biblioteca, percebemos fumaça saindo do telha-
do. Fomos averiguar. Quando abrimos a porta, parte da água 
escoou, o que nos permitiu subir num banco de madeira. Com 
um sarrafo, desligamos o disjuntor. 

As atividades dos meses seguintes foram destinadas à recu-
peração do acervo. Em meio ao intenso trabalho, de funcioná-
rios (efetivos e terceirizados) e voluntários, foi sendo construída 
uma amizade que ainda perdura no início da terceira década do 
século XXI, quando essas memórias estão sendo registradas. 

SILVIA DOS PASSOS
Técnica Administrativa (1995) 

O início de minha carreira numa instituição pública foi na ma-
nhã do dia 22 de março de 1995, uma quarta-feira, véspera de 
feriado do aniversário de Florianópolis, quando recebi uma li-
gação de Otto Bernardo Scheidt Hoeller (in memoriam), cha-
mando-me para trabalhar na Udesc, referente ao concurso 
público realizado em 1993. Por volta das 16 horas do mesmo 
dia, compareci à universidade e fui comunicada que iria traba-
lhar no Ceart. Fiquei muito contente, pois fazia quase um ano 
que estava procurando emprego. Anteriormente, tinha atuado 
somente na rede privada, como professora em escola mater-
no-infantil, secretária em clínica de psicologia ou como assis-
tente administrativa em escritório e loja (Figura 21). 

No dia dez de abril de 1995 (segunda-feira), no período ma-
tutino, compareci à Udesc para entregar a documentação, pois 
estava ansiosa por começar a jornada. Finalmente, o dia 24 de 
abril de 1995 (segunda-feira) foi o dia em que tomei posse e em 
que iniciei a carreira numa instituição pública (da qual eu era 
egressa), notadamente reconhecida por ser pública, gratuita 
e de qualidade. Na época em que tomei posse, o expediente 
equivalia ao do horário comercial. 

O meu primeiro local de tra-
balho foi no Centro de Artes, para 
atuar como secretária da direção, 
sendo diretora geral a professora 
Vera Collaço e, diretor assisten-
te de ensino, o professor Pedro 
Martins, posteriormente substi-
tuído pela professora Albertina 
Pereira Medeiros. Como no bloco 
administrativo do Ceart (antigo 
bloco de madeira) não havia uma 
sala específi ca para esta função, 
eu trabalhava na sala da direção 

Figura 21- Silvia dos Passos
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2015).
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6 ARGEU CARLOS THIESEN (2004)
Ingressei no serviço público em 2004. Minha nomeação foi 
para trabalhar na Coordenação de Informática do Centro de 
Artes. Fiquei como funcionário até o fim do meu estágio pro-
batório, trabalhando sob a coordenação do professor Walter. 

Depois de muitos anos na iniciativa privada, passei a co-
nhecer a realidade do serviço público e a enfrentar as dificul-
dades inerentes à instituição. Os recursos eram escassos e as 
demandas, infinitas; tínhamos problemas com a infraestrutura 
da rede cabeada, da rede sem fio (que quase nem existia), com 
equipamentos, peças, vírus e inúmeros outros desafios. 

Mas, juntamente com estes problemas, encontrei um am-
biente diverso, cheio de inesperados: performances de alunos 
do teatro; apresentações de música; exposições de arte; de-
signers e moda. Eram realmente motivantes as vivências que 
tinha todos os dias. 

Muitas pessoas mereceriam menção neste relato. Gostaria, 
porém, de pedir licença e citar as colegas Sandra Lima (1957-
2013) e Cristiane Vicente (Figura 22); o professor Antônio 
Vargas; a professora Márcia Pompeo (1952-2019); o professor 
Kinceler (1961-2015) e a professora Maria Cristina. 

Sandra e Cris foram dois anjos que me acolheram e me 
ensinaram pelo exemplo, ouvintes fantásticas e sábias conse-
lheiras. A professora Márcia, um elo para meus entendimentos 
sobre as políticas e as relações institucionais, muito me ensi-
nou sobre a realidade do serviço público e do Centro de Artes. 
O professor Kinceler, uma licença poética para momentos de 
muito riso e ironia em cada debate, ora munido de muitos argu-
mentos, ora carregando seu taco de golfe (quem se atreveria a 
discutir com ele?), representava para mim conversas realmen-
te muito divertidas e produtivas.

Um parágrafo especial para os dois últimos citados. 
Primeiro, o professor Antônio Vargas. Foi em sua gestão como 
diretor geral que tive a oportunidade de construir o Sistema 
de Planejamento Estratégico, no qual os técnicos e professo-
res do Ceart faziam os apontamentos de suas necessidades e, 
de acordo com os recursos rateados entre os departamentos, 

de pesquisa e extensão, juntamente com a professora Cleide 
Albuquerque, e as técnicas Jaqqueline Rodrigues e Sandra 
Lima (in memoriam). Eis que, um belo dia, ao tocar o telefone, 
fui atender. Para minha surpresa, sabe quem falava do outro 
lado da linha? José Wilker, ator do qual eu era fã. Na hora me 
controlei, mas depois fiz barulho e alvoroço (e a Jaqque tam-
bém). Passado algum tempo, criaram uma sala específica para 
secretariar a direção geral. 

Após quase três anos e meio no Ceart, fui convidada a tra-
balhar na Pró-Reitoria de Ensino (Proen), onde desempenhei 
diversas atividades e atuei no setor de vestibular por aproxima-
damente um ano e meio, quando retornei ao Ceart para atuar 
na pós-graduação em Teatro (PPGT) por apenas quatro meses; 
depois, no mestrado profissional em Artes (Profartes). Fiquei 
três anos no centro (falo, brincando, que cumpri novamente o 
estágio probatório), onde tive muitos aprendizados, pois sem-
pre tinha trabalhado somente com ensino de graduação. 

E, mais uma vez, retornei a trabalhar na Proen, fazendo parte 
da equipe da Coordenadoria de Ensino de Graduação. Nestes 
anos todos, acompanhei o desenvolvimento e o crescimento 
da Udesc. No início, conhecia quase todas as pessoas e sabia 
nome, sobrenome, local de trabalho, ramal. Muitas amizades, 
encontros, eventos, festas, enfim, muitos momentos especiais. 

Quando ingressei na universidade, não imaginava que nela 
iria trabalhar por tanto tempo. Talvez assim o desejasse o des-
tino. Além de egressa da Udesc, eu fiz parte da comissão que 
participou dos estudos para a implantação da Udesc no oeste 
catarinense. 

Neste momento de pandemia (Covid-19) pelo qual estamos 
passando, precisamos seguir em frente com esperança e fé de 
que tudo vai ficar bem e sairemos desta com muitos aprendi-
zados, valorizando mais cada minuto de nossas vidas. Tenho, 
e sempre tive, muito orgulho e satisfação em fazer parte da 
história da Udesc. 
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faziam colegiadamente as adequações. Começamos ali a criar 
a cultura de pedir o que se precisava e de nos responsabilizar 
sobre o uso de recursos. Foram muitas horas de discussões 
em sua sala, sobre os mais diversos aspectos da administra-
ção e da gestão. Aprendi ainda mais sobre artes, sobre políti-
ca institucional e sobre vários assuntos sobre os quais talvez 
jamais viesse a publicar coisa alguma! Da professora Maria 
Cristina, devo reconhecer ter sido ela um ser humano batalha-
dor e incansável, uma pessoa que constrói cada passo do seu 
caminho com determinação e responsabilidade. 

As palavras deste texto são para referenciar algumas pes-
soas com as quais convivi no Ceart, por entender que a his-
tória é feita por pessoas e que, estas, constituem referências 
especiais por representarem muito bem a todos aqueles com 
os quais tive o prazer de trabalhar. O Ceart será sempre um 
conjunto de lembranças motivadoras de toda a minha carreira. 

ROSANGELA APARECIDA MORAIS (2005)
Quero deixar registrada a minha enorme satisfação em fa-
zer parte deste corpo técnico há mais de 15 anos, ajudando 
a construir este espaço de ensino, formação e aprendizado, 
denominado Centro de Artes. 

Quando cheguei ao Ceart, por meio de concurso público, 
para a vaga de técnica em educação (técnica universitária de 
desenvolvimento), trouxe comigo os conhecimentos de mais 
de 20 anos de trabalho, na iniciativa privada e pública, na área 
educacional (Figura 23). 

Graduada em Pedagogia como orientadora educacio-
nal e com pós-graduação em Alfabetização e mestrado em 
Educação, pude transitar por alguns setores do Centro, nos 
quais já havia experenciado outros trabalhos como profi ssio-
nal da Educação. Afi nal, não havia muitos técnicos disponíveis 
para os centros. Já em atuação no Ceart, resolvi ingressar no 
curso de graduação em Administração em Serviços Públicos, 
pela Esag. Não integralizei o curso; cumpri apenas seis fases, 
o que contribuiu muito para minha carreira profi ssional como 
técnica administrativa. 

Vale ressaltar que, nessa época, ainda não havia funções 
gratifi cadas, organizadas e es-
truturadas por centros de ensi-
no, para técnicos universitários. 
Só com a aprovação do Plano 
de Carreira em 2006 (em que foi 
defi nido um máximo de funções 
gratifi cadas por centro, o que per-
mitiu a ampliação, a distribuição e 
a criação de novos setores com 
funções gratifi cadas) foram cria-
das as tabelas de classifi cação de 
funções e valores para o técnico 
que assumisse a coordenação de 
algum de seus setores. 

Figura 22 - Cristiane Vicente (E),
Argeu Carlos Thiesen e Sandra Lima (D)
Fonte: Acervo e foto de Roberval Santos (2005).

Figura 23 - Rosangela Aparecida Morais
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação 

Ceart (2019).
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8 Quando tomei posse, fui encaminhada ao Ceart, na épo-
ca da gestão do professor Antônio Vargas, que me colocou 
no setor de compras. Achei curioso, área totalmente con-
trária ao disposto no edital de concurso que havia presta-
do e até contrária ao que dispunha o regimento geral da 
Udesc. Com o tempo, porém, fui percebendo as nuances na 
política de gestão técnica da instituição. Foi possível enten-
der a razão de ter ido parar no setor de compras; afi nal, a 
falta de servidores técnicos naquele momento era grande, 
e a visão da gestão da Udesc era de que o técnico, inde-
pendente de concurso e de cargo, precisava atuar onde a 
demanda fosse maior. 

No decorrer destes 15 anos, trabalhei em diversos se-
tores: gabinete da direção; pesquisa; mestrado em música; 
coordenadoria de recursos humanos; pós-graduação; de-
partamento de moda e conselho de centro. O técnico em 
educação, nos centros de ensino, é considerado “versátil, 
coringa”, o que não acontece com algumas funções, salvo 
as de maior especifi cidade, a exemplo de bibliotecários, 
contadores, engenheiros, enfermeiro, advogado. Alguns 
veem isso com bons olhos; outros, não, o que provocaria 
outra discussão. 

Quero aqui, porém, compartilhar os momentos em que 
estive à frente da coordenação da secretaria de pós-gra-
duação. Durante a gestão do professor Milton de Andrade, 
assumi a Coordenação de Recursos Humanos (CRH). Uma 
experiência belíssima. Trabalhei por mais de três anos em 
parceria com a diretora administrativa, Aline Cristina da 
Silva Heusi, e a coordenadora de Serviços Gerais, Andréa 
Ouriques, que então dirigia as atividades administrativas 
do setor, embora principalmente focada na gestão de pes-
soas. As duas foram grandes parceiras nesta jornada. 

Na Udesc, a CRH Setorial é vista basicamente como 
gerenciadora da documentação dos servidores. Apoiada 
pelo diretor geral, encarei a tarefa de agregar a gestão de 
pessoas naquele momento (2009 a 2013). Foi um perío-
do rico em atividades que envolveram o corpo técnico e o 

Figura 25 – Passeio à localidade de Águas Claras
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2008).

Figura 24 - Passeio dos técnicos e familiares à Ilha de Anhatomirim
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart. Foto: Roberval Santos (2006).
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corpo docente em momentos de lazer, fora do ambiente de trabalho, em pas-
seios com seus familiares (Figura 24); passeio entre os técnicos (Figura 25); 
passeio de escuna (da esquerda para a direita): Geraldo, Aires, André e filho 
e, na foto da direita, em primeiro plano:  Fernanda, seguida de Andréa, Cida, 
Rosangela e Aline (Figura 26). Confraternizações de final de ano (Figura 27); 
festas juninas (Figura 28); além de churrascos nas casas de alguns colegas e 
na sede da Asudesc. 

Em paralelo, ocorreram atividades para capacitação: algumas vezes, por 
setor; outras, com todo o grupo, ou com os docentes (Figura 29 e 30). Encontro 
dos técnicos: (Figura 31) Ermita (E), Celinha, Célia, Roberval, Fernanda e 
Aguiar; na foto da direita:  Juliana (E), Bianca, Marilise, Luciana e Eliza), para se 
deslocarem ao local de realização do curso de capacitação em 2011. 

A Figura 32 exibe um momento de descontração que reforça a confra-
ternização entre técnicos e professores. Da esquerda para a direita, acima: 
Cristiane Maria Vicente e Lilian Alencar; abaixo: Regina Fink, Argeu Carlos 
Thiesen, Maria Ermita Pereira e Júlio César Costa.

Também há necessidade de admitir que houve períodos de dor, por conta 
de professores e técnicos adoecidos, por falecimentos, por respeito e enten-
dimento da profissão do outro, por valorização do técnico em sua formação 
e em setores correspondentes a seu cargo e formação. Também houve mo-
mentos de descontração, como os dos Jogos de Integração dos Servidores da 
Udesc (Jisudesc), que ocorriam, todos os anos, no segundo semestre, com a 
finalidade de desenvolver o intercâmbio social e esportivo, além de proporcio-
nar boas relações e estimular o congraçamento, inclusive com os terceiriza-
dos, conforme mostram as Figuras 33, 34 e 35. 

Para a execução de cursos, debates e trocas de experiência, realizávamos 
uma programação por ano que nos proporcionasse momentos de reflexão 
com diversos profissionais (psicólogas, professoras de artes, filósofos, ad-
vogados, professores de língua portuguesa, assistentes sociais, técnicos da 
reitoria), que partilhavam com o grupo, de forma gratuita, seus conhecimentos, 
para ampliarmos nossa visão de mundo. 

Realizávamos também momentos de conhecimento do trabalho um do ou-
tro, momentos em que os colegas apresentavam aos demais suas atividades 
no cotidiano. Isto serviu para nos mostrar o quanto dependíamos um do outro 
para o êxito do trabalho. Momentos de muito respeito e descontração!

Figura 26 (A e B) - Passeio de escuna
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart. 
Foto: Roberval Santos (2009).



Outro momento rico, nesta gestão, foi o da valorização dos 
funcionários mais antigos do centro, aposentados ou próximos 
da aposentadoria. Organizei mesas redondas para chamar es-
tes profissionais, que colaboraram na construção do Ceart, a 
partilhar suas histórias. Cito, dentre eles, alguns professores, 
como: Milton Valente; Luiz Carlos Canabarro Machado; Vera 
Collaço; Sandra Ramalho; Bernadete Póvoas. Deixo aqui re-
gistrado que, durante os momentos de lazer, contávamos com 
a presença de profissionais da música, também colegas, para 
nos alegrar com suas canções em atividades como: chegada 
de novo bebê; dia do servidor público; aniversários; festas-sur-
presa; festas juninas. 

Nosso foco, além de encaminhar a documentação e cuidar 
da carreira do servidor, era também propiciar bem-estar no lo-
cal de trabalho. Momentos lindos que passamos, mas também 
momentos dolorosos, em que nos reuníamos em oração pela 
saúde de nossos colegas. Uma delas foi Sandra Lima. Além 
dela, outros professores que não se encontravam bem de saú-
de. Boas memórias desta coordenadoria e deste tempo!

Veio a gestão da professora Gabriela Botelho Mager (2013-
2017), momento em que o Ceart estava entrando na fase de 
informatização da Secretaria da Pós-graduação, até então or-
ganizada com documentos físicos e separada por locais dife-
rentes e longínquos. 

Figura 27 - Passeio de confraternização entre técnicos e professores
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2004).

Figura 28 – Técnicas participando de Festa Junina no Ceart.
Da esquerda para a direita: Aline Cristina da Silva Heusi, Fernanda da 
Silva Lisboa, Hellen Fabiana Camassola Ghislandi, Maria Célia Penteado 
e Janete Milis Vieira.
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2010).

Figura 29 – Curso de capacitação na sede da Asudesc em 2010
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart. Foto: Roberval Santos (2010).

O novo diretor de pesquisa, o professor Antônio Vargas, 
sempre preocupado com o crescimento da pós-graduação, 
juntamente com a diretora geral, pensava em reestruturar a 
secretaria da pós-graduação. Um dos motivos era o espaço 
físico; outro, o pequeno número de técnicos. A ideia da junção 
das secretarias de pós-graduação favoreceria o aluno, o pro-
fessor e o visitante, pois identificaria mais facilmente onde se 
localizava a Secretaria da Pós-Graduação, até então organiza-
da por programas em blocos diferentes. Foi então, no final de 
2017, que aceitei o desafio de reestruturar o trabalho de juntar 
as secretarias e reorganizar o espaço físico. 
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Como já tinha experiência nessa atividade, por tê-la exercido na se-
cretaria da pós-graduação da Unoesc-Joaçaba, levei uma proposta do 
trabalho a ser desenvolvida até que a informatização da secretaria fosse 
efetivada. Começamos a trabalhar na organização e padronização dos do-
cumentos. O objetivo era testar por um ano a nova forma de trabalho, con-
tando com a colaboração da equipe, com a cooperação de professores, 
coordenadores de programas e alunos da pós-graduação. 

No início, foi complicada a junção das secretarias dos programas de 
pós-graduação (PPGMUS, PPGAV, PPGDesign, PPGT, PPGModa), porque 
a ideia não obteve boa receptividade por parte dos técnicos que busca-
vam novas oportunidades de trabalho. Os coordenadores dos programas 
pensavam ser impossível essa junção, em razão das diferenças entre as 
áreas. De sua parte, os alunos não desejavam perder seu espaço individu-
al de atendimento, com o qual já estavam acostumados. 

Feliz ou infelizmente, a percepção das experiências pode ser total-
mente nova e positiva (numa primeira interação com a atividade), como 
também pode ser reforçada por uma ação interessante (caso a pessoa já 
conheça as atividades e/ou a equipe, e deseje a mudança), assim como 
pode ser negativa, principalmente se atingida por problemas interpesso-
ais ou de incompatibilidade com as decisões da coordenação, e/ou não 
acredite na proposta. Todos esses questionamentos estiveram presentes. 
O desafio foi grande. 

Após um período de quase um ano de trabalho e padronização das 
atividades, a proposta acabou sendo desfeita. Até aquele momento, a 
informatização da secretaria não tinha acontecido; o resultado foi que a 
programação não se concretizou. O que me deixa feliz foi ter tentado or-
ganizar um espaço de pós-graduação no qual todos os programas pudes-
sem compartilhar as informações.

Figura 30 - Encontro de Capacitação
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2012).

Figura 31 (A e B) – Curso de capacitação 2011
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart. Foto: Roberval Santos (2011).

Figura 32 - Momento de descontração entre técnicos e docentes
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2007).



 O sentimento de fracasso, porém, não perdurou por muito 
tempo, pois os demais centros compraram a ideia e a colocaram 
em prática. No decorrer dos anos, com a ideia mais elaborada e 
amadurecida, a Secretaria da Pós-graduação voltou a funcionar 
em um só local na gestão da professora Maria Cristina da Rosa 
Fonseca da Silva, embora, obviamente, com outro perfil. 

O servidor público está na linha de frente para experienciar, 
alterar, ajustar e tentar melhorar as atividades que exerce em 
favor do seu público. No caso, tratou-se de uma experiência 
muito importante, e de vanguarda. A ideia, abraçada pela ges-
tão da professora Gabriela, era quebrar paradigmas, inovar, 
sair do padrão. Foi uma tomada de decisão de muita coragem. 
Aprendemos muito com esta iniciativa; foi revendo atitudes que 
renovamos nosso trabalho e nossos posicionamentos, um mo-
mento de grande crescimento pessoal e profissional. 

A carreira pública é desafiadora e gratificante, pois, em cada 
época, período, o servidor constrói a sua vida profissional, mas 
também constrói a história do seu local de trabalho, e dela parti-
cipa. Faz parte daquele estabelecimento, e a ele pertence. Com 
participação positiva ou negativa, deixa registrada a sua passa-
gem por aquele local/setor/instituição. É isso que vale. 

ELIÂNE CARIN HADLICH  
Técnica universitária de execução (2005)

Minha história com o Centro de Artes começou antes que eu 
entrasse para o corpo técnico da Udesc, em fevereiro de 2005 
(Figura 36). Vim de uma formação em escola pública no inte-
rior do Alto Vale do Itajaí. Para minha surpresa, fui aprovada 
nos dois vestibulares que prestei em 1992: Geografia, na Ufsc, 
e Educação Artística, na Udesc. Por uma série de razões, optei 
pela graduação na Ufsc.                          

Em 2003, já casada e com mestrado em Geografia, solici-
tei matrícula por retorno de diplomados na Udesc e passei a 
cursar Artes Plásticas. Foi quando conheci os professores do 
Departamento de Artes Plásticas (DAP), os técnicos do Ceart, a 
estrutura dos cursos e do centro sob a ótica de aluna. 

Em 2005, quando fui chamada para o quadro técnico e de-
signada para trabalhar no Departamento de Artes Plásticas 
(com a professora Albertina Medeiros - de inconfundível risada - 
como diretora geral), esse centro já fazia parte do meu coração. 

Figura 33 - Técnicos e professores 
participando do Jisudesc
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2011).

Figura 34 - Técnicos e professores nas competições
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2011).

Figura 35 - Técnicos e terceirizados na 
trilha de Ratones, na Costa da Lagoa
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2011).
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Depois da empolgação inicial, veio a de-
manda de um departamento que nunca havia 
sido atendido por um técnico administrativo. 
Até aquele momento, o trabalho era todo fei-
to pelo chefe de departamento e pelo coor-
denador de curso (os professores Esdras Pio 
Antunes da Luz e Luiz Carlos Canabarro), com 
o auxílio de um bolsista discente. 

Havia muito trabalho administrativo e pe-
dagógico a ser feito e auxiliado: agendamen-
tos, pautas e atas de reuniões; projetos de 
pesquisa e extensão a serem aprovados e 
encaminhados; bolsas de monitoria a serem 
solicitadas e acompanhadas; montagem e 
alteração de horários de aula; ajustes de ma-
trícula a serem tabulados; formulários a se-
rem preenchidos; pedidos de afastamento de 
saúde; solicitação ou alteração de professores colaboradores; 
recados a todos os professores e alunos; planilhas e mais pla-
nilhas... e uma técnica novata, que nunca tinha trabalhado com 
tudo isso ao mesmo tempo. 

Naquela oportunidade, foi importantíssima a troca de “fi -
gurinhas” com as colegas de outros departamentos do centro, 
também recém-chegadas de concursos, como Ana Luiza Maia 
Pederneiras Ballstaedt (ponderada e antenada nas novidades); 
Andréa Oriques Santos (empossada no mesmo dia que eu e 
tão elétrica quanto) e Gisele Lima (a calma e a tranquilidade 
em pessoa), assim como a diretora de ensino Regina Fink (não 
esqueço a primeira reunião sobre montagem do horário, quando 
ela adentrou a sala, elegantíssima, com um xale de lã azul claro); 
a secretária de ensino, Cristiane Maria Vicente (uma enciclopé-
dia ambulante de resoluções e procedimentos acadêmicos) e a 
secretária da direção geral, Janete Milis Vieira.

 Com Janete Milis Vieira vivenciei uma situação hilária, quan-
do tive que enviar uma grande quantidade de e-mails ao mesmo 
tempo e ela sugeriu que eu os enviasse por root. Por desco-
nhecer o processo e o achar estranho, disse-lhe que eu ainda 

não conhecia o tal de ‘rut’. Rindo, Janete me 
explicou que ‘root’ não era uma pessoa, mas 
uma forma de enviar e-mails para todos os 
servidores da Udesc ao mesmo tempo. 

Trabalhar em departamento implica saber 
de todas as resoluções de ensino, pesquisa e 
extensão, além do fi nanceiro. Isso leva tempo. 
Os colegas que nos receberam em 2005, po-
rém, foram generosos com nossos erros, e nós, 
os novos chegados, aprendemos com eles. 

De 2005 a 2010, o Departamento de Artes 
Plásticas passou por uma reforma curricular 
(que foi discutida por mais de três anos) e por 
uma renovação de reconhecimento de curso.

Houve épocas em que tudo que eu sonha-
va era marcado por itens (toda pessoa que já 
fez uma reforma curricular, ou uma disserta-

ção de mestrado, sabe do que estou falando: Capítulo 2, item 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3... e assim por diante). Com a reforma curricular 
de 2008, foi realizada a troca do nome dos cursos e do departa-
mento, que passou de Artes Plásticas (DAP) para Artes Visuais 
(DAV). 

Nesse meio tempo, também foi realizada a mudança das ofi -
cinas de aulas práticas de desenho, cerâmica, pintura, gravura e 
escultura, além da própria sala administrativa, para o novo pré-
dio de Artes Visuais - uma grande façanha -, pois o prédio vinha 
vazio: sem quadros brancos ou de giz; sem cadeiras e carteiras; 
sem cortinas. Tudo teve que ser adaptado ou licitado para ser 
comprado, pois, como as ofi cinas de aula eram localizadas em 
prédios antigos, de madeira e com infestação de cupim, as ne-
cessidades eram muitas. Poucas cadeiras puderam ser aprovei-
tadas. Tanto assim que se celebrava cada remessa de cadeiras 
doadas, de projetores novos ou de cortinas que se instalavam. 

Durante os anos em que trabalhei no DAP/DAV, os chefes 
de departamento com quem mais tempo tive a honra de tra-
balhar foram Esdras Pio Antunes da Luz (que me ensinou os 
primeiros passos no departamento); Rosângela Cherem (que 

Figura 36 - Eliâne Carin Hadlich
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação Ceart (2015).
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4 mostrou o quanto eu era boa no que fazia); 
Dimas Ricardo Rosa (que me apoiou incondi-
cionalmente – e ensinou a repensar as deci-
sões depois de uma noite de sono) e Jociele 
Lampert (com quem dividi as agruras do ala-
gamento do prédio do DAV pelo estouro da 
caixa d’água – e um trabalho em equipe incrí-
vel, que me ensinou: “Deixe um pouco de tra-
balho para amanhã! Por hoje, basta.”

Entre 2010 e 2012, precisei me afastar para 
tratamento de saúde. Quando retornei, fui alo-
cada na Secretaria de Ensino de Graduação, 
na equipe de Ana Luiza Ballstaedt (na chefia), 
com Ana Elise Inácio (especialista em Sistema 
de Gestão Acadêmica - Siga); Célia Maria da 
Silva (sempre deixando todo mundo confor-
tável, oferecendo seu café) e Rogério Pereira 
da Silva (inigualável no sorriso e no atendimento ao público), o 
que me fez aprofundar ainda mais os conhecimentos na área 
de ensino, principalmente no novo sistema acadêmico (Siga) e 
nas grades curriculares. Como o Siga havia sido adotado em 
2011, havia muita adaptação ainda a ser feita do sistema anterior, 
e muito treinamento para aprender o novo sistema (obrigada, Ana 
Elise!). 

Neste setor, pude aproveitar todo o benefício que um tra-
balho em equipe traz – havia trabalhado tanto tempo sozinha 
que esquecera como é reconfortante trabalhar com um grupo 
companheiro e compartilhar as tarefas administrativas - além de 
aprimorar o entendimento e o atendimento ao público, principal-
mente de discentes (grata, professor Canabarro, por me ensinar 
a diferença entre aluno e discente!) e docentes. Ademais, pude 
voltar a orientar os discentes em seus currículos, nos percursos 
e validações de disciplinas, o que nunca foi parte das minhas 
atribuições, mas que sempre amei fazer. Não tem preço ver se 
formar aquele discente que ia desistir do curso por achar que 
“não dá tempo”. 

Conhecer pelo nome cada docente e 
discente do Ceart também não tem preço. 
Nesse meio tempo, a equipe mudou. Passou 
a ser composta por Cristiane Maria Vicente, 
Lucinda Rocha Rosário de Carvalho, Celia 
Bittencourt e, depois, Graziele Godinho. O 
companheirismo, entretanto, não mudou. 

Das perdas humanas que o Ceart sofreu, 
algumas me impactaram profundamente. 
Dentre elas: a da técnica Sandra Lima, pois di-
vidíamos aprendizados de procedimentos na 
graduação e pós-graduação em Artes Visuais; 
a dos professores do DAV (Maria Cristina Alves 
dos Santos Pessi, José Luiz Kinceler e Dimas 
Ricardo Rosa) e a do DDE (Murilo Scoz), por 
seu amor pela docência. 

Em homenagem aos professores do DAV, 
participei de uma exposição na Ufsc, em 2019, com um bordado 
intitulado “Aquele que segue a luz” (Figura 37). O bordado traz 
a imagem de uma pessoa de costas, com uma mochila de onde 
desponta um girassol. Na mesma hora em que vi essa foto, pen-
sei naqueles que seguem a luz de um ensinamento que não se 
apaga. 

No final de 2019, apesar de amar a área de ensino, aceitei 
o convite do colega Ricardo Brandt para novos desafios, e fui 
trabalhar no Setor de Compras com Inexigibilidade e Dispensa 
de Licitações. Por quê? Porque o amor ao aprendizado é um de 
meus valores. Ocorre que durante a pandemia do Covid-19, em 
2020, a Secretaria de Ensino e Graduação precisou de ajuda 
para atender à demanda crescente em função das aulas a dis-
tância: “Sem problema; tá tudo em casa.” 

Figura 37 - Bordado: Aquele que segue a luz
Fonte: Acervo de Eliâne Carin Hadlich (2019).
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DILMA LIEGE RACHEWSKY (2010)
Ceart, “de que planeta você é?” Falar do Ceart, para mim, é fa-
lar de acolhimento (Figura 38). Descobri isto em abril de 2011, 
logo no primeiro dia de trabalho, quando fui recebida pela então 
chefe do Departamento de Música, professora Regina Finck 
Schambeck. 

Na época, o olhar de Regina Finck Schambeck e seu sor-
riso me receberam de tal forma que acalmaram meu coração 
que batia forte, pois, como eu vinha transferida do Centro de 
Ciências da Saúde e do Esporte (Cefi d), tudo era novidade.

Este acolhimento se estendeu à medida que fui conhecen-
do cada professor ou professora do Departamento de Música 
(DMU). Entre uma conversa e outra, um pedido de ajuda, uma 
explicação sobre a arte de tocar este ou aquele instrumento, 
aprendemos a nos gostar e a respeitar, cada um com sua pro-
fi ssão, suas diferenças e “manias”. Uns, mais sérios; outros, 
com um humor deliciosamente ácido; uns, circulavam muito 
bem entre partituras e formulários; outros, só conviviam bem 
com as partituras; já com os formulários desta sociedade bu-
rocrática. ... ah ... que difi culdade! Afi nal, arte 
é arte e burocracia não dá para musicalizar... 
Muitas vezes, a gente que trabalhava na secre-
taria do DMU era apenas a pessoa chata que 
só cobrava documentos e a devolução dos 
instrumentos emprestados. Nada que um bo-
linho com chá e uma boa conversa não resol-
vessem. Considero minhas maiores cúmplices, 
nesta jornada pelo DMU, as técnicas Lucinda 
e Gisele, grandes amigas que levarei pela vida 
toda. 

E o que falar dos alunos e alunas, das li-
cenciaturas e dos bacharelados? Elas e eles 
sempre foram o meu principal motivo para ir 
trabalhar com alegria. Era muito bom conver-
sar com todas e todos. Cada qual com seu jei-
tinho único, com suas difi culdades e talentos, 

seus objetivos, suas lutas para se formar numa profi ssão um 
tanto quanto marginalizada. Afi nal, ser músico, ser artista em 
geral, neste país, é visto como coisa de gente “folgada”. Grande 
engano! A maioria das pessoas não tem noção do quanto um 
músico estude! Todos os dias, de segunda a segunda, horas a 
fi o, na busca da perfeição que tanto nos encanta quando assis-
timos a uma apresentação, a um concerto. 

Muitas vezes, eu chegava no DMU antes das sete horas e 
já havia alunos esperando por uma sala para estudar. E profes-
sores também! Porque, na música, descobri com eles, o estudo 
tem que ser contínuo. Está certo que não foi fácil trabalhar ou-
vindo vários instrumentos tocados ao mesmo tempo, com aque-
cimento vocal; ensaios repetitivos até chegar ao ideal; a batida 
forte do pé do professor, marcando o tempo, na sala bem acima 
da minha cabeça. Ah... o tratamento acústico, sempre sonhado 
por todos, mas que ainda não foi conseguido... Porém, quando 
chegava cada fi nal de semestre, eu esquecia todas as vezes em 
que havia ido embora com enxaqueca. 

Eram tantas apresentações lindas, primorosas, emocionan-
tes, espalhadas pelo Ceart e fora dele, no auditório, no hall do 

DMU, no hall do bloco amarelo, em teatros! 
Eram provas públicas individuais ou coletivas; 
apresentações do Coral, da Orquestra, do 
Quarteto de Cordas, da BigBand das crianças 
que participavam dos projetos de extensão, 
dos professores... Até me arrisquei a participar 
do coral da Udesc! Sentia felicidade em traba-
lhar num lugar que lutava para manter a arte 
pulsando em cada um de nós. Saí do DMU para 
a direção de ensino da forma mais linda e ca-
rinhosa possível: com todos cantando “Certos 
amigos”, do ‘Expresso Rural’, composta por 
Daniel Lucena. 

Quando passei para a Direção de Ensino 
para trabalhar com a professora Regina, dire-
tora na gestão da diretora geral Maria Cristina, 
foi difícil deixar meus “fi lhos e fi lhas” do DMU. 

Figura 38 - Dilma Liege Rachewsky
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2019).
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6 Um desafio com grandes aprendizados. Mais uma vez, porém, 
a palavra acolhimento se materializou na direção geral. Foi uma 
experiência de muito trabalho e uma parceria/amizade com 
toda a equipe, inclusive da Secretaria de Graduação. Tive a 
oportunidade de manter contato com muitos outros professo-
res e técnicos dos demais setores. Também conheci alunos de 
outros cursos, que imediatamente “adotei”. Recebê-los na eufo-
ria ao término da defesa do trabalho de curso (TCC) foi o que 
mais me marcou. 

Sinto-me privilegiada por ter assistido à transformação, ao 
crescimento, à concretização de um sonho de cada aluno e alu-
na, muitas vezes conquistado com tantos sacrifícios, desde seu 
primeiro dia de calouro até a sua formatura. Lições de vida para 
qualquer um de nós. 

Na direção de ensino, trabalhar com a Doroti e a Gabriela 
foi um grande aprendizado, e uma deliciosa experiência. Mesmo 
com toda a carga de trabalho, a disposição de uma ajudar a ou-
tra sempre estava presente. Enquanto o mundo corporativo cria 
modelos que valorizam a competição, o crescimento pessoal, o 
que eu vivenciei foi que o valor está na gestão com cooperação, 
união, apoio ao outro. 

O tempinho para o chá com bolo, criado no DMU, foi impor-
tado pela direção de ensino. Sempre pensei nesta pausa como 
uma forma de dizer a todos que, na correria árida de nossas 
obrigações, era preciso haver a hora do respiro, da confraterni-
zação! É gostoso ouvir das pessoas que sentem saudades da 
hora do chá!

De minha jornada no Ceart, gostaria de agradecer a todos 
os bolsistas, aos terceirizados, aos colegas que me recebe-
ram tão bem, ajudando sempre que eu precisei. E, como não 
é possível listar o Centro inteiro, em nome de todos, agradeço, 
nominalmente (em ordem alfabética), pelo carinho que recebi 
nestes anos de muito trabalho, alegrias e superações: Alexandre 
(DEX); Cida (DG); Cristiane (Secretaria de Graduação); Eliane 
(Secretaria de Graduação); Eliza (RH); Lilian (DEX) e Márcia 
(DPPG). Representando os docentes do Ceart, agradeço tam-
bém às professoras Regina, Maria Cristina, Daiane. Monique e 
Lucas. 

Sinto muito orgulho de ter trabalhado no Ceart, centro de 
qualidades ímpares; apesar de seus defeitos, sempre com muita 
vontade de acertar. Um lugar de várias tribos com multitalentos, 
em que a valorização das diferenças é levada a sério, em que a 
luta pela liberdade de expressão é feita pelas mais variadas for-
mas de arte: nas artes visuais, no design, na moda, na música e 
no teatro. Ceart é resistência; é respeito ao outro e à democra-
cia. Neste universo multifacetado, Ceart é acolhimento, “é um 
cobertor bordado de estrelas”. 

“Constelação, nave louca
A vida é pouca e o que vale é se querer
Mais e mais que mais e... ”

(Certos amigos, Expresso Rural Composição de Daniel Lucena)

CÉLIA MARIA DA SILVA 
Técnica em Educação (2011)

Trabalhar num ambiente 
onde se (con)vive com a arte 
pelos corredores traz uma 
sensação de leveza, colorido 
e alegria à vida (Figura 39). 

Atuei na Secretaria da 
Graduação, na edição de revis-
tas e, há alguns anos, atuo na 
Secretaria da Pós-graduação. 
A troca de experiências tem 
sido enriquecedora. Aprendi 
muito e fiz amigos por toda a 
caminhada. 

Parabéns, Ceart, por nos 
proporcionar tudo isso.

Figura 39 - Célia Maria da Silva, na 
Secretaria de Pós-Graduação
Fonte: Acervo pessoal (2019).
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RODRIGO MOREIRA
Técnico em Educação (2014)

Cheguei no Ceart em 1998, como estudante de 
graduação em música. Cursava Engenharia na 
Ufsc (Figura 40); porém, a paixão pela música 
falou mais alto e acabei optando pelo Ceart. 
Nessa época, não podia imaginar que estava 
iniciando uma longa relação com este centro. 
Foram sete anos e meio de muito estudo e des-
cobertas, de muitos amigos, de algumas difi cul-
dades para concluir o curso. Em 2005, porém, o 
Ceart fi nalmente me “desmamou”. Formado em 
música, saí por aí dando aulas e tocando! 

Em 2007, ingressei na primeira turma de 
mestrado em Música da Udesc. O Ceart, novamente, foi minha 
escola. Durante o mestrado, fui contemplado com uma bolsa 
para estudar no Conservatorio Superior de Música del Liceo, 
em Barcelona, onde fi z especialização em jazz e música moder-
na. De volta a Florianópolis, concluí o mestrado em 2009. 

Em 2010, iniciei uma nova relação com o Ceart, na qualidade 
de professor substituto do Departamento de Música. Durante 
quatro anos, exerci esse ofício nas disciplinas de prática de 
conjunto, história da música, história da música popular, musi-
cologia/etnomusicologia e acústica musical. Esse período, de 
muito estudo, deu-me uma nova perspectiva do centro, sobre-
tudo do Departamento de Música, quando fui contemplado, por 
um edital interno, com auxílio para publicação, em 2011, do livro 
“Ratoeira: Música de tradição oral e identidade cultural”, resul-
tado de minha pesquisa de mestrado. 

Em 2014, com grande surpresa, recebi um telefonema do RH 
da Udesc, convocando-me para assumir a vaga de técnico em 
educação. Nessa ocasião, bastante envolvido com a docência, 
eu tinha por meta fazer o doutorado para dar prosseguimento 
à minha formação acadêmica. O que vi nesse momento foi que 
seria uma oportunidade de conhecer uma nova profi ssão; assim, 

assumi o cargo. Um novo ciclo e uma nova visão 
sobre o Ceart e a Udesc se abriram para mim. 
Ainda ministrando aulas no Departamento de 
Música, assumi a função de técnico em educa-
ção no Programa de Pós-graduação em Música. 
Logo em seguida, passei a atuar na Secretaria 
de Ensino de Pós-graduação do Ceart, onde 
atualmente sou coordenador. 

Enquanto escrevo esse breve relato, no fe-
vereiro pandêmico de 2021, cuido dos ajustes 
fi nais de meu projeto de doutorado, para (quem 
sabe!) iniciar nova trajetória neste centro, que foi 
e vem sendo decisivo em minha formação pro-
fi ssional/acadêmica e que também me acolheu 
como colega de trabalho. 

Há mais de duas décadas habitando as salas, 
os corredores e os jardins deste centro, testemunhei avanços 
em termos de estrutura e pessoal qualifi cado. Hoje, é inevitável 
reconhecer que o Ceart é palco de grandes acontecimentos em 
minha vida. De certo modo, vivendo personagens distintos e ob-
servando o centro por diferentes ângulos, vejo que também me 
tornei parte desta casa. 

Finalizando esta parte, percebe-se que todas as lembranças 
aqui registradas são a energia de que precisamos, em algumas 
ocasiões, para não enfraquecer em nossa jornada e seguir em 
frente. Frequentemente, recorremos a elas, com saudade, para 
recuperar algum aprendizado ou procurar, nas boas recorda-
ções, um pouco de alento, pois, como escrevia Cecília Meireles:

De que são feitos os dias?
- De pequenos desejos,

vagarosas saudades,
silenciosas lembranças!

Figura 40 - Rodrigo Moreira
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2019).
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50 Aqui serão abordados os fazeres e afazeres dos técnicos nos 

setores administrativos, nos núcleos e nos laboratórios, narra-
dos por seus protagonistas e, em alguns casos, com a visão 
de profissionais docentes e de outros segmentos sobre esses 
protagonismos. 

A BELEZA DOS GESTOS 
Valmor Niní Beltrame

Ser professor exige a execução de tarefas cotidianas que de-
pendem, mais do que supomos, da colaboração de pessoas que 
nem sempre têm a visibilidade e o reconhecimento merecidos. 
Refiro-me aos técnicos, aos servidores de escolas que, diaria-
mente, contribuem com o trabalho do professor e o tornam pos-
sível. São trabalhadores quase invisíveis, mas suas atividades, 
longe de serem meramente técnicas, burocráticas e adminis-
trativas, estão imbuídas de conteúdos formativos. Ou seja, os 
servidores técnicos administrativos também são educadores. 
Na universidade, isso não é diferente. 

Desde que me aposentei como professor do Departamento 
de Artes Cênicas do Ceart, em meados de 2016, leio manche-
tes de jornais e ouço com frequência que “ser professor deve 
ser o trabalho mais importante do Século XXI. ” Um pouco des-
crente, alegra-me saber disso. No entanto, pesquisa realizada 
pela Fundação Carlos Chagas, publicada naquele mesmo ano, 
mostrava, como média, que apenas 2% dos alunos que saem do 
ensino médio querem ser professores, o que é preocupante, e 
contradiz o que diziam alguns jornais. 

Isto me faz refletir sobre meu próprio percurso profissional, 
sobre como me tornei professor. Ao mesmo tempo, remete-me 
a pensar que ser professor supõe a colaboração de muitas pes-
soas em diferentes estágios, desde as etapas iniciais da for-
mação, até a prática docente diária, que considero período de 
constante capacitação. 

Neste texto, relembro um pouco do cotidiano e das relações 
estabelecidas com alguns técnicos e servidores do Centro de 
Artes no período que compreende os anos de 1988 até 1997. 
Recordo esse período porque marca o início de minhas ativida-
des docentes até a data em que me afastei para iniciar o dou-
torado em teatro na Universidade de São Paulo. Este também 
foi o tempo de consolidação do curso no qual sempre atuei, 
a licenciatura em Artes Cênicas, quando as condições físicas 
e materiais para a realização do trabalho docente ainda eram 
marcadas por certa precariedade em relação a espaços físicos 
e a equipamentos para disciplinas, principalmente as de conte-
údo prático. 

Teatro dificilmente se ensina sem o envolvimento do campo 
teórico e do prático. E se o ensino da teoria envolve, de modo 
predominante, a leitura, a observação e a reflexão, o ensino da 
prática abarca, além disso, o fazer, o exercício da criação cêni-
ca, sua execução. 

Para que isso ocorra, é fundamental a ajuda dos servidores 
técnicos administrativos e funcionários terceirizados. Lembro, 
com frequência, daquele período do Ceart, de Leoni Beckhauser 
de Oliveira, que, carinhosamente, chamávamos de Frida; lembro 
de Nilzete dos Santos Anselmo, de Aires Antônio de Souza, de 
‘seu’ Dário (Figura 41), de dona Dodô, e de muitos outros. Eles, 
bem como outros servidores, desempenharam e desempenham 
papel fundamental para que a prática na sala de aula suceda de 
modo eficaz. Eles não estão no espaço físico da sala de aula; 
no entanto, seu trabalho é sentido ali, seja de forma direta ou 
indireta. 

A contribuição de cada um deles se diferenciava em ações, 
funções desempenhadas e, certamente, no modo como viam 
o curso de Artes Cênicas. Esse apoio se manifestava, muitas 
vezes, em pequenos gestos que evidenciavam maneiras de es-
tar a atuar. Tarefas corriqueiras, como entregar as chaves das 
salas, reservar o retroprojetor, o projetor de slides, dispor de 
um aparelho de som, tocar CD, acompanhar a entrega de do-
cumentos na secretaria acadêmica, tudo isso eram atividades 
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diárias e permanentes. Alguns leitores certamente nem fazem 
ideia do que seja boa parte dos ultrapassados equipamentos 
que menciono. 

Recordo que, muitas vezes, eu e outros colegas nos esque-
cíamos de agendar, ou de reservar, o uso de equipamentos; 
quando íamos buscá-los na secretaria, o aparelho já estava em-
prestado a outro professor. O transtorno só se resolvia com a 
ajuda dos servidores que ajustavam novos horários; assim que 
fosse desocupado, o equipamento era disponibilizado para ou-
tra sala. Hoje, tudo isso se modifi cou. As salas de aula e os la-
boratórios estão equipados, estruturados, e essa precariedade 
já não existe. 

Ao mencionar essas tarefas, aparentemente simples, quero 
destacar que são ações relevantes, indispensáveis, e contribuí-
am para ambientar adequadamente o espaço para o professor 
concretizar a sua tarefa de ministrar as aulas, de ensinar. Os 
afazeres dos servidores técnicos administrativos alicerçam o 
trabalho educativo, e a formação acadêmica só se efetiva com 
a atuação de todos os envolvidos, sejam eles mais, ou menos, 
visíveis. 

Gestos para não esquecer: dona Dodô, funcionária terceiri-
zada, trabalhava no setor chamado de Serviços Gerais. Dentre 
as muitas tarefas que executava, fazia o cafezinho e o deixava 
disponível na cozinha. Quando eu ministrava as disciplinas de 
Máscaras e Teatro de Bonecos, precisava fazer cola com fari-
nha de trigo e água que, misturados e aquecidos, produziam o 

grude para os estudantes realizarem a papieta-
gem das máscaras e bonecos. Fazia isso antes do 
início das aulas, na cozinha. Quando eu chegava, 
dona Dodô, ali presente, com sua voz grave, me 
dizia: “Um cafezinho, professor?” Quando o café 
não estava pronto, ela perguntava: “Quer que eu 
leve um cafezinho lá pro senhor?” Respondia que 
não, que não era necessário; aliás, essa nem era 
tarefa sua, e eu não me imagino sem essa “rega-
lia”. Creio, também, que ela não levaria o café à 
sala. Com sua pergunta, queria apenas ser afável, 

demonstrar disponibilidade para colaborar. O que também evi-
dencia esse gesto é a amabilidade; revela gentileza, cortesia. 

Assim eu me sentia acolhido para semanalmente “invadir” a 
cozinha e fazer o grude para confeccionar as máscaras e os bo-
necos. Se, para alguns, isto pode parecer irrelevante, para mim 
signifi ca muito. Ser bem recebido ajudava a criar um ambiente 
propício ao trabalho. É como saber que se pode trabalhar sos-
segado. Quem alguma vez viveu a experiência de ser bem aco-
lhido sabe o valor disso para a vida. 

Nilzete atuava na secretaria. Responsabilizava-se por ser-
viços gerais e fazia atendimento ao público. Sempre atenta, 
entregava e recebia os equipamentos de apoio para que os pro-
fessores ministrassem as aulas. Cuidadosa, conferia o estado 
dos aparelhos e materiais utilizados pelos professores e estu-
dantes, tarefa fundamental para prolongar a vida útil dos equi-
pamentos. Distribuía as chaves das salas de aula e memorizava 
seus números, bem como os respectivos professores. Era dire-
ta, prática, e alguns professores recém-chegados ao Ceart nem 
sempre entendiam sua objetividade, acreditando que estivesse 
mal-humorada. Nada disso. Bastava perguntar “Como vai?” E 
Nilzete esboçava o sorriso que lhe era peculiar, iniciando uma 
boa e divertida conversa. 

Quando Nilzete chegou para trabalhar no Ceart, sua saúde 
era frágil. Era acometida por pequenos problemas que even-
tualmente a afastavam do trabalho. Nada grave; entretanto, de 
vez em quando ela precisava se ausentar por alguns dias para 

Figura 41 (A, B, C e D) – Nilzete (E), Professor Niní, “Seu” Dário e Frida
Fonte: Elaborada pelos autores (2021).
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52 se recuperar. Aos poucos, as tarefas sob sua responsabilidade 

aumentaram; ao mesmo tempo, foi se afeiçoando ao que reali-
zava à medida que percebia o quanto era indispensável no que 
fazia. Seus colegas brincavam dizendo-lhe: “Perdeste o direito 
de adoecer; já não podes mais te ausentar; ninguém pode te 
substituir”. O seu senso de lealdade logo reverberou e, assim, a 
assiduidade ao trabalho passou a ser uma de suas caracterís-
ticas. Se isto se deu pelo tratamento médico, ou se foi porque 
gostava do que fazia, ou porque verificou que era indispensável, 
pouco importa; o certo é que a sua presença, constante, atrás 
do balcão da secretaria, marcou aqueles anos no Centro de 
Artes, até quando se aposentou, em 2002. 

Mais do que o compromisso em preservar o acervo de apa-
relhos e materiais do Ceart, ela sabia que o cuidado com os 
equipamentos contribuía para melhorar a qualidade do ensino 
ministrado nos cursos de arte. O compromisso de cuidar, pre-
sente no comportamento de Nilzete, estendia-se às pessoas - 
professores, professoras e estudantes. Seu cuidar era revestido 
do sentimento de ajuda, de zelar pelo outro, de preocupação 
que incitava confiança, era estímulo para cada um realizar bem 
o seu trabalho. 

O Ceart mantém, até hoje, a sua marcenaria, a oficina 
que serve prioritariamente para disciplinas do curso de Artes 
Visuais. Capitaneada por Aires Antônio de Souza, oficialmente 
responsável pelo espaço, ele organizava as demandas de modo 
a atender às diferentes disciplinas e cursos. 

‘Seu’ Dário - Dário Florentino Ferreira - era seu auxiliar e ele 
ali trabalhou durante décadas, até a sua aposentadoria, no ano 
de 2005, vindo a falecer em 2016. Atendia pacientemente às 
pessoas, com cordialidade e atenção. Nós, do curso de Artes 
Cênicas, e, em especial, nas minhas disciplinas, utilizávamos 
com frequência as dependências da marcenaria e o maquinário 
ali instalado. ‘Seu’ Dário confeccionava caixas para refletores 
e precisava de varetas para sustentar silhuetas do teatro de 
sombras. Também necessitava de pequenos pedaços de ma-
deira, tocos, sarrafinhos para construir a estrutura do corpo dos 
bonecos.

 Na marcenaria, esse material é resíduo, quase sempre lixo 
deixado por outros professores e estudantes; mas era o ne-
cessário para as minhas disciplinas. Restos de madeira não se 
produziam todos os dias; só existiam depois do trabalho reali-
zado por outros. Era a sobra. Para aproveitá-lo, era preciso ser 
recolhido antes de ser definitivamente descartado. No entanto, 
eu não podia estar lá permanentemente para efetuar a reco-
lha. ‘Seu’ Dário atendia aos meus pedidos, juntando, guardando 
pacientemente essas sobras da marcenaria tão necessárias ao 
meu trabalho. Com serenidade, com a sua voz baixinha, qua-
se inaudível, me avisava: “Hoje tem, professor.” Eu buscava os 
resíduos na marcenaria; por vezes solicitava a estudantes que 
buscassem, ou ele mesmo levava diretamente à oficina de tea-
tro de animação. 

Ver suprida a necessidade de materiais para confeccionar 
os bonecos era importante; ajudava a melhorar minhas ativida-
des em sala de aula; facilitava o trabalho dos estudantes. Há 
uma dimensão de cooperação no gesto de ‘seu’ Dário que pre-
ciso destacar. Seu apoio também era percebido pelos estudan-
tes como gesto educativo e formativo. Gestos como esse dizem 
muito; colaboram de modo inequívoco para reforçar a importân-
cia de cooperar, de estar presente, de ajudar. 

Frida foi secretária geral do Centro de Artes durante mui-
tos anos. Ela ajudou a organizar, a estruturar a Secretaria 
Acadêmica. Lidava diretamente com os estudantes. Sabia ou-
vi-los. Era paciente. Assim, conseguia identificar razões de eva-
são, repetência e dificuldades vivenciadas por eles. Se hoje o 
Ceart tem mais de mil estudantes matriculados, naquela épo-
ca o número era bem menor - menos da metade disso -, o que 
permitia estabelecer relações próximas com os estudantes. No 
entanto, o servidor precisava ter essa sensibilidade, essa dispo-
sição para ouvir os discentes, para conversar com eles. 

Lembro de muitas passagens na convivência com ela. 
Destaco apenas uma situação, para mim, à época, complexa. 
Em maio de 1990, deu-se a primeira eleição direta para reitor 
da Udesc. Fui designado presidente da comissão eleitoral no 
Ceart, o que constituía imenso desafio, pelo fato de não possuir 
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nenhuma experiência na condução de eleições, além de fazer 
pouco tempo que atuava como professor na instituição. Mais, 
precisávamos demonstrar maturidade nesse evento, que mar-
cava a democratização da universidade; afinal, esta era a pri-
meira eleição para reitor por meio do voto direto. Durante os 27 
anos precedentes, os reitores sempre haviam sido nomeados. 
Tínhamos que dar exemplo de maturidade e organização. 

erminado o horário da votação, nos reunimos na pequena 
sala dos professores do centro para a contagem dos votos. Ali 
estavam professores, técnicos, estudantes e um dos candida-
tos, o professor da Faed, Rogério Braz da Silva, que saiu vito-
rioso, eleito reitor. Porém, o resultado das urnas no Ceart dava 
uma vitória esmagadora a seu oponente, professor Vitor Hugo 
Garcia, do curso de Engenharia, de Joinville. 

Durante a apuração, alguns assessores da campanha do 
professor Rogério, ao ver que perdiam por mais de 90% dos vo-
tos na urna dos discentes, interromperam a contagem, criando 
um princípio de tumulto. Pediam a imediata impugnação daquela 
urna, com a justificativa de que a estudante Maria Cristina da 
Rosa, do curso de Artes Visuais, havia votado e sua situação era 
irregular, razão por que a urna deveria ser impugnada. 

Fiquei desconcertado, sem saber como resolver a situação, 
mas, ao mesmo tempo, impressionado, sem entender como 
eles identificaram a situação irregular de uma eleitora discente 
para votar. Paralisar e transferir a contagem para averiguar a 
denúncia seria impossível. Atender ao pedido de impugnação, 
tampouco. Logo compreendi que a investida se dava porque 
Maria Cristina havia trabalhado e se havia destacado na campa-
nha do outro candidato, o professor Vitor. Este, provavelmente, 
dever ter sido o motivo para o pedido de impugnação da urna. 
Sem muito saber o que fazer, levantei a cabeça. Bem ali, na 
minha frente, estava Frida, que esboçava um discreto sorriso. 
Creio que compreendi o que me dizia, apesar de ela nada falar. 
Interrompi a contagem. Pedi a atenção dos presentes e disse: 

Estamos diante de uma situação grave, mas a denúncia 
contra a estudante pode ser agora mesmo resolvida. Frida, 
secretária geral do Ceart, está aqui e solicito o seu esclare-
cimento. Por favor, Frida, a sua palavra é muito importante. 
Esclareça a todos nós: a estudante Maria Cristina da Rosa 
está regularmente matriculada no curso de Artes Visuais? 

A secretária serenamente respondeu: “Sim, ela é aluna re-
gular do curso.” Continuei: “Caso haja necessidade, amanhã, 
na primeira hora, a secretaria geral pode emitir uma declaração 
oficial confirmando a regularidade da situação da acadêmica?” 
A resposta foi positiva: “Providencio o documento assim que 
me for solicitado.” Resposta simples, clara, objetiva e suficiente 
para dar continuidade aos trabalhos. 

Sei que Frida poderia solicitar, por dúvida ou por conve-
niência, um pouco de tempo para averiguar, responder com 
dubiedade, ou dizer que no momento não tinha condições de 
fornecer informações seguras, o que causaria enorme transtor-
no na continuidade do trabalho da mesa eleitoral. Uma resposta 
diferente da proferida por ela mudaria bastante a situação. Ela 
não hesitou e só pôde fazer isso por sua especial capacidade 
de acompanhar e lembrar a situação funcional dos estudantes, 
de estar atenta a detalhes do cotidiano dos discentes. Ainda 
que a quantidade de alunos matriculados nos cursos não fosse 
tão grande como é hoje, foi preciso coragem para responder, 
publicamente e de modo categórico, a uma pergunta que alte-
raria os trabalhos em andamento. 

Relato apenas uma, dentre as muitas situações vividas nos 
anos de trabalho com Frida, evidenciando seu gesto seguro, 
tranquilo, sóbrio, suficiente para resolver o problema. Frida era 
assim: uma presença atenta, que ajudava a solucionar situações 
complicadas no dia a dia do nosso trabalho docente. 

Escrevo estes breves relatos em completo isolamento social, 
e obedecendo às orientações sanitárias para impedir a conta-
minação e a propagação da pandemia da Covid 19. O mundo, 
e em especial o nosso Brasil, vive momentos muito tristes, de 



D
os

 fa
ze

re
s 

e 
af

az
er

es
: p

ro
ta

go
ni

sm
os

5
4 intenso negacionismo, de desrespeito às indicações científi cas, 

o que resulta na perda de milhares de vidas. Em certos momen-
tos, parece que somem as esperanças. 

Ao relembrar, porém, as situações vividas com ‘dona’ Dodô, 
‘seu’ Dário, Nilzete, Frida, assim como com outros servidores 
com os quais trabalhei no Ceart, renascem boas perspectivas. 
Nutro um sentimento de enorme gratidão pela convivência e 
pelo trabalho que eles e outros servidores realizaram. Guardo 
na memória seus gestos, vividos há tanto tempo, como boas 
lembranças. Gonçalo Tavares assim escreve: “Ver bem ao longe, 
querido amigo, é uma das grandes qualidades da memória; não 
se trata só de ver para trás, mas também de ver ao fundo” (2016, 
p. 32). Certamente, aqui, ver ao fundo é ver mais e melhor; é ver 
o não dito; é ver o implícito. 

Preservo comigo seus gestos e gosto de compreendê-los 
um pouco além do que imediatamente aparentam. Agrada-me 
perceber que são gestos que dizem algo mais, não só o que a 
prática corriqueira encerra, mas suas possíveis dimensões sim-
bólicas. Mantenho comigo as sutilezas, suas singularidades e as 
múltiplas leituras que esses gestos propiciam. 

O gesto acolhedor de dona Dodô, o gesto cooperativo de 
‘seu’ Dário, o gesto cuidador de Nilzete, assim como o gesto 
responsável e solidário de Frida me lembram a frase de Fiódor 
Dostoiévski, dita pelo personagem, príncipe Míchkin: “A beleza 
salvará o mundo.” A emblemática frase do escritor russo tem 
sido objeto de análises e de variadas interpretações, com des-
taque para seus sentidos estéticos e éticos. Quando a relaciono 
com os momentos vividos com os colegas servidores técnicos 
administrativos e terceirizados do Ceart, emergem, para mim, 
os aspectos éticos de seus gestos. Acredito que “a beleza que 
salvará o mundo”, preconizada por Dostoiévski, também pode 
ser compreendida como a beleza dos gestos, de gestos de pes-
soas comuns, trabalhadores, servidores públicos como os aqui 
mencionados. Os gestos aparentemente simples de dona Dodô, 
de ‘seu’ Dário, de Nilzete e Frida embelezam a vida, refi nam o 
nosso dia a dia, nos humanizam, e podem, sim, com sua bonda-
de, ajudar a “salvar” nosso mundo.

‘SEU’ DÁRIO
Yara Guasque

O sr. Dário gostava de assistir às aulas de pintura (Figura 42). 
Dava uma espiada, quando não acompanhava a discussão so-
bre os trabalhos realizados em aula. Não sei se ele acompanhou 
alguma vez uma avaliação fi nal, desde o início até o fi m, quando 
os alunos vinham carregados com seus trabalhos. Pois, vez ou 
outra, o sr. Dário vinha entregar uma moldura, ou outro chassi 
que ele fabricava sob encomenda individual e dava umas espia-
das no conjunto dos trabalhos. 

No espaço deixado pelo professor Dimas (pai), o sr. Dário 
devia ser um frequentador mais que assíduo. Fato é que, quan-
do os alunos não prosseguiam na pintura e passavam apenas 
por esta disciplina, seu interesse o mantinha sempre ativo no 
campo, acompanhando as turmas e as discussões. De seu lu-
gar, mesmo atrás dos bastidores, e de longe, tinha formado uma 
opinião particular do que a pintura signifi cava para ele. 

Dário Florentino Ferreira foi ocupante do cargo de agen-
te operacional no período compreendido entre a primeira dé-
cada de existência do Centro até 2014, por ocasião de sua 
aposentadoria.

Figura 42 (A e B) – Professora Yara e “Seu Dário”
Fonte: Elaborada pelos autores (2021).
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AIRES, UMA OBRA
João Calligaris Neto 

Difícil colocar num breve texto a capacidade do criar e do fazer 
deste exímio artesão, (Figura 43), capaz de dominar diversos 
elementos, como água, fogo, terra, madeira, ar e metal, trans-
formá-los em objetos utilitários e/ou artísticos e, muitas vezes, 
criar as ferramentas nos mais diversos contextos de sua atua-
ção. Um desafi o! Mas, tentarei contar um pouquinho da história 
deste ‘mestre do criar e do fazer’. 

Permito-me vê-lo representado nos artefatos confecciona-
dos por suas mãos hábeis, uma fusão das obras e de seu cria-
dor. De onde vinha tanto talento? Não seria capaz de precisá-lo 
aqui, mas imagino que talvez fosse de sua origem ribeirinha: 
“Sou ribeirinho, da Laguna!” Era a apresentação corrente que 

o mestre Aires gostava de enfatizar. Heranças e memórias de 
uma vida de criatividade e de luta pela sobrevivência, interligada 
a tantas outras vidas de brasileiros, desvalidos, dos mais remo-
tos recônditos extrativistas deste país. 

Da vivência ribeirinha desde os seus primeiros anos de vida, 
ele absorveu os conhecimentos da pesca artesanal, comparti-
lhados com os seus fi lhos. Assim como todas as coisas apre-
endidas durante a sua jornada, continuam a fazer parte do seu 
cotidiano, seja presentes em suas memórias, seja em seus afa-
zeres. A pesca artesanal sempre retorna a ele como uma lenda 
pessoal, mantendo viva esta chama ‘de homem do mar’. 

A partir da vida da pesca, o aprendiz continuou sua jorna-
da, pois, na época, os jovens daquelas paragens tinham como 
destino procurar outras possibilidades para melhorar o sus-
tento, ‘abandonando, sem nunca abandonar, a vida do mar’. 
Carregando consigo a bagagem do mar, e mais algumas, ele 
partiu de sua cidade natal, aspirando a maiores e melhores 
oportunidades de trabalho, num contexto semelhante ao êxodo 
do campo para a cidade; neste caso, de uma pequena cidade 
litorânea, expandindo sua busca por cidades economicamente 
mais viáveis, seguindo, preferencialmente, ‘sempre’ pelo litoral. 

A relação simbiótica com o mar o acompanhou em cada 
trabalho, fonte inesgotável para o seu crescimento, ‘um habi-
tat marcado em sua pele’. Relação esta que moldou o sr. Aires 
como um contador de infi ndáveis histórias de um pescador e 
um ‘fazedor’ de coisas sem fi m. Sua trajetória lhe permitia ‘bra-
dar’ a sua lamúria! Lamúria de quem sofria com o descaso das 
instituições sociais em relação à expansão da pesca industrial e 
do setor imobiliário, que continuamente obliteram a comunidade 
pesqueira artesanal. Suas histórias são carregadas de signifi ca-
dos das mais diversas emoções, de tristezas a alegrias, sempre 
repletas de muito humor, pois o mestre sempre procurava sorrir 
para a vida, pois aprendeu que vale a pena transformar as lágri-
mas em sorrisos!

A simbiose o forjou para além do pescador, um artífi ce de 
embarcações, conformando-o, nos dias de hoje, como um ‘ve-
lho mestre do mar’. Em sua vida, esta simbiose fez com que ele 

Figura 43 - Aires Antônio de Souza
Fonte: Acervo e foto de Roberval Santos (2011).

Figura 44 – Professor João Calligaris Neto
Fonte: Acervo pessoal (2021).
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56 incorporasse as matrizes necessárias à fabricação, ora de fer-

ramentas que lhe permitiriam o desempenho necessário para 
as atividades no mar, ora na montagem dos equipamentos des-
pendidos para o ecossistema marítimo. Ele dominou esta tecno-
logia ancestral, a de fazer embarcações. 

Este talento de artesania foi talhado no exercício dos de-
safios diários da produção técnica, desenvolvendo múltiplas 
habilidades aplicadas, que vão além da madeira utilizada, pas-
sando pela física, pela matemática, pela lógica, pela engenharia, 
ou seja, em seu caso, a teoria e a prática caminhavam de mãos 
dadas dentro desse ‘fazedor’. Não poderia afirmar com certeza 
o quanto da ‘personalidade Aires’ e o quanto de suas experiên-
cias vividas, cheias de carências e emergências, moldaram este 
mestre, mas presumo que a reunião de tantos saberes recolhi-
dos no périplo desta vida encontrou um sujeito que as enten-
deu, transformando-o, assim, num raro espécime de “faz-tudo”, 
expressão muito conhecida e explorada, mas raramente viven-
ciada como a do ‘personagem’ da nossa história. 

O ‘nosso’ “faz-tudo” é muito mais complexo do que os que 
encontramos nos anúncios das páginas de busca das redes in-
terligadas. ‘Nosso’ Aires está mais e além do bricoleur, tão con-
ceituado pelo antropólogo Lévi-Strauss em seu livro La Pensée 
Sauvage, de 1962. Este artesão ultrapassa o saber mais “primi-
tivo”, o mais intuitivo do ‘fazer’; ele é um transformador, aprendiz 
e professor. Ele dá à sua vida um sentido contínuo de pôr em 
prática, refinando sempre, os milhares de pensamentos arquite-
tônicos que invadem a sua alma. 

Alma que foi tocada também pelas estradas, mais especi-
ficamente pelas estradas-de-ferro. Entre um defeso e outro 
da pesca, o jovem menino foi aprender a perfilar e a pregar os 
dormentes no traçado da ferrovia do sul do estado de Santa 
Catarina. Essa aventura lhe rendeu um maior contato com es-
ses outros materiais e com novas medições e construções. 
Mais uma vez, a necessidade de produção de artefatos e o apri-
moramento de técnicas com o trabalho do ferro com a madeira 
foram apreendidos e transformados como um exímio bricoleur. 

A dimensão de sua ‘obra’ - que assim se chame, pois, que boa 
parte dela no campo das artes e ofícios foi aplicada na constru-
ção de artefatos e utilitários diversos -, acredito que deva ser 
“desfiada”, ou melhor, lida e interpretada em algum momento, 
mais detidamente, talvez, à luz da ciência fenomenológica exis-
tencialista. Leva-nos a refletir sobre como alguns personagens 
nascem num ambiente hostil e se transformam, colocando toda 
a sua genialidade para fora de maneira tão sensível e bela. 

Numa oportunidade, o irreverente artista da Tropicália, 
Tom Zé, disse “que todo nordestino é um cientista”, pois tem 
a capacidade de desenvolver múltiplas habilidades a partir da 
“observação prosaica do estado de coisas” capazes de o au-
xiliar em sua sobrevivência. Permito-me fazer um paralelo com 
‘nosso’ artesão/artista/cientista no alinhamento de uma cultura 
material, pois ‘esse homem do sul’ também foi forjado na lida da 
sobrevivência, e foi do empirismo ao fazer prático. Neste mo-
mento, vou tentar levantar alguns dos seus tantos trabalhos que 
resultaram em obras de ‘pura arte do saber fazer’. 

A arte da carpintaria é notável, no mestre Aires, somando a 
sua já citada trajetória pelo sul do país à sua subida pelo litoral, 
até os estaleiros do Rio de Janeiro, que lhe rendeu o aprendiza-
do da arte moveleira na construção de itens para a ambientação 
de conveses e cabines de barcos diversos, trabalho este inva-
riavelmente realizado por hábeis artesãos que praticam o fino 
da carpintaria, empregados em embarcações especiais. 

Outras artes apreendidas, que vão de fazer diversos tipos 
de nós para navegação, os “nós de marinheiro”, a partir de cor-
da, couro ou sisal, até a feitura de barcos de pesca; a arte da 
tanoaria; a de tonéis, pipas e utilitários para armazenamento e 
transporte de carga; os ofícios da carpintaria e da marcenaria na 
construção de ferramentas, mobiliários, edificações e frontões; 
a arte com o curtume, do guasqueiro que emprega a facção e 
a tecelagem de cordas, calçados e alforjes; a arte de construir 
casas que vão da madeira à alvenaria, e não somente casas 
para os homens, mas para passarinhos, tanto que dá vontade 
de a gente morar, de tanta beleza e requinte de detalhes; a arte 
de fazer instrumentos musicais (belíssimos tambores) e sons, 
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arte na qual sua fama já ultrapassou as fronteiras do estado 
de Santa Catarina... e tantas e tantas outras, feitas com amor, 
seriedade, muita reflexão e estudo, e, claro, muito bom humor!

Como um designer e professor que sou/estou, todas essas 
qualidades de realização de belos trabalhos e de um capricho 
excepcional, entre outras qualidades, tornaram-me um obser-
vador e um admirador apaixonado e fiel do mestre Aires, pois a 
‘arte do fazer’ conta uma história, e esta história eu tento acom-
panhar, além de aprender, além de contribuir na sua divulgação, 
como neste breve relato. Como o Aires diz, com tanta tecnolo-
gia moderna, torna-se cada vez mais difícil os jovens se interes-
sarem pelo artesanato. Mesmo em países como o Japão, onde 
a tradição artesanal é algo muito valioso, o número de adep-
tos tem caído nas últimas décadas. O que não difere de nosso 
Brasil, tão afeito a novidades. 

Quanto ao Aires bricoleur, sua perspicácia muitas vezes 
assombra! Quando apenas, e rapi-
damente, olha para o que está por 
fazer, na sua mente astuta essa fra-
ção de segundos de olhar do solici-
tado ao desejado é suficiente para 
inicialmente construir virtualmente o 
que irá materialmente realizar algu-
mas horas mais tarde. Aires domina 
os mais contemporâneos ‘verbos’; 
tem a capacidade de visualizar, de 
identificar um problema e o dom fan-
tástico de rapidamente o solucionar. 
Não sei como descrever, mas as so-
luções acontecem de forma quase 
mágica. Não nos enganemos, porém. 
São anos de experiências vividas, um 
vocabulário técnico impressionante, 
uma autonomia invejável, um mes-
tre de ofícios que não passou pelos 
bancos escolares do nível técnico 
ao universitário. Ele aprendeu com 

outros mestres da vida, assim como criou sozinho, o que lhe deu 
a alcunha, por muitos que o conhecem, de “Aires da fé”, ou o 
“bom feitor”!

E como esse ‘homem impressionante’ chegou à Universidade 
do Estado de Santa Catarina? De volta ao estado, agora mo-
rando em Florianópolis, sempre perto do mar, Aires trabalhou 
por um tempo como técnico de manutenção da Assembleia 
Legislativa, onde logo teve seu trabalho reconhecido, o que le-
vou alguém a indicar seu nome para concorrer à vaga de técnico 
da oficina de Escultura organizada pelo fundador do Centro de 
Artes da Udesc, o Ceart, o emérito professor e arquiteto Dimas 
da Rosa, homem por ele, Aires, admirado, pessoa com quem se 
identificava e a quem respeitava; um grande mestre com quem 
aprendeu um pouco mais da ‘arte do fazer’. Passados alguns 
anos na instituição, um novo encontro de almas artesãs se deu. 
Desta vez, com o notável artista, arquiteto e professor, nosso 

saudoso amigo José Luiz Kinceler, 
conforme mostra a Figura 45. 

Aires da Fé e José Kinceler re-
alizaram inúmeros projetos, juntos, 
desde hortas verticais a escultu-
ras, de mobiliários - como o banco 
onda pequeno produzido para a 
Bienal de Design de 2015 -, a famo-
sos instrumentos musicais (Figura 
46). Empregaram sua arte e ofício 
no coletivo “Geodésica Cultural 
Itinerante”, envoltos no paradigmá-
tico estado da arte pública de novo 
gênero, a “Arte Relacional”.

O contato com a universidade, a 
proximidade com outros saberes e 
fazeres foi novamente e logo absor-
vida e transformada pelo mestre. O 
caminho que escolheu foi o de sair 
da Assembleia do estado e ir para 

Figura 45 - Aires da Fé e José Kinceler – Banco Onda Pequeno
Fonte: Acervo e foto de Wilton Pedroso (2015).
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8 a universidade, isso porque 
ele sabia racional e/ou ins-
titivamente que lá era o seu 
lugar. 

Técnica e artisticamente 
falando, Aires sempre irrom-
peu com os ditames proto-
colados de uma atividade. O 
fruto diletante que aprisiona 
o predicativo selvagem num 
objeto inusitado, artesanal-
mente esculpido com uma 
predeterminada escala de 
operação, dá conta dos de-
talhes, num trânsito intelec-
tual interdisciplinar com que 

traça as etapas e os conhecimentos necessários à sua execução. 
Esses modelos irrompem na relação e comunhão sob uma 

ideia de ‘arte expandida’, para além da contemplação. Utilitários 
- refiro-me àquela época, em que juntos lidávamos no centro 
-, eram ‘moldados’ sob o domínio de uma forma técnica, ou 
na solução encontrada para melhor esculpir um ente material. 
Observava-se, então, a conjugação do mais singular, e único, 
por onde um inventor de modelo trafega. Era um artífice que 
empregava os mais variáveis conhecimentos das mais elemen-
tares às mais apuradas técnicas. 

Passaram-se os tempos, mas Aires continua a “arte da bri-
colagem” em estado puro! Um ‘enigma’ para compreendermos o 
preexistente, a não ser um fluxo afeito a um predicado selvagem 
do que se espera encontrar. Um misto de “magia” com predi-
ção de um bricoleur em atividade! Esse ‘muito de si’ que o Aires 
confere às coisas que faz, esse trabalho impressionante que 
nasceu das limitações da vida e transbordou para sociedade 
é algo espetacular, em que nos imergimos, atravessados pela 
experiência da ‘coisa’. 

O meu respeito e admiração pelo fazer artístico e narrativo 
deste homem, meu caro amigo, mestre Aires da Fé, polímata im-
pressionante, ‘aparentemente’ sem nenhuma instrução formal!

MEMÓRIAS DE AFETO E DE RAZÃO: 
MODATECA 
Marlene Torrinelli

A Modateca do Centro de Artes foi criada em março de 2003, 
a partir de um projeto de pesquisa do Departamento de Moda, 
intitulado Modateca: espaço de preservação de moda e de 
vestuário. O projeto, inicialmente, recebeu incentivo da pro-
fessora Monique Vandresen, que, assim como sua mãe, Graça 
Vandresen, também professora da Udesc, é apaixonada de mu-
seus e espaços de memória porque entende que, ao preser-
var os registros materiais da experiência humana, esses locais 
têm contribuído, segundo Bruno (1997, p. 9), para o “rompimen-
to das ideias que submetem os homens aos limites da transi-
toriedade temporal e aos constrangimentos das delimitações 
geográficas.”

Assim, sob orientação dessas professoras, logo após con-
cluir o curso de pós-graduação lato sensu de especialização em 
Museologia, edição única, ofertado pela Faed/Udesc, e ter visi-
tado a Modateca do Senac São Paulo, iniciamos a elaboração 
do projeto. Sua implantação de fato, como espaço de memória, 
ocorreu no dia em que uma aluna, abordando-me no corredor, 
entregou-me um chapéu Dior da década de 60, dizendo-me 
que, se eu precisasse de algo significativo para iniciar essa 
construção, esse algo ali estava. 

Quando repassei o chapéu (Figura 47) à professora Icléia 
Silveira, chefe, então, do Departamento de Moda, recebi apoio 
para dar início à criação do espaço físico, com esta decisão: 
“Muito lindo e significativo esse objeto. Está bem, se o que vo-
cês querem é criar uma Modateca, podem utilizar a sala 23 do 
bloco da administração.” 

A sala 23, com 12 m², em pouco tempo foi insuficiente para 
abrigar todas as doações; por isso, o projeto foi transferido para 
uma sala de aula do bloco de Artes Cênicas, com mais de 60 m², 
conforme mostra a Figura 48. A mudança das instalações para 
a sala de aula do bloco de Artes Cênicas possibilitou, inclusive, 
desenvolver atividades de preservação, tais como conservação 

Figura 46 - Bombo Leguero: Instrumento de Percussão Argentino
Fonte: Acervo e foto de Wilton Pedroso (2019).
Bombo leguero é um instrumento de percussão do tipo 
membranofone, originário da Argentina. Seu nome, leguero, vem do 
fato de que este instrumento pode ser ouvido até duas léguas de 
distância. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bombo_leguero.
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e restauro de objetos, além do 
atendimento aos alunos para 
fi ns de pesquisa e desenvolvi-
mento de trabalhos de término 
de curso.

Com a fi nalização do proje-
to de pesquisa - Modateca: es-
paço de preservação de Moda 
e de Vestuário -, o espaço 
se consolidou simplesmente 
como Modateca. Pela integra-
ção do saber acadêmico com o 
saber popular, passou a desen-
volver projetos para subsidiar 
as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, especialmen-

te do curso de bacharelado em Moda, que se ressentia da falta 
de bibliografi a sobre o assunto, bem como de elementos mate-
riais do passado que caracterizassem cada período da história 
da indústria do vestuário catarinense. 

Como espaço de preservação da memória cultural de moda 
e vestuário no estado, a Modateca foi transferida para o 3º an-
dar da Biblioteca Universitária, no Campus I, no bairro Itacorubi, 
em Florianópolis. A Figura 49 mostra a vista parcial do acondi-
cionamento e do armazenamento dos objetos da Modateca na 
Biblioteca Universitária, cujo acervo possui aproximadamente 
cinco mil objetos, do tipo: peças do vestuário; trajes; coleções 
de antigas modistas, costureiras, plissadeiras, chapeleiras, bor-
dadeiras; resultados de pesquisas; livros; revistas; anais; perió-
dicos; catálogos; fotografi as; fi tas de vídeo e CDs; cadernos de 
tendências. Além desses objetos, o acervo conta com acessó-
rios de moda: chapéus; luvas; joias; calçados; bolsas; bijuterias 
de diferentes épocas e comunidades catarinenses, que, após 
tratados e documentados, foram armazenados e disponibiliza-
dos à comunidade para estudos, pesquisas, atividades de ensi-
no e de extensão.

Figura 47 - Chapéu Dior
Fonte: Acervo da Modateca (2003).

Figura 48 (A e B) - Instalações da Modateca 
no Bloco de Artes Cênicas
Fonte: Acervo da Modateca (2005).

Figura 49 (A e B) - Vista parcial Modateca: 
acondicionamento e armazenagem dos objetos
Fonte: Acervo Modateca (2016).
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0 Durante o período em que atuei na Modateca, até o ano 
de 2019, foram realizadas diversas exposições e eventos para 
divulgar o acervo. Foram, igualmente, oferecidos cursos de 
preservação de bens culturais, com diferentes técnicas e apli-
cações para alunos, professores e comunidade em geral. 

Assim, a Modateca, criada a partir das necessidades didáti-
co-pedagógicas do Curso de Moda, por iniciativa de técnicos, 
professores e alunos, com recursos do governo do estado de 
Santa Catarina, tornou-se um bem patrimonial e pressupõe, se-
gundo Paula (1998, p. 13), pesquisadora e conservadora têxtil, 
a abrangência de três tempos distintos: “...um tempo passado, 
um tempo presente e um tempo futuro”. Isso porque preserva-
mos alguma coisa hoje, de hoje ou de ontem, para alguém hoje 
e amanhã. Se concordarmos que preservar é proteger, pôr ao 
abrigo de algum mal, dano ou perigo futuro, defender e resguar-
dar, concordamos também que só o fazemos porque o fazemos 
para alguém hoje e amanhã. 

Enfrentei muitos desafios, na Modateca, até firmar o en-
tendimento coletivo de que os objetos ali preservados não são 
“roupas velhas ou usadas”. Muitas pessoas - alunos, colegas 
técnicos, professores, diretores, terceirizados - contribuíram 
para firmar a relevância de sua criação. A todos, sou imensa-
mente agradecida, por terem acreditado no projeto! Obrigada, 
pela ajuda, na realização de algumas tarefas! Pelas sugestões! 
Pelas críticas!

Por último, permito-me citar os colegas Dário Florentino 
Ferreira, Neivaldo Nailton de Aguiar (o Vadinho), Aires Antônio 
de Souza e Carlos Alberto Porfírio, do quadro de pessoal per-
manente da Udesc; Deise Machado, Maria de Lurdes Machado, 
Ézio Antônio de Oliveira, José Luiz Fraga de Souza (Zé), Carlos 
Anselmo dos Santos e Eni Valde Soares (Marinheiro), perten-
centes ao quadro de terceirizados do Ceart. Todos muito pres-
tativos – Deise, com sua maneira zelosa de tratar o patrimônio 
público, e Maria de Lurdes, não somente com seus bolinhos de 
chuva, mas também com palavras de encorajamento -, ajuda-
ram-me em todos os processos, inclusive, e especialmente, nos 
momentos de desânimo, quando a luta era acirrada, para vencer 
os entraves burocráticos.

No acervo se encontram objetos criados por Maria Neves; 
Galdino Lenzi; Gesony Pawlick; Alfredo Beirão; Nilma Vieira; 
Ninita Muniz; Érica Thiesen; Cotinha; Dona Silvia; Bell Costa (ca-
tarinenses). Além de peças dos mencionados, também há de 
Mary Steiglader; Reinaldo Lourenço; Valentino; Jonathan Martin; 
João Gomes; João Goldman; Dior; Givenchy e Denner, objetos 
que, na maioria, pertenceram a pessoas que moram em Santa 
Catarina. Compõe ainda o acervo o material produzido por alu-
nos e professores do Curso de Moda que, desde a sua criação, 
já formou diversas turmas, participou de inúmeros eventos, fez 
parcerias com empresas de tecidos, calçados, aviamentos e ou-
tros complementos do vestuário. 

Em razão das ações que desenvolve, a Modateca se carac-
teriza como: 

a) espaço de memória que abriga fontes primárias de pesquisa, 
para subsidiar a produção de artigos científicos, monografias, 
dissertações e teses; 
b) recurso didático-pedagógico amplamente utilizado pelas dis-
ciplinas para: 

- verificar os tipos de costura e acabamento empregados 
nas roupas, bem como de aviamentos (zíper, botões, col-
chetes, ganchos) aplicados; 
- estudar e interpretar modelos, facilitando a compreensão 
do aluno; 
- desenhar e observar sapatos, bolsas, bijuterias; 
- verificar desenhos artísticos e técnicos de moda; 
- fazer demonstração das estratégias de comunicação vi-
sual aplicadas aos produtos; 
- estudar a aplicação dos tecidos mais adequados aos 
modelos propostos, bem como comprovar as tendências e 
informações de moda; 
- ilustrar e comprovar fatos históricos, comportamentos, 
diversidades culturais, além  de desenvolver práticas de 
conservação; 

c) sistema digital de informações de moda e de vestuário aces-
sível a um número ilimitado de usuários. 
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O PENSAR PEDAGÓGICO 
NUM CENTRO DE ARTES 
Maria Aparecida Clemêncio

Há muito tempo namorava a possibilidade de ir para o Ceart, 
uma gente descolada, livre, viva, alegre e colorida, que me en-
cantava. Atuava na reitoria, junto à Pró-reitoria de Extensão da 
Udesc (Proex). Ali permaneci por dez anos e tive o prazer e a 
felicidade de trabalhar com a primeira pró-reitora de Extensão, 
a professora Elisabete Nunes Anderle. Foi com ela que se insti-
tuiu essa pró-reitoria na Udesc. 

A convite da professora Vera Colaço, intermediado pelas 
colegas Sandra Lima e Jaqqueline Rodrigues, iniciei meu tra-
balho no Ceart em 1997, indo direto para a direção de Pesquisa 
e Extensão - o que não poderia ser diferente. Por alguns anos, 
atuei na direção dessa área, o que foi um presente para mim, 
pela oportunidade de pensar a parte pedagógica dos cursos, 
uma vez que ingressara na Udesc como técnica em educação 
- pedagoga. Havia no Centro apenas duas direções assisten-
tes: a de ensino e a de pesquisa e extensão. Éramos um nú-
mero pequeno de técnicos. Na direção de ensino, a burocracia 
constituía o objetivo principal; o pedagógico constava como 
coadjuvante. Nos anos de 2005 a 2009, na gestão do profes-
sor Antônio Vargas Sant’Anna, processaram-se mudanças e 
transformações. 

À frente da direção de ensino estava a professora Monique 
Vandresen, com o desejo de trabalhar as questões pedagógi-
cas. O professor Vargas, por sua vez, pensava num Ceart mais 
ativo, diferenciado, o que o levou a desafiar os técnicos a rees-
truturar os setores. Os técnicos podiam dizer de seus interes-
ses e competências, como gostariam de contribuir com cada 
setor e como poderiam fazê-lo, inclusive sugerindo a mobilidade 
técnica e o porquê da mudança, desde que sustentada em pro-
posta pertinente. 

Era necessária a apresentação de um projeto, de um peque-
no plano de ação. Foi assim que nasceu, na direção de ensi-
no, a coordenação pedagógica do ensino de graduação, hoje 

denominada de Coordenação de Ensino. Apresentei um projeto 
de reestruturação do setor propondo como prioridade as ques-
tões pedagógicas. Fui imediatamente convocada a colocar em 
prática a proposta.

A iniciativa foi tão bem aceita que atuei de 2005 a 2012 nessa 
coordenação – o que representou duas gestões. Nesse espaço 
de tempo, vários projetos (ações no campo pedagógico) foram 
implementados. Dentre eles, posso citar: o Fórum Pedagógico 
de Ensino (Figura 50), que consistia numa ação de formação 
continuada dos docentes do Ceart, o que ocorria anualmente; 
publicação do Caderno de Ensino2, que serviu para os docentes 
como um orientador sobre o projeto pedagógico, principalmen-
te para os professores que ainda não possuíam formação em 
licenciatura. Foi um período muito produtivo.

Entre 2005 e 2007, os cursos do Centro passaram por re-
formas curriculares. Foi quando aproveitamos para fomentar 
e estimular a inclusão de disciplinas nos currículos e/ou con-
teúdos transversais, que dessem conta do exigido na Lei n. 
10.639/2003, uma ação afirmativa aprovada pelo governo fe-
deral no ano de 2003, que obrigava a inclusão do ensino de 
Cultura e História Africana e Afro-Brasileira nos currículos. A lei 
apontava alguns cursos como prioritários. O Curso de Artes era 
um deles. Com isso, tornava-se obrigatória a inclusão destes 
conteúdos nas disciplinas dos cursos, e até mesmo a criação 
de outras disciplinas. 

Em função disso, fomentamos, em articulação com profes-
sores dos cursos de Artes Visuais e Artes Cênicas, sensíveis à 
causa, a implantação de uma disciplina de arte africana no cur-
rículo. O professor Canabarro e a professora Célia Antonacci 
foram pioneiros no Centro a trabalhar este tema. Também foi 
possível sensibilizar professores do Departamento de Artes 
Cênicas, com a participação da professora Fátima Lima. Nesse 
departamento, conseguimos transversalizar a temática entre 
as disciplinas do currículo, trabalho árduo e difícil. No currículo 
de Artes Visuais foi criada, para a graduação, a disciplina Arte 

2 Caderno de Ensino: Centro de Artes da Universidade do Estado de 
Santa Catarina. Florianópolis: Udesc, 2012.
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Africana e Afrodescendente, proposta e ministrada pela profes-
sora Célia Antonacci, que a manteve até 2020, quando solicitou 
sua aposentadoria. 

Na pós-graduação, em Artes Visuais, mestrado e doutora-
do, a professora Célia Antonacci propôs a disciplina Política e 
Poéticas da Arte Africana e Contemporânea no contexto da 
globalização, ministrando estas disciplinas de 2013 a 2019, ano 
em que foi descredenciada deste programa. 

O debate sobre as ações afi rmativas estava nacionalmente 
aquecido, assim como na Udesc. Um grupo de docentes brigava 
pela aprovação das cotas para estudantes negros, indígenas e 
escola pública. As políticas de ações afi rmativas na modalidade 
cotas eram alvo de muita discussão e polêmica em âmbito na-
cional e local; na Udesc não era diferente. Tínhamos um grupo 
forte que brigava pelas cotas, liderado pelo Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiro (Neab). Em consequência, as cotas foram apro-
vadas na Udesc nesta mesma época. Como integrante do Neab, 
acompanhei de perto esse processo. 

Por fi m, passados alguns anos de intensos debates, iniciou-
-se o ingresso de estudantes negros e da escola pública em 
nossa instituição no ano de 2011. Com isso, o acompanhamento 
discente, além do que já fazíamos para todos, indistintamen-
te, se ampliou por iniciativa da coordenação pedagógica, para 
acompanhar pontualmente os ingressantes, por meio de ações 
afi rmativas, pela via da política das cotas. 

Esse acompanhamento, além de visar a uma avaliação da 
política no sentido de sua implementação, tinha como preocu-
pação apresentar resultados aos gestores e professores pessi-
mistas, que pensavam os estudantes cotistas como um atraso 
na qualidade do ensino, que então passava a ser oferecido. 

Figura 50 (A e B) - Fórum Pedagógico de Ensino
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2005).
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Importa aqui dizer, ou informar, que os estudantes admitidos em 
função das ações afirmativas apresentaram, neste período, os 
melhores rendimentos em avaliação. 

A avaliação institucional dos cursos de graduação começou 
a ser institucionalmente intensificada, o que se mostrou funda-
mental para a qualificação dos cursos e para a ampliação do 
conceito da Udesc em âmbito nacional. Cumpríamos uma força-
-tarefa entre discentes e docentes para conseguir bons resultados 
nessas avaliações. Tarefa bem difícil! Nem sempre conseguíamos 
a adesão de todos os estudantes, pois havia os que protestavam. 
Lamentavelmente, a resposta aos formulários de avaliação dos 
cursos ficava quase sempre aquém do esperado. Observe-se que 
tal avaliação é até hoje um desfio para o ensino. 

A ação de fomento da avaliação contribuiu para o planeja-
mento e o desenvolvimento de eventos e projetos de ensino. O 
fórum pedagógico constituiu um diferencial no quesito formação 
continuada. Os departamentos foram envolvidos; os temas e os 

consultores eram pensados e definidos coletivamente. À época, 
estávamos em processo de revisão dos currículos dos cursos 
do Centro, o que deu origem a vários encontros e debates. 

Este trabalho foi num crescendo. No ano de 2008, foi realiza-
do, a partir do fórum pedagógico inicial, o Fórum Permanente de 
Ensino (Figura 51), com vistas à construção do projeto político-
-institucional do Ceart, com a participação de toda a comunidade 
acadêmica. O evento ocorreu ao longo de uma semana, tendo 
como foco as revisões das matrizes curriculares dos cursos. 

Encerrada a gestão do professor Vargas, em 2009, fui con-
vidada pelo novo diretor geral, professor Milton de Andrade Leal 
Jr., a permanecer na equipe da Direção de Ensino, agora sob a 
direção da professora Jaqueline Wildi Lins. A partir dessa data, 
verificou-se um expressivo crescimento do Ceart. Ampliou-se 
também a demanda de trabalho no setor. Éramos poucos e fi-
cou difícil dar conta de tantos afazeres. Ainda assim, mantive-
mos os fóruns, agora com o nome de ‘encontros pedagógicos’. 

Figura 51 - Fórum Permanente de Ensino
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart. Foto: Deborah Salves (2008).
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4 O acompanhamento discente - dos ingressantes por meio 

de ações afi rmativas, via política de cotas -, mereceu uma aten-
ção especial, com a entrada destes estudantes a partir do ano 
de 2011. Foi um período muito produtivo. Havia grande inte-
gração entre os colegas técnicos dos diferentes setores: uma 
equipe afi nada e comprometida, porém restrita em número de 
pessoas em relação ao número de atividades demandadas pela 
Direção de Ensino. Ainda assim, trabalhava-se com sorriso no 
rosto (Figura 52), independentemente da quantidade de pesso-
as e das condições de trabalho. 

com o vertiginoso crescimento do Ceart em curto espaço de 
tempo, quase todos os setores passaram por situações simi-
lares. Pessoal e infraestrutura têm sido o grande desafi o nas 
instituições públicas. Pode-se hoje dizer que o Ceart está num 
estágio bem confortável em relação a esse tempo passado. 

NUPEART: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
Maria Aparecida Clemêncio

Podemos dizer que o Núcleo Pedagógico de Educação e Arte 
(Nupeart) é resultante de uma construção coletiva, porém, e 
sobretudo, sustentada pela participação e presença técnica. O 
núcleo nasceu e se constituiu a partir do ano de 2000 e se man-
tém, ainda hoje, com projetos e eventos dirigidos à comunidade, 
à formação de docentes do ensino público e a crianças e ado-
lescentes da comunidade e de escolas públicas do entorno da 
Udesc/Ceart. Os trabalhos efetivamente tiveram início na gestão 
da professora Mara Rúbia, na Direção de Pesquisa e Extensão. 

No ano de 2000, eu estava gestante e posso dizer que par-
ticipar da construção do Nupeart foi um encantamento; mais 
ainda quando, em anos futuros, pude ver minha fi lha partici-
pando das atividades propostas pelo núcleo. Como técnica em 
educação, atuei no núcleo colaborando na sua constituição e 
implementação, contribuindo até mesmo em sua nominação. A 
perspectiva do grupo era que ele viesse a constituir um núcleo 
de artes, o que lhe valeu, inicialmente, o nome de Núcleo de 
Pesquisa em Educação e Arte. Entendendo que fazíamos, além 
de arte, também educação,  fui levada a sugerir a inclusão do ter-
mo “pedagógico” no título. Assim, o núcleo passou a ser chamado 
de Núcleo Pedagógico de Educação e Arte. Desde o ano 2000, 
nele se vêm propiciando à comunidade, nas três linguagens ar-
tísticas, atividades de extensão e pesquisa, culturais e artísticas. 

É bom lembrar, também, que este foi o primeiro núcleo a ser 
constituído no centro, completando vinte anos de existência 
no ano de 2020. Também foi pioneiro na articulação do traba-
lho entre diferentes departamentos, uma vez que contava com 

Figura 52 - Maria Aparecida Clemêncio,
na sala da Coordenação Pedagógica
Fonte: Acervo Núcleo de Comunicação do Ceart (2005).

 Em 2012, com o início de uma nova gestão, ocorreu a minha 
saída da Direção de Ensino. Foram oito anos de muita dedica-
ção, trabalho árduo e produtivo. Dentre outros estresses, o cor-
po físico sentiu os problemas com a ausência de ergonomia no 
mobiliário,  porém, o ganho com a realização do trabalho falou 
mais alto. Entretanto, este não era o único setor com limitações 
de pessoal e/ou equipamentos e mobiliários. Nesse período, 
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docentes de música, teatro e artes visuais e uma técnica em educação, atu-
ando coletivamente na produção de projetos de extensão. Além de ações 
de extensão semestrais, o núcleo também mantinha, e ainda mantém, um 
periódico: a Revista do Nupeart. O aniversário de cinco anos do núcleo 
foi marcado por uma publicação da história relativa ao período de 2000 a 
2005, publicada no volume 3, de 2004, na revista Nupeart, com artigo do 
professor Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo. 

Nesse período, as questões de diversidade na educação já eram eviden-
tes. Preocupada com a temática, escrevi um artigo, publicado no volume 2, 
no ano de 20033, com a intenção de promover o debate sobre a importân-
cia de se incluir nos cursos de formação de professores o estudo sobre a 
diversidade étnica, uma de nossas preocupações, com foco nos debates 
sobre ações afirmativas e na aprovação da Lei n. 10.639, promulgada na-
quele mesmo ano. 

Chegou o ano de 2012 e, com ele, meu ingresso no doutorado. Com isso, 
encerrei minha participação no núcleo. Ficam a saudade e as imagens do 
muito que foi produzido (Figuras 53, 54, 55 e 56), uma pequena amostra das 
ações em oficinas do que se oferecia às crianças e também das formações 
com docentes de escolas públicas e comunidade em geral.

Atualmente, o Nupeart se mantém com a participação da professo-
ra Rosana Bortolin, desenvolvendo projeto de extensão e com a Revista 
Nupeart, seu periódico, tendo como editores: professora Sandra Mara da 
Cunha e professor Diego de Medeiros Pereira.

3 https://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/2644.

Figura 53 - Oficina de Artes
Fonte: Acervo do Nupeart (2008).

Figura 54 – Participantes da Oficina de Artes
Fonte: Acervo do Nupeart (2008).

Figura 55 – Queima de Cerâmica na Oficina de Artes Nupeart
Fonte: Acervo e Foto: Roberval Santos (2015).

Figura 56 – Objetos produzidos na Oficina de Artes Nupeart
Fonte: Acervo e Foto: Roberval Santos (2015).
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6 APROXIMANDO UNIVERSIDADE E 
SOCIEDADE: COMUNICAÇÃO 
Maria Célia Cintra do Prado 
de Salles Penteado

Conhecida, simplesmente como Celia Penteado, sou jorna-
lista e trabalho na Udesc há 16 anos, desde 2004. Ao ingressar 
na universidade, trabalhei durante um ano no Departamento de 
Música do Centro de Artes. Quando o professor Antônio Vargas 
assumiu a direção, propôs que eu montasse um setor de comu-
nicação para divulgar à imprensa e à sociedade a produção da 
comunidade acadêmica do Ceart. 

Confesso que, embora empolgada, fiquei com medo, tudo ao 
mesmo tempo. Lembro que ele tinha planos relativamente ambi-
ciosos para o setor, pois pretendia formar uma equipe, que es-
perava crescesse, etc. Lembro, ainda, de ter dito a ele: “Nunca 
ocupei cargo de coordenação; mas, vamos lá, eu topo!”

O caminho das pedras eu sabia, pois já havia trabalhado em 
empresas de comunicação e assessoria de imprensa. Por sor-
te, a primeira bolsista, Nanni Rios, era uma aluna de teatro, que 
também estudava jornalismo em outra universidade. Não tínha-
mos sala; não éramos conhecidas pela mídia, nem nada disso. 
Também não éramos conhecidas pelos docentes. Muitos nem 
sabiam como funcionava uma assessoria de imprensa. No en-
tanto, a confiança depositada no projeto e a autonomia que nos 
foi dada foram o combustível necessário para arregaçarmos as 
mangas. 

Fizemos um kit de imprensa, com um texto em que apre-
sentávamos o Núcleo de Comunicação e o Centro de Artes. E, 
literalmente, fomos bater de porta em porta, fazendo visitas às 
redações dos jornais, entrando em contato com emissoras de 
rádio e televisão. Paralelamente, pedimos aos chefes de depar-
tamento para incluírem a criação do setor na pauta das reuniões 

dos professores. Explicamos que divulgaríamos os projetos 
à mídia para que os trabalhos se tornassem conhecidos do 
público. 

Passamos, dessa forma, a divulgar as apresentações mu-
sicais, as exposições de artes visuais, as mostras teatrais, os 
desfiles de moda, as palestras de designers e inúmeros cursos 
abertos ao público realizados pelos programas de extensão do 
Ceart. Ou seja, era praticamente impossível não dar certo, pois 
havia, para a população, muito produto de qualidade, e gratuito, 
para conhecer e desfrutar. E o setor começou a crescer e a 
ganhar credibilidade (Figura 57).

Depois de um tempo, conseguimos uma sala só nossa, pois, 
no princípio, trabalhamos junto à direção, num cantinho que nos 
foi disponibilizado. A primeira sala era pequena e ficava ao lado 
da recepção do Ceart. Acho que hoje lá funciona o protoco-
lo. O núcleo estava indo de vento em popa, mas precisava se 
estruturar melhor, pois a demanda começava a crescer. Assim, 
conseguimos contratar um estudante de design, o Israel Braglia, 
para fazer os trabalhos imagéticos. Afinal de contas, além de 
textos jornalísticos, passamos a fazer cartazes de divulgação, 
além de folders. 

No ano seguinte, o técnico Marcio Scheibel, também de-
signer, se juntou à equipe. As demandas não paravam de cres-
cer. Daí a necessidade de contratação de mais bolsistas e 
estagiários. 

Dessa forma, o setor virou um tipo de escola para os es-
tudantes de graduação. Lembro que, quando surgia uma vaga 
no Núcleo de Comunicação, ocorria uma certa concorrência. 
Recebíamos muitos currículos, pois o núcleo tinha um ambiente 
superpropício para o desenvolvimento dos acadêmicos. Era tra-
balho de verdade, e todos eles adoravam!

Professores e técnicos também passaram a respeitar e a 
incentivar as atividades do Núcleo de Comunicação, pois, atra-
vés dele, sabiam que uma peça teria público, um projeto seria 
divulgado, uma mostra seria vista. Ou seja, a produção feita no 
centro cumpriria seu propósito de chegar ao público. 



Eu tenho muito orgulho do Núcleo de Comunicação. Sei que 
o setor impulsionou muita coisa boa, além de ter ajudado a for-
mar vários estudantes. Permaneci sete anos à frente dele; mais 
de 20 estagiários passaram por lá. Com muitos deles mantenho 
contato até hoje. 

Depois de sete anos, fui convidada a trabalhar no Setor de 
Comunicação (Secom) da reitoria. Aceitei a proposta e nela per-
maneço até hoje. A Laís Campos Moser (Figura 58), jornalista 
que trabalhava comigo havia alguns anos, assumiu a coordena-
ção do Núcleo de Comunicação em 2013 e seguiu fazendo um 
trabalho de excelência pelo setor e pelo Ceart. 

 Lembro que fiz uma placa, que expunha na sala do Núcleo 
de Comunicação, com uma frase do Raul Seixas, que ainda hoje 
faz muito sentido para mim:

 
“Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. 
Mas, sonho que se sonha junto é realidade.” 
E o Núcleo de Comunicação do Ceart é um sonho coletivo 
que deu certo! 

Celebrando estes 35 anos do Ceart, comemoramos tam-
bém os 15 anos do Núcleo de Comunicação, responsável por 
inúmeras ações, que envolvem desde a produção de notícias 
e de conteúdo em diversos formatos, até a gestão dos canais 
oficiais de comunicação (site, facebook, instagram, twitter, flickr, 
youtube, mailing), criação de material gráfico, assessoria de im-
prensa, registros fotográficos, atendimento ao público, suporte 
a grandes eventos, entre outras ações. 

Importante também o papel que desempenha enquanto local 
de aprendizagem, formação e troca de experiências para estu-
dantes do campo da comunicação e do design. Nos sete anos 
em que estive à frente do setor, passaram por lá mais de cin-
quenta estudantes, entre estagiários e bolsistas, os quais, com 
dinamismo, criatividade e entusiasmo, deixaram marcas pelos 
trabalhos desenvolvidos e pela interação com a comunidade 

Figura 57 – Célia (ao centro) com membros da equipe 
do Núcleo de Comunicação
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2004).

Figura 58 (A e B) - Laís Campos Moser (ao centro) e bolsistas
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2019).
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8 acadêmica. A história do setor se mescla com a passagem de 
cada um deles e de cada uma delas, razão por que trago, a se-
guir, alguns depoimentos de estudantes que no núcleo também 
fizeram história. 

Em abril de 2020, a jornalista Heloíse Guesser iniciou um 
novo capítulo nesta jornada, assumindo a coordenação do nú-
cleo num momento de inúmeros desafios para a comunicação 
pública frente à pandemia da Covid 19. 

Por fim, encerro, ressaltando a importância da comunicação 
no âmbito do Centro de Artes da Udesc, das universidades e 
das instituições, cada vez mais necessária e vital junto à comu-
nidade acadêmica, ao governo, à mídia, a outras organizações 
nacionais e internacionais, e, sobretudo, junto à sociedade. 

Na perspectiva da transparência, da prestação de contas, 
da socialização dos saberes e do avanço do conhecimento, da 
disseminação da cultura científica, da ampliação de acesso à 
comunidade, do atendimento ao cidadão, entre outras questões 
igualmente importantes, a comunicação é um elemento-chave 
na forma como essas instituições são percebidas pela socieda-
de, constituindo-se em importante agente em seu fortalecimen-
to e sustentabilidade. 

Seguem-se depoimentos de estudantes que também cons-
truíram essa história:

Dentro do Núcleo, eu pude participar de projetos incríveis, 
como a Hallceart e a produção da identidade visual para o 
evento Provocação. Essas duas experiências, assim como 
muitas outras, deram a oportunidade de fazer parte e de 
conhecer mais a fundo o Centro de Artes e as pessoas 
que o constituem. Além disso, trabalhar no Núcleo deu 
uma primeira impressão de como é exercer a minha pro-
fissão e fortaleceu as teorias aprendidas dentro de sala de 
aula. Outro ponto importante foi a troca de experiências. 
Podíamos contar com a ajuda dos professores do curso 
e da equipe de jornalismo para desenvolver os projetos. 
Nunca ficávamos sem suporte, por mais desafiador que 

o projeto fosse. Esse ambiente colaborativo, junto com os 
outros fatores, fez o Núcleo ser uma experiência incrível e 
única (Heitor Lehmkuhl, estudante de design, bolsista entre 
2018 e 2019).

Meu estágio no Núcleo de Comunicação do Ceart foi mi-
nha melhor experiência na graduação. Além do grande 
aprendizado na parte de comunicação institucional e das 
minhas habilidades de escrita, pude cobrir diversas ativida-
des e eventos que me fizeram valorizar o papel da cultura 
e da arte nas nossas vidas. Sou muito grato ao Ceart por 
isso. O Centro tem um enorme valor para a arte e a cultura 
catarinense. Feliz 35 anos, Ceart! (Felipe Freitas, jornalista, 
estagiário entre 2016 e 2018).

Quando estava prestes a me formar em Jornalismo, o 
Núcleo de Comunicação do Ceart me deu a oportunidade 
de ser estagiária e contar um pouco sobre o cotidiano do 
centro por meio de suas plataformas. As experiências que 
vivi no campus, entrevistando alunos, professores e servi-
dores sobre seus projetos e conquistas, os fotografando 
e ajudando na transição do antigo site para o atual, com 
certeza me prepararam para os desafios profissionais que 
estavam por vir. Sou muito grata por fazer parte dessa his-
tória (Marina Simões, jornalista, estagiária em 2017).

Vejo o Ceart como um dos centros mais bem estruturados 
da Udesc, que forma profissionais extremamente capacita-
dos para atuar com arte, cultura e moda. Durante o período 
em que estagiei no Núcleo de Comunicação, pude acom-
panhar mais de pertinho as produções dos estudantes, e 
percebi o quanto o espaço é enriquecedor e acolhedor, 
inclusive para a comunidade externa. Foi maravilhoso fa-
zer parte disso! (Carol Andrade, jornalista, estagiária entre 
2015 e 2016).
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O Núcleo de Comunicação foi fundamental para meu de-
senvolvimento nos primeiros semestres da faculdade. Um 
local onde eu pude experimentar, aprender e trocar conhe-
cimento com pessoas que estavam muito abertas a me 
guiar nessas primeiras experiências profi ssionais. Também 
pude conhecer muitas pessoas de outros cursos, já que 
o Núcleo trabalha com todos eles, o que fez eu me sentir 
mais pertencente ao Ceart. Foi uma experiência muito boa, 
leve e que só enriqueceu a minha trajetória na faculdade 
(Débora Rapoport, fotógrafa, bolsista em 2014).

O meu tempo de bolsista no Núcleo de Comunicação foi 
uma etapa muito importante para meu desenvolvimen-
to profi ssional em um ambiente colaborativo de criação 
de conteúdo gráfi co. Pude entrar em contato com outras 
áreas do Design até então estudadas na grade curricular, 
bem como criar conexões com outros profi ssionais incrí-
veis. Passar pelo Núcleo de Comunicação expandiu meu 
olhar para o design e me incentivou a desenvolver novas 
habilidades dentro da disciplina (Andreia Rech, designer, 
bolsista entre 2013 e 2014).

Entre os estágios que fi z durante a graduação em 
Jornalismo, a possibilidade de trabalhar no Núcleo de 
Comunicação do Ceart era a que me gerava mais expec-
tativa. Não apenas por trabalhar na área da cultura — uma 
das minhas favoritas — mas pela boa fama que o Núcleo 
tinha entre meus colegas: quem passava por lá, só tinha 
elogios a fazer. Comigo não foi diferente. Além do aprendi-
zado contínuo, encontrei, ali, um olhar humano, um carinho 
e um cuidado, tanto nas relações profi ssionais, quanto no 
tratamento de toda a produção artística da Udesc. O mais 
bacana é que, logo depois do estágio, dei início à minha 
trajetória profi ssional como repórter de cultura. Foi um luxo 
poder colocar em prática toda a experiência que o Núcleo 
me proporcionou (Murilo Bomfi m, jornalista, estagiário). 

Helô! E agora, para onde vai o Núcleo de Comunicação?

O CEART, SUA PLURALIDADE E A 
COMUNICAÇÃO: QUAIS HORIZONTES?
Heloíse Guesser

O Centro de Artes chegou, em 2020, aos 35 anos, em plena ju-
ventude. Mas não se engane! Considerar o Ceart jovem é ao mes-
mo tempo julgá-lo maduro, preparado e apto a alçar voos mais 
altos e distantes. Trabalhar a comunicação num centro cheio de 
arte e cultura é isso: chegar a espaços onde nem imaginamos. 

Em apenas um ano de trabalho junto ao Núcleo de 
Comunicação, completados em abril de 2021 (Figura 59), per-
cebo nele um lugar a ser explorado e diariamente redescoberto 
— em sua diversidade, nas pluralidades e na coragem de ousar. 

Território pulsante, o centro é refl exo de pensamentos, pos-
turas e debates que fortalecem a construção de possibilidades, 
que atravessam a cultura institucional com liberdade, e aponta 
posicionamentos políticos tão caros ao cotidiano de uma uni-
versidade como a nossa. Aqui, todas as vozes têm sua vez, num 
exercício democrático de expressão que incentiva a comunica-
ção ética e verdadeira. 

Trabalhar a comunicação no Ceart é, ao mesmo tempo, sim-
ples pela dimensão da arte e do interesse do público, e comple-
xo, pois essa “gente falante” produz conteúdos de importância 
social, política e artística, o que muitas vezes demanda um tra-
balho imenso e desafi ador. 

Curioso e atento enquanto espaço de saber, o centro, ao 
longo de sua existência, mantém um le-
gado de publicações, em que se contam 
e compartilham histórias — registros 
sensíveis que documentam o desenvolvi-
mento de um centro e de suas pessoas. 

Estas características oferecem à co-
municação do Ceart um leque enorme de 
narrativas possíveis. Meu desejo é que, 
por meio da comunicação, possamos 

Figura 59 - Heloíse Guesser
Fonte: Acervo pessoal. Foto: Ana Correa (2019).
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70 desenvolver mais capacidades (físicas e intelectuais) e provo-
car estímulos, a fi m de divulgar e projetar o centro para fora de 
seus muros. 

Penso que a Udesc é formada não só por aqueles que tra-
balham em sua “engrenagem”, mas por tantos que a ela trazem 
mais vida, nos oxigenam e renovam, dão razão para dar conti-
nuidade ao propósito de uma universidade de excelência e ra-
zão de orgulho para a sociedade. 

Faço votos para que o Ceart viva mais e mais experiências, 
sempre inovando, propondo, criando e crescendo com seus alu-
nos, técnicos e professores, sem perder de vista o sentido de 
sua missão. 

Na comunicação, seguiremos trabalhando com a pluralida-
de, alertas às novas tecnologias, às inovações, adaptando-nos 
ao modo de comunicar, que tanto muda, fi éis ao objetivo de levar 
aos nossos públicos o que é o Centro de Artes e como é a vida 
que aqui vibra. E que esta vida sempre nos traga boas notícias! 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO CULTURAL: 
VISIBILIDADE E IMPACTO SOCIAL
Milton Freitas Borges

O Núcleo de Produção Cultural (NPC) foi criado pela Resolução 
n. 04/2011, do Conselho de Centro (Concentro) do Ceart, com a 
fi nalidade de oferecer apoio logístico e de execução às ações e 
produtos voltados à interação comunitária, no sentido de tornar 
suas ações culturais mais efi cazes em termos de difusão, viabili-
dade e impacto social. Subordinado à Direção Geral, está volta-
do ao atendimento de toda a comunidade interna do Ceart, por 
meio de uma gestão integrada às demais direções do Centro e 
aos centros acadêmicos internos. 

Com uma vasta atribuição, o NPC auxilia, sempre que de-
mandado, no planejamento, execução e organização das ativi-
dades curriculares do Ceart, tanto internas quanto externas. 

Com uma forte interação com os departamentos e com os 
alunos, o NPC se torna, dia a dia, um importante espaço para 
a realização e profi ssionalização de seus eventos, tornando-os 
mais organizados, otimizados e, de forma indireta, mostrando 
aos alunos, por intermédio de parcerias deles com o NPC, que a 
gestão de eventos culturais é importante para a sua realização, 
contribuindo com o que é ministrado na grade curricular dos 
cursos sobre o assunto. É a consolidação da prática acadêmica 
que corrobora, ratifi ca e confi rma o que é ministrado. 

Atuaram no NPC, até o momento, três técnicos universitá-
rios. Dois deles o coordenaram: Giselle Royer Bion, que o im-
plantou (Figura 60) e, desde 2015, Milton Freitas Borges (Figura 
61), além de Grasiele Patrícia Godinho (Figura 62). A necessi-
dade de se ter um NPC pode ser mostrada por diversas ações. 
Fundamental no envio dos protótipos dos trabalhos dos alunos 
do Curso de Design para o Global Grad Show em Dubai – EAU, 
em 2015, tendo sido o Ceart a única universidade pública da 
América Latina convidada a participar, mostrando a importân-
cia, a utilidade e a agilidade que o NPC poderia acrescentar às 
demandas culturais e acadêmicas do centro. 

          Atualmente, o NPC atua intensamente em ações externas. 
Auxilia nos eventos do Observatório de Culturas e Tendências 
Antecipadas (Octa Fashion), do Ceart Aberto à Comunidade e 

Figura 60 - Giselle Royer Bion
Fonte: Núcleo de comunicação do Ceart (2015).

Figura 61 - Milton Freitas Borges
Fonte: Núcleo de Comunicação Ceart (2019).

Figura 62 - Grasiele Patrícia Godinho
Fonte: Núcleo de Comunicação Ceart (2019).
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do Festival Internacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler 
(FIK). Participa, igualmente, de discussões sobre parcerias cul-
turais com outras empresas ou entidades. Contribui na busca 
por melhorias nos espaços do centro, na atração de parceiros 
para as atividades desenvolvidas e até no contato com associa-
ções internacionais, no sentido de atrair novos públicos para as 
atividades desenvolvidas. Além disso, colabora no cotidiano das 
atividades dos departamentos, auxiliando nos eventos internos. 

Em 2020, de forma virtual, manteve o ritmo das demandas 
culturais, auxiliando na Live dos 35 anos do centro e apoiando 
a direção de extensão nos editais virtuais do ano de 2021, a 
serem ainda lançados. 

Consolidado dentro do organograma do Ceart, o NPC é uma 
ferramenta de gestão da direção geral para suporte às inúme-
ras atividades desenvolvidas anualmente. Além disso, contribui, 
em outras frentes, com opiniões, informações e dados, a fim de 
melhor embasar as decisões das direções do centro, quando 
demandado. 

NUDHA: UMA PLATAFORMA DE DEBATES 
Maria Aparecida Clemêncio

O Núcleo Diversidade Direitos Humanos e Ações Afirmativas 
(Nudha) faz parte de toda uma luta histórica iniciada nos idos 
dos anos 1990, que foi tomando corpo. Transitoriedades em 
diferentes períodos dentro do Ceart, assim como também fora 
dele, que vieram a se materializar na proposta do Nudha, um 
núcleo emergente entre os anos de 2018 e 2019, que está em 
processo de institucionalização. Nasceu a partir de diferentes 
forças e atores; por intermédio dele, os estudantes assumem 
protagonismo. 

Antes da formação do Nudha, um outro projeto, intitulado 
Núcleo de Proposições Participativas (NPP)4, foi constituído 
pela gestão do Ceart, de modo a criar um ambiente em que a 

4 NPP, primeiro projeto especial resultante da Política de Gestão 

coletividade acadêmica pudesse dizer de seus anseios e neces-
sidades, numa gestão participativa. Os partícipes - discentes, 
docentes, técnicos e terceirizados - eram previamente convi-
dados para o diálogo, para as proposições e articulações em 
torno de um tema escolhido com antecedência e/ou emergido 
no dia, em plenária. 

Foi na plenária do NPP realizada em 2018, não por acaso, 
que surgiu o debate acerca da diversidade no ambiente aca-
dêmico. É oportuno dizer que este foi o momento embrionário 
em que o Nudha começou a ser gestado. Seu propósito era o 
de provocar mudanças de comportamento, valores e atitudes 
e, sobretudo, mudanças epistemológicas relativas à diversidade 
no ambiente acadêmico, nas relações interpessoais e, principal-
mente, nos currículos, nos discursos, nas práticas pedagógicas 
de ensino, na pesquisa e extensão na Udesc, a partir do Centro 
de Artes. 

O núcleo nasceu ainda com a responsabilidade de pensar 
acerca dos direitos humanos e de fazer o acompanhamento das 
políticas de ações afirmativas, na intenção de salvaguardar os 
direitos de pessoas com deficiência, de negros, indígenas, qui-
lombolas, comunidades tradicionais, povos do campo, mulheres, 
LGBTQI+, migrantes, refugiados, dentre outros grupos histórica 
e socialmente subalternizados, no âmbito acadêmico, pedagó-
gico e institucional. 

Em seu primeiro ano de existência, o núcleo se articulou no 
sentido de mobilizar docentes, discentes e técnicos em torno da 
temática, empenhando-se na definição de uma identidade visual 

Participativa da direção geral do Ceart 2017-2021.  Conta com repre-
sentação estudantil, docente e técnica que integram o conselho de 
centro, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a Pós-graduação e a 
Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo (Coppta). 
Reúne periodicamente (duas vezes por semestre), com função pro-
positiva, pensando em promover a articulação e a mediação entre os 
diferentes setores do centro, a partir da escuta e do diálogo acerca 
de necessidades presentes e futuras, fruto de demandas de estudan-
tes, docentes e técnicos, com vistas ao planejamento de ações e no 
desenvolvimento das atividades semestrais.



D
os

 fa
ze

re
s 

e 
af

az
er

es
: p

ro
ta

go
ni

sm
os

72

forte, que pudesse representar o sentido e 
a intenção do propósito deste núcleo, con-
forme representado nas Figuras 63 e 64. 

A logomarca do Nudha é resultado do 
trabalho de estudantes de design, inte-
grantes do núcleo, ingressados no Curso 
de Design por meio da política de cotas, 
com a participação e orientação do pro-
fessor Maurício Elias Dick. Vale destacar o 
processo de criação desta identidade visual, pensando neste 
trabalho enquanto ação educativa e de formação, não só dos 
estudantes, como também da comunidade acadêmica. Segundo 
palavras de Hugo Horácio5:

A Ideia - Teve como propósito trazer o design ao Nudha 
para facilitar a comunicação com a comunidade interna e 
externa da universidade, corrigir problemas organizacio-
nais e produzir conhecimento para a área do design pela 
perspectiva da diversidade, gerando impactos para a so-
ciedade e, na formação dos estudantes de design, para 
que sejam profi ssionais conscientes. 

5 Acadêmico do curso de Design do Ceart/Udesc, designer e cria-
tivo multidisciplinar, um dos responsáveis pelo projeto de criação do 
logotipo Nudha.

A marca é formada por rodas de conver-
sa (lugar onde surgiu o Nudha), em que as 
pessoas são representadas pelas bolinhas 
com um traço propositalmente irregular 
para evidenciar as diferenças entre elas. A 
marca se desdobrou na submarca para o 
coletivo negro Muvuca. 

A execução - Os movimentos sociais (ne-
gritude, defi ciência, feminismo, LGBTIQI+, 
PCD’s, outros) têm seus próprios símbolos. 
No entanto, como o Nudha cria pontes en-
tre eles, foi necessário elaborar uma marca 
própria que não lembrasse qualquer outro 
símbolo gráfi co existente, representado 
por esses movimentos. A preocupação 
para que a marca não pendesse apenas 
para uma diversidade se estendeu até 
mesmo na escolha de cores, optando-se 
ao fi nal pelo logo preto e a cor do fundo 

mudaria conforme o tema (roxo para gênero, marrom para 
negritude etc.). O design thinking até agora foi usado na 
comunicação entre os grupos de trabalho, resultando na 
elaboração de um organograma para todos os envolvidos 
entenderem as ramifi cações do núcleo, fazendo checklists
de informações para otimização de tempo e do relatório 
anual. 

Relevância e adequação - O branding elaborado facilitou a 
comunicação do núcleo com a comunidade, evidenciando 
o seu propósito, chegando a atrair voluntários através de 
banners feitos para divulgar o Nudha. Em pouco tempo, o 
núcleo se tornou uma referência na universidade. A otimi-
zação de tempo na comunicação entre os grupos de tra-
balho facilitou o cumprimento das pautas agendadas. Além 
disso, o incentivo em trazer a perspectiva da diversidade 

Figura 64 – Professora Anelise Zimmermann 
e Maria AparecidaClemêncio
Fonte: Acervo Nudha (2020).

Figura 63 - Identidade Visual do Núcleo
Fonte: Acervo Nudha (2018).
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aos alunos já resultou em um TCC interdisciplinar apoiado pelo Nudha 
que, entre outras coisas, traz as primeiras práticas projetuais de teóricos 
negros, reescrevendo a história do design brasileiro.  

Equipe de criação da identidade visual Nudha:
Branding: Professor Dr. Maurício Dick, Hugo Horácio Duarte e Henry 
Castellar, discentes do Curso de Design Gráfico). 

 
Desde então, o Núcleo tem agregado docentes e discentes em torno de 

projetos de extensão, ensino e pesquisa (ainda embrionária), e com a partici-
pação técnica. Por meio de grupos de estudo, de eventos promovidos, foram 
sendo fomentadas as diferentes temáticas relacionadas aos estudos de raça/
etnia, gênero, sexualidade, deficiência, geração, infância, dentre outras, assim 
como a produção de conteúdo via publicação neste campo. A produção de 
conteúdo materializou-se na organização de um dossiê temático, publicado 
em fevereiro de 2021, volume 16 da Revista da Pesquisa6, periódico do Ceart, 
e também no folheto “Nudha e a Diversidade: convivendo, conhecendo e res-
peitando”, publicado em 2020, impresso e no formato Ebook,  lançado em 
maio de 2021, além de vídeos que resultaram de lives, publicado nos canais 
de comunicação do Nudha, no youtube e no instagram, produção ampliada, 
consequente ao isolamento provocado pela pandemia Covid 19. 

Todas as atividades são realizadas em parceria com professores, técnicos 
e profissionais de diferentes áreas e de instituições parceiras. O público inter-
no é formado por discentes, docentes e técnicos dos cursos de graduação e 
pós-graduação em música, artes cênicas, artes visuais, design e moda, gesto-
res e comunidade em geral. 

Este ano de 2021, no mês de abril, o Núcleo completa três anos. Estamos no 
processo de implementação, de divulgação junto aos discentes, ao público em 
geral e na aproximação com docentes e técnicos. Neste curto tempo de existên-
cia, temos investido pesado na produção em todos os campos – no ensino, na 
extensão, e em publicações, assim como vimos iniciando nas ações de pesquisa. 
Oferecemos aqui um pouco mais que palavras; são imagens de ações produzi-
das pelo Nudha (Figuras 65 e 66). 

6 https://periodicos.udesc.br/index.php/dapesquisa/issue/view/763.

Figura 65 - “Megg - A Margem que Migra para o 
Centro” Documentário e Debate
Fonte: Acervo Nudha (2019).



Não podemos precisar o futuro, mas queremos crer que 
este seja mais um núcleo, no Ceart, com vida longa. Vida lon-
ga enquanto se fi zer necessário e responder aos anseios da 
coletividade. 

LUZ EM CENA: O LABORATÓRIO
Ivo Godois

Ingressei no Centro de Artes como aluno, vindo de outra re-
gião do estado. Para minha subsistência, fui buscar fora da 
universidade os conhecimentos práticos em iluminação cêni-
ca. Agreguei este saber complementar externo aos meus tra-
balhos acadêmicos, o que resultou, para mim, numa bolsa de 
apoio estudantil, criada para colaborar com as atividades de 
outros alunos e professores na área cênica. Minha apaixonada 
e exaustiva dedicação a esta, agora, fonte de sobrevivência e 
meio de investigação universitária, permitiu ao Ceart ver a im-
portância deste saber como complementar às ações artísticas 
e criar uma vaga de técnico assistente (Figura 67). 

Terminei a graduação e ingressei, por intermédio de concurso, 
como técnico de laboratório no Departamento de Artes Cênicas. 
Concluí a pesquisa de mestrado na área e transito agora pelas 

investigações em um doutoramento na iluminação para a cena, 
mesmo que dividido, de forma exaustiva mas apaixonada, entre 
as funções de assistente técnico, de pai, de companheiro, de pro-
pulsor de bolsas estudantis e de projetos de ensino, pesquisa e 
extensão universitária, além de artivista criador. 

Imprimi esforços para a construção de um laboratório aca-
dêmico em iluminação cênica, (Figura 68) extremamente bem 
equipado. Empenhei-me igualmente para um evento que exalta 
e faz brilhar as parcerias e os empenhos de um centro de artes 
motivador; para a inserção de uma nova disciplina pedagógica 
complementar a grade curricular do Departamento de Artes 
Cênicas. O Ceart, nestes 35 anos de conceituada história para 
o estado e para o país, abarca também 23 anos de minha vida, 
com os pés enraizados nas ações interativas de nossa arte, 
com o coração que reverbera e as mãos em extensão que levam 
para além dos muros esta paixão artística e o nome de nossa 
universidade, com os olhos e a cabeça sempre conectados com 
as ações do mundo. 

Ingressei como acadêmico em 1997. Depois de três anos lu-
tando pela subsistência estudantil em outros afazeres fora da 
universidade, pude agregar esses conteúdos externos aos de 
pesquisador e bolsista assistente, e, posteriormente, como téc-
nico iluminador no Luz (laboratório do Departamento de Artes 

Figura 66 - Material de divulgação de eventos do Nudha
Fonte: Acervo do Nudha (2019).



Cênicas). A parceria e a soma de forças com professores, técnicos e acadêmicos e os vínculos 
com projetos de pesquisa, ensino e extensão proporcionaram a geração de outras bolsas de 
apoio a estudantes na área de iluminação, produção e execução de um encontro internacional-
mente signifi cativo, na área da iluminação cênica no Brasil: o evento ‘A Luz em Cena’. 

Também nos eventos internos do Ceart, o laboratório atende às necessidades de iluminação, 
conforme pode ser observado na Figura 69. 

Esta soma de conhecimentos, esforços e percepção de trâmites administrativos permitiram 
manter-me conectado também com órgãos fomentadores externos e contribuir com a captação 
de valores do Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas (Finep) do governo 
federal, que geraram um dos melhores e mais bem equipados laboratórios de iluminação cênica 
do meio universitário no País. 

Outra inquietação como acadêmico e pesquisador de iluminação foi estar à frente da equipe 
que criou a primeira revista especializada, na área e no País, em publicar artigos científi cos - a 
revista online “A Luz em Cena” -, e mostrar, de forma exaustiva e dedicada, a importância e a com-
plementaridade da luz na ação cênica (Figuras 70 e 71). Tais esforços geraram a necessidade de 
uma disciplina de iluminação, que está sendo incorporada à grade curricular do Departamento de 
Artes Cênicas, a ser aplicada já nos próximos anos. Feitos como os descritos trarão certamente 
contribuições e impactos à arte cênica catarinense, o que me alegra por estar associado a essas 
ações. Os lemas que permeiam o meu caminhar serão sempre: evoluir, agregar e contribuir. 

Figura 68 (A) - Mesa digital de controle de iluminação cênica, e (B) - Evento “A luz em cena”
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2012).

Figura 67 – Ivo Godois
Fonte: Acervo pessoal (2005).
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76 O Ceart é, para mim, um espaço em constantes desenhos e pro-
jeções de saberes, em constantes recortes e costuras de aprendiza-
dos, em constantes ressonâncias e acordes de potências humanas, em 
constantes dramas e confl itos das cenas sociais, em constantes mati-
zes e pinceladas de opiniões, em constante evolução de conhecimen-
tos e trabalhos. Percebe-se, ano a ano, o salto qualitativo na conduta 
pedagógica dos professores e a consequência desta laboriosa jornada 
refl etidos nos trabalhos científi cos e artísticos dos acadêmicos. 

O que também se nota com estes crescimentos, tanto de ferramentas 
práticas quanto de encaminhamentos administrativos, metodologias de 
condutas ou na qualidade da produção acadêmica, é que o suporte téc-
nico é afetado por tais demandas e por mais e menos pessoas ou mãos 
que amparem as engrenagens do engenho propulsor administrativo des-
ses saltos evolutivos. 

Mesmo assoberbado pelo açoite da contingência, percebe-se, ao 
longo dos anos, um suporte técnico mais apurado e sensibilizado com o 
ambiente em que está imerso. Um suporte técnico mais ágil e conecta-
do com as costuras e alinhamentos dos tecidos setoriais desse espaço; 
mais espontâneo e atento às soldas ou aos entalhes que entremeiam o 
meio acadêmico e o pedagógico; mais ritualizado com o manusear da 
argila ou os ajustes da lente sobre as diferenças criadoras; um suporte 
técnico concatenado com o analógico e o digital para iluminar a arte em 
seus papéis ou saberes; um suporte técnico extremamente enraizado 
nos movimentos sociais.

 O Ceart é o resultado de um pulsar de forças criativas fundamen-
tais: a acadêmica, a pedagógica e a administrativa.

Figura 69 - Iluminação da fachada do Ceart para o Outubro Rosa
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2015).

Figura 70 - Iluminação cênica no evento Ceart Aberto
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2018).

Figura 71 (A e B) - Iluminação da Peça “À fl or da pele” no evento Ceart Aberto
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2019).
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LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA:
ARTE E TRABALHO
Roberval de Oliveira Santos

Minha relação com a fotografi a teve início no fi nal dos anos 
1970, quando fui à Califórnia (EUA) como aluno intercambista. 
Meus pais, norte-americanos, eram fotógrafos amadores avan-
çados e me deram as primeiras lições com câmeras de controle 
manual, emprestando-me também uma câmera semiprofi ssio-
nal, para registrar minhas experiências naquele país. 

De volta ao Brasil e com câmera boa, reencontrei um amigo 
(acadêmico de jornalismo) que tinha um laboratório fotográfi -
co, com quem aprendi, e desenvolvi um pouco, o conhecimento 
sobre revelação e ampliação de fotografi as, passando muitas 
horas dos momentos livres sob a luz vermelha do ambiente do 
laboratório. Continuei meus estudos regu-
lares e sempre mantive a fotografi a como 
um hobby, com alguns trabalhos esporá-
dicos e alguns prêmios em concursos. Em 
meados dos anos 1990, passei a viver des-
sa atividade, trabalhando como assistente 
de fotografi a e laboratorista em estúdios 
fotográfi cos na área da publicidade. 

Em 2004, ingressei no Ceart como 
o primeiro técnico em fotografi a do cen-
tro (Figura 72), o que, para mim, foi reali-
zar aquele bom desejo de conciliar o que 
se tem prazer em fazer transformado em 
trabalho. Aprendo e tento retribuir com de-
dicação por toda essa oportunidade diária 
de troca de conhecimentos. 

O Ceart me surpreendeu, logo no iní-
cio, quando descobri como surgiu o es-
paço do Laboratório de Fotografi a (Figura 
73). Como me contou o professor Esdras, 
o espaço, em 1987, se restringia ao piso 

superior, dividido entre uma sala de aula e um pequeno labora-
tório de revelação, porque no piso térreo fi cavam sanitários, o 
masculino e o  feminino. 

Em 1996, com o aumento de alunos por turma nas discipli-
nas, a diretora do Centro autorizou a utilização do piso térreo, 
para ampliar o laboratório, mesmo indo contra a vontade dos 
servidores da biblioteca, que usavam os sanitários do pavimen-
to. O espaço precisava de reforma, com derrubada de uma pa-
rede e outras adaptações. Porém, como foi num momento de 
transição entre diretorias do centro e houve certa morosidade 
para o início das obras, o que iria atrasar as aulas práticas do 
semestre que estava por começar, munido da autorização, o 
professor Esdras comprou uma marreta e, com o auxílio dos 
servidores Neivaldo Nailton de Aguiar (o Vadinho) e Dário 
Florentino Ferreira, colocou a parede abaixo, durante um fi nal 

de semana. 
Na segunda-feira seguinte, como não 

havia licitação, com o cheque do reitor 
em mãos teve início a reforma do que se 
tornou o ‘laboratório de ampliação’, para 
alegria dos futuros acadêmicos. Como em 
muitos outros momentos, as ações efeti-
vas, com criatividade no Ceart, acabaram 
tomando a frente da burocracia. 

Durante meus primeiros cinco anos, 
pude desenvolver, junto a professores e 
alunos, uma rotina de trabalho, principal-
mente no tocante ao uso do laboratório 
e dos equipamentos disponíveis para as 
práticas das disciplinas de fotografi a. A 
Figura 74 mostra alguns dos ampliadores 
do laboratório. Foi um período em que as 
práticas eram estritamente voltadas à cha-
mada fotografi a analógica, ou seja, da que 
utiliza câmeras de fi lme. A procura dos alu-
nos por práticas em horários extra aula era 
bem alta. A partir da aquisição de novas 

Figura 72 - Roberval de Oliveira Santos
Fonte: Acervo pessoal. Foto: Virgínia Yunes (2011).
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78 câmeras digitais e do rápido desenvolvimento das câmeras em ce-

lulares, houve uma gradativa diminuição das práticas analógicas 
extra aula pelos alunos. 

A Figura 75 mostra a manipulação do papel fotográfico, nos 
químicos, para orientação de acadêmicos das Artes Visuais, sob 
luz vermelha. Essa fotografia foi possível por ter sido captada com 
equipamento infravermelho.

Como nosso laboratório acabou se tornando o único espaço 
público do tipo em nossa região, não demorou para que fosse pro-
curado, inclusive, pela Ufsc, para que docentes e discentes do cur-
so de cinema também o pudessem utilizar, o que aconteceu entre 
2012 e 2016, por meio de um convênio com a universidade coirmã. 

Frequentei alguns cursos sobre fotografia digital para poder 
acompanhar e trocar conhecimentos com os professores e alu-
nos, o que tem sido excelente para a minha atualização, porque faz 
parte das minhas atribuições assistir aos professores Esdras da 
Luz, Cláudio Brandão e aos alunos durante as aulas, no laboratório, 
e nas saídas a campo (Figura 76).

Por causa desse convívio com professores e alunos fui agra-
ciado como “técnico homenageado”, pelos formandos do Ceart de 
2008/1 e 2016/1, o que me deixou muito lisonjeado e me motivou a 
melhorar sempre. 

Agradeço o empenho da atual direção, professora Maria 
Cristina da Rosa Fonseca da Silva, pela reforma do espaço do la-
boratório de fotografia, que está sendo encaminhada.

O nosso Centro de Artes é um espaço de circulação de ideias 
multidisciplinares, com muita criatividade e espontaneidade. 
Mesmo com adversidades, cumpre seu dever de promover, com 
muita diversidade, arte e cultura para a sociedade catarinense. 

Isto me faz sentir que tem valido muito a pena fazer parte dessa 
história de construção de saberes chamado Ceart. 

Figura 74 - Ampliadores de fotografias do laboratório
Fonte: Acervo e foto de Roberval Santos (2005).

Figura 75 – Roberval Santos e a manipulação de papel fotográfico
Fonte: Acervo pessoal. Foto: Virgínia Yunes (2010).

Figura 76 - Roberval e professor Esdras da Luz (D) em saída a campo
Fonte: Acervo e Foto de Roberval Santos (2014).

Figura 73 - Prédio do Laboratório de Fotografia
Fonte: Núcleo de Comunicação (2020).
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OFICINA METAL-MECÂNICA: 
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 
Carlos Alberto Porfirio

Entrei na oficina metalmecânica em 2004. Fui seu primeiro téc-
nico. A oficina é um espaço em que se busca aproximar os estu-
dantes da realidade no que tange aos processos construtivos. 
Na oficina, atende-se prioritariamente aos estudantes do Curso 
de Design, por ser um setor vinculado a este departamento. 

A oficina metalmecânica representa muito para mim: tudo, eu 
diria! (Figura 77), principalmente pela liberdade de expor minhas 
ideias e, sobretudo, por poder ajudar os alunos a entender e a 
conhecer os processos produtivos que no futuro encontrarão 
nas indústrias com seus projetos, ao atuar como profissionais. 

Vejo como de suma importância este espaço, não só para os 
estudantes, mas para o Centro e, sobretudo, para o Campus I, 
porque com ele se garantem contribuições à manutenção e à 
criação de projetos e produtos oriundos do trabalho dos estu-
dantes, embora sem se limitar a isso. Além dos estudantes do 

design, o laboratório atende aos estudantes de Artes Visuais e, 
principalmente, do Teatro. Sua capacidade e possibilidade de 
atendimento, porém, é muito maior, razão pela qual entendo que 
este espaço ainda é subaproveitado. Percebo, no dia a dia, que 
o espaço da oficina poderia ser mais bem aproveitado. 

Com relação à participação dos discentes no trabalho com 
projetos, é uma grande oportunidade e é por eles bem aprovei-
tada, no sentido de lhes possibilitar um pouco da realidade do 
que ocorre na indústria, ou, utilizando uma expressão popular, 
“no chão da fábrica”. Também é no espaço do laboratório que o 
professor tem oportunidade de oferecer aos estudantes o co-
nhecimento básico sobre a produção de uma peça, desde os 
materiais até o acesso às peças, a facilidade e as dificuldades 
na construção de objetos ou projetos, dentre outros (Figura 78).  

Para os professores, a principal oportunidade que o labo-
ratório oferece é a possibilidade de participar do dia a dia dos 
estudantes, mostrando-lhes como fazer os objetos.  A impor-
tância disso tudo é perceber que, quando se faz, se aprende 
a valorizar quem faz. É imensurável todo esse processo, por-
que possibilita aos estudantes reconhecer e respeitar o valor 

da mão de obra do “outro”, valorizando, 
assim, os artesãos e os técnicos. 

Outro fator que considero importante 
é a relação do trabalho na oficina com 
outros técnicos; um trabalho de coope-
ração mútua e de estreitamento de dife-
rentes conhecimentos e funções que se 
entrecruzam. Reafirmo, uma vez mais, a 
importância da oficina e a necessidade 
de divulgação, de dar visibilidade ao que 
se oferece, aspectos que muitas vezes 
ficam aquém de sua capacidade por 
desconhecimento das pessoas sobre o 
trabalho que ali se realiza. Temos uma 
capacidade instalada que, por conta dis-
so, por vezes fica ociosa. 

Figura 77 - Carlos Alberto Porfírio construindo a árvore de Natal do Ceart
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2012).

Figura 78 - Apresentação da Oficina Metal-mecânica no evento Ceart Aberto
Fonte: Núcleo de Comunicação do Ceart (2016).
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0 Temos, no Ceart, neste laboratório, uma infraestrutura e um 

potencial que poucas instituições de ensino superior possuem. 
Pensa-se ser este um laboratório que poderia ser mais bem ex-
plorado, assim como o conhecimento do técnico por ele res-
ponsável. Vejo, neste livro, a importância, ou a oportunidade, de 
divulgar este espaço, aberto a todos. 

Vale lembrar que, mesmo sendo a ofi cina um espaço de alto 
risco, considerando as máquinas e equipamentos ali existentes, 
temos o cuidado de manter um ambiente bem agradável e des-
contraído para que a aprendizagem se faça de maneira mais 
leve e natural. 

LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO
O laboratório de computação foi um dos setores criados com 
base na parceria entre técnico e professor, nesses 35 anos de 
funcionamento do Ceart, com a fi nalidade de atender às deman-
das na área da tecnologia da informação e da comunicação. 
Neste setor, os técnicos estão sempre em busca de novos co-
nhecimentos e tecnologias para fornecer subsídios ao planeja-
mento de novos investimentos, visando ao desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão. 

Argeu Carlos Thiesen (Figura 79) trabalhou no laboratório de 
computação sob a coordenação do professor Walter Dutra da 

Silveira Neto, onde, segundo informa, 
encontrou ambiente diverso, cheio 
de inesperados, como performan-
ces de alunos do teatro, apresenta-
ções musicais, exposições de arte,
design e moda. 

Argeu enfatiza, ainda, que o 
Ceart constituirá sempre, em sua 
carreira, um conjunto de lembran-
ças motivadoras, porque eram real-
mente motivantes as suas vivências 
diárias.

LABORATÓRIO DE CONFECÇÃO:
O ANTIGO ATELIÊ DE COSTURA
Marlene Torrinelli

O Laboratório Experimental de Confecção, parte física indis-
pensável da estrutura pedagógica do Curso de Moda, por mui-
tos anos foi simplesmente denominado ‘ateliê’. 

Nesse laboratório, os alunos desenvolvem a confecção de 
protótipos de peças do vestuário - infantil e adulto -, tanto do 
sexo masculino quanto do feminino. A partir desses protótipos, 
são feitas as análises técnicas e ergonômicas do produto e do 
trabalho; analisam-se custos; elaboram-se a fi cha técnica desti-
nada à produção industrial e o estudo de tempos e métodos de 
produção dos objetos. 

Quando o curso de moda veio para o Itacorubi, o labora-
tório funcionava em uma sala da Esag, perto do antigo bar do 
Gonzaga. Era uma sala de tijolos à vista, que, na parte interna, 
foi pintada de branco (Figura 80). Sidnei Dierschnabels, um dos 
primeiros técnicos de máquinas, contratado como terceirizado 
para atender ao ateliê, ajudava, incansavelmente, os alunos na 
realização de exercícios de costura, pois agregava técnicas de 
confecção aos seus conhecimentos. 

Na condição de aluna de especialização e, posteriormente, 
de graduação, frequentei as aulas do laboratório de confecção 
para desenvolver as técnicas de conservação e restauro de ob-
jetos em suporte têxtil. Lembro-me que, entre nós alunos, costu-
mávamos dizer que o nome do laboratório deveria ser ‘sangue, 
suor e lágrimas’7, porque o desmanchador de costura tinha pon-
ta muito afi ada e normalmente nos cortávamos; e a parte ferida 
sangrava. A sala de aula era de um calor insuportável, em razão 
da arquitetura do espaço e do grande número de máquinas in-
dustriais ligadas. Lágrimas derramávamos porque a professora 

7 Alusão ao fi lme Sangue, Suor e Lágrimas (1948). Disponível em: 
http://www.75anosdecinema.pro.br/614-SANGUE,_SUOR_E_LAGRI-
MAS_(1948). Acesso em: 16 fev. 2021.

Figura 79 - Argeu Carlos Thiesen
Fonte: Acervo e Foto de Roberval Santos (2005).
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Maria Aparecida Battisti de Abreu não perdoava costuras tortas 
ou malfeitas, o que nos obrigava a refazer inúmeras vezes o que 
havíamos feito torto ou malfeito. 

Posteriormente, com 335.18 m² de área construída, o la-
boratório foi instalado no bloco amarelo do Ceart e passou a 
ser atendido pelo técnico universitário do quadro de pessoal 
permanente da Udesc, Trajano da Silveira Junior (Figura 81). O 
espaço, agora amplo, comporta máquinas industriais de costura 
reta; overloque com três e quatro fi os; interloque; caseadeira e 
botoneira; zig-zag simples e com três pontinhos; pespontadeira, 
galoneiras e fusionadeira; cortadeiras com disco e com faca, 
além de mesas com ferro a vapor industrial; mesa de enfesto; 
compressor de ar; bustos de moulage e cadeiras giratórias para 
os alunos. Além de janelas, em dois lados da sala, o espaço dis-
põe de ar-condicionado adequado ao tamanho do espaço físico. 

O espaço é utilizado pelas diversas fases do curso de moda, 
com ênfase na oitava fase, ministrada por dois professores, em 
consequência da diversidade e das especifi cidades da coleção 
de formatura, cujos looks oferecem alto grau de difi culdade, 
o que exige atendimento individual aos alunos e manutenção 
constante das máquinas e equipamentos. Além das atividades 
de ensino, o laboratório atende a projetos experimentais de dis-
ciplinas e programas de extensão dos diversos cursos de gra-
duação e pós-graduação do Ceart.

Com isto se encerra essa parte desta publicação. Temos cer-
teza de que o assunto não está esgotado, porque os fazeres, 
afazeres e protagonismos continuam. Ressalte-se que labora-
tórios, núcleos e demais espaços citados não representam a 
totalidade das estruturas de apoio técnico e pedagógico do 
Ceart. Aqui, foram tratadas apenas as estruturas que funcio-
nam com a participação de técnicos, seja na coordenação, na 
cooperação e/ou na colaboração, ou na prestação de serviços, 
tanto para sua criação, quanto para sua manutenção.

Figura 80 - Ateliê de costura da moda
Fonte: Acervo de Marlene Torrinelli (2003).

Figura 81 - Trajano da Silveira Junior
Fonte: Acervo Núcleo de Comunicação do Ceart (2015).





DIÁLOGOS E 
PERIPÉCIAS SOBRE 
A CONSTRUÇÃO 
DE UM CENTRO
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4 Abordaremos, de maneira informal e em perspectivas individu-

ais do ontem, do hoje e do amanhã, a estruturação de um cen-
tro de ensino, considerando que esta construção não é fi nita, 
mas contínua e dinâmica. No texto a seguir, são identifi cados 
os técnicos que nesses trinta e cinco anos contribuíram para a 
criação e o crescimento do Ceart. 

A perspectiva do ontem refere-se aos que já passaram 
pelo centro, os aposentados, exonerados ou lotados em outras 
unidades, conforme ilustra a Figura 82, (da esquerda para a 
direita): Gladis Queiroz, Sérgio Medeiros e Célia Bitencourt, téc-
nicos; Albertina Pereira Medeiros, professora; Leoni Terezinha 
Beckhauser de Oliveira, técnica; Denise Rosa Medeiros e Maria 
Lúcia Batezat Duarte, professoras e Janete Milis Vieira, técnica. 

Maria José Castro Parucker
Exonerada, a pedido, em 1992.

Ceart: música, recitais, coral, exposição de quadros e cerâmica!
Relembro do coral, quando fazíamos as partituras nos mimeó-
grafos, as rodávamos e distribuíamos aos coralistas. À noite, eu 
gostava de cuidar do coral. Como cantora, era responsável por 
distribuir o material, entregar e guardar os instrumentos.
O desafi o foi quando chegou às minhas mãos o projeto de trans-
formação do Curso de Educação Artística em Centro de Artes. 
Preparei toda a documentação e acompanhei a tramitação nos 
órgãos competentes para a aprovação do curso. 

Ceart 35 anos: música, artes visuais, teatro, design, moda! 

Ivanir Maria Barni Baptistoti
Aposentada em 2004.

Ceart: um lugar de trabalho, mas também de confi dências! 
Relembro que éramos como uma família. Um ambiente de muita 
alegria. Notas musicais se espalhavam pelo prédio, transbor-
dando alegrias, não só, mas, eventualmente, também irritações. 

Ceart 35 anos: dedicação, crescimento, sucesso!

Maria Inez Eyng
Aposentada em 2015.

Ceart: uma experiência de grande importância na minha carrei-
ra profi ssional!
Relembro da enchente de dezembro de 1995: recuperamos mui-
to material usando secadores de cabelo e ventiladores.

Ceart 35 anos: boas amizades, que levo para a vida toda.      

Figura 82 – Diretora Geral do Ceart (C), técnicos e professores
Fonte: Acervo do Núcleo de Comunicação do Ceart (2001).
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Jaqqueline Rodrigues
Aposentada em 2016.

Ceart: representa muito crescimento pessoal e profissional. 
Relembro que o time de técnicos que encontrei à época em que 
cheguei era de treze pessoas e éramos do estilo “um por todos, 
todos por um”.

Ceart 35 anos: minha segunda casa!

Maria Ermita Pereira
Aposentada em 2017.

Ceart: colorido, e com músicas pelos corredores, foi onde co-
nheci pessoas que fizeram, que fazem e que farão a diferença 
na minha vida. 
Relembro que trabalhei na Secretaria de Ensino de Graduação; 
na de Direção de Pesquisa e Pós-graduação. Foi neste ambien-
te artístico que passei minha última década de atividade laboral. 
O desafio foi reestruturar a Secretaria Acadêmica de Graduação, 
juntamente com a equipe, para a implantação do sistema 
Sigmaweb. 

Ceart 35 anos: Cor! Música! Movimento!

Silvia dos Passos
Transferida para a Pró-reitoria de Ensino.

Ceart: meu primeiro local de trabalho na Udesc!
Relembro o desafio de atuar como secretária da diretora ge-
ral, professora Vera Collaço, na Pós-graduação em Teatro e no 
Mestrado Profissional em Artes.

Dilma Liege Rachewsky
Aposentada em 2020.

Ceart: é falar de acolhimento!
Centro com qualidades ímpares, com defeitos, mas com muita 
vontade de acertar. Um lugar de várias tribos com multitalentos, 
em que a valorização das diferenças é levada a sério, em que 
a luta pela liberdade de expressão é feita pelas mais variadas 
formas de arte, design, moda, música e teatro. 

Ceart 35 anos: é resistência, é respeito ao outro e à democracia!

Argeu Carlos Thiesen
Transferido para o Cefid.

Ceart: conjunto de lembranças motivadoras por toda a minha carreira. 
Relembro do desafio de construir o sistema de planejamento 
estratégico, tempo em que os técnicos e professores faziam 
os apontamentos de suas necessidades e, de acordo com os 
recursos rateados entre os departamentos, faziam colegiada-
mente as adequações. 

Ceart 35 anos: ambiente cheio de inesperados, performances 
de alunos do teatro, apresentações de música, exposições de 
artes, designers e moda. 
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6 Marcela Reinhardt de Souza

Transferida para a biblioteca central.

Ceart: tem a energia da arte, que preenche o ar que respiramos! 
Relembro da minha história pessoal também porque no Ceart 
conheci meu companheiro na vida! Tenho orgulho de ter passa-
do por este centro na minha trajetória na Udesc. 

Ceart, 35 anos: lugar em que todos têm acesso à cultura e à 
arte de forma gratuita! 

Maria Celia Cintra do Prado 
de Salles Penteado
Transferida para a reitoria.

Ceart: oásis no meio acadêmico! 
Lugar de criatividade que transpira criatividade, arte e cultura. 
Um espaço em que podemos lançar ideias, com a certeza de 
que seremos acolhidos e respeitados. 
Relembro do desafio de criar o Núcleo de Comunicação do zero. 
Tenho muito orgulho de ter dado o pontapé inicial, com muito 
apoio dos colegas! 

Ceart 35 anos: um celeiro de mentes questionadoras!

Rosangela Aparecida Morais
Transferida para a reitoria.

Ceart: agente de mudança pessoal e social! 
Relembro que, no Ceart, o conhecimento, as artes, as pessoas, 
a diversidade, o universo acadêmico fizeram emergir em mim 
novo potencial, nova visão de mundo, um novo ser humano. 
Éramos colaborativos uns com os outros. 
O desafio foi atuar no setor de compras, no gabinete da dire-
ção; na pesquisa; no mestrado em música; na Coordenadoria 
de Recursos Humanos; na junção das secretarias da pós-gra-
duação; no Departamento de Moda, no conselho de centro, mas 
sobretudo, agregar a gestão de pessoas.

Ceart 35 anos: criatividade, aprendizagem e articulação!
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André Corrêa de Abreu
Transferido para o Cead.

Ceart: um centro comprometido com o futuro!
Lembro da implantação do sistema de controle acadêmico in-
formatizado e o da impressora lenta para rodar os espelhos de 
matrícula, que não podiam ser interrompidos. Lembro dos en-
contros para tomar sopa de caldo verde feito pela dona Lurdes. 
Relembro que os desafios de secretariar o setor de pós-gradu-
ação, juntamente com o professor Luís Monteiro, o de aprender 
a licitar e o de saber o que era lícito ao montar processos e 
pregões, todos eles marcantes. 

Ceart 35 anos: formando indivíduos capazes, preparados para 
enfrentar o mercado de trabalho!       
         

   Mas para que continuar?
                                - Tudo está na aventura do começo, (...)
                                                          ardências do principiar.

                                                  Mário de Andrade
                                                 

Nos diálogos e peripécias sobre a construção do Ceart, na 
perspectiva do hoje e do amanhã, estão expressos as palavras 
e o compromisso daqueles que ainda estão no Centro e preci-
sam conciliar o passado e o presente, para vencer os desafios 
já propostos e gerar os novos do futuro. 

Maria Aparecida Clemêncio
Ceart: lugar de gente descolada, livre, viva, alegre e colorida!
Relembro o desafio de implantar uma coordenação pedagó-
gica para o ensino de graduação; de participar da constru-
ção do Núcleo Pedagógico de Educação e Arte; do Núcleo de 
Proposições Participativas, para que a coletividade acadêmica 
pudesse dizer de seus anseios e necessidades, e do Nudha, com 
a responsabilidade de pensar acerca dos direitos humanos, nas 
ações afirmativas, para promover mudanças relativas à diversi-
dade no ambiente acadêmico, nas relações interpessoais, nos 
currículos, nos discursos, nas práticas pedagógicas de ensino, 
pesquisa e extensão na Udesc, a partir do Centro de Artes. 

Ceart 35 anos: uma explosão de diversidade!

Marlene Torrinelli
Ceart: tem risos, cores, flores, muitos amores e gosto de boli-
nho de chuva!
Relembro do desafio de criar um laboratório de restauração de 
materiais em suporte papel, para estender a vida útil dos livros 
da biblioteca setorial Dimas Rosa, e uma Modateca, em que fo-
ram reunidos elementos da cultura de moda e vestuário, para 
subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, espe-
cialmente do Curso de Moda. 

Ceart 35 anos: jovem na idade cronológica, porém, ancião em 
sabedoria produzida, em cada um de seus cursos!
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8 Eliâne Carin Hadlich

Ceart: este centro já fazia parte do meu coração!
O desafio foi a estruturação, em termos administrativos e peda-
gógicos, do Departamento de Artes Visuais, e, depois de mais 
de três anos de discussão, a reforma curricular e uma renova-
ção de reconhecimento de curso. 

Ceart 35 anos: solidariedade e acolhimento!

Milton Freitas Borges
Ceart: arte e conhecimento na prática acadêmica!
O desafio de oferecer apoio logístico e de execução às ações 
culturais do Ceart, tornando-as mais eficazes em termos de di-
fusão, viabilidade e impacto social.

Ceart 35 anos: vem gerando impacto social por meio da arte e 
da cultura!

Carlos Alberto Porfirio
Ceart: lugar em que, quando se faz, se aprende a valorizar quem faz!
Relembro do desafio e da liberdade de expor minhas ideias 
e, sobretudo, de ajudar os alunos a entender e a conhecer os 
processos produtivos que no futuro encontrarão nas indústrias, 
atuando como profissionais. 

Ceart 35 anos: respeitando o valor da mão de obra do “outro”. 

Roberval de Oliveira Santos
Ceart: espaço de circulação de ideias multidisciplinares, com 
muita criatividade e espontaneidade. 
Lembro do desafio de ser o primeiro técnico em fotografia do 
Centro e das ações efetivadas com a criatividade que todos de-
senvolvem, para vencer a burocracia imposta pelas normas e a 
legislação do ensino. 

Ceart 35 anos: faço parte dessa história de construção de 
saberes!

Ivo Godois 
Ceart: espaço em constante evolução de conhecimentos e trabalhos! 
Lembro que se percebem, ano a ano, o salto qualitativo na con-
duta pedagógica dos professores e as consequências refletidas 
nos trabalhos científicos e artísticos dos acadêmicos. 
O desafio foi criar um dos melhores e mais bem equipados labo-
ratórios de iluminação cênica, do meio universitário, no país. Este 
esforço também gerou uma disciplina de iluminação, hoje incor-
porada na grade curricular do Departamento de Artes Cênicas. 

Ceart 35 anos: evoluir, agregar e contribuir!

Gustavo Pinto de Araújo
Ceart: voz aos que participam dos rumos da universidade!
Relembro do desafio de conciliar as funções de diretor de ad-
ministração com a luta para dar voz aos técnicos, para que ex-
pusessem seus pontos de vista, assim como lembro de eventos 
marcantes, das etapas transcorridas e das conquistas obtidas 
em nossa trajetória no Ceart. 

Ceart 35 anos: impulsionando, na comunidade acadêmica, o pen-
sar acerca de si, de sua relação com o próximo e com a instituição!



8
9

 
C

E
A

R
T

 3
5 A

N
O

S
, Técnicos em

 evidência: diálogos, contribuições, em
oções e p

erip
écias

Eliza Cristina dos Santos Vargas 
Ceart: um lugar muito prazeroso para se trabalhar, onde o dia 
passa de forma leve.
O desafio tem sido a coordenação do setor de recursos humanos, 
a gestão de pessoas, conciliando as exigências legais da coisa pú-
blica com as necessidades pessoais e particulares dos servidores.

Ceart 35 anos: respeito, harmonia, compromisso!

Célia Maria da Silva
Ceart: (con)viver com a arte pelos corredores traz uma sensa-
ção de leveza, colorido e alegria à vida!
A troca de experiências tem sido enriquecedora. Aprendi muito 
e fiz amigos por toda a caminhada.

Ceart 35 anos: muito gratificantes esses dez anos de Ceart!

Rodrigo Moreira
Ceart: palco de grandes acontecimentos em minha vida!
O desafio tem sido viver personagens distintos (aluno, profes-
sor substituto e técnico) e tornar-me parte desta casa. 

Ceart 35 anos: habitando as salas, corredores e jardins desse 
centro há mais de duas décadas, venho testemunhando avan-
ços em termos de estrutura e pessoal qualificado. 

Os depoimentos, aqui registrados, comprovam a premissa de 
ser o Centro de Artes um ambiente cheio de inesperados, lugar 
de trabalho, mas também de confidências, crescimento pessoal 
e profissional, com muita cor, música e movimento! Para alguns, 
sua segunda casa, porque é acolhedor, tem cor e cheiro, além 
de gosto de bolinho de chuva. Para outros, um oásis no meio 
acadêmico, um celeiro de mentes questionadoras!
Todos concordam que se trata de um Centro comprometido 
com o futuro. Estão de acordo no fato de se tratar de um pal-
co de grandes acontecimentos, em que se aprende a valorizar 
quem faz parte dessa história de construção de saberes. 





TÉCNICOS E 
POLÍTICA
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2 O tema a ser aqui abordado será o dos técnicos e a política, preocupação que permeia a categoria 

no Ceart, tanto no sentido de menção a tudo que está vinculado ao Estado, e à sua administração, 
quanto à capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de 
vida, especialmente no que se refere ao aspecto profissional. 

COPPTA 
Rosangela Aparecida Morais

Uma das comissões mais importantes para os técnicos, na trajetória dos trinta e cinco anos de 
Ceart, é a Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo-Setorial (Coppta), órgão de 
assessoramento à direção geral em assuntos relacionados aos servidores técnicos universitários, 
bem como à Coppta Central, com a qual se articula. Tem constituído um diferencial no cotidiano 
dos técnicos administrativos em sua carreira profissional. Acredito ser isso consenso entre todos 
os técnicos.

As Copptas Setoriais e a Coppta Central (reitoria) constituem um órgão legalmente reconheci-
do pela Udesc para assessoramento às direções de centro e à reitoria na formulação e execução 
de políticas referentes ao pessoal técnico-administrativo, hoje técnicos universitários. As compe-
tências da Coppta estão regulamentadas pela Resolução n. 056/92 do Conselho Universitário 
(Consuni), que define a sua ação junto aos técnicos universitários. A resolução compreende: 

a) alteração do regime de trabalho dos servidores técnico-administrativos; 
b) provimento de cargos efetivos de servidores técnico-administrativos; 
c) progressão funcional na carreira do pessoal técnico-administrativo; 
d) acompanhamento e avaliação de desempenho funcional do servidor técnico-administrativo; 
e) movimentação do pessoal técnico-administrativo entre as unidades de ensino; 
f) participação do servidor técnico-administrativo em cursos, eventos e/ou estágios com obje-

tivos de formação, atualização e/ou aperfeiçoamento; 
g) outros assuntos que envolvem a vida funcional do servidor técnico-administrativo.
Com o passar do tempo, algumas destas atividades foram se perdendo em função da informati-

zação, o que facilitou aos técnicos universitários entrar com seus pedidos de progressão e promo-
ção sem passar pela Coppta Setorial. Nem sempre a tramitação dos processos é rápida; por vezes, 
há demora na avaliação destes processos. A informatização, facilitou a tramitação dos pedidos 
que, anteriormente, tinham toda a documentação física individualmente analisada pela Comissão. 

Até 2006, a Coppta Setorial não recebia recursos financeiros para investimento nas deman-
das dos técnicos universitários. Foi na gestão do professor Antônio Vargas que a Coppta Setorial 
do Ceart passou a receber um percentual dos recursos repassados ao Ceart, para investir em 
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demandas específicas dos técnicos. Vale ressaltar que estes 
recursos não resultaram de uma benesse da direção geral do 
centro, tampouco da reitoria, mas de mobilização técnica.

 À época, presidia a Coppta SetoriaL Ceart a colega Maria 
Aparecida Clemêncio. A presidente em discussão, com os de-
mais integrantes da comissão, partindo do princípio de que os 
docentes tinham um percentual do centro para participar de 
eventos, entendeu que esta máxima também poderia ser apli-
cada aos técnicos. Dessa forma, a presidente da Coppta, em 
conversa com o então diretor geral, professor Antônio, solicitou 
que este procedimento também fosse aplicado aos técnicos. 
Conquistou-se um recurso anual permanente, que vigora até 
hoje, e que levou outros centros da Udesc a fazerem o mesmo.

A partir daí, os recursos financeiros recebidos no ano pela 
Coppta passaram a ser planejados pelos membros da comissão 
de modo a distribuí-los, seja pela organização de cursos de ca-
pacitação no local dirigido a todos os técnicos, seja propiciando 
aos técnicos que desejassem capacitar-se à participação em 
eventos locais, nacionais e internacionais. Com este recurso, 
também foi possível promover momentos de integração e lazer 
e agilizar os processos enviados virtualmente para análise de 
sua competência.

 Outro ganho considerável para esta comissão foi sua in-
clusão no regimento geral da Udesc e no Plano de Carreira em 
2006. Tornou-se fortemente presente nos casos de movimen-
tação de pessoal técnico universitário entre os setores de lo-
tação no centro e/ou para outros centros. Antes disso, em sua 
maior parte, tais recursos obedeciam aos interesses dos gesto-
res do centro, o que se fazia até à revelia dos servidores.

Atualmente, percebe-se que o Ceart tem um ponto muito 
positivo em relação à parceria entre direção geral e Coppta no 
que tange à manutenção e à continuidade do recurso disponi-
bilizado à comissão. Todos os diretores gerais que assumiram 
a partir de 2006, dada a organização dos técnicos universitá-
rios, mantiveram o percentual repassado à Coppta. Destaco, 
com alegria, que este recurso tem sido fundamental na carreira 

técnica. Fiz parte de duas gestões da Coppta Setorial Ceart, 
seja como presidente, seja como membro, satisfeita pelo fato 
de  técnicos se haverem capacitado com esses recursos.

 Hoje, com o crescimento de seu número no centro e com a 
elevação do interesse pela participação em eventos de capaci-
tação e pós-graduação, os recursos são anualmente distribu-
ídos por meio de editais lançados pela comissão. Os técnicos 
solicitam autorização para participar de eventos, podendo con-
correr a uma vaga para apresentação de trabalhos científicos 
no país e fora dele. Uma conquista alcançada pela união e orga-
nização dos técnicos do Ceart e pela valorização das gestões 
do Centro na carreira do técnico universitário.

Precisamos continuar trabalhando com seriedade e compe-
tência nas atividades da Coppta, pois ela ainda continua sendo 
uma das âncoras do técnico universitário dentro dos centros e da 
universidade que lhe asseguram direitos como servidor público.

Desejo vida longa à Coppta setorial e à central.
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Figura 83 - Reuniões dos técnicos do Ceart, defendendo pautas de reivindicações
Fonte: Acervo de Gustavo Pinto de Araújo (2016).

RELATOS SOBRE AS LUTAS 
DOS TÉCNICOS (2012–2020) 
Gustavo Pinto de Araújo

Preservar e valorizar a memória é tarefa fundamental de qual-
quer instituição. Somente a partir dela é possível que ocorra seu 
desenvolvimento ulterior. Para tanto, é preciso dar voz aos que 
participam e participaram de sua trajetória, para que exponham 
pontos de vista e eventos marcantes, etapas transcorridas e 
conquistas obtidas. 

Numa instituição como a Udesc, em particular, e seu Centro 
de Artes, as pessoas constituem o bem mais precioso. Entre 
elas, a categoria dos técnicos universitários vem desenvolven-
do papel cada vez mais destacado, seja por suas várias posi-
ções, seja na definição e condução dos rumos da universidade. 

Vamos relatar, a partir de registros fotográficos, documentos 
e memórias comuns, a história recente de lutas e as conquistas 
desses técnicos no contexto geral da universidade. O Centro 
de Artes sempre exerceu papel decisivo nesta empreitada; tra-
ta-se, a rigor, da tarefa de defender e desenvolver o aspecto 
humano da instituição. 

Na história recente da universidade, dois eventos marcaram 
significativamente a carreira e o dia a dia dos técnicos universi-
tários. São eles a criação do “Mova-se” e, posteriormente, a do 
Sintudesc. 

O Movimento por voz ativa dos servidores da Udesc (Mova-
se) foi criado em meados de 2012. De acordo com os registros 
disponíveis, a partir de junho daquele ano, foi iniciado o proces-
so de organização dos técnicos com o pôr em evidência suas 
pautas e por submetê-las à discussão de toda a universidade. 

Deste período em diante, as questões relacionadas ao Valor 
Referencial de Vencimentos (VRV), ao Plano de Carreiras (LC 
nº 345/2006), ao auxílio alimentação, à data-base e a melhores 
condições de trabalho em geral vêm sendo sistematicamente 
tratadas.

Desde o início desse recente movimento, os técnicos do 
Centro de Artes exercem papel protagonista, levando a cabo a 
trajetória de um centro que, em seus 35 anos, sempre foi mar-
cado pela participação nos rumos da instituição.

Reuniões, encontros e assembleias passaram a constar 
cada vez mais de seu cotidiano, impulsionando o pensar acerca 
de si, de sua relação com o próximo e com a entidade, resultan-
do em momentos de união, mobilização e organização que ge-
raram frutos em termos de consciência, espírito de coletividade 
e defesa de pautas importantes que refletem o desenvolvimen-
to da universidade (Figura 83).

Quando avaliamos que a organização dos técnicos passou a 
ser sistemática, referimo-nos às contínuas reuniões de represen-
tantes da categoria com os reitores, e suas equipes, em busca de 
uma participação organizada junto aos conselhos superiores da 
universidade, para apoio no levantamento da pauta dos técnicos 
em eleições para direções gerais, e para garantir sua presença 
nas negociações com o poder executivo e legislativo da univer-
sidade. Este é um movimento que aprimora e intensifica a demo-
cracia e a transparência universitária, pois os técnicos passaram 
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Figura 84 - Organização sistemática dos técnicos
Fonte: Acervo Sintudesc (2016).

Figura 85  - Assembleia no estacionamento do Ceart
Fonte: Acervo Sintudesc (2016).

a demandar informação e participação nas decisões, por meio de sua organização sis-
temática em reuniões, assembleias, rodadas de negociações, com o reitor e represen-
tantes do poder legislativo (Figuras 84, 85, 86 e 87). 

Neste sentido, data de 20 de agosto de 2013 a participação do Mova-Se em reu-
nião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (CCJ/Alesc), ocasião em que se aprovava a reposição de 5,84% do 
Valor Referencial de Vencimentos (VRV). Com ampla divulgação em correio eletrônico 
e em redes sociais, os assuntos de gestão da universidade e de carreira do corpo 
técnico passaram a fazer parte do dia a dia de trabalho.

Após uma série de discussões realizadas com toda a categoria, o movimento 
Mova-Se criou o Sindicato dos Técnicos da Udesc (Sintudesc). Verificava-se que tal 
instituição seria o instrumento mais adequado para seguir com a representação e a 
luta pelas pautas da categoria. 

Em 22 de agosto de 2013, durante assembleia geral, foi decidido pela criação do 
sindicato. Da lista de seus fundadores, constam os nomes de 43 servidores, incluindo 
técnicos do Ceart e de alguns outros que, posteriormente, viriam a trabalhar no centro.

Dispõe-se de diversos registros que mostram, no decorrer do período, a participa-
ção do Ceart na organização da categoria em prol de suas pautas. No dia 26 de feve-
reiro de 2014, por exemplo (Figura 88), foi promovida reunião no Ceart para discutir a 
campanha salarial daquele ano e as questões relativas à implementação de alterações 
no plano de carreiras. 

Data de maio de 2015 outra expressiva participação dos técnicos do Ceart na Alesc 
(Figuras 89 e 90), quando se deliberava novamente a respeito da reposição de venci-
mentos. Antes desses eventos, eram feitas várias reuniões, para elaborar as pautas e 
padronizar a linguagem das reivindicações.

Figura 86 - Técnicos do Ceart em rodada  
de discussão de pautas com o reitor
Fonte: Acervo Sintudesc (2019).

Figura 87 - Representação técnica do Ceart 
nas conversas com o poder legislativo
Fonte: Acervo Sintudesc (2019.

Figura 88 - Reunião no Ceart para discutir a campanha salarial de 2014
Fonte: Acervo Sintudesc (2014).



Figura 90 - Reunião na Alesc 2015
Fonte: Acervo Sintudesc (2015).

Figura 91 - Técnicos do Ceart participantes da paralisação
Fonte: Acervo Sintudesc (2016).

Figura 92 - Paralisação das atividades no Ceart
Fonte: Acervo Sintudesc (2016).

Em 15 de junho de 2016, os técnicos do Ceart, unindo-se ao 
movimento da Udesc, organizaram um dia de paralisação de 
atividades, contestando o atraso na reposição de vencimentos, 
a defasagem do auxílio-alimentação e a publicação de instru-
ções normativas que afetavam direitos da categoria. Na foto 
(Figura 91), da esquerda para a direita, os técnicos Roberval, 
Cristiano, Anderson, Aline, Márcia, Eliane, Andréa, Ermita, Célia, 
Sara, Antônio Carlos, Tiago, Gustavo, Leandro, Rodrigo Vitório, 
Alisson, Valmir, Francisco Alexandre, Rodrigo Moreira, Ricardo, 
Milton e Rosângela.

Momento marcante em 2016 foi a grande organização da ca-
tegoria para buscar a reposição salarial (Figuras 92 e 93). Com 
as aprovações internas da Udesc já definidas, o processo esta-
va parado no Poder Executivo estadual. A participação de todos 

os servidores da universidade foi fundamental para a conquista 
dos objetivos, com destaque, entre eles, para a participação do 
corpo técnico do Ceart. 

A organização dos técnicos vem resultando em conquistas, 
integração e sentimento de unidade. Os ganhos de VRV, por 
exemplo, obtidos na maioria dos casos, somente foi concretiza-
do com a efetiva pressão da categoria. 

Além dos ganhos, o movimento dos técnicos também possui 
o papel de defesa integral da universidade no âmbito do ensi-
no, da pesquisa, da extensão, da autonomia e da administração 
financeira. Foi o caso de 2019 (Figura 94), por exemplo, quan-
do tramitava uma proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do Poder Executivo, com redução do percentual de 12% 
para 10%, passando de 2,49% para 2,24% da receita líquida dis-
ponível (RLD). A audiência pública do dia 23 de maio de 2019 
lotou o auditório Deputada Antonieta de Barros, na Alesc, onde 
muitos técnicos estiveram presentes. Lá, a comunidade univer-
sitária rechaçou a proposta do governo. Ao final, o duodécimo 
foi recomposto. 

Entre algumas conquistas que constam da pauta de reivindi-
cações dos técnicos, pode-se destacar a de Especialização em 
Gestão Pública Universitária para técnicos da instituição, ocor-
rida entre 2016 e 2018, contando com a participação de técni-
cos do Ceart. Destaca-se igualmente a da possibilidade de os 

Figura 89 - Discussão preparatória na sala de reuniões do Ceart
Fonte: Acervo de Gustavo Pinto de Araújo (2015).
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técnicos universitários poderem coordenar programas de extensão. Nesse 
quesito, de fato, técnicos do Ceart propuseram, e nisso foram atendidos, 
programas de extensão. 

Mais do que nunca, no momento, sua organização é necessária, pois 
todos se encontram em grande defasagem salarial, sem reposição da in-
flação acumulada de 2016 em diante, no Valor Referencial de Vencimentos 
(VRV).

De forma sucinta, esta parte mostrou a importância da conquista dos di-
reitos trabalhistas, sua efetivação e contribuição para a transformação da 
sociedade e de seus conceitos, porque uma sociedade justa é aquela que 
garante os interesses que cada pessoa tem em comum com todos os ou-
tros, respeitadas as devidas diferenças.

Sem esquecer das diferenças, lembramos, aqui, daqueles que, junto 
com os que constituem o grupo da atividade meio - hoje convencionalmen-
te nominados de terceirizados -, estão conosco no dia a dia. Os terceiriza-
dos desenvolvem suas atividades   nos proporcionando um ambiente físico 
aprazível, de bem-estar, para que possamos executar, de forma condigna, 
nosso trabalho. Se as  salas  estão limpas, o cafezinho quente e  cheiroso, 
os banheiros asseados, o ambiente arejado, e a vista para o “maravilhoso 
jardim mágico”8 (Figura 95), assim como os laboratórios, “prontinhos para 
a próxima turma”, é porque estes profissionais comprometidos estão nos 
bastidores, dando conta de suas tarefas e atividades. 

8 Alusão ao livro MARAVILHOSO JARDIM MÁGICO. Disponível em: 
https://www.amazon.com.br/Maravilhoso-Jardim-M%C3%A1gico-Valentina-Ro-
drigues/dp/8522031800. Acesso em: 28 mar. 2021.

Figura 93 (A e B) - Manifestação no Centro Administrativo do Governo do Estado
Fonte: Acervo Sintudesc (2016).

Figura 94 - Técnicos do Ceart presentes em reivindicações
Fonte: Acervo Sintudesc (2019).



Impossível identificar, nominalmente, cada um destes profissionais, que nestes 35 anos atuaram e 
atuam no Ceart,  ocupando este espaço nessas diferentes atividades.  Uma quantidade considerá-
vel de empresas contratadas, que disponibilizaram e disponibilizam estes profissionais para execu-
ção desses serviços, limita essa identificação. Por isso, elegemos um ocupante de cada setor hoje 
(Figura 96), para homenageá-los e agradecer, no seu conjunto, pelo excelente trabalho realizado.
Invocando e saudando todo esse coletivo presente, cotidianamente, no espaço do Centro de 
Artes, agradecemos:
Deise Machado, representando as Zeladoras;
Elias Falcão, representando a Equipe de Jardinagem;
Eni Valde Soares e José Luiz Fraga de Souza, representando os Auxiliares de Serviços Gerais;     
Ézio Antônio de Oliveira e Carlos Anselmo dos Santos, representando os Zeladores;
Fabiana Machado, representando os Serviços de Portaria;
Irce Teresinha de Cól, representando a coordenação da equipe de Pessoal Terceirizado;
Márcio Oliveira, representando a equipe de Manutenção Elétrica;
Maria de Lurdes Machado, representando as equipes de Pessoal Terceirizado, já aposentada;
Noeli Souza, representando os Serviços de Limpeza;
Rodineli Vieira, representando os Vigilantes Diurnos;
Roberto Celio da Silva, representando os Vigilantes Noturnos;
Rubens Aguiar, representando a equipe de Manutenção de aparelhos condicionadores de ar.

Em nome deles, estendemos nossos sinceros e valorosos agradecimentos aos funcionários ter-
ceirizados, que, nestes 35 anos, realizam e realizaram o trabalho essencial e fundamental de 
cuidados e manutenção do nosso Centro de Artes.

Figura 95 (A, B e C) – Jardins do Ceart
Fonte: https://www.flickr.com/photos/udesc_ceart. Foto: Linda Pereira (2018).



Figura 96 – Turma de terceirizados do Ceart 2017
Fonte: Núcleo de Comunicação Ceart (2017).





TÉCNICOS DO 
CEART NOS PALCOS 
DOS EVENTOS



Figura 98 - Diogo Pereto na abertura - FIK 2018
Fonte: https://www.fl ickr.com/photos/udesc_ceart/27185901258/
Foto: Soninha Vill (2018).

Figura 99 - Técnicos e Diretora Geral - FIK 201813
Da esquerda para a direita: Doroti, Diogo, Márcia, Rosangela, 
Manoela Cida com Maria Cristina.
Fonte: https://www.fl ickr.com/photos/udesc_ceart/27185854278/
Foto: Soninha Vill (2018).

Figura 100 - Aires com Calligaris no Piquenique Ético-Estético na Geodésica
Fonte: https://www.fl ickr.com/photos/udesc_ceart/26187244007/
Foto: Eduardo Beltrame (2018).

Figura 101 - Alisson e Gustavo no show da Banda Cores de Aidê - FIK 2018
Fonte: https://www.fl ickr.com/photos/udesc_ceart/40319699365/
Foto: Eduardo Beltrame (2018).

Analisa-se, aqui, a participação dos técnicos em dois eventos 
produzidos no Ceart: o Festival Internacional de Arte e Cultura 
José Luiz Kinceler (FIK) e o Ceart Aberto. Embora todos, no 
Centro, concordem ser fundamental a contribuição desses tra-
balhadores nos eventos, eles não ocupam nem os palcos nem 
as plateias do mesmo modo que os outros participantes - pro-
fessores e estudantes. Entendendo ser importante reconhecer 
esta assimetria, este texto se apresenta como uma forma de 
diálogo, com depoimentos de técnicos que trabalharam nos 
eventos. Propõe-se, além disso, dar valor, visibilidade e reconhe-
cimento às suas contribuições ao FIK (Figura 97)  e ao Ceart 
Aberto. 

FIK E CEART ABERTO
Fátima Costa de Lima  

A gestão 2017-2021 do Centro 
de Artes, com direção geral 
da professora Maria Cristina 
da Rosa Fonseca da Silva, 
trouxe muitas novidades. Na 
realização de eventos, desta-
cam-se o FIK e o Ceart Aberto. 
Segundo o técnico Ivo Godois, 
responsável pelo laboratório 
de iluminação do Departamento de Artes Cênicas, são “eventos 
fomentadores e expositores dos produtos artísticos gerados 
por meio das ações pedagógicas do Centro de Artes.”

Tanto o FIK quanto o Ceart Aberto se confi guram como 
realizações periódicas de um conjunto de ações oferecidas à 
comunidade catarinense: feiras e exposições; palestras; ofi ci-
nas, minicursos e rodas de conversa; peças teatrais e shows
musicais, entre outras diversas atividades acadêmicas, culturais 
e artísticas. Seja no FIK, seja no Ceart Aberto, música, moda, 
design, teatro e artes visuais – departamentos em que se com-
partimentam os conteúdos de pesquisa, ensino e extensão do 
centro - unem-se para grandes celebrações da arte e da vida. 
Nestes momentos, o Ceart brilha.

O FIK é um festival bienal que abre o espaço do Ceart em 
fevereiro. Duas edições já foram realizadas: em 2018 e 2020. As 
fi guras  98, 99, 100 e 101 mostram a abertura ofi cial do Festival 
Internacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler, de 2018, e a 
participação dos técnicos no evento. 

Figura 97 - Homenageado do FIK
Fonte: https://www.udesc.br/ceart/FIK/joseluizkinceler (2018).



Figura 102 – Abertura do FIK 2020
Fonte: https://www.flickr.com/photos/udesc_ceart/49460810831/
Foto: Mariana Passuello e Nicolas Haverroth (2020).

Figura 103 (A, B, C e D) – Oficinas do Ceart Aberto 2019
Fonte: https://www.flickr.com/photos/udesc_ceart. Fotos Laís Moser (2019).

O lançamento do FIK 2020 foi no Mercado Público de 
Florianópolis, conforme mostra a figura 102, e contou com a 
presença de Lucas Kinceler (filho do homenageado), Maria 
Cristina da Rosa Fonseca da Silva e Isabela Mendes Sielski. 

Embora o verão seja uma época especialmente difícil para 
reunir público de arte em Florianópolis, cidade em que as praias 
costumam ficar lotadas e a área urbana, vazia, ambas as edi-
ções foram sucesso de público. Uma de minhas experiências 
no FIK ilustra este sucesso. Com duas colegas de cursos dis-
tintos9, oferecemos um seminário de pós-graduação na primei-
ra edição. Para nossa surpresa, adentramos o Plenarinho da 
Reitoria, nossa sala de aula, completamente cheio de pessoas 
interessadas em estudar história, arte e crítica cultural.       

Diferentes atrações e atividades são disponibilizadas à co-
munidade durante a realização do festival: apresentações artís-
ticas; oficinas de grafismos, de renda bilro, de escultura, além de 
experiências teatrais e contação de histórias.

Já o Ceart Aberto oferece o espaço do centro à comunida-
de todo último sábado do mês. É nas salas de aula, na arena do 
bloco vermelho, no hall do bloco amarelo, etc., que acontece uma 
grande festa da arte, da cultura e do conhecimento (Figura 103). 

9 São elas Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, professora do 
Departamento de Artes Visuais, que também é coordenadora geral 
do FIK, e Mara Rúbia Sant’Anna, do Departamento de Moda.

Desde 2018, foram doze as edições do Ceart Aberto, sempre 
de abril a novembro, todo último sábado do mês. Infelizmente, 
este ritmo está sendo interrompido pelo isolamento social devi-
do à pandemia da Covid 19. No momento que escrevo este texto 
- começo do ano de 2021 -, um Ceart Aberto Virtual está em 
fase de preparação pela equipe de sua idealizadora e coorde-
nadora, a professora Daiane Dordete Steckert Jacobs, diretora 
de extensão do Ceart na gestão 2017-2021.
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4 ASSIMETRIAS NO PALCO E NA PLATEIA: 
O TRABALHO NOS EVENTOS
Como já dito, ambos os eventos realizam múltiplas atividades, 
nas quais, obviamente, se encontram envolvidos diretamente 
professores e estudantes do Ceart. São eles que aparecem nas 
salas de aula e nas apresentações artísticas, juntamente com 
artistas e produtores culturais catarinenses, brasileiros e inter-
nacionais. Há, porém, uma categoria que trabalha tanto quanto 
esses agentes culturais, mas dificilmente aparece, pois fica nas 
coxias, nos bastidores dos eventos: são os técnicos do Ceart. 

Quem, como eu, acompanha direta ou indiretamente a pro-
dução dos eventos, não pode deixar de perceber - antes, duran-
te e depois das edições do FIK e do Ceart Aberto - a presença, 
o compromisso e a “correria” dos técnicos do Ceart. Mas, nos 
momentos em que concretamente se realizam os eventos, 
ocorre uma espécie de esquecimento, ou invisibilidade, do seu 
trabalho, do que decorre a dívida de maior reconhecimento des-
ta categoria, pois, sem ela, nem FIK nem Ceart Aberto existi-
riam. Embora pouco reconhecido, como declara Diogo Pereto, 
técnico de suporte do Conselho de Centro, “é imprescindível 
o trabalho dos técnicos, do pagamento aos artistas e pales-
trantes a limpar o prédio, buscar um estrangeiro no aeroporto. 
Não há muito glamour nesse trabalho, mas não me parece difícil 
comprovar que o trabalho dos técnicos é um trabalho útil para 
esses eventos.” Portanto, faz-se necessário dar a esse trabalho 
de fundamental importância para a existência do FIK e do Ceart 
Aberto a merecida evidência, justamente porque sobre ele não 
são focadas as luzes do espetáculo. Neste texto, são eles que 
sobem ao palco . 

Para observar o envolvimento desses técnicos, partimos de 
questões distintas, mas que se entrelaçam, sobre a importância 
de seu trabalho nos eventos e da importância dessa categoria, 
além do valor de sua contribuição para a realização dos eventos. 

Sobre seu trabalho nos eventos citados, Ivo Godois reforça o 
que aqui escrevemos, por serem tais técnicos, segundo o autor:

muito importantes o suporte e o apoio dos laboratórios 
especializados do Ceart, assim como também o conheci-
mento técnico dos/as profissionais de suporte administra-
tivo para o bom desenvolvimento das ações de recepção e 
montagem das obras artísticas e de recepção do público 
participante. Somente este profissional, acostumado em 
seu dia a dia a conviver com o permeio burocrático, saberia 
intermediar de forma mais sensível a arte gerada no Ceart.

Tanto a técnica de desenvolvimento, Lilian Rosane de 
Alencar, quanto o técnico de execução, Francisco Alexandre 
Furtado Alves, ambos da direção de extensão do Ceart, con-
firmam sua satisfação quando em contato com as produções 
artísticas e as ações de formação em sua plena execução. Além 
disso, esse contato torna palpáveis as estratégias criativas que, 
em seu próprio trabalho nos eventos, se fazem necessárias 
para solucionar questões que extrapolam o cotidiano dos tra-
balhadores do Ceart.

Diogo Pereto confirma: 

É sempre enriquecedor conhecer mais as atividades de-
senvolvidas no Ceart, embora, por estarmos trabalhando e 
tendo responsabilidades a cumprir, o fato de estar presen-
te numa atividade não ocorra da mesma forma de quem vai 
a ela somente para a fruição. 

Para Ivo Godois, é compensador observar “o acadêmico ou 
o professor em seu esforço ou satisfação de levar suas obras 
criativas à exposição e à recepção do público. Por fim, vemos a 
comunidade externa adentrando os espaços e salas do Ceart 
para desfrutar das ações artísticas ali geradas, de forma gra-
tuita e pública”.

Se, por um lado, presenciar a produção artística significa 
atestar que o próprio trabalho foi realizado, nem sempre, por ou-
tro, isso é possível. Lilian Alencar testemunha: “No primeiro FIK, 
por exemplo, fiquei trancada dentro da minha sala só fazendo 
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certificados. Praticamente não assisti e não participei de nenhu-
ma atividade: oficinas, espetáculos, etc. Acho que poderíamos 
intercalar trabalho com participação efetiva”.
Em suma, estes testemunhos confirmam que também na recep-
ção da arte que acontece no FIK e no Ceart Aberto há prejuízo 
para os técnicos que não costumam ocupar as melhores posi-
ções, nem no palco, nem na plateia.  
Quanto à contribuição dos eventos para o trabalho cotidiano 
dos técnicos, Lilian Alencar reforça a importância de sair da sala 
de trabalho a fim de “conhecermos todo o centro”. Francisco 
Alexandre conclui: “Os técnicos que contribuíram na produção 
dos eventos puderam trabalhar em um ambiente diferente das 
suas rotinas. [...] por trabalharem [no dia a dia] em setores bem 
distintos, tiveram a oportunidade de trabalhar juntos”. 
Em seu depoimento, Diogo Pereto amplia este momento de for-
mação de comunidade que o FIK e o Ceart Aberto proporcio-
nam, ao constatar que o relacionamento com a comunidade em 
geral é o grande desafio:

’Sair pra fora’ é a grande contribuição desses eventos para 
o trabalho dos técnicos, e também de toda a universidade. 
Se fôssemos analisar de forma tridimensional, consideran-
do a contribuição desses eventos para os técnicos em re-
lação ao: a) trabalho em si; b) ao exercício da cidadania e c) 
ao pleno desenvolvimento humano dos técnicos, acredito 
que a letra a) está bem contemplada. As demais podem 
melhorar, mas acredito já estarmos no caminho.

SER HUMANO É SER VALORIZADO E 
RECONHECIDO NO PALCO E NA PLATÉIA 

Quando chama a atenção para o “desenvolvimento huma-
no” dos técnicos em relação ao seu trabalho no FIK e no Ceart 
Aberto, Diogo Pereto se aproxima daquilo que este texto postu-
la como necessidade de dar valor, visibilidade e reconhecimento 
a esse trabalho. Assim é que Ivo Godois entende:

[Ser] de extrema importância a participação da comunidade 
técnica do Centro de Artes junto aos festivais e ações artís-
ticas do Centro. Se não estão prestando serviços junto às 
ações expostas, podem interagir como público participante, 
individualmente ou com seus familiares, para que todos te-
nham a verdadeira noção do que é gerado como obra artísti-
ca, fortalecida pelas ações administrativas ou pedagógicas 
que tramitam semanalmente pelos setores do Centro. Ter o 
contato presencial com as obras geradas complementará 
ainda mais o entendimento artístico e sensível dos profis-
sionais administrativos junto aos encaminhamentos e espe-
cificidades que cada obra requisita das ações burocráticas 
destes profissionais.

Visibilidade, integração e reconhecimento, eis a demanda. 
Se não é pouco o que esses eventos já produzem, eles cer-
tamente podem produzir mais, não somente para os técnicos, 
mas para toda a comunidade universitária. Estar dentro e ’sair 
pra fora’, como diz Diogo Pereto, ocupar as coxias e os basti-
dores, mas também as arenas e os palcos: eis o desafio que 
lançam os técnicos para a continuidade dos eventos citados. 

Tendo estabelecido um diálogo com os técnicos do Ceart, 
este texto apontou conquistas. Dificuldades, porém, ainda há 
por superar em seu trabalho. Finalizo a reflexão com confiança 
nesta superação pela escuta. Com as palavras de Lilian Alencar, 
direi que “tanto o FIK quanto o Ceart Aberto contribuem para 
deixar o Ceart mais vivo”. Só resta desejar que o centro brilhe 
ainda mais no futuro, com as luzes de seus palcos, colocando 
em foco também os técnicos que conosco compartilham seu 
valioso trabalho no FIK e no Ceart Aberto. 





MEMÓRIAS VISUAIS
Convidamos os colegas para rememorar algumas lembranças do que vivemos juntos, das pessoas que passaram por 
nós e daquelas que ainda estão em nossas vidas, de nossos laços de amizade e das mazelas também. Tantos amigos! 
Tantas lembranças, que certamente servirão como fonte de aprendizado, e energia para alavancar os próximos 35 anos 
do Centro de Artes.
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CONSIDERAÇÕES NÃO FINAIS…
Ufa! 
Não é para dizer que chegou ao final, mas para marcar o início de um novo tempo, aliás, de 

novos tempos.
Até aqui, muito suor, investimentos, lutas, conquistas que não se encerram neste momento.
É preciso avaliar todo esse percurso, que técnicos foram estes, como e por que fizeram o Ceart 

que temos e vivemos hoje. 
Este grupo de pessoas estruturou e estrutura o que é chamado atividade meio. Mas o que seria 

esse meio, que também é início e fim? Como se expressam, o que pensam, como veem e vivem o 
fazer arte, fazer educação nessa instituição de ensino? Nas falas ao longo destes escritos, a ex-
pressão destas singularidades.

Quantas vezes, no afã de neste lugar de meio expressar a atividade técnica, a propriedade in-
telectual, o direito de livre expressão, liberdade deles de ir e vir foi por vezes cerceada, cancelada, 
assediada, por vezes cooptada, chancelada, expropriada.

Nem tudo são flores; nem sempre o foi. Espinhos existiram, e existem aqui, como existem em 
todos os lugares. Existem para que os possamos aplacar e superar quando, muitas vezes, subsis-
tem em sua invisibilidade, no esquecimento e apagamento na materialidade de suas ideias, ações, 
projetos; quando resistem na presença oculta, nas mãos e nos corpos do corpo técnico.

Seguimos na esperança de um futuro em que a leveza, o respeito, a harmonia e a alegria se 
façam pela cultura da coletividade, sem limites e sem amarras, obrigado Professora Maria Cristina!

Vale repetir, a respeito, as palavras do corpo técnico: 

[....] O Centro de Artes, ao longo de sua existência, mantém um legado de publicações, onde 
as histórias são contadas e compartilhadas — registros sensíveis que documentam o desen-
volvimento de um centro e de suas pessoas.
Penso que a Udesc é formada não só por aqueles que trabalham em sua “engrenagem”, mas 
por tantos que a ela trazem mais vida, nos oxigenam e renovam, dão razão para dar continui-
dade ao propósito de uma universidade de excelência e razão de orgulho para a sociedade 
[...] (GUESSER, 2020).
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POSFÁCIO... 
ou da impossibilidade de construir um 
posfácio para um livro do Ceart - tanta 
história, tanta vida! 
Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva

A Maria Aparecida, a Cida, para nós do Ceart, já havia me 
dito que me enviaria o texto do livro dos 35 anos do Ceart sob 
a perspectiva dos técnicos para eu fazer um posfácio. Ela só 
não me disse que iria me enviar na sexta-feira, para eu entregar 
pronto na terça - coisas da Cida. Só quem convive com ela sabe 
como funciona aquela mente criativa! Eu já estava preparada 
para declinar da tarefa, pois só vi o e-mail no domingo à noite, e 
somente me restavam dois dias. Mas, curiosa que sou, comecei 
a folhear as páginas, a rir e a chorar com cada depoimento e, 
mais uma vez, lembrar que essa história se confunde com a his-
tória da minha vida, com quantas vidas, com quantos momentos. 
Quanta afetividade nestes relatos! 

No ano de 1985, eu tinha exatos 17 anos e havia entrado no 
curso de Educação Artística, habilitação Artes Plásticas, no 
mês de março, juntinho com a criação do curso, que aconte-
ceu no final daquele ano. Já habitávamos, à época, o espaço do 
Campus I, no Itacorubi.  Assim, vivenciei toda a minha formação 
ora ocupando salas no prédio da Esag, ora os barracões de ma-
deira, como na foto do texto que introduz o livro. Lendo o texto 
inicial, e todos os outros, observo que estive presente em quase 
todos os momentos, ora como aluna, ora como professora, co-
laboradora e, finalmente, como professora efetiva; hoje, como 
diretora geral.  Assim, tive a oportunidade de conviver com a 
Maria José Paruker, e com outros tantos técnicos que passaram 
nestes 35 anos. 

Conheci todos os emblemáticos técnicos do centro. Com al-
guns deles, os mais antigos, vivenciei grande proximidade, por-
que o Ceart era pequeno e todo mundo se conhecia. A Nilzete 

era braba, sim, embora o Niní, em seu texto, diga que não. Vivia 
dando corridão na gente. Em particular, quando íamos pedir 
algo na secretaria, ainda mais eu, que era liderança estudantil, e 
volta e meia estava inventando algum movimento. Mas lembro, 
com gratidão, todas as conversas que tive com eles: quanto me 
apoiaram - cada um a seu modo – e quando, dentro de suas 
crenças e possibilidades, buscavam fazer do Ceart um centro 
de excelência. Nos primeiros jogos estudantis da Udesc de que 
o Ceart participou, a Frida nos orientou...muito, sempre falando 
que não podíamos fazer feio. No dia, fizemos o desfile mais bo-
nito, mais organizado: era o Ceart iniciando sua trajetória, ocu-
pando todos os espaços!

Ao lembrar os técnicos universitários, seus feitos e participa-
ções e, ao mesmo tempo, contar a história de nossa universida-
de, fazemos isso para destacar a importância deste segmento 
na universidade. Não como os que carregam o piano – embora, 
muitas vezes, o façam por dever de ofício -, mas por participa-
rem com ideias, projetos, por interferir na política universitária, 
desenvolver ações que modificam o cenário. Posso citar, como 
exemplo a proposta de orçamento participativo do Centro pro-
posto pelo Argeu, ou, mesmo, a propagação de ações educati-
vas e formativas proposta pela Cida.

Na Direção de Ensino, desejamos que este crescimento 
da participação dos técnicos seja crescente na universidade. 
Quero ressaltar, também, o protagonismo da nova geração, sua 
forma diferenciada de lidar com o serviço público e seu com-
prometimento cotidiano com a qualificação dos processos ad-
ministrativos e de gestão. 



Este posfácio é escrito num momento difícil de nossas vidas, em decorrência da pandemia, 
por tudo o que perdemos, conscientes de que outros perderam muito mais, o que se reflete como 
uma avalanche de pesar sobre a área da cultura. Nossos egressos levarão anos para se recuperar 
desta condição pandêmica. Gostaria de ressaltar que, entre todas as perdas, a partida da Frida, 
neste mês de abril, também representa um momento triste de nossa história. Teremos um mundo 
menos elegante e menos amoroso. Não foi menos com a perda do Fernandinho, já lembrado no 
início deste livro, por sua empolgação, amor pela Udesc e por seu carinho para com todos. Embora 
não fosse técnico do Ceart, chamava-me sempre de ‘minha diretora’. Sua alegria fará falta em toda 
a Udesc.

Também escrevo este texto como uma despedida da tarefa de Diretora Geral do Ceart entre os 
anos de 2017-2021 (Gestão Ceart-Vivo). Aproveito para agradecer aos técnicos universitários que 
compõem o centro hoje, mas não sem agradecer aos que o construíram no passado. Alguns deles, 
universitários, com quem tive grandes oportunidades de aprendizagens, como a Frida, a Cida, a 
Sandrinha, a Rosangela, a Doroti, o Diogo, a Manoela e, na atualidade, o Gustavo. Outros, com os 
quais rimos e trabalhamos muito juntos, em atividades, festas, eventos e reuniões, simplesmente 
impossível de nomear a todos. Com alguns, parceiros de visão de mundo, partilhamos de muitas 
ideias sobre a Udesc, sobre o Ceart e sobre o mundo.  Outros, apesar das diferenças de ideias, 
mantiveram o respeito, a delicadeza e o seu modo comprometido e profissional de ser nesses qua-
tro anos.  Muito grata a todos e todas. 

Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os técnicos e técnicas que chefiaram 
as coordenações durante a gestão Ceart Vivo, e a suas equipes, pois não mediram esforços para 
realizar tudo o que sonhamos fazer nesses quatro anos e, mais ainda, o que tivemos que fazer sem 
nunca ter imaginado como seria. 

Os textos e autores que compõem este livro, assim como o livro produzido nos 30 anos do 
Ceart, desenham uma memória coletiva de um centro sob diferentes perspectivas, ricas possibili-
dades de diálogo, com memórias, experiências, encontros e desencontros que, dentro da conste-
lação da Udesc, brilham forte e reverberam em toda a comunidade catarinense, e muito mais longe, 
onde nem imaginamos um dia chegar. 

Acho, ao finalizar, que ainda falta uma parte, a fala dos estudantes. Espero, então, que num fu-
turo próximo possamos escrever outro vértice desta história, e muitas outras, assim como espero 
que, quanto os antigos, os novos e os do futuro se sintam igualmente motivados.

Finalmente, ressalto que vivi os melhores anos de minha vida no Ceart. Ministrei aulas em outros 
centros, mas nenhum tem a alegria, o tempero, as relações sociais que o Ceart tem! Vivo, alegre, 
politizado, comprometido. 

Viva o Ceart! Vida longa ao Ceart! 
Muito obrigada aos organizadores deste livro: ficou lindo!
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Entre vidas, saberes e sabores

Este é um livro para ser lido com calma, saboreando, em cada página, a alegria 
de conhecer as pessoas que teceram a história da Udesc com cumplicidade, 
compromisso e esperança.
Nessas páginas, encontramos as vidas que se misturam a saberes e sabores do 
Centro de Artes (Ceart). Técnicos e técnicas que, em seu trabalho cotidiano, 
foram ou são protagonistas na feitura da Udesc. Trabalho fundamental de 
pessoas dedicadas que possibilitaram e possibilitam que as ações-fim da 
universidade aconteçam com o primor esperado.
Saberes, pois cada uma dessas pessoas, a seu modo, aprende e ensina no 
exercício profissional. Somos universidade; então, em certo sentido, docentes e 
técnicos são educadores. Nossas ações são exemplos. E, assim, as experiências 
evidenciam a qualidade, não apenas humana, mas também técnico-científica das 
pessoas que escreveram esta obra.
As páginas também estão recheadas de sabores, pois os relatos nos trazem a 
memória afetiva de um Ceart em permanente construção, com gostos, sons, 
cores múltiplas e diversas.
Técnicos e técnicas que marcam, por meio da escrita, a história de um centro de 
referência em sua área de atuação. Alguns já não estão entre nós; por isso, a 
escrita ganha emoção e traz à tona a lembrança de pessoas que permanecem 
vivas em nossos corações.
É um livro para entender que a Udesc é viva e pulsante, em que técnicos e 
técnicas são fundamentais para o vibrar de uma instituição que precisa 
permanecer antenada aos desafios dos novos tempos.
Uma leitura inesquecível entre vidas, saberes e sabores.

Professor Dr. Lourival José Martins Filho – Faed
Coordenador de Pós-Graduação – PROPPG

Disse o poeta: “da luta cotidiana, faz do 
sumo beberagem” e, na singeleza da frase, 
a expressão das memórias dos colegas do 
Centro de Artes se sintetizou.

Cada pessoa que fez das salas e espaços 
do CEART a constância dos seus dias de 
trabalho e aprendizado, de conquistas e 
dissabores, aprendeu, na luta diária, a extrair 
força e coragem para permanecer na lida.

Assim é um ambiente em que setores 
dividem equipes, opiniões formam filiações e 
simpatias levam para fora das horas de 
trabalho uma amizade que atravessa 
décadas. Como servidora da educação, 
ocupando a função de professora, já se 
passaram 25 anos convivendo com os 
desafios, as encrencas e os risos soltos 
dessa gente de garra e fé que compõe a 
equipe de trabalhadores e trabalhadoras do 
CEART. Nos corredores e pátios, minhas 
filhas e meus colegas, seus filhos e minhas 
aulas foram crescendo, acontecendo e 
virando arte ao longo destes anos. Quantas 
barrigas grandes eu vi? Quantos destes 
rebentos já se tornaram estudantes de 
nosso CEART? Quantos jovens de ontem, 
tímidos e curiosos ao mesmo tempo, são os 
colegas de hoje? Isso tudo só nos dá a 
certeza de que há vida, sangue e pulsão na 
instituição em que labutamos diariamente e 
que, para existir, não pode nos dispensar.

Que venham outros 35 anos. Mesmo que 
nossos corpos não mais acompanhem essa 
história, junto a ela e nas gerações futuras 
nós estaremos, pois o dia de amanhã 
floresce da semente depositada na terra 
hoje. A colheita é certa, pois a terra é farta e 
a semente é boa.

Prof. Dra. Mara Rúbia Sant’Anna
Departamento de Moda - efetivada em 1997

Maria Aparecida Clemêncio é catarinense 
de Tubarão. Doutora em Educação pela 
Udesc (2017), Mestre em Educação pela 
Ufsc (2000). Na Udesc é Técnica em 
Educação – Pedagoga (1987), atuando 
desde seu ingresso nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão, no campo da 
educação e das artes, participando e 
produzindo diferentes projetos. Atualmente 
está coordenadora do Nudha – Núcleo de 
Diversidade, Direitos Humanos e Ações 
Afirmativas da Udesc/Ceart.

André Corrêa de Abreu, Licenciado em 
Geografia (1988, UFSC) e Especialista em 
Administração Pública e Sociedade (1999, 
UDESC); Tutor a Distância curso de 
Pedagogia CEAD (2014-2019); Técnico em 
Educação (1986), atuou nos últimos 5 anos 
na UAB UDESC , CEAD, atualmente na 
Secretaria de Ensino de Graduação CEAD.

Marlene Torrinelli, Licenciada em Letras 
(1987) e Bacharel em Moda (2004). 
Especialista em Museologia (2001); 
Especialista em Moda (2002). Professora 
Ensino Médio (1981-1988); Professora 
Colaboradora de Moda (2001-2005). 
Técnica em Educação (1988-), atuando na 
conservação, restauração, salvaguarda e 
comunicação de acervos bibliográficos
e têxteis.

Roberval de Oliveira Santos, Auto-didata 
em Fotografia desde 1977, tendo atuado 
como “free-lancer” paralelo à outras 
atividades profissionais. Auxiliar de estúdio, 
laboratorista e fotógrafo em estúdios de 
Fotografia de publicidade (1996-2001). 
Técnico em Fotografia do Ceart/Udesc 
(2004-). Bacharel em Geografia 
Faed/Udesc (2012).
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