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CENTRO SAPIENS CENTRO HISTÓRICO LESTEDISTRITO CRIATIVO

O projeto tem a assinatura da equipe do CO STUDIO e a pintura é do artista plástico Rodrigo Level 

ABERTURA DO 
SQUARE LAB É 
CONFIRMADA 
PARA O MÊS DE 
JANEIRO

A tão sonhada liberação da antiga quadra de 
esportes da escola Antonieta de Barros, para 
a chegada do Square Lab, é realidade. Nos 
próximos dias, o projeto do Centro Sapiens 
criado para fomentar a economia criativa da 
área leste do Centro de Florianópolis, con-
ceituado como o primeiro coworking a céu 
aberto do Brasil, vai ganhar vida. A previsão 
de abertura é até o fim de janeiro, agora em 
2019, durante o evento Square Lab - o centro 
é nossa praia.

O entusiasmo do coordenador Luiz Salo-
mão Ribas Gomez, confirma o sucesso do 
projeto. Ele explica que o espaço será gratui-
to para trabalho, networking e diversão. Se-
gundo Salomão, o espaço contempla mais de 
800 metros quadrados, com mesas, cadeiras, 
bancos e internet wi-fi  gratuita. Ainda estão 
nos planos a implantação de uma praça re-
servada para exercícios físicos, com bicicle-
tário e uma mini quadra de basquete. “A revi-
sitação apresentada pela economia criativa 
vai afastar todo o cenário atual”, disse ele ao 
antecipar que o acesso será livre mediante a 
um cadastro de usuário pelas redes sociais.

rior do MESC (Museu da Escola Catarinense).
O espaço que integra a praça laboratório vai 

acolher as mais diversas atividades, que podem 
ser aproveitadas por um público de todas as ida-
des. O projeto tem a assinatura da equipe do CO 
STUDIO, liderado pelo arquiteto e urbanista Lu-
cas Passold e de nomes como Felipe Rizzon, Jú-
lia Thomé e Bruno Rinaldi. A pintura da quadra 
que integra o coworking foi assinada pelo artis-
ta plástico Rodrigo Level, que com sua sensibi-
lidade conseguiu imprimir artesanalmente no 
piso a imagem de figuras geométricas dentro do 
conceito do projeto de identidade visual criado 
pela equipe, permitindo que tudo fique atrelado 
ao movimento que o próprio espaço oferecerá, 
com transformação constante.

Passold atribui ao projeto a ideia de fazer 
em um espaço único, experimentações  que 
permitam que as pessoas possam testar mo-
delos de espaço público  no mesmo lugar. Mu-
dar mesas, cadeiras, palcos. “Tentamos criar 
um espaço que possibilite isso. Na própria 
marca que criamos para a praça, o quadrado 
serve como uma moldura que possibilita abri-
gar diversas manifestações culturais no pró-
prio espaço. De tempos em tempos, acontece-
ram nesta praça, eventos e experimentações 
que simulem o espaço inovador”, resume.

O desafio inicial era a criação de um 
coworking gratuito, aberto ao público. “Além 
de desenvolvermos o projeto que acabamos 
chamando de “praça laboratório”, construí-
mos um conceito que esteja atrelado à expe-
rimentação, a um modelo de espaço público e 
à apropriação das pessoas criativas, fazendo 
um link com os objetivos do Centro Sapiens. 
A partir deste conceito, elaboramos o nome, 
a marca, o design até chegar na arquitetura. 
Com este desenvolvimento, vimos que o espa-
ço é muito importante e pode ser mais que um 
coworking. Valorizando o Centro Histórico, o 
espaço servirá como exemplo para a cidade de 
como é possível criar espaços atrativos para 
as pessoas”, pontua Lucas.

Para ele, a importância do projeto é funda-
mental quando o tema é a falta de espaços pú-
blicos de qualidade, principalmente na região 
que está localizado, entre a antiga escola esta-
dual Antonieta de Barros e o Museu da Escola 
Catarinense. “O Square Lab oferecerá diversas 
possibilidades de apropriação: espaços ínti-
mos, abertos, cobertos, fechados,  para uma 
leitura, para assistir uma peça de teatro ou 
para jogar basquete, fazer uma ligação. Assim,, 
permite a identificação com os mais diversos 
tipos de usuários”.

A história
A ideia do Square Lab surgiu como o marco do 
aniversário de três anos do Centro Sapiens. O 
nome,que vem do inglês, significa praça labora-
tório. E foi projetado pela equipe do CO STUDIO, 
estúdio de arquitetura e design, um dos incuba-
dos no Cocreation Lab, o laboratório de pré-in-
cubação do Centro Sapiens localizado no inte-
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A humanização do Centro Histórico de Floria-
nópolis, ganha força por meio da criatividade 
de cada projeto. Um deles é o Mercado Tiraden-
tes, uma feira de rua voltada ao artesanato ur-
bano, realizada aos sábados, a cada dois meses, 
com espaço destinado para marcas criativas 
divulgarem e comercializarem seus trabalhos.

A 14ª edição do projeto ocorre no dia 15 de de-
zembro, das 10h às 16 horas, no Centro de Flo-
rianópolis, na rua Tiradentes, rua que dá nome 
ao evento. A ideia surgiu com o intuito de movi-
mentar a região, devido a pouca circulação de 
pessoas, principalmente aos sábados. O projeto 
é organizado por Elaine Silveira, Larissa Barbo-
za Wolff, Letícia Barboza e Marcelo Rampinelli 
Wolff, empreendedores da região. No início de 
2017 “Motivados pela experiência em outros 

eventos do tipo, nos reunimos para dar vida ao 
nosso próprio projeto, uma feira na nossa rua 
onde está a loja - Miss Guadallupe Studio” re-
sumiu Larissa.

Ela descreve que a produção é artesanal, to-
talmente urbana e contemporânea. Entre os 
produtos expostos na feira é possível encon-
trar design, moda, arte visual e o ambiente tem 
ainda atrações musicais. “O público é bem ec-
lético (por se tratar de uma feira de rua), mas o 
foco são pessoas que apreciam o consumo lo-
cal, consciente, valorizam o que é feito a mão e 
principalmente que gostam de estar ao ar livre”, 
destaca Larissa. Atualmente, a feira reúne em 
média 30 expositores. Para mais informações 
de como participar, basta entrar em contato 
pelo Instagram @mercadotiradentes.

Esta frase do filme Campo dos Sonhos 
move minha vida. Acredito que a força 
das ideias vai unir mais as pessoas, por 
isso acredito em ideias compartilhadas 
e trabalho colaborativo. E este jornal é 
mais uma dessas iniciativas com objeti-
vo de unir pessoas para construir juntos 
um novo futuro. No caso, um novo futuro 
para nossa cidade, mais especificamen-
te na região leste do centro histórico.

O conceito de economia criativa co-
meçou a ser estabelecido na década de 
1990 a partir de uma ação do governo 
australiano denominada “creativena-
tion” que trazia uma nova proposta para 
o desenvolvimento econômico, quando 
a cultura se tornaria um campo para 
investimentos públicos e foi destacado 
pela globalização, o surgimento de no-
vas mídias e o conhecimento valorizado 
enquanto ativo.

Nessa mesma vibe estamos lançando o 
jornal CRIATIVANÓPOLIS para unir pes-
soas e ideias criativas num grande projeto 
de REVISITAÇÃO do Centro Histórico Les-
te de FLORIANÓPOLIS. O objetivo é que 
cada vez mais pessoas possam contribuir 
para que nesse espaço físico possamos 
compartilhar nossas realizações, criar 
conexões e divulgar nossas ideias.

Esse é o primeiro número que vem 
com algumas matérias importantes de 
cultura, de negócios e de apresentação 
de nossas atividades atuais e almejadas. 
Queremos que ele seja quinzenal mas 
para isso precisamos de apoio de todos 
com informações e ideias que sejam re-
levantes para nossa CRIATIVANÓPOLIS.

“TAMO JUNTO!!!”

Luiz Salomão Ribas Gomez, um 
apaixonado pelo que faz e editor 
deste número do CRIATIVANÓPOLIS 
esperando gente pra ajudar.

Espaço oportuniza a geração de novas ideias 

“CONSTRUA 
QUE ELES 
VIRÃO…”

REVISITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO GANHA 
FORÇA COM A FEIRA MERCADO TIRADENTES

Coordenador do Centro Sapiens 
Feira urbana movimenta a área central da cidade que tem a rua com o mesmo nome do projeto 

A porta de acesso de novos empreendedo-
res ao desenvolvimento da criatividade tem 
nome e história, em Florianópolis. A pré-in-
cubadora Cocreation Lab, do projeto Centro 
Sapiens, é um espaço de trabalho colaborati-
vo, que oportuniza a geração de novos empre-
endimentos, inaugurado no segundo semes-
tre de 2016, localizado no Museu da Escola 
Catarinense (MESC).

Em um espaço de mais de 100 metros qua-
drados, com cinco estações de trabalho e uma 
estrutura adequada ao ambiente inspirador, 
é possível receber orientações para que as 
idéias ganhem vida. Conforme informações 
do Prof. Coordenador do projeto, Luiz Salo-
mão Ribas Gomez, a partir de um edital são 
selecionados os projetos relacionados a eco-
nomia criativa.

Segundo ele, os aprovados recebem a opor-
tunidade de participar de um processo de 
pré-incubação ao longo de seis meses. Com 
isso, segundo Salomão, cada empreendedor 
terá à disposição um conjunto de atividades e 
apoio institucional que auxiliarão nas etapas 
de validação dos modelos de negócios.

Em menos de dois anos de história, o Cocreation 

Lab acomoda entre suas conquistas 44 idéias 
pré-incubadas, 66 parceiros, 28 mentores na 
rede e mais dez novos projetos que iniciam em 
2019. “O projeto fomenta a inovação, oferece 
acompanhamento contínuo, promove ciclo de 
palestras, oficinas focadas nos mais diversos 
tipos de negócios e cria automaticamente 
uma rede de parceiros, com abertura de novos 
caminhos”, descreve Salomão.

CRIATIVIDADE E NEGÓCIOS 
É COM O COCREATION LAB
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Quem transita pela Rua Saldanha Marinho, não 
resiste a uma paradinha para contemplar o im-
ponente prédio que enriquece aquela via. Tra-
ta-se do Museu da Escola Catarinense (MESC), 
que abriga não só a história da primeira facul-
dade de Educação do Brasil, mas um espaço 
cheio de vida, que oferece em um só ambiente, 
uma conexão permanente entre passado e fu-
turo em uma edificação que é patrimônio histó-
rico no Centro da Capital. Se ainda não entrou, 
não perca a oportunidade.

O casarão que pela arquitetura só já causa o 
desejo de entrar para conhecer, é recheado de 
atrativos. A história do imóvel é bem longa. O 
local foi inaugurado em 1924, abrigou a Escola 
Normal, o Instituto Estadual de Educação e cur-
sos da Universidade para o Desenvolvimento de 
Santa Catarina (Udesc). Atualmente como Mu-
seu, no comando da Coordenadora, Profª San-
dra Makowiecky, pode ser conhecido também 
como o local que abriga a escola do futuro, com 
espaço para economia criativa e para todos os 
tipos de manifestações artísticas e culturais.

Sandra conta que no interior destas pa-
redes estudaram centenas de pessoas, das 
mais diferentes áreas e a documentação 
existente confirma a formação de líde-
res de renome. “O Museu segue a tradição, 
sem parar no tempo. Tem a preservação do 
acervo que exige o espaço, mas, possui um 
espaço que atende as áreas artística e cul-

CENTRO SAPIENS CENTRO HISTÓRICO LESTEDISTRITO CRIATIVO

Espaço abriga exposições, worshops, seminários e até capacitações em prédio histórico preservado 

Exposições relembram cenários de escolas da década de 40 e são atração durante visita no MESC  

HISTÓRIA E ARTE INTEGRAM O MUSEU DA ESCOLA

Exposições permanentes
O cenário que abriga uma sala de aula atual-
mente tem diferença da mesma em cena de 
décadas passadas. Muitos estudantes dos 
dias de hoje não tem noção de como viviam 
os estudantes das décadas de 1930, 40, 50. 
Mas, no Museu da Escola Catarinense, uma 
exposição permanente e gratuita, oportuniza 
este conhecimento a todos os interessados. 
Já pensou em circular no centro da Capital e 
dar uma volta ao passado por algumas horas? 
Isso é possível para quem entra no Museu.

O espaço reproduz uma sala de aula do 
período do governo de Getúlio Vargas (1932-
1954), disponibilizando para conhecimento 
dos visitantes, quadro negro de madeira, 
armários para guardar material, carteiras 
em fileiras e dispostas por toda a sala, com 
espaço para os alunos sentarem em dupla. 
Todas as carteiras voltadas para a mesa do 
professor, em frente ao quadro. Em um dos 
cantos na frente da sala o armário porta-
-bandeira para prestar homenagens, como 
também o púlpito para declamações. Nas 
paredes, mapas e diversos quadros com 
amostras de sementes de café, algodão, 
milho e outros produtos produzidos pelo 
país neste período disputam espaço com 
o relógio e o crucifixo. “Todas estas peças 
descrevem como era o ambiente na época. 
Hoje, servem para matar saudades daque-
les que naqueles bancos sentaram um dia 
e até mesmo para serem conhecidos por 
quem não tem noção de como já foi um dia 
a tradicional sala de aula em uma escola”, 
disse a coordenadora do Museu da Escola 
Catarinense, Profª Sandra Makowiecky.

Segundo ela, os visitantes passam horas 
conversando na exposição da memória es-
colar, lembrando do passado. “As escolas 
como as conhecemos atualmente são pro-
dutos de uma contínua evolução histórica. 
Os modelos se atualizaram com o tempo. 
Hoje as pessoas tiram fotos que fazem su-
cesso entre os amigos nas redes sociais e 
acabam movimentando ainda mais o espa-
ço com a chegada de novos visitantes”, co-
menta Sandra.

Ela conta que as fotografias escolares, como 

tural, consolidando o local e atraindo um 
público fiel”, disse ela.

O MESC conta com exposições de artes 
plásticas e de outras naturezas, com agen-
da durante o ano todo, cursos, oficinas, 
workshops, seminários, apresentações cê-
nicas e musicais, bem como eventos cultu-
rais de forma ampla. Atualmente o MESC 
tem sido espaço para cursos de capacita-
ção da própria universidade e têm feito 
parcerias com instituições ligadas à arte e 

à museologia, bem como abrigado diversas 
mostras culturais. “O ano todo foi de agen-
da bem lotada. Tivemos eventos de decora-
ção, arquitetura, história da arte, formação 
de cuidadores, arquivistas, da área do di-
reito”, explica a coordenadora.

Interessados em visitar o espaço, pessoal-
mente, pode optar por qualquer dia da semana 
das 13h às 19h, e aos sábados, das 10h às 16h. 
Para conhecer o ambiente virtualmente, basta 
acessar o site www.museudaescola.udesc.br.

recordação é uma das tradições que se desta-
cavam na escola. Esta tradição foi remontada 
na exposição permanente com o cenário da 
“lembrança escolar”. Muitas pessoas ainda 
possuem em casa a foto, em preto e branco ou 
colorida, que abrigava a criança junto a mesa, 
sobre ela um globo, com livros e bandeiras, 
em frente ao mapa mundi ou pelo menos o 
mapa do Brasil. “Era o início da vida escolar 
das crianças, após a passagem pelo pré. O mo-
mento sempre teve grande significado para as 
famílias e para as crianças”, resume.
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Expediente: 
 
Criativanópolis  
Rua Saldanha Marinho, 196 - Centro, Florianópolis 
- SC, 88010-450

Um jornal do Centro Sapiens, com informações do 
Distrito Criativo, que visa transformar a área Leste do 
Centro Histórico de Florianópolis.  
Diretor: Profº Luiz Salomão Ribas Gomez
 

Jornalista Responsável: Kênia Pacheco – JPSC 04580 
Diagramação: Paola Gallert 
Impressão: Elbert Indústria Gráfica  
Tiragem: 1,5 mil exemplares  
Email: criativanopolis@gmail.com

Reduto de arte, cultura e encontros, o Tra-
lharia completou em outubro três anos 
desde que inaugurou o seu espaço no cen-
tro histórico de Florianópolis. O local, fre-
quentado por artistas, boêmios e amantes 
da cultura, teve um mês com programações 
muito especiais para comemorar em gran-
de estilo, com uma agenda eventos para 
todos os gostos: de shows, peças de teatro, 
à bailinhos e rodas de conversas. Esse re-
corte especialmente cultural tem sido uma 
atração frequente no lugar, que já é consi-
derado um espaço único e cult no centro 
leste da Capital.

Apesar de estar completando três anos, 
a história do Tralharia começou muito an-
tes. Guto Lima, um dos sócios, colecionava 
antiguidades e mantinha uma kombi com a 
qual participava de feiras e garimpos. Luiz 
Henrique Cudo, amigo de longa data - des-
de 1993 -, chegou a ir junto algumas vezes. 
Aliando isso à amizade que já tinham, mo-
tivaram-se a abrir o espaço, que une objetos 
vintage, ambiente agradável e boas cerve-
jas - algo que só veio aumentar o charme do 
centro histórico da cidade, que há tempos 
passa por um processo de revitalização.
Com o tempo, o local conquistou o patamar 

de ser um espaço que abriga e recebe muito 
bem a arte. Já é uma tradição na casa a reali-
zação exposições (fotografia, artes plásticas), 
lançamento de livros, música e debate sobre 
os mais diversos temas. E o lugar é aconche-
gante e totalmente em sintonia com a arte, no 
térreo e também no segundo andar da casa. 
É ali que acontecem muitos encontros infor-
mais de roteiristas para conversar com ami-
gos e equipe sobre o próximo documentário, 
um projeto cultural em construção, um sarau, 
uma peça de teatro ou um pocket show. E, 
quanto tem outros shows - jazz, rock ou blues, 
geralmente - a festa invade a calçada. No mo-
vimento, diversas tribos se misturam.

“A ideia sempre foi ter um espaço contí-
nuo que se reinvente a partir da sua pró-

Imagem e texto por: Linete Martins Assessoria e Consultoria em Comunicação.

TRALHARIA CELEBRA 
TRÊS ANOS DE ARTE E 
CULTURA NO CENTRO

pria história. Isso que vem acontecendo 
ao longo desses três anos”, revela Guto, 
um dos sócios. Por ser tantas coisas num 
mesmo local, é difícil resumir  tudo o que 
o Tralharia representa. O outro sócio, Cudo, 
complementa: “É um local de encontro, de 
trocas de experiências, de formação de la-
ços, e considerando o momento atual, diria 
até que uma espécie de refúgio. E são esses, 
para mim, os maiores valores do Tralharia: 
primar pelas relações, pelos afetos, de for-
ma que não vejo do lado de cá do balcão 
apenas clientes, mas muitos amigos, com-
panheiras e companheiros, pessoas que, ao 
frequentar o Tralharia, fazem junto ele ser 
o que é: esse espaço tão múltiplo, agradá-
vel, no coração da cidade” 

A restauração e a utilização de edificações fe-
chadas por décadas, sem uso, é uma das su-
gestões do empresário Fernando Marcondes 
Mattos, como contribuição para a revisitação 
e movimentação da área leste do Centro His-
tórico de Florianópolis.  Ele considera a ideia 
de recuperação, atrelada a chegada de criati-
vidade e dinamismo em uma área degradada 
pela ação do tempo e pela falta de preserva-
ção é um dos elementos mais importantes do 
grande guarda chuva que contempla o projeto 
Florianópolis Cidade Criativa.

Marcondes diz ser este processo de re-
vitalização e revisitação da cidade antiga, 
um gesto de amor a Florianópolis, uma peça 
essencial para grandes resultados. “Muitos 
países fizeram esta metodologia, restabele-
cendo ambientes esquecidos e deteriorados, 
dando espaço para micro e pequenos em-
preendedores, criando oportunidades com a 
união de várias ações e tudo foi transforma-
do”, disse Fernando.

Sua ideia ganha contornos diferenciados 
quando Fernando desenha em mente a im-
portância de parcerias público/privadas para 
a execução de novos projetos e o sucesso de 
cada um deles. “Debaixo deste guarda chuva 
de criatividade, a implantação do gabinete do 
prefeito na área central, em prédios públicos 
desocupados que podem ser recuperados, 
pode ser um grande passo. Uma alternativa 
que venha gerar economia, aproximar a po-
pulação e movimentar aquela região”, resume 
o empresário ao descrever que a imagem de 
imóveis antigos fechados, pichados, sem ocu-

PARCERIAS PÚBLICO 
PRIVADAS PRECISAM 
FORTALECER O 
DISTRITO CRIATIVO 

Empresário Fernando Marcondes Mattos avaliza a ideia e cobra mais apoio e parcerias 

pação precisa ter um novo cenário.
Para ele, o Centro Histórico precisa ver em 

seu patrimônio, uma iniciativa que ganhe 
força como pólo de pintura, de música, de ar-
tesanato, de tecnologia e dos mais diversos 
processos que garantam dinamismo. “Este 
circulo virtuoso vai transformar tudo o que 
temos hoje e vamos colher frutos positivos, 
que nos oferecerão uma explosão no turismo 
da Capital. Eu sou um apaixonado pela causa, 
apoiador. Mas, acredito que todos os setores 
precisam abraçar a causa juntos. Mais apoio é 
fundamental”, conclui. 
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