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IMAGENS DAS OBRAS DO ARTISTA
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Sem Título. 1989. 
230 x 260 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984. 
100 x 65 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1989. 
140 x 165 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela.
Acervo particular.
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Sem Título. 1988. 
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela.
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.

14



Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular
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Sem Título. 1987.
34 x 40 cm

Serigrafia 93/115. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984-85. 
60 x 40 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984-85. 
30 x 50 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984. 
35 x 55 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984-85. 
30 x 50 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984-85. 
38 x 55 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984-85. 
308 x 55 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991.
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991.
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984. 
64 x 99 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1989. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1989. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.

29



Sem Título. 1989. 
130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991.
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1991. 
130 x 153 cm

Aerografia, massa acrílica e tinta acrílica sobre tela e entretela.
Acervo particular.
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Sem Título. 1989.
 130 x 153 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1984.
75 x 100 cm

Acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1983.
64 x 99 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.

35



Sem Título. 1983. 
64 x 99 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1986.
40 x 60 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1986. 
40 x 53 cm

Acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1982. 
65 x 45 cm

Acrílica sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1979. 
40 x 60 cm

Óleo sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1979.
39 x 29 cm

Óleo sobre tela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1989. 
130 x 1530 cm

Aerografia e tinta acrílica sobre tela e entretela. 
Acervo particular.
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Sem Título. 1992. 
48 x 14 x 15 cm

Bronze fundido e entalhe em madeira. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1986. 
31 x 31 x 26,5 cm

Argila crua, revestida com resina e tinta automotiva. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1987. 
27 x 27 x 5,5cm

Fundição a cera perdida, chumbo. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1986. 
25 x 21 x 25 cm

Argila crua, revestida com resina e tinta automotiva. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1986.
29 x 19,5 x 29,5 cm

Terracota e pintura automotiva.
Acervo particular.
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Sem Título, 1985. 
25 x 21 x 25cm

Argila. 
Acervo particular.

48



Sem Título, 1984. 
75 x 42,5 x 35 cm

Entalhe e cortes em serra fita. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1985. 
Obra inacabada 

Madeira, resina e terracota. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1985.
 33 x 23,5 x 26 cm

Cerâmica. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1985.
27,5 x 29 x 18 cm

Cerâmica. 
Acervo particular.
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Sem Título, 1977. 
53 x 74 x 60 cm

Compensado revestido com tinta automotiva. 
Acervo particular.
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DIMAS RICARDO ROSA, ENTREMEIOS 
Museu da escola Catarinese - MESC
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada
 no Museu da Escola Catarinense - MESC

 no período de  23 de junho 28 de junho de  2017.
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada
 no Museu da Escola Catarinense - MESC

 no período de  23 de junho 28 de junho de  2017.
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada
 no Museu da Escola Catarinense - MESC

 no período de  23 de junho 28 de junho de  2017. 
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada
 no Museu da Escola Catarinense - MESC 

no período de  23 de junho 28 de junho de  2017.
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada
 no Museu da Escola Catarinense - MESC

 no período de  23 de junho 28 de junho de  2017.
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Vista da exposição Dimas Ricardo Rosa: entremeios, realizada 
no Museu da Escola Catarinense - MESC

no período de  23 de junho 28 de junho de  2017.
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TEXTOS CRÍTICOS
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UM ARTISTA DE ENTREMEIOS 
Rosângela Miranda Cherem
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    A palavra entremeio está associada ao espaço intervalar entre dois 
eventos ou pontos distintos. Na música interlúdio é o que ocorre entre 
duas estrofes, no teatro intermezzo é o que acontece entre dois atos. Por 
isso, entre outros sinônimos, também encontramos suspensão ou para-
gem entre dois ritmos ou duas cenas. Trata-se de uma zona intermediária 
ou intercadência onde prevalece um caráter mais provisório, uma situação 
de mudança ou nuance.  

Em diversos âmbitos de sua vida, Dimas Ricardo Rosa construiu entre-
meios. Entre a vida profi ssional e a vida doméstica, de meados dos anos 
80 a meados dos 90, fez esculturas em diversos materiais e pintou va-
riadas fi gurações, ainda que tenha mostrado os frutos destas incursões 
apenas para um círculo muito pequeno de pessoas. Entre a escultura e a 
pintura, entre as fi gurações com pronunciada carga afetiva e subjetiva e 
as experimentações de cunho mais racional e geométrico, considerou as 
interfaces e experimentações onde ambas pudessem coexistir. Ao pro-
cessar suas imagens, tanto em meio biplanar, como em tridimensão, pen-
sou as formas de modo contíguo, o que lhe abriu um repertório que mais 
adiante denominou de escultopinturas. 

Entre o repertório visual herdado do pai com ênfase na arte moderna e 
seus distintos procedimentos e um repertório mais conceitual e descons-
trutivo da chamada arte contemporânea, criou um mundo relacionado às 
imagens digitalizadas, veiculadas inicialmente pela televisão e pelo cine-
ma, mais adiante incorporadas no próprio ambiente da computação gráfi 

ca, sobretudo depois dos anos 2000. Assim, combinou suas esculturas 
antropomórfi cas com fi gurações pictóricas oriundas da pop art, relacio-
nou um abstracionismo geométrico com a op arte depois com os novos 
recursos digitais que chegavam. Sem premeditar, por meio da superfície 
pictórica trabalhada como se fosse pixel e das cores digitais, em suas telas 
antecipou o que faria mais adiante em ambiente catódico. Entre as rotinas 
acadêmicas e os afetos familiares, encontrou uma paixão na criação de 
passarinhos e no hobby das motocicletas, ambas assimiladas como proje-
to de pesquisa na linha de processos artísticos.  

Esta capacidade de produzir entremeios lhe permitiu pintar por puro pra-
zer sem se expor ao juízo estético de seus pares, colocando nas obras 
questões que lhe eram muito próprias. Também lhe possibilitou passar 
dos suportes materiais para o meio digital, onde desenvolveu tutoriais 
que ultrapassaram os muros da Universidade. Assim, trabalhou silencio-
samente suas obstinações imagéticas e inquietações pessoais, eivadas de 
sensibilidades e percepções intransferíveis. Ainda que não tenha exposto 
seus trabalhos plásticos ou divulgado o resultado de suas empreitadas 
no computador por meios usuais como eventos e publicações da área, 
realizou o que Heidegger denominou de habitar a obra como um modo 
de existir, não como residir, mas como um de-morar, um constituirse de 
modo único ao longo do percurso da própria existência.
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SOBRE AS PINTURAS, uma vez reunidas as obras dispostas pela casa 
do artista ou dispersas entre familiares e amigos muito próximos, para 
fi ns desta exposição foram observadas seis séries fi gurativas e temáti-
cas.  O total remete a 35 telas, mas quase uma dezena delas permanece 
fora da cidade e deste primeiro esforço de catalogação. Na maioria de-
las predomina o uso de aerógrafo, mas em algumas, principalmente da 
fase mais inicial, foi utilizado pincel sobre tela. O suporte preferido con-
siste numa entretela, tecido vazado em pequenos quadrados, mais co-
mumente utilizado para bordados, porém devidamente preparado para 
acolher a pintura com fi gurações que produziam um efeito pixelado. Há 
apenas uma serigrafi a, onde o artista reafi rma sua preocupação e cons-
trói uma consistência relacionada às cores e formas. De todo este con-
junto, cuja maioria é de tamanho médio (130 x 1,53 cm ) ou grande (230 
x 260 cm), apenas 2 uma foi vendida e se encontra no acervo particular 
da então colega de trabalho do artista, professora Sandra Makowiecky.
 
Cenas futuristas: telas em que prevalecem fi gurações sobre fundo es-
curo e noturno, sobre o qual se desenrola uma cena fantástica que re-
mete ao espaço sideral e ao ambiente cósmico. Neste estranho lu-
gar os protagonistas não passam de coisas que desconhecem leis da 
anatomia e da gravidade, sejam eles um carro veloz, o fundo de co-
pos, uma árvore fl uorescente ou um rosto esquadrinhado por linhas. 

Abstrações geométricas: telas em que reinam formas circulares ou re-
tilíneas, as quais parecem se deslocar sobre fundo plano e ausente de 
perspectiva, afundando ou emergindo, subindo ou descendo, ou sim-
plesmente se deslocando na superfície. As cores quase sempre satura-
das e arbitrárias produzem sensações óticas que remetem ao jogo de 
superfície e profundidade, cheio e vazio, forma e conteúdo. Mesmo no 
caso em que prevalecem cores complementares, elas se encontram bem 
delimitadas por zonas cromáticas onde se situam e atravessam formas 

O ENTREMEIO DAS OBRAS, ENTRE A PINTURA E A ESCULTURA.

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1989.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1991. 
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angulares e formas circulares. Curioso lembrar que quando o artista rea-
lizou este tipo de pintura os efeitos digitais ainda não faziam parte de seu 
repertório conceitual e estava a pelo menos uma década de distância das 
inquietações poéticas que o levariam ao uso do computador.

Animais: telas onde comparecem uma zebra, um peixe ou um golfi nho 
como fi gurações recompostas em linhas e cores, trabalhadas sobre base 
chapada, esquadrinhadas e geometrizadas, ignorando as leis espaciais e 
anatômicas. Mesmo quando a fi guração do animal se apresenta de modo 
mais inteiro, como é o caso do besouro, observa-se uma forma maquínica 
em tons metálicos que parece fl utuar sobre linhas e círculos fragmenta-
dos com cores cítricas, sendo que a sombra que está projetada sobre ele 

não coincide com a luz quente que emana atrás dele.

Intimidades: telas onde incidem os afetos familiares, a esposa cujo rosto 
é o mesmo de uma foto tirada no dia do casamento, o fi lho primogênito 
dormindo ou quando aprendia a sentar e olhar contente para o mundo a 
seu redor. Trata-se de sensações condensadas em pelo menos três sen-
tidos: a preocupação de alcançar com a máxima fi delidade o estado de 
anima dos retratados; a ternura amorosa de quem olha os seres mais pró-
ximos num momento de plenitude afetiva; a percepção artística de quem 
processa e metamorfoseia uma afecção em bloco de cores e linhas, for-
mas e conteúdo plástico de um modo bastante singular e intransferível. 
Assim, não é a vida vivida que se constitui em matéria da pintura, mas um

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1991.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1991. 

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1991.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1984 - 85. 
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conjunto de questões que vai se processando nas obras e problematizan-
do a natureza das imagens como formas sempre deslocadas.

Eróticos: telas que, sem recorrer à fi guração mimética, dão a ver coxas e 
pernas femininas, o close de uma genitália, o corpo de uma modelo que 
cintila semi- envolto num panejamento vermelho e num adereço metá-
lico, enfatizando uma parte da sexualidade não destinada à procriação, 
mas ao prazer e ao desejo. Indicando um olhar que encontra sua relevân-
cia poética a partir deste tema, destaca-se uma tela em tons predomi-
nantes de vermelho, laranja e rosa, onde incide o assunto da aids, recém 
emergido nos meios midiáticos. A cenografi a se situa entre dois planos: 
uma visada microscópica onde o vírus pode ser observado e uma visada 

fílmica onde as formas constituídas se dissolvem em proveito de detalhes 
como o sapatinho e o par de botas que parecem aludir ao fi m de um tem-
po que prometia uma sexualidade vivida com menos restrições e tabus. 
As pequenas formas piramidais de madeira coladas sobre a tela lembram 
os estilhaços daquela promessa e se ampliam se for considerado o fundo 
escuro que se esparrama no centro como uma mancha de sangue a lem-
brar que sexualidade e morte continuam relacionadas.

Informes: telas que registram a perda anatômica em proveito de torções e 
anamorfoses, fi gurações fantasmáticas e oníricas, onde o corpo às vezes 
parece se colocar em isolamento à beira ou margem de um fl uxo e às vezes 
dançar, posar, flamejar ou tremular com suavidade, sozinho ou por meio 

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1991.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1984. 

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1989.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1989. 
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de uma sombra ou um par.

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1979.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1979. 
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   O conjunto encontrado na casa do artista é em número menor do que o 
das pinturas, mas do mesmo modo que aquelas, há obras que estão fora 
do acervo da família, merecendo uma pesquisa mais minuciosa para saber 
onde se encontram, se foram encomendadas, vendidas ou, o mais prová-
vel, presenteadas. Foram localizadas 10 esculturas, sendo 3 em madeira, 1 
em chumbo, 2 em cerâmica e 1 em terracota, além das compósitas como 
2 em terracota com acabamento em resina e banho de cobre envelhecido 
e 1 em madeira entalhada e fundição em bronze. 

De todo este conjunto, a maioria varia entre um tamanho pequeno (25x21x-
25cm.)  e médio (33x23,5x26 cm ), sendo que apenas uma chegou um ta-
manho maior (75x42,5x35 cm).
 

Segundo sua esposa, para  Dimas  as  esculturas  nunca  estavam plena-
mente resolvidas, sempre havia a possibilidade de aprimorar as questões 
que investigava, algumas vezes por meio de novas experimentações de 
materiais, outras vezes por meio de questões plásticas a serem melhor 
desenvolvidas na próxima obra. Evidenciando um lado bem-humorado, 
em seu primeiro trabalho tridimensional, montou um sapo geometrizado

O ENTREMEIO DAS OBRAS, ENTRE A PINTURA E A ESCULTURA. 

Á esquerda Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1985. 

Á esquerda  Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1977.
Á direita Sem Título, Dimas Ricardo Rosa, 1986. 
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numa sequência de planos triangulares e quadrados feitos em madeira de 
compensado, depois pintado com tinta auto- motiva. Neste movimento 
inicial, já é possível constatar algo que o artista buscou: a natureza da ma-
téria em suas possibilidades e interfaces. Isto pode ser confi rmado tanto 
nos seus trabalhos escultóricos, nos quais experimentou madeira, pedra, 
argila crua, metal e diferentes tintas; como na pintura, em que incluiu re-
levos na superfície da tela a fi m de utilizar-se de texturas e possibilidades 
tridimensionais que pudessem incidir sobre este meio.  

Observadas com mais acuidade, ainda no âmbito escultórico, pode-se 
encontrar as referências antropomórfi cas de Henry Moore e Constantin 
Brancusi, confi rmadas pela síntese formal e os espaços negativos, reco-
nhecendo as dualidades masculino- feminino, côncavo-convexo, interior- 
exterior, cheio- vazio, reta- curva, por vezes trabalhadas como opostos, 
por vezes como recursos complementares, construindo uma unidade por 
meio de um equilíbrio tensionado. Seu caráter experimental aparece num 
pequeno corpo feminino feito em cerâmica, certamente inspirado por Ro-
din, no que diz respeito ao jogo de linhas e curvas e à tensão formal que 
pede um observador atento às diferentes direções a que o corpo remete. 
Na segunda versão deste mesmo corpo, feito em madeira em tamanho 
maior e jamais fi nalizado, a carga erótica se mantém, sendo que o rosto 
está coberto de terracota com resina e as pernas foram concebidas para 
uma solução em metal que fi cou inconclusa, do mesmo modo que os 
cabelos. 
Em outro trabalho, o artista guarda numa pequena peça de chumbo 

uma carga erótica ainda maior, a partir de um bloco com dois corpos en-
trelaçados onde procura explorar as possibilidades tridimensionais atra-
vés das linhas e do volume, da massa e dos espaços vazios integrados 
num único corpo em que duas formas se mantêm unidas em tênue do 
equilíbrio. 

Numa das suas duas esculturas de maior tamanho, Dimas trabalha uma 
fi gura feminina em madeira assentada sobre suporte em pedra, apresen-
tando uma sensualidade por meio dos braços erguidos e das curvas cor-
porais bem destacadas. Todavia, depois de pronto, o artista fatiou e depois 
remontou o corpo, criando planos distintos na peça por meio de uma pe-
quena torção entre as fatias, sugerindo um efeito de maleabilidade e mo-
vimento, sendo que o quadril da mulher esculpida é apresentado como se 
estivesse se virando naquele momento. Não é difícil alcançar as interfa-
ces visuais que vão de Nu descendo a escada de Marcel Duchamp até os 
efeitos digitais que começavam a aparecer no cinema e na televisão. Mas 
também não é difícil reconhecer ali, aquele professor que exploraria com 
os alunos as fi gurações da animação
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   Formado no curso de Arquitetura pela UFSC em 1984, onde ministrou 
por alguns meses a disciplina de Geometria Descritiva para os cursos de 
Engenharia e Arquitetura, Dimas Ricardo Rosa (Florianópolis, 19542015) 
chegou ao Curso de Educação Artística da UDESC no ano seguinte. Quan-
do seu pai, formado em Artes Plásticas pela UFRGS e um dos principais 
protagonistas na criação do sexto centro da UDESC, teve um enfarte, o 
fi lho assumiu as aulas dele como professor efetivo no recém- nascido 
CEART, onde passou a ministrar as disciplinas de Fundamentos da Lingua-
gem Visual e de Técnicas Industriais oferecidas aos cursos de Desenho e 
Artes Plásticas, desenvolvendo o ensino de escultura em madeira e em 
cimento. 

Em seu trabalho como professor realizou uma investigação minuciosa de 
técnicas e materiais variados para lograr uma integração na obra, manten-
do a preocupação de conquistar um equilíbrio de forças entre superfície, 
volume, planos, etc. Porém suas incursões artísticas resultaram em tra-
balhos nunca expostos em lugar público, nem mesmo comentados com 
seus colegas de departamento. Alguns foram dados como presentes a 
pessoas muito próximas de suas relações, mas a maioria fi cou espalhada 
nos diferentes ambientes de sua casa, sendo que alguns nunca foram fi 
nalizados.  

Em sua carreira acadêmica, uma de suas primeiras e importantes batalhas 
foi a da criação do curso de bacharelado em artes, projeto compartilhado 
por outros colegas de seu departamento. Outra tarefa que lhe coube foi o 
projeto arquitetônico do CEART. Quanto ao prosseguimento de sua forma-
ção, fez sua primeira especialização em Desenho em 1986 na UFSC. De-
pois fez uma segunda especialização, tendo como foco a Arte-educação, 
já com seus pares do Centro de Artes. Seu trabalho de conclusão abordou 
Os opostos na obra de arte, indicando interesse pela questão da dualida-
de. Claro e escuro, cheio e vazio, grande e pequeno foram explorados em 
sua monografi a fazendo uso do diagrama de taichito e de conceitos como 
ying e yang. 

Uma década depois de sua entrada na UDESC, Dimas Ricardo Rosa re-
solveu enfrentar uma formação mais aprofundada, indo fazer mestrado e 
doutorado na Universidade PARIS VIII em Estética, Ciência e Tecnologia 
das Artes com especialidade em Artes Plásticas entre os anos de 1994 a 
98. L’interface comme processus de passage dans le système des arts é 
o título do trabalho de doutorado de Dimas, onde fundamenta a transitivi-
dade entre as linguagens da escultura e da pintura.

O ENTREMEIO DO PERCURSO, ENTRE A ARQUITETURA E A ARTE DIGITAL 1.
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Segundo sua esposa, em seu período de doutoramento visitou inúmeros 
museus e trouxe muito material imagético, sobretudo com fotos de obras 
que fez e passou a utilizar em suas aulas. Outro importante elemento tra-
zido na bagagem desta formação é o uso do computador, o qual resultou 
no seu envolvimento num projeto intitulado Geometrando, em parceria 
UDESC-UFSC no período de 2002 a 2004, envolvendo a criação de um 
laboratório de informática. O projeto, fi nanciado pelo CNPQ, unia doutores 
da UFSC e da UDESC e consistia num aprofundamento da relação entre 
arte e geometria, priorizando o uso da geometria para o ensino de artes. 
Vinte computadores de última geração foram utilizados para estimular as 
atividades de ensino de graduação e pós-graduação.  

Seu desdobramento resultou no LAB DESIGN, onde Dimas Ricardo Rosa 
confi rmou sua paixão pela arte digital, chegando a contratar um profes-
sor particular que lhe deu aulas domiciliares para aprender a utilizar um 
programa chamado 3DMax, software de alta complexidade que permitia 
a modelagem de fi guras de três dimensões. Considerado como de difí-
cil aprendizagem, suas possibilidades foram tão estimulantes que acabou 
tomando como objetivo escrever sobre sua utilização e permitindo que 
outros interessados também tivessem acesso. Tal decisão se deve ao fato 
de que, além de ser um software, cujo curso de formação envolvia um 
custo fi nanceiro de grande porte, o mesmo teria aplicações comerciais 
de alto custo na computação gráfi ca, sendo raros os profi ssionais que 
dominavam esta tecnologia.  

Oferecer o acesso facilitado ao programa 3DMax permitiria aos jovens uma 
formação diferenciada, disputada e valorizada no mercado de trabalho. 
Para alunos de outras graduações como o Design Gráfi co e Industrial seria 
mais uma opção em atividades complementares. Assim, seus estudos in-
dividuais se desdobraram em tutoriais para que mais pessoas pudessem 
aprender a utilizar este programa, o que acabou sendo colocado num site 
e se expandindo para além das paredes da universidade. Suas aulas foram 
disponibilizadas para qualquer pessoa, com qualquer idade, em qualquer 
lugar, a qualquer tempo. O site foi criado, alimentado, fi nanciado e man-
tido por ele. A oferta gratuita destes tutoriais permitiu a aprendizagem de 
processos sofi sticados de maneira simples e multimidiática sobre escul-
topintura digital. Neles é possível observar o uso de textos, imagens, sina-
lizações e redundâncias de comandos, todos destinados a evitar que seus 
usuários fi cassem “travados”, sem entender uma instrução.  

Enquanto fora da Universidade agia como um professor de Educação à 
distância, na graduação o conteúdo de modelagem virtual passou a ser 
ministrado na forma de ofi cinas de desenvolvimento e avançada, o que 
lhe confi gurou um caráter multidisciplinar, vindo a contemplar interesse 
de diferentes cursos. Tais ofi cinas estavam inseridas numa grade curri-
cular do curso de Artes Plásticas que passou a vigorar a partir do ano de 
2000, cuja estrutura procurava contemplar as particularidades de cada 
aluno, permitindo que o mesmo escolhesse o que cursar dentro de um 
amplo leque de ofertas, tornando-se autor de seu percurso. 
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Por intermédio direto de Dimas, as ofi cinas foram ofertadas como alterna-
tiva inédita de temas e meios de expressão para os acadêmicos da licen-
ciatura e do bacharelado.

As pesquisas que Dimas Ricardo Rosa realizou permitem reconhecer o 
esforço para conciliar suas paixões.  Quando decidiu fazer sua pós- gra-
duação na França, viu-se obrigado a se desfazer de mais de 50 pássaros 
que compunham seu plantel de criador amador de pássaros ornamen-
tais. Eram sua paixão de menino e estiveram muito próximos ao longo de 
toda a sua vida. Acabaram reaparecendo no projeto de pesquisa intitulado 
Plumas: Leitura e Modelagem da Forma, desenvolvido de 2010 a 2014, o 
qual tinha como objetivo o ensino da modelagem digital de aves a partir 
de três fases distintas: leitura da forma através do estudo de anatomia das 
aves (esqueleto, músculos e plumagem com a fi nalidade de obter o maior 
número de informações sobre o objeto a ser modelado); desenho de aves 
usando técnicas da modelagem digital (resolver a variedade e complexi-
dade das plumas por meio digital, defi nindo os materiais a serem aplica-
dos ao corpo do modelo); desenvolvimento de tutoriais relacionados ao 
método de desenho digital (método de ensino efi ciente no aprendizado 
do desenho digital, cujas informações são enunciadas passo a passo). A 
ferramenta serviria na aplicação do método de modelagem digital de aves 
em software de animação, pois a carência de material publicado para en-
sino do desenho destas aves em espaço 3d seria fator de impedimento 
deste tipo de modelagem.

Uma outra paixão, as motos, aparece no projeto de pesquisa intitulado Gê-
nese dos símbolos na customização de motocicletas,iniciado em 2014 e 
interrompido por sua morte. Pretendia considerar estes símbolos à luz de 
uma interlocução com elementos da semiótica de Peirce e da psicologia 
de Jung. Na sua fundamentação observou que: Customizar signi ca adap-
tar, adequar ou alterar algo de acordo com a personalidade de alguém. Na 
customização cada pessoa quer possuir algo que re ita sua personalida-
de, modi cando certas coisas de acordo com preferências ou especi ca-
ções pessoais. En m, customizar signi ca alterar alguma coisa segundo seu 
gosto pessoal (...). As Motos Custom são motocicletas fabricadas em série 
como qualquer outro produto industrializado.  A diferença para os demais 
estilos de motocicletas,  ca por conta de uma gama de acessórios que 
podem ser trocados no lugar das peças standard (...).Diante deste quadro, 
pode-se acreditar que exista o interesse social em reunir conhecimento 
em tal assunto, justi cando-se a pertinência de uma pesquisa
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     É surpreendente que as obras que comparecem neste catálogo tenham 
fi cado reservadas por tanto tempo a um público mais íntimo e familiar. 
Sobretudo quando se considera que Dimas Ricardo Rosa construiu em 
suas experimentações um processo bastante singular, elaborado através 
de diferentes materiais e meios para resolver suas inquietações plásticas 
e poéticas, as quais resultaram numa linguagem bastante diferenciada em 
seu meio profi ssional e artístico. Tanto em suas pinturas, como em suas 
esculturas, desponta uma possibilidade palindrômica; tanto no ambiente 
da concretude matérica, como no meio virtual, o ponto inicial de seu pro-
cesso também pode ser visto como um ponto de chegada e vice e versa.  

Assim, antes de conhecer e explorar os recursos digitais, suas pinturas 
e esculturas já parecem atreladas a uma linguagem gráfi ca virtual que 
desenvolveu através do programa 3DMAX anos mais tarde. Eis o segredo 
deixado por esse professor discreto, disposto a expor suas afecções esté-
ticas apenas para os entes mais próximos, fazendo da sua casa um lugar 
para preservar sua relação mais privada e amorosa com a própria criação 
artística. 

Talvez intuindo ou resistindo ao desfecho último das coisas, possamos 
imaginar o obstinado e silencioso empenho de Dimas Ricardo Rosa para-
frasendo uma refl exão de Barthes sobre o discurso amoroso: Pouco im-

porta, no fundo, que a dispersão da obra (do texto) seja rica ali e pobre 
acolá (...) em torno da  gura, os jogadores brincam de passa-anel; às vezes, 
incidentalmente, retemos o anel por um segundo, antes de transmiti-lo.2

Para os futuros pesquisadores, interessados neste artista e seu repertório, 
cabe mencionar o ponto principal que nos permite apresentar as obras 
que comparecem na presente exposição: a compreensão de que, em seus 
entremeios, Dimas Ricardo Rosa construiu uma espécie de anel poético 
em que o começo e o fi nal de sua criação artística parecem compor um 
impremeditado percurso circular. Bem verdade que uma boa parte disto 
nos escapa, o artista levou consigo ao partir pouco antes dos fogos mar-
carem o começo do 2016. Mas o que dizer quando ele jamais manifestou 
interesse de divulgar ao mundo os seus trabalhos, nem jamais demons-
trou necessidade de buscar interlocutores ou pares? Por certo, uma possi-
bilidade que resta é a de tentar encontrar as questões que mais permitam 
estabelecer aproximações com o que fez o artista, enquanto seguimos 
sem ele, passando adiante a imparidade de seu anel...

O ENTREMEIO DO ANEL ENTRE A PARTIDA E A CHEGADA

2 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. S.P.: Martins Fontes, 2003.
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CORES E FORMAS NUMA CENOGRAFIA SINGULAR
Daniela Trombetta
Ana Carolina Ramos Cherem 
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    Objetos numa cena de cores. Já num primeiro relance, o quadro acima 
leva o observador a outra dimensão: uma realidade inóspita, envolta em 
cores sóbrias que remetem a uma ambientação gélida e interplanetária, 
como se saísse diretamente de um sonho. Se observado com maior aten-
ção, porém, é possível notar um detalhe essencial na composição: esta-
mos olhando para o fundo de dois copos e, ao mesmo tempo, algumas 
bolhas produzidas pelo líquido que passa de um copo para o outro. Bem 
verdade que esta fi guração de caráter onírico se faz por meio da descons-
trução de uma forma conhecida e se assemelha bastante às fi gurações 
surrealistas de Salvador Dalí, tal como no caso de A Persistência da Me-
mória (1931). Ambos os artistas parecem ter pintado uma visão singular e 
íntima a partir de um objeto banal. O mais interessante é que, mesmo que 
o detalhe do copo esteja presente, a força da cena imaginadaainda se 
encontra ali, levando o observador para um mundo fantástico e saturado 
que, intencionalmente ou não, existia na mente do artista. 

A cuidadosa escolha da paleta por meio de cores que funcionam por con-
traste, a eleição dos objetos e da posição em que ambos se relacionam, 
tudo parece se encaixar perfeitamente. Ainda, no que se refere à escolha 
das cores nas obras de Dimas Ricardo Rosa, é importante destacar que a 
maioria de seus trabalhos apresenta uma cartela cromática bastante co-
lorida com predomínio de cores saturadas e contrastantes, mas que não 
comprometem o equilíbrio visual. Trata-se de uma composição pictórica 
bastante difícil e que mais adiante seria trabalhada pelo artista com mais 
frequência no meio digital. Cenografi a sonhada no ato de pintar....

Cores numa cena de formas. Um sentimento de vasta solidão predomina 
no quadro em que uma árvore se destaca no primeiro plano. Neste ce-
nário coexistem o orgânico e o geométrico. A fi guração fantasmática do 
vegetal contorcido e glacial parece contrastar com a cascata de cubos 
sombreados sobre fundo escuro. Se chegam ou se partem, impossível sa-
ber. A mariposa próxima das raízes parece tão enigmática quanto o que

Sem Título. 1988
130 x 153 cm | Aerografi a, massa acrílica e
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se projeta e sobrepõe à composição formando um elo inapreensível entre 
as partes. A variação tonal e as sombras incoerentes ampliam a estranhe-
za desta atmosfera quase fl uorescente, situada entre o brilho lunar e a 
explosão cósmica. Assim, na pintura de Dimas Ricardo Rosa persiste um 
singular equilíbrio, onde as formas mais realistas se combinam com outras 
abstratas e uma fi guração mais reconhecível se articula com formulações 
mais perturbadoras. Uma apurada distribuição de tons e uma curiosa es-
colha de planos e ângulos inexplorados acabam por remeter a um espaço 
não regido pelas leis da gravidade.

Sem Título. 1988
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PENSAMENTOS PICTÓRICOS, ABSTRAÇÃO E FIGURAÇÃO SINGULAR 
Fabio Savicki Henschel 
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   Dentro de um recorte da produção pictórica de Dimas Ricardo Rosa 
surgem elementos que permitem conhecer um pouco mais do univer-
so particular deste artista que fez da técnica da aerografi a uma de suas 
principais ferramentas para explorar as possibilidades pictóricas. Ao longo 
de sua carreira criou em suas séries de trabalhos criteriosamente estrutu-
rados, operando sobretudo por meio de contrastes de formas, volumes, 
linhas e transparências, trazendo ao observador um pouco do seu íntimo 
e de seu afeto pelos processos da pintura majorietarimente em grande 
escala. 

Neste percurso elaborou uma relação entre a pintura e o campo da esté-
tica digital, inserindo uma visualidade pixelada muito antes de chegar aos 
programas de computador como ferramenta para resolver plasticamente 
suas problemáticas e investigações artísticas.Cultivando e corporifi cando 
um vasto repertório temático e técnico, explorando cores e formas, pen-
sou o espaço, o  tempo e os personagens que compuseram seu repertório 
ótico durante os anos de sua formação, enquanto professor e artista. Cabe 
aqui  um olhar para duas telas de sua série de trabalhos geométricos, pro-
visoriamente denominados para fi ns expositivos de Animais.

O seu olhar atento e preciso, quase que de um recorte fotográfi co, pro-
porciona pistas do que e como enquadrava e selecionava, decodifi cava e 
reagrupava os elementos fi gurativos predominantes em suas pesquisas, 
em termos de proporção e equilíbrio, cor, forma e textura. 

O suporte utilizado na confecção de suas telas apresenta uma tra-
ma no tecido bem evidente, o que faz com que a percepção de es-
quadrinhamento da composição fi que ainda mais nítida quando 
observada de perto.  A paleta transita entre as cores análogas do cir-
culo cromático usual, mas trazendo nas relações entres as cores 
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simulações quase que fl uorescentes, zonas de claro e escuro imprecisas, 
visto que a fonte de luz nem sempre revela os limites de degrades tonais 
e transparências entre formas e áreas de cor que se sobrepôem ou se jus-
tapõem. Tal jogo cria tensões entre os limites compositivos, o que faz com 
que o desenho acabe por fugir de uma estrura mais convencional.

O arranjo neste tipo de trabalho, ao mesmo tempo, figurativo e abstrato, 
parte de uma relação muito evidente do artista com os animais. Anterior a 

estes, Dimas Ricardo Rosa já experimentava por meio da fotografi a trazer 
para seu repertório produções com outros animais. É o caso da coruja, 
destacando-se que a abordagem pictórica indica uma tentativa de chegar 
através da aerografi a a um realismo mais preciso. Já nos trabalhos com o 
peixe e a zebra, a exploração compositiva se dá muito mais pelo refi na-
mento do detalhe, por meio de uma exploração de linha e forma, trazendo 
somente os elementos do animal com os quais encontra afi nidade óptica 
e inspiração compositiva. 

Desse modo, trabalhou em composições onde a geometrização aliada à 
soltura de linhas e pequenas formas mais orgânicas pudessem remeter o 
observador a uma não identifi cação imediata com a referência, fazendo 
valer o acesso de repertório imágetico de cada um, visto que nem todos 
veêm de fato os animais na composição. Importante salientar também o 
efeito de veladuras exploradas, como se colocassem um jogo de fi gura- 
fundo, abstração e uso de folhas de acetato. 

Assim, produzindo um efeito luminoso e intenso da cor, ambos os traba-
lhos destacados neste texto,  recebem um detalhamento onde se eviden-
ciam as transparências, sendo que assim o artista explora os diferentes 
efeitos fi gurativos, onde inclui a pele e o sutil movimento do animal, além 
de processar sobre seu tipo gráfi co. Eis o pensamento pictórico onde pre-
valecem estratégias sensíveis obtidas por meio de processos muito bem 
concebidos...

Sem Título. 1991
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(PRE) FIGURAÇÕES DO DIGITAL NO PLANO PICTÓRICO
Ana Carolina M. Ferreira 
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    A tela que escolhi para incluir como parte da refl exão deste catálogo é 
a maior de todas as que foram feitas por Dimas Ricardo Rosa. Na verdade, 
são duas telas devidamente unidas por parafusos, onde surge uma cena 
que por muito tempo só coube na garagem do artista. No meio de uma 
noite ou explosão cósmica, resta uma árvore sem folhas, cujos galhos es-
tão retorcidos e secos, do mesmo modo que suas raízes. Ocorre que no 
primeiro plano, no quadrante inferior direito, há uma mariposa, mensageira 
dos infortúnios, segundo uma símbologia popular. Tal fi guração reverbe-
ra no quadrante inferior da esquerda, onde tentáculos de matéria escura 
parecem adentrar para destruir o que resta de colorido da vida que resta 
na tela.

Para um olhar mais pessimista, trata-se de um presságio da morte, mas 
para um interessado nas signifi cações iconográfi cas, pode indicar um 
caráter de renovação cíclica. A chave para esse entendimento é, espe-
cialmente, a fi gura triangular. O triângulo equilátero, além da represen-
tação matemática do equilíbrio, apresenta cargas circulares e luminosas 
em suas três pontas, representação característica da Lei de Coulomb, lei 
da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletrica-
mente carregadas. Seguindo o padrão matemático, o ciano seria a carga 
negativa e o vermelho a positiva, com o violeta, na liberdade do artista, re-
presentando um ponto de equilíbrio entre as cargas. A razão desvendando 
os mistérios, mostrando o caminho. 

Do mesmo modo que a mariposa, além de trazer consigo o peso da morte, 
traz também um sentido de metamorfose e recomeço, a árvore que se 
despe de suas folhas volta mais forte em uma nova estação. A contraparti-
da aos tentáculos ameaçadores vem do topo, nas formas angulares sobre 
fundo vermelho e quente, equilibrando as forças entre bem e mal, yin e 
yang. Assim, não se trata da morte como um fi m, mas como parte do ciclo 
de renovação da matéria, lei que abarca todo o universo imaginado.

Sem Título. 1988
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As formas geométricas em tonalidades frias e sobrepostas trazem uma 
tridimensionalidade gerada pelo jogo de formas e cores. Esses elementos 
parecem querer sair da tela, o que literalmente acontece com a fi gura da 
árvore, que possui um relevo feito em massa acrílica. Uma onda digital 
empurra a árvore, que rompe a barreira da pintura. Ao que parece, o es-
paço bidimensional já lhe era insufi ciente. A tela, datada do ano de 1989, 
precede em muitos anos o contato de Dimas Ricardo Rosa com computa-
dores, mas já dava indícios de anseios que só encontrariam alguma solu-
ção em meio aos polígonos digitais. Característica das formas básicas do 
3ds Max, ferramenta tão explorada pelo artista em seus últimos anos.
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O MORCEGO FASCINADO PELA ODISSÉIA ELETRONICA 
Carla Abraão
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    Dimas Ricardo Rosa dizia à sua esposa Silvana que se identifi cava com 
os morcegos, que ele também era um, pois tinha o hábito de “morcegar” 
e, diferente do sentido comum, para ele signifi cava “fi car observando as 
coisas sem interferir nelas”. Conhecido por ser um professor discreto e 
um artista introvertido, sua obra por muitos anos foi conhecida somente 
por parentes e amigos íntimos. A imagem do morcego não aparece como 
tema, tal como o fez ao pintar um peixe, uma zebra ou umbesouro, mas 
sim como um autorretrato, sombreado por outro retrato feito a partir de 
uma fotografi a em que ele observava seu pequeno primogênito. 

Sob a cabeça do pai, uma enorme Supernova está em plena eclosão e os 
fragmentos triangulares deste evento astronômico imensamente lumino-
so começam a se rasgar no espaço sideral/virtual da tela. Por sua vez, a 
estrela emite uma luz vasta e reluzente de abrangência interplanetária, fi 
gurando como uma energia paterna capaz de abarcar qualquer escuridão 
ou adversidade no universo, podendo fi gurar como uma odisséia eletrô-
nica. Contrapondo o fundo negro e nebuloso ao esplendor dos estilhaços 
geométricos, o artista simula um enredo de mistérios. O morcego, peque-
na fi gura em posição de repouso, apoiado em outros astros, jaz tranquilo, 
como na escuridão de uma caverna. 

Com o recurso da aerografi a, o artista, ao mesmo tempo, mostra e escon-
de nesta tela, tanto o assombro pelo desconhecido da fi cção e da própria 
experiência de paternidade, como pelas possibilidades tecnológicas no 
âmbito da arte. Infl uenciado pelo cinema Sci-fi  da década de 80, várias 

questões da computação gráfi ca aparecem em seu trabalho como pin-
tor. Desde a problemática do espaço tridimensional virtual, aqui pensado 
como espaço também sideral, bem como a questão do pixel  resolvido 
através do uso da entretela, a utilização de cores gráfi cas, massa acrílica 
para produzir relevos e as narrativas eletrônicas que antecipavam a utili-
zação do 3DMax no Brasil. 

No filme Tron: Uma Odisséia Eletrônica (1982), observa-se a utilização 
do espaço vazio e das formas geométricas em expansão nas técnicas,
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tridimensionais, em meio a feixes luminosos ao fundo, compatíveis com a 
batalha intergalática encenada na tela do artista.

Desde suas pinturas mais antigas, até as formas trabalhadas por meio da 
areografi a, persistem fi gurações distorcidas ao longo dos anos 80, como 
a série de mulheres, cujos corpos se diluem pelo quadro, à maneira das 
vinhetas do programa Fantástico, da rede Globo, em que toda a produção 
foifeita em computação gráfi ca. Tal fato permite constatar o quanto este 
artista foi infl uenciado e buscou as fi gurações digitais. Sobretudo no caso 
dos corpos femininos retorcidos, sua pintura remete a um movimento, o 
qual parece ter fi cado melhor resolvido quando descobriu o 3DMax, onde 
pode simular grandes escalas numa pequena tela de computador, resol-
vendo a questão da fi guração no espaço.

A imagética da ficção científica e dos efeitos digitais, quer nas telas do 
cinema ou da tevê, permitem reconhecer as escolhas que o seguiram ao 
longo de sua carreira. De um lado, o interesse pela arte e tecnologia, ini-
cialmente resolvido por meio da pintura, responsável por ocupar todas as 
paredes de sua casa, mesmo que não quisesse expor. Por outro, as in-
quietações e incertezas do professor de um centro de artes onde se con-
trapunham os debates entre o fi m das vanguardas e a emergência dos 
processos de arte contemporânea. Observador tenaz e silencioso, tímido 
e discreto, fascinado pelo clarão da supernova explodindo, ao preservar, 
sua obra sem dispersá-la, lançou para o futuro o desejo de que a mesma 
viesse à luz num outro momento, talvez como uma odisseia particular a 
ser pensada.
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PRESENTE ETERNO COM MEMÓRIA 
Sandra Makowiecky
Francine Goudel 
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   Este artigo segue uma linha mais intimista e de proximidade com o ar-
tista, enquanto outros se debruçam  sobre  outros  aspectos  da  obra  e  
de  sua  produção.  Pensado por  duas  cabeças,  mas com alusões muito 
pessoais à vida do colega de departamento e amigo, por vezes as vozes 
se confundem  entre  as  duas  autoras  que  assinam  o  texto.  Impressões  
de  Francine,  vivências  de Sandra.  De  nossa  conversa  sobre  Dimas  
Ricardo  Rosa  em  uma  manhã  de  um  sábado  frio  e chuvoso, saiu a 
concepção do texto. 

Inicio dizendo  que passei a fazer parte do corpo docente do Centro de  
Artes  à  mesma  época que  ele.  Eu,  Sandra  Makowiecky, com  formação  
em  Artes  Plásticas,  ele  com  formação  em Arquitetura. Dois leoninos 
muito diferentes na sua forma de se expor em público, mas ambos bas-
tante   dedicados   ao   trabalho.   Começa daí   minha   aproximação   com   
o   colega   de departamento a quem  eu confi ava para todos  os trabalhos 
indigestos – planilhas de ocupação docente, planos de ensino, revisão 
dos projetos pedagógicos dos cursos, essas coisas. E nestes momentos,  
debatíamos  muito  sobre  arte,  vida  de  artista,  futuro  profi ssional  dos  
egressos, viver da profi ssão de artista. Isto era algo que inquietava  meu 
colega-  artista. Como viver de arte? Como vender arte?

Vivíamos  os  anos  80  e 90.   O período  dos  80, sobretudo,  foi  marcado 
em todo o  mundo por um retorno da pintura. Essa retomada foi, em parte, 
uma reação à chamada desmaterialização da  arte,  promovida  pelo  
conceitualismo  e  por  outras  tendências  experimentais.  Centrada  na 

valorização da expressão, do gesto, da matéria pictórica e na potência 
simbólica da imagem, a pintura  desse  período  não  chegou  a  confi gurar  
uma  tendência  estética  nos  moldes  das vanguardas  modernas.  Mesmo  
assim  é  inegável  que  esses  trabalhos  remetem  a  questões  que 
nos permitem estabelecer uma genealogia com raízes muito anteriores 
à década de 80. A rica produção  dos  anos  80  se  singularizou  por  
características  bem  defi nidas  (gesto,  matéria, imagem), que tiveram 
desdobramentos  na década seguinte. Bem anos 80, se nos atermos aos 
detalhes e a determinados trechos de sua obra. 

Por  exemplo,  a  paleta  de  cores  escolhida  por  Dimas  Ricardo  Rosa  
remete  às  arquiteturas  de interiores,  aos  projetos  decorativos  inova-
dores  que  surgiam,  aos  azulejos  de  cores  fortes, verdes, azuis, rosas, 
a tons vibrantes em contraste. Dimas era arquiteto por formação, como já 
dito. Nos anos 70 e 80, os projetos de decoração eram extravagantes: ba-
nheiros adornados em azulejos  e louças em tons de verde e rosa (Fig.1), os 
espaços de convivência seguiam a tendência através de cores  e formas 
de buscar uma “modernidade” da época (Fig.3), ambientações de  contras-
tes  entre  azul, rosa,  vermelho  e  verde  fi guravam  com  certa  frequência  
(Fig.2  e  4). Para fazer tal associação, reconhecemos um pensamento que 
se perde na obra, pois Dimas não  mencionou  isso,  até  onde  temos  co-
nhecimento.  São  aspectos  vistos  como uma  espécie  de resíduo, como 
um lapso.
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No cenário catarinense, a década de 80 foi defi nitiva para a atualização e 
renovação, pois marcou a ruptura com a tradição e a acomodação. Foi o 
tempo das exposições individuais e coletivas de grande porte, da revisão 
de valores consagrados pelas retrospectivas no Museu de Arte de Santa 
Catarina, Museu de Arte de Joinville, Casa da Cultura de Blumenau, como 
também em galerias particulares. O fato vale como movimento de cons-
ciência da categoria artística, madura e apta a enfrentar salões nacionais 
e bienais, como estava sendo feito. Mas Dimas Ricardo Rosa insistia em se 
manter reservado. Como já trataram diversos teóricos, o trabalho de arte 
acontece quando encontra o espectador, e por ele é ativado. Como um 
artista pode então se afi rmar como artista sem ter o contato com as expo-
sições e a relação com o sistema de arte? Como um artista pode se abster 
de manter uma relação com o mercado/circuito, entendendo o circuito 
como o ato de pensar a obra, colocar a obra em interlocução e entenden-
do o mercado como o lócus de valorização da obra, reconhecendo nela 
seu valor fi nanceiro e de mercado? Ele recusava ambos. Dimas não gos-
tava desse assunto para si. Debatia sobre ele mas fugia dele. Eu, Sandra, 
insisti. Nesse tempo, se passaram 10 anos. 

Eu conheci Dimas Ricardo Rosa em 1985 e narro um episódio de 1994. 
Queria ver suas obras, queria ver os trabalhos do qual ele tanto falava, mas 
não expunha ao público. Então, rompi a resistência e fui à sua casa. Sai de 
lá muito entusiasmada. Só não posso dizer que sai com a obra debaixo do 
braço porque as dimensões não permitiam. Consegui comprar o traba-
lho “Sem título”, que alude a um Porsche (Fig.5). Não satisfeita, consegui, a 

partir de meu entusiasmo, vender outro trabalho seu para um colega da 
Universidade, cujo nome me falha a memória. Era um “Índio”. Diz a lenda 
que foi a primeira vez que alguém atuou mediando uma venda de seu 
trabalho, mas não posso afirmar.

O que me agradou mais na obra que comprei foi a temática automotiva 
e futurista. Desde aquele tempo, passou a fazer parte do quarto de meu 
fi lho. No momento em que escrevíamos este artigo, meu fi lho viu a foto 
e perguntou: “Quando o quadro volta? Não era para fazer uma fotogra a?”. 
Respondemos que  caria em exposição por mais de um mês fora de casa. 
Ao que ele respondeu: “Tomara que volte logo. Dá uma sensação de vazio 
do jeito que está”.
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Aliás, esta obra de cunho automotivo, futurista, expressava muito o que 
era Dimas Ricardo Rosa em nossa visão. Possivelmente embalado pelo 
cenário das construções de uma cultura visual da época, onde a imagem 
virtual de malhas e objetos geométricos aparece aludindo questões de 
modernidade (Fig.6 e 7), parece estar atento, presente a este tempo e in-
teressado nestas construções visuais. O fato de ser arquiteto, deixa trans-
parecer em seus trabalhos, uma tendência construtiva geral, muita tridi-
mensionalidade, muito conhecimento de proporção, amor aos detalhes, 
perfeccionismo.

Ser professor de “Fundamentos da Linguagem Visual” é outra particularida-
de a ser mencionada. Sua obra expressava esse rigor pelo conhecimento 
de questões centrais na formação de profi ssionais que trabalham com 
Artes Visuais. Lidava, por força da ementa da disciplina, com estudo dos 
elementos visuais básicos – cor, tom, ponto, linha, textura, proporção e 
suas sintaxes e organizações da estrutura da imagem.

Com tristeza, em reforma curricular realizada em 2011, constatamos que 
privilegiaram disciplinas com nome de seminário de pós-graduação ou es-
colha pessoal de professor, impostas na matriz curricular como disciplinas 
obrigatórias e a disciplina de Fundamentos da Linguagem Visual passou 
a ser eletiva. Como aceitar que um conhecimento essencial na formação 
seja eletivo e conhecimentos eletivos passem a ser obrigatórios? Sandra e 
Dimas Ricardo Rosa sofreram com isso. Mas com certeza muitos alunos se 
ressentem disso até hoje, como eu, Francine, que ao elaborar o texto com 

Sandra, compreendi um pouco deste processo, e do qual me solidarizo. 
Adauto Novaes, em um texto chamado “Herança sem testamento?” alerta 
para o fato de que estamos cercados de invenções maravilhosas e desti-
nos sombrios, pois o mundo moderno se desfaz. Diz o autor:

Hoje, nem sempre os clássicos são lidos. A gloria dos espíque o esperado. 
Politica, obras de arte e obras de pensamento, antes admiradas, tornam-se 
coisas indiferentes. Di cilmente podemos desfazer a imagem do caos. [...]. 
As duas maiores invenções da humanidade – o passado e o futuro, como 
escreve o poeta - desaparecem, dando lugar a um presente eterno e sem 
memória.7
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Dimas Ricardo Rosa queria um presente eterno, mas com memória. Não 
à toa, suas mudanças na fatura e em seus processos artísticos atestam 
isso. Não abria mão de seu conhecimento acumulado, mas ousava com 
as novas tecnologias. Aliás, por ter uma vasta produção que não foi 
exposta em vida, a curadoria desta exposição optou em deixar de lado 
sua produção em arte digital, que ficará para outra oportunidade. Por este 
motivo, é importante ressaltar que ele foi pioneiro em nosso estado e 
também no Brasil, em fazer uso da arte digital, interesse que ampliou após 
realizar seu mestrado e doutorado na Universidade PARIS VIII em Estética, 
Ciência e Tecnologia das Artes com especialidade em Artes Plásticas  
(1994 a 98), que resultou em sua tese de doutoramento sobre interfaces 
entre escultura e pintura.  

Notamos, ao ver o conjunto de obras para esta exposição, que suas 
assinaturas variam. Ele usa “DIMASS”e “DIMAS RICARDO”, por exemplo. 
Isto permite reafi rmar as zonas intermediárias onde se situava, até mesmo 
entre assinaturas diferentes.  Não sabemos  o  que isso pode significar. 
Só estamos constatando. Sempre foi, todavia, de uma integridade à 
toda prova, sem desvios. A curadoria escolheu denominar a exposição: 
“Dimas Ricardo Rosa, entremeios”. Não poderia ser mais apropriado, 
pois ampliando os pares conceituais expressos em textos anteriores, 
acrescentamos ainda que transita entre vibrações de cores distintas e até 
entre assinaturas diferentes. Dimas Ricardo Rosa sempre foi, todavia, de 
uma retidão à toda prova, sem desvios. 
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QUALIDADES ESCULTÓRICAS EM TRÂNSITO 
Milla Bioni Guerra
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   Sabe-se da grande admiração de Dimas Ricardo Rosa por dois grandes 
artistas, os quais infl uenciaram signifi cativamente o seu trabalho escul-
tórico, são eles Henry Moore e Brancusi. Tais referencias se evidenciam 
na busca por cada vez mais eliminar os excessos e dar ênfase ao essen-
cial do tema trabalhado. Assim, a simplifi cação das formas e a constante 
experimentação de distintos materiais são características marcantes no 
seu trabalho, onde é claramente perceptível a admiração e inspiração que 
tinha por aqueles dois grandes nomes.

Na sua escultura entalhada em madeira e com cortes de serra fi ta, sem

título, datada de 1984, medindo 75 x42,5x35 cm, percebe-se o legado des-
tes artistas. Isto pode ser constatado desde a escolha do material onde se 
investiga o comportamento da matéria para fi ns de servir favoravelmente 
ao tema, como também no acabamento da superfície da massa escultó-
rica como expressão da forma. Nesta obra Dimas experimenta a madeira 
extraindo o máximo das qualidades específi cas deste material que favo-
recem e ressaltam ao tema que explora com este trabalho. Trata-se de 
um corpo feminino sobre um suporte de pedra. O braço erguido, a cabeça 
levemente inclinada para cima, o quadril em um ligeiro desequilíbrio e as 
pernas desalinhadas remetem a um movimento ainda em percurso, uma 
ação ainda não findada.

94



A madeira cuidadosamente polida remete a maciez e suavidade da pele 
feminina, exteriorizando na sua superfície sensualidade. O rosto sem iden-
tidade, sem expressão que o caracterize ou o defi na como um rosto pro-
priamente feminino, poderia se comparar à Musa adormecida de Brancusi, 
cuja simplifi cação da forma da cabeça e a neutralidade das feições con-
duz a atenção para intensidade expressiva da forma como potência e não 
como forma fi gurativa. O corpo feminino se contrapõe à intensa expres-
são da parte inferior da escultura imbuído de movimento, sensualidade e 
tensões. Os cortes realizados em serra- fi ta após o entalhe da estrutura 
formal da obra, possuem duas particularidades interessantes. A primeira, 
contribuindo com a investigação das interfaces, quando vista de frente e 
a uma certa distância, a escultura parece estar toda desenhada por linhas 
que acompanham o movimento das curvas, dando a impressão de uma 
planaridade, como se fossem traços realizados sobre a superfície, entre-
tanto trata-se de uma intervenção espacial na obra.

Muito bem se poderiam comparar estas linhas com as que estão presen-
tes em algumas de suas pinturas, como é o caso de sua pintura de Clint 
Eastwood de 1991, na qual se inverte a função das linhas, já que no plano 
bidimensional elas atuam para enfatizar o volume da fi gura, dando uma 
impressão tridimensional, tal qual seria uma projeção digital. Isto fi ca ain-
da mais evidente nas esferas, onde as linhas acompanham a forma dando 
a impressão de que saltam da tela. A solução de utilizar estes artifícios pic-
tóricos a fi m de dar uma impressão visual de que as fi guras ultrapassam 
os limites da tela muito se semelham as experimentações da Op art, em 
que a mudança da direção ou do espaçamento das linhas possibilita a im-
pressão visual de que existe um campo tridimensional. É possível ver estes 
exemplos nas obras Vega-Nor e Vegas de Victor Vasarely (1906 - 1997).
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A segunda particularidade destes cortes ocorre quando a obra é vista na 
perspectiva, de cima ou da lateral, revelando a verdadeira natureza das 
linhas, que são os cortes realizados na madeira,fatiando a mulher em vá-
rios módulos e reunindo-os novamente com um certo deslocamento. Esta 
descontinuidade das fatias, cria diferentes planos e sugere maleabilidade 
e movimento à mulher, cujo corpo se mostra assim, em diferentes perfi 
s e diversos tempos. Oferece a possibilidade de dar à peça estática uma 
visão simultânea de várias faces ou diversos tempos do deslocamento do 
corpo, como se este realmente estive-se em movimento. A fragmentação, 
como a possibilidade de registrar o movimento ou dar múltiplas visões a 
um objeto, faz lembrar as investigações do cubismo analítico no inicio do 
século XX, ou até mesmo a conhecida obra Nu descendo a escada, de 
Duchamp.

Assim, para mais além das investigações que Dimas Ricardo Rosa desen-
volvia através dos côncavos e convexos, espaços internos e externos para 
conquistar uma síntese da massa volumétrica em suas esculturas, esta 
escultura remete a um impulso para pensar e desenvolver no plano tridi-
mensional, evidenciando esta preocupação tanto na escultura como na 
pintura. Trata-se da possibilidades da pintura ganhar um campo expan-
dido para além do seu plano bidimensional e a escultura conquistar tam-
bém um aspecto planifi cado e pictórico. 

Evidenciando a interface entre escultura e pintura, Dimas Ricardo Rosa 
joga de maneira experimental com as formas, construindo a unidade atra-
vés de uma delicada dança de forças antagônicas e complementares. Tal 
antagonismo pode ser percebido pelo uso de linhas curvas e linhas retas 
que desenham a fi gura no espaço negativo e pelos cortes, sendo que, ao 
mesmo tempo em que se confrontam, constroem um equilíbrio visual. 

O contraste destas forças complementares também se encontra na es-
colha dos materiais, a madeira bem polida e de aspecto macio em con-
traponto com o tosco e o áspero do suporte de pedra, pouco trabalha-
do dando a impressão de que quase não foi manuseado. Vale neste 
detalhe novamente mencionar a referência de Brancusi, já este impri-
mia em suas bases características que não estavam de acordo com a 
escultura que sustentavam, ultrapassando a função meramente de su-
portes e apresentação da obra. Muitas vezes as bases de Brancusi são
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ásperas enquanto a escultura é polida, apresentam qualidades opostas à 
obra, cumprindo assim uma função de auxiliar e colaborar com a escul-
tura. Pelas palavras de Willian Tucker sobre particularidades das bases de 
Brancusi:  A base tem ainda outro aspecto. Leva o acabamento do objeto a 
outro estágio – a escultura é levada para além da mais perfeita superfície, 
do polimento intenso, a um ponto em que a ação do escultor na feitura 
do objeto alcança e toca a ação do espectador na experiência do objeto.7

O suporte de pedra escolhido por Dimas Ricardo Rosa, possui essa ca-
racterística que Brancusi empregava em suas bases, oferece à obra uma 
coerência estética com todo o conjunto tornando-a parte integrante do 
trabalho. A escolha da madeira contribui para uma aproximação tátil com 
a obra, cujo brilho e aparente languidez acentuam o erotismo e sensu-
alidade do corpo feminino e dão coerência as curvas lustrosas. As ares-
tas sinuosas dos cortes são de caráter mais masculino, rígidas e intensas 
se confrontam com as curvas acentuadas, intercaladas pelos côncavos e 
convexos da fi gura. Os cortes desenham a peça e criam linhas de tensão 
que os olhos acompanham, acentuando tanto a qualidade mais intensa 
e racional como as voluptuosas e lúdicas curvas do corpo feminino. No 
torso as linhas se desenham na vertical, alongando e direcionando o mo-
vimento da mulher, no rosto as linhas mudam de direção colocandose em 
uma meia lua, quase que na horizontal. 

As evidentes referências de Dimas Ricardo Rosa da história da arte demos-
tram a sua característica de pesquisador dos processos artísticos, sempre 
pela busca de encontrar soluções interessantes para suas próprias ques-
tões. Esta sua escultura torna evidente a poética de Dimas de criar entre-
meios, desenvolver na sua obra elementos em transito que criam dinamis-
mo e elaboram narrativas formais. O seu interesse pela plasticidade dos 
materiais, por qualidades antagônicas e complementares e em desvelar o 
intrínseco na forma confl ui para  esta obra tão intensa na sua expressão e 
tão própria da linguagem de Dimas como escultor.
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ENTRE O QUE A TERRA DÁ E O QUE A TERRA LEVA
Rosana Bortolin 
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   Ao adentrar a casa do escultor, em seu antigo criadouro de pássaros, 
temos uma surpresa: encontramos uma leva de esculturas feitas em di-
ferentes formatos, técnicas e variados materiais. Sem exceção, o que as 
une é o primor no acabamento e o cuidado com a manufatura, podemos 
dizer, o domínio técnico. Para além de temáticas, Dimas Ricardo Rosa, pro-
fessor exemplar, aquele que estudou e apreendeu cada assunto antes de 
ensinar, tudo está ali. Experimentou as variantes, o comportamento e as 
possibilidades dos materiais. Percebemos em suas esculturas uma que-
bra de linearidade no que diz respeito às questões poéticas, entretanto é 
reveladora a presença da infl uência modernista, uma relação com o pai, 
um dos pioneiros do movimento modernista em Santa Catarina. 

Neste catálogo, nos cabe apresentar obrasfeitas em cerâmica. Duas es-
culturas remetem a corpos femininos e foram produzidas em argila local, 
com formas voluptuosas, arredondadas, que quebram o ritmo das largas 
curvas. A inserção de círculos, e seus vazados internos, nos fazem pensar 
nas obras de Henri Moore. O vazio, que segundo Lao - Tsé, confere ao 
pote a sua função, é o que o possibilita conter. O oco das peças lhe dá a 
aparência de leveza. As esculturas de paredes grossas, são literalmente 
pesadas, possuem pintas claras e nuances em tons de rosa creme. Es-
tão modeladas, em massa cerâmica cuidadosamente preparada com a 
adição de chamote - argila queimada e granulada, que oportunamente 
fornece estrutura, textura, resistência e refratariedade ao corpo cerâmico. 

Os volumes femininos convidam ao toque, sua superfície remete à pele.

Uma a uma, as camadas  superfi ciais foram retiradas com lixas de diferen-
tes granulometrias. As ranhuras decorrentes do contato com a lixa expõe 
a derme da escultura a uma esfoliação argilosa. A última acariciada do 
escultor foi o deslizar da palha de aço fi na, sobre a pele da peça, o ins-
trumento proporciona à ela o acabamento desejado. O artista que esgota 
suas energias na sua busca pelo impecável, pelo gran  nale. Dá vontade 
de tatear, de pegar ao colo, de sentir o peso,exercer e apurar todas as 
sensações passíveis da vivência estética e da experiência tátil. Vagamos 
o olhar entre as obras, reconhecemos as pequenas porções de barro que 
colocadas pedaço a pedaço revelam a musculatura. Os volumes aumen-
tam, as curvas enfatizam e surge o corpo feminino que se apresenta com 
as formas perfeitas. 

Sem Título, 1985
33 x 23,5 x 26 cm | Cerâmica.

Acervo particular
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Vejamos outra peça. Construída a partir da modelo eleita pelos clássicos, 
aqueles que foram os cânones que deram subsídio para escultura moder-
na. Ela, a modelo, mostra um corpo que se enquadra dentro dos padrões 
pré-estabelecidos, do que vem a ser socialmente aceito. A mulher que 
pousa nua, que perpetua a práxis dos grandes clássicos, e que não prota-
goniza enquanto artista no universo da história da arte, anteriormente aos 
manifestos feministas. 

Dimas Ricardo Rosa mostra os dois lados do mesmo corpo feminino, 
aquele consagrado como o corpo perfeito e socialmente aceito, e o outro, 
o modifi cado, abstraído, que no olhar do escultor passa a expressar e a 
existir com identidade própria enquanto obra, e vai pontuar as devidas re-
ferências modernistas que traz de seu pai.

Dimas escolhe a argila, material em abundância na crosta terrestre. A ar-
gila é decorrente da decomposição de rochas feldspáticas, mais conheci-
das como granitos. Materiais duros, sólidos, resistentes que representam 
força e durabilidade. Entretanto, ao longo do tempo, quando expostos as 
intempéries, se deixam desmanchar, corroer, fragilizar, e se decompõem 
formando as argilas primárias. A este respeito, parece apropriado recordar 
Mircea Eliade sobre o mito do eterno retorno. A estrutura molecular das 
argilas tem como peculiaridade característica, a acomodação das molé-
culas feita em camadas. Entre cada camada do sanduíche de silício e oxi-
gênio, descansam as moléculas de água. A capacidade da argila de reter 
a água, lhe confere a plasticidade. E, esta propriedade de ser conduzida 
pelas mãos daquele que com ela trabalha, resulta nas formas reveladas 
pelo escultor. 

Para Maurice Merleau-Ponty, somos feitos do mesmo estofo do mundo, 
logo nos atrevemos afi rmar que os elementos químicos que permeiam 
o corpo do escultor são os mesmos do corpo do barro. Por assim dizer, 
como uma frase bíblica, somos feitos de barro. Portanto somos feitos dos 
mesmos elementos que formam o mundo, somos feitos de micros, do 
macro. Dimas Ricardo Rosa, o escultor que em seu descanso eterno, volta 
à terra e devolve à ela, os elementos que à ela pertence - os elementos 
do estofo do mundo.

Sem Título, 1985
33 x 23,5 x 26 cm | Cerâmica.

Acervo particular
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INTERFACES DO ARTISTA-PROFESSOR
Jociele Lampert
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    Interface 1 é um termo que remete a tecnologia, constituindo-se como um 
dispositivo que faz adaptações entre dois sistemas, ou seja, a interface pode 
ser considerada como um conjunto de elementos comuns (ou díspares), en-
tre duas ou mais áreas de conhecimento ou de acordo com a Tese de Douto-
rado de Dimas Ricardo Rosa, “em matéria de arte, a interface é um processo 
de passagem permitindo a diversas disciplinas coexistir em uma obra de 
arte” 2. Desta forma, a coexistência ou o ponto de encontro, entre duas áreas 
(ou disciplinas), resultam em obras de natureza híbrida. 

Dimas Ricardo Rosa privilegiou a natureza híbrida em seu trabalho em di-
ferentes dimensões, seja como artista, criando interfaces entre pintura e es-
cultura, desenvolvendo ‘escultopinturas’ em modelagem 3D ou mesmo, nas 
produções em aerogra a que mesclam ilustrações  gurativas e abstrações, 
revelando o pixel da imagem (somente um exímio estudioso da cor chega-
ria a tal ponto da técnica). Como professor, Dimas também teceu interfaces 
de cunho díspares, na função de sua professoralidade e artisticidade, ensi-
nando escultura ou desenho digital por meio da criação de programas de 
computador. 

Esta tessitura remete ao pensamento de Tolstoi 3, onde Arte é um produto do 
intelecto humano que, utilizando conhecimentos, técnicas e um estilo pessoal  
resulta em uma experiência de vida ou uma visão particular do mundo, não

apenas para compartilhar experiências estéticas, mas também para produ-
zir relações entre o que é imaginário e o que é real, propiciando uma visão 
histórica do horizonte cultural do homem fazendo com que este compreenda 
a si mesmo. Assim, se pensarmos este artista e sua obra, a poética enquanto 
relação de diálogo no processo criativo do fazer plástico, se pensarmos a 
questão do professor e suas articulações na ação pedagógica, certamente 
encontraremos um processo criativo peculiar no trabalho que este artista 
construiu durante anos de docência, fosse na sala de aula ou em seu ateliê.

Nas diferentes séries de pintura instauradas no espaço e tempo entre a vida 
como docente na Universidade, é perceptível a forte intensidade da paleta 
acrílica na investigação cromática, assim como é evidente a divisão dos pla-
nos de composição pautados pelo pixel da imagem. Mas a clave singular é 
a forma como a modelagem da cor sugere o conteúdo, algo que somente 
um estudioso poderia compor. Neste cerne está a interface da natureza hí-
brida entre pintura e escultura. Observa-se um trabalho que se contrapõe às 
de niç õ es estabelecidas do campo da pintura (seus elementos essên cias), 
ou seja, o plano, a cor e o gesto, como parte de uma de niç ã o ampliada, 
demonstrando que se tomarmos o diá logo com outras linguagens e a nar-
rativa, como capacidades inerentes à  linguagem pictó rica, alcança remos 
ampliação de significações. Reportando à singularidade do trabalho que 
Dimas Ricardo Rosa construiu em sua pesquisa, foi a modelagem 3D que 
deu caráter às novas tessituras e rompeu com os padrões especí cos. Ele 
não somente instaurou o conceito de interface para uma natureza híbrida, 
como viveu em suas experiências, o que o faz ser um artista professor.

1 LAMPERT, Jociele. Interface arte-moda: tecendo um olhar crítico-estético do professor de Artes Visuais. Universidade Federal de 
Santa Maria. Dissertação de Mestrado em Educação - PPGE, 169 páginas, 2005. 
2 ROSA, Dimas Ricardo. L’interface comme processus de passage dans le système des arts. Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis 
Arts Plastiques, 1998, p. 28. 
3 TOLSTOI, Leon. O que é arte? São Paulo: Ediouros, 2002.
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A seu modo, abriu a consciência de maravilhamento em sua pesquisa. O 
argumento está descrito em seu site, onde criou o motoqueiro, cujo per-
sonagem está relacionado ao arquétipo do Paladino:

“Um personagem combatente da justiça, honesto e disposto a sacri car-se 
por sua gente (…), a classe paladino, é a que congrega os personagens de 
ética irretocável, são leais e bons. A  gura que planejava-se adotar para este 
papel, era a do motoqueiro, ele representa um cruzado da pós-modernida-
de. A moto é seu cavalo, suas roupas são sua armadura e o capacete é o seu 
elmo. Um motoqueiro vestido de branco não funciona. Assim, este paladino 
veste preto, justamente a cor clássica, que usam os homens maus, os vilões. 
Portanto, este paladino tem um toque de anti-herói, o que de certa forma 
re ete os dias de hoje, um mundo em que heróis são cada vez mais raros, 
ou simplesmente mudaram e não são mais facilmente reconhecidos. Heróis 
não são super-heróis, talvez, se pareçam com um cara comum.” 4

Para Bachelard, o maravilhamento beira o devaneio cósmico. A criação 
de um personagem com a descrição de sua energia, é tão instigante para 
uma imagem poético que “uma imagem poét ica testemunha uma alma 
que descobre o seu mundo, o mundo onde ela gostaria de viver, onde ela 
é  digna de viver, ou ainda, mundos imaginados determinam profundas 
comunhõe s de devaneios”5 . O devaneio poé tico propicia o mundo dos 
mundos, um mundo onde o artista fazia suas cruzadas, vivia suas aventu-
ras, vestia-se como um personagem carregando seu elmo e cavalgando 
sua  motocicleta, sendo um dos melhores exemplos de professor e artista. 

De professor, pelo mergulho vivo na pesquisa em suas próprias experi-
ências; como artista,  com a capacidade criativa livre, guiado pelo desejo 
como personagem  que se permite a confi ança de estar no mundo. De 
acordo com Martins & Aranha, “a Arte é um dos modos pelos quais o ho-
mem atribui sentido à realidade que o cerca, e uma forma de organização 
que transforma a experiência, o vivido, em objeto de conhecimento, sen-
do, portanto, simbólica” 6.

É inegável a entrega que Dimas Ricardo Rosa viveu como artista e exerceu 
sabiamente, ainda que no silencio e recolhimento de seu ateliê privado ou 
deambulando em suas modelagens 3D. Como professor concebeu currí-
culos, articulou com ponderação a voz no Departamento de Artes Visuais 
na UDESC, realizou intensas pesquisas sobre desenho digital, e por fi m, foi 
avante ao seu tempo, porque desenvolveu o conceito de natureza híbrida 
muito antes desta palavra se tornar moeda em voga. Assim, foi um visio-
nário em meio à realidade, criou e deu consistencia a um mundo, tal como 
reporta o pensamento de T.S. Eliot 7: 

Vai, vai, vai, disse o pás saro: o gê nero humano
Não  pode suportar tanta realidade. 
O tempo passado e o tempo futuro, 
O que poderia ter sido e o que foi, 
Convergem para um só  momento, que é  sempre presente.

4 Site: http://www.escultopintura.com.br 
5 BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p.12. 
6 MARTINS, Maria Helena; ARANHA, Maria L. de Arruda. Temas de fi losofi a. São Paulo: Editora Moderna, 1998, p. 136. 
7 ELIOT, T. S. Poesia. 2. ed. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Arx, 2004. (Obra completa, v I).
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DIMAS NO ENSINO DA ARTE
Sandra Ramalho e Oliveira
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    Pensar  em  Dimas  Ricardo  Rosa  remete  antes  à  pessoa  do  que  ao  
artista;  ou ao  ser  humano  mais  do  que  à  sua  produção.  Mas  isto  já  
é  falar  da  sua  obra,  pois evidencia o fato de que ela não era dada a ver, 
restando não sei se tímida, humilde ou modestamente, no espaço expo-
sitivo doméstico da sua própria casa, embora algumas, como  a  que  será  
referência  deste  texto,  façam  parte  de  algumas  poucas  coleçõespar-
ticulares em domicílios outros. Trata-se de uma aerografi a, Sem Título, 
datada de 1991,  executada  em  tinta  acrílica  sobre  tela  e  entretela, me-
dindo  130  x  153cm,  que hoje faz parteda coleção deRicardo Hartmann, 
residente em Porto Alegre.

Dúvidas me invadem, ao ter que me referir a uma imagem de um docu-
mento que celebra a memória de Dimas Ricardo, visando eternizala. Como 
abordá-la? Ora, antes  de  qualquer  sofi sticação  teórica  acadêmica,  que  
muitas vezes  redundam  em hermetismo,  convençome  que  devo  falar  
do  meu  lugar,  do  de  uma  estimuladora  de futuros  e  atuais  professo-
res  de  arte,  tendo  como   fi nalidade  principal  que  eles diversifi quem 
os seus próprios objetos de estudo e os propostos pelas suas curadorias 
educacionais  quando  selecionam  imagens  da  arte  para  o  estudo  de 
seus  alunos,  bem como  os  modos  de  acesso  a  eles.  Ou  seja,  falo  do  
lugar  de  uma  professora  da Licenciatura em Artes Visuais, na Gradua-
ção, e membro da Linha de Pesquisa Ensino das Artes Visuais, na Pós-Gra-
duação, ambos na UDESC. 

Volto-me então para as velhas raízes teórico-metodoloógicas que 

sustentaram meu doutorado, realizado na década de noventa do século 
XX, há exatos 30 anos. Ali, pela raridade, na época, de proposições me-
todológicas para além dos “eu acho” ou “eu sinto”, ou dos “é forte!” ou “é 
instigante!” para dar conta da leitura, um dos tripés dos Parâmetros Curri-
culares Nacionais/PCN’s para o Ensino da Arte, assim como para o preco-
nizado pelos PCSC’s, semelhantes pressupostos triádicos propostos para  
Santa  Catarina,  lancei-me  ao  desafi o  de  adotar  um  problema  evidente  
da realidade para problema de pesquisa do doutorado.

Não  que  nada  existisse  sobre leitura  de  imagens,  mas  o  que  havia  
eram experiências  e  teorias  de  estrangeiros,  distantes  não  só  do  nos-
so  contexto,  mas igualmente  da  cultura  escolar  no  que  se  referia  à 
arte,  uma  obrigatoriedade  até  certo ponto recente e incômoda na Escola 
brasileira (Lei 5692/71) pois, como tudo o que é novo,  causa  estranheza  e  
incomoda,  o  que  vivenciei  de  perto,  como  professora  dos então cha-
mados I e II graus, públicos e privados, hoje Ensinos Fundamental e Médio.

O  arcabouço  teórico-metodológico  construído  a  partir  da semiótica  
visual discursiva  não  se  destina  nem  destinava  a  iniciados  como 
alguns  podem  pensar  mas, ao  contrário,  ousei  construir  em  uma  
abordagem  alternativa  a  o  que  havia  então, voltado  à  sala  de  aula,  
para  fugir  de  achismos  e  sentidos aleatórios.  Considera os sentidos,  
sim,  mas  de  efeitos  de  sentido  a  partir  da  lógica  da  discursividade.  
Não  se trata de mera intuição, embora o sensível seja tão considerado 
quanto o inteligível em uma  proposição de  leitura  de  imagens  para  a  
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Educação. Ou  para  um  processo  de imagemização– também denomi-
nado, equivocadamente, a meu ver, de alfabetização estética. O  fato  é  
que  intuo  que  se trata  de  uma  proposta  mais ousada,  ao  menos,  do 
que uma fala inter paris, pois além da consistência teórica inerente a um 
estudo acadêmico,  o  que  considero  sempre  um  aprofundamento,  é  
necessário  um  retorno  desse mergulho  à  linha  d’agua,  onde  a  maioria  
dos  banhistas  nadam  ou  boiam.  Há  que  se desenvolver  uma  aborda-
gem  para  seduzi-los.  Tento,  então,  sintetizar  a  partir  de  uma imagem 
do Dimas, no intuito de que seu trabalho e ele cheguem, também, às salas 
de aula. 

Eis então a imagem criada por Dimas Ricardo Rosa para referenciar algu-
mas considerações sobre um possível – e não o único, nem o melhor, nem 
o mais adquado –  modo  de  abordar  uma  imagem  em  processos  de  
ensino  de  arte,  conforme  dados apresentados  anteriormente.  O  porquê  
da  escolha?  Primeiro,  que  apresenta  poucos elementos,  e  portanto,  do  
mesmo  modo  como  um  texto  sintético  (em  palavras, sintaxes e senti-
dos delas derivadas a serem reintegradas pelo interlocutor) é adequado 
para  a  alfabetização  verbal,  um  texto  visual  sem  muitos  elementos  
(formas  e  cores entre  outros,  suas  sintaxes  e  os  sentidos  delas  deri-
vadas  a  serem  reintegradas  pelo interlocutor) é adequado para a leitura 
do visual. 

Segundo porque, após  sua  partida,  ao  termos  acesso  aos seus  
trabalhos, encontrei   esse   cuja   predominância   é   da   cor   amarela, em 

tons,   matizes  e complementares,  o  que  me  causou  estranhamento,  
já  que  na época  em  que  éramos colegas professores eu ouvia, entre os 
alunos, a recomendação para nada criarem em amerelo para o Professor 
Dimas, pois havia um problema entre  ele e aquela cor. Não sei  o  porquê,  
nem  se  alguém   sabe.  Estranhei,  apenas, encontrar  esse  amarelo elo-
quente, e a escolha talvez seja uma tentativa de ententer. 

Antes  de   iniciar  a  análise,  recomendo   fugir   de  qualquer   ímpeto  
de “decodifi cação”a priori, de tentar entender “o que o artista quis dizer”, 
partindo para a desconstrução da imagem: nada de ansiedade para se 
descobrir do que se trata; o foco está apenas no que se vê. Ainda não se 
trata da análise, mas da preparação da imagem para  a  leitura.  Uma  mera  
leitura  formal,  dizem  e  dirão.  Até  certo  ponto.  Isto  não é semiótica, é 
leitura formal, mesmo. O que se adota da semiótica é o entendimento de 
uma imagem como um texto visual, e como todo texto, desmembrável, 
apenas a título de  análise,  em  Plano  de  Expressão  e  Plano  de  Conte-
údo,  derivados,  com  vantagens, dos   conceitos   de  signifi cante   e   sig-
nifi cado saussureanos.   Consitem   em   uma classifi cação estritamente 
provisória e com objetivos analíticos, uma vez que expressão  e  conteúdo  
inexistem  separadamente.  Trata-se  de  planos  indissociáveis,  entre  os 
quais  não  há  qualquer  hierarquia.  Mas  para  este  modelo  de  análise,  
a  distinção  é fundamental,   como   também   para   as   mais   diversas   
ramifi cações   da   semiótica discursiva.
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Diante  de  nós,  uma  imagem.  A  proposta  pedagógica  que  proponho  
desde  a tese de doutorado, prevê, incialmente, encontrar sua estrutura 
básica da imagem. Que linha(s)  ou  que  forma(s)  predominam  como  
axiais,  explícitos  ou  subjecentes  às fi guras?  Nesta  imagem,  seria  o  
ângulo  à  esquerda?  Ou  o  ângulo  complementado  por uma  forma  
redonda  que  dele  se  aproxima? Ou  apenas  um  semi-círculo?  Ou  as 
horizontalidades? Como de sorte todos os demais passos desse modelo 
para a Educação,  cada  passo  é  totalmente  fl exível  e  outras  possibi-
lidades poderiam  ser  arroladas nesta etapa. Croquis, rascunhos ajudam, 
assim como  na etapa seguinte. Entretanto, o espaço a que dispomos aqui 
não o permite muitos detalhamentos; por outro lado, nem é necessário,  
pois  cada  professor  saberá  complementar,  ele  mesmo,  as  sugestões 

propostas. Voltemo-nos,  então,  para  a  etapa  seguinte: a dos  esquemas  
visuais.  Aqui também  vale  a  visão  de  cada  um.  Podese  apenas  fazer  
um  esquema  contornando todas as  formas; servirá para vê-las  melhor, 
abstraindo as cores, deixando de  lado as massas. Mas se pode descons-
truir a imagem, formalmente, criando imagens só com as retas, ou só com 
a linhas circulares, ou com as sinuosas. No caso de haverem planos, no 
sentido da perspectiva, pode-sa separar os planos em esquemas distintos. 

É então o  momento  de  começar  a  análise  e,  assim  como  se  identifi 
cam,  no ensino  e  aprendizagem do verbal,  aqui  se  busca  identifi car  
quais  as  categorias  do visual,  no  Plano  de  Expressão,  ainda  evitando  
entrar  no  campo  semântico.  O  que vejo?  Linhas  retas  horizontais  pre-
dominantes;  quatro  linhas  diagonais  contornando uma  fi gura em  forma 
de  ângulo obtuso; e uma  linha contornando um círculo cortado pelas  
extremidades  do  suporte;  ou  seja,  uma  linha  curva  contorna  uma   
semi-circunferência. E quanto às formas? São as que as linhas contornam. 
Trata-se de uma composição clara: um  ângulo obtuso, uma  semi-cir-
cunferência e as  várias  faixas que as  horizontais  determinam.  Quanto  
às  cores,  também  mereceriam  um  estudo  mais acurado,  mais  aí  
está  retumbante  o  amarelo,  em  diversos  tons  até  o  laranja,  e  seus 
complementares.  Quanto  à  textura,  sabe-se  que  as  tintas  foram  co-
locadas  sobre  a entretela, o que não é perceptível na reprodução, mas 
sabe-se que, pelos pequeninos ângulos  retos  e  os  pequeninos  qua-
drados  que  determinam  sua  textura,  imprimem  ao todo um efeitos 
de sentido de ordem, de organização. Faltaria ainda analisar, mesmo que
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apenas  pontuando,  como  aqui  foi  feito,  as  dimensões  e  os pontos,  ge-
ométricos, gráfi cos e de atenção. Completariam a análise dos Elementos 
Constitutivos do Plano da Expressão.  Ainda  nesse  campo,  no  do  Plano  
da  Expressão,  após  análise  de  cada elemento constitutivo, os quais 
conjuntamente formam um  sintagma que  é a  imagem analisada, a  partir  
das  escolhas  nos  paradigmas  ponto,  linha,  forma,  cor,  textura, dimen-
são, parte-se para a busca dos Procedimentos Relacionais, ou seja, das 
articulações dos elementos constitutivos entre si, espécie de sintaxe do 
visual: são as reiterações (ou isotopias) e os contrastes, a simetria e as as-
simetrias, o equilíbrio e os desequilíbrios,  a  clareza  e  as  ambiguidades, 
a linearidade  e  a  pictorialidade,  a  harmonia  e  a desarmonia,  o  ritmo  
regular  e  os  irregulares,  o  movimento  e  a  estaticidade,  a profundida-
de e a superfi cialidade, a luminosidade e a obscuridade, a estabilidade e 
as instabilidades,  a  dinamicidade  e  a  monotonia,  a  transparência e  a  
opacidade,  entre outras muitas possibilidades. 

Exceto  pela  subdivisão  do  texto  em  Plano  de  Expressão  e  Plano  
de  Conteúdo,  o  que  se  dá  apenas  e  unicamente  para  efeitos  de  
estudo, até  aqui  o  que  temos  é uma  análise  estética,  formal,  com-
posicional,  a  partir  de  conteúdos  de  cursos  e  livros de  arte  ou  lin-
guagem  visual.  Então,  exceto  pelo  desmenbramento  do  todo  que  é 
a imagem  em  Plano  de  Expressão  e  Plano  de  Conteúdo,  é  neste  
último  que  entra, novamente,  a  semiótica,  para  articular  o  que  foi  
visto  com  os  efeitos  de  sentido  que produzem no encontro com o 
leitor. Que efeitos de sentido percebe o observador, em contato   com   

a   imagem?   Frio?   Calor?   Sente   movimento?   Ou   estaticidade?   Há 
profundidade?  Tranaparência?  Que  efeitos  de  sentido,  sensações,  sen-
timentos,  cada uma desses fenômenos estéticos suscitam, por si só? E no 
conjunto da obra? Daí   se   poder   perceber   que   as   articulações   entre  
os   elementos,   ou  os procedimentos relacionais, como a sintaxe na lin-
guagem verbal, é o que vai levando o observador a encontrar e sobrepor 
sentidos em relação à obra.

Superando a fase de relacionamento de elementos por meio dos proce-
dimentos e passado às fi guras, em analogia com o mundo natural: seria a 
aurora ou o ocaso? O confronto das faixas coloridas aludem ao horizonte  
por suas linhas – obviamnte - horizontais, ao passo que a grande circunfe-
rência remete aos efeitos de sentido de astro, oa sol talvez, o qual denota 
estar entre dois hemisférios, dia no norte e noite no sul. E o grande ângulo, 
a que ideias remete? Muitos outros efeitos de sentido seriam  encontrados  
em  leituras  diversas, feitas no coletivo ou individualmente, cotejando-as 
depois. Como vimos, Dimas Ricardo Rosa apresenta um potencial para o 
estudo introdutório – o que não quer dizer primário, muito pelo contrário – 
das linguagens visuais nas escolas.
 
A semiótica discursiva contemporânea não mais se preocupa com a lei-
tura de textos, mas de situações, como explica Eric Landowski em diver-
sas de suas publicações,  com  destaque  para o  artigo “Le  regard  im-
pliqué”,  publicado  na Revista  Lusitana, Lisboa,  1998  e  no  Brasil, nas 
escolas, para além do meramente intuitivo. Por este motivo, retomo um
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parágrafo de um capítulo que escrevi para o livro “Do sensível ao inteligí-
vel: duas décadas de construção do sentido”, organizado por Ana Claudia 
de Oliveira para a Editora Estação das Letras e Cores, em 2014, intitulado 
“Sentidos de uma teoria do sentido no campo das linguagens visuais”:

É  certo  que  a  semiótica  das  interações,  ou  das  práticas  ou  
das  situações (...)  apresenta  aparatos  teórico-metodológicos  mais  
abrangentes  e  menos problemáticos  do  que  a  semiótica  do  texto  
visual  ou  do  texto  sincrético. Mas    Escola    demanda    procedimen-
tos    didáticos,    não    exatamente simplifi cados,   mas   constituídos   
a   partir   de   uma   lógica   acessível   a debutantes,  de  modo  a  não  
excluí-los  do  processo  de  colhimento  porantecipação.  Em  outras  
palavras,  como  apresentar  aos  aprendizes  os  clássicos, quando 
eles sequer prenderam a ler? 

Não  se  trata  de  uma  abordagem  ideológica,  mas  espistemológica.  
Outras  áreas  de  conhecimento  usam  as  imagens  para  estudo  de  seus  
objetos  específi cos.  O objeto mesmo da semiótica é, de um modo geral, 
as linguagens e seu funcionamento e mais especifi camente,  na semiótica 
discursiva, observar como o texto, verbal,  visual, sonoro ou outro, e como 
as situações, práticas ou interações “fazem” para dizer o que dizem. 
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DIMAS EXPLI-CITADO
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 Percorrendo este catálogo vimos serem feitas abordagens diversas atra-
vés de obras ainda desconhecidas por um público para além do ambiente 
de familiares e amigos. Como então fechar este trabalho? Como termi-
nar as descobertas? Elas nunca terminam, mas me coube este arremate 
da memória viva de Dimas Ricardo Rosa. Descobrimos um artista recluso, 
acanhado, escondido. 

Meus fi lhos e eu mesma vivíamos em sua órbita mantendo a distancia e 
a proximidade. Dualidade em pessoa, perto demais queimava, longe de-
mais esfriava. A UDESC só teve a oportunidade de viver com a ponta do 
iceberg. O topo revelado é do servidor que “professorou” durante anos, 
atuou como orientador e apaixonado pela arte e o fazer artístico. Sempre 
lembramos de um sujeito fi rme, convicto e buscando a justiça e a impar-
cialidade. Um cara sério, mantendo discreta sua paixão.  

Ele era engraçado, irreverente, ousado e ao mesmo tempo era sério e ti-
nha uma cara de brabo, parecia muito severo e era bastante conservador. 
Era também umas tantas coisas mais que não eram reveladas para seu 
ambiente de trabalho, todos somos. Buscarei explicitar algumas destas 
atividades sem a pretensão de abordar a todas. Pai apaixonado, Passari-
nheiro compulsivo, Parceiro de aventuras e aprendizagem, Piloto ousado 
e independente, Provocador das questões fi losófi cas e Profundo em seus 
pensar. Junto com Professor serão 7 Ps. Muitos parabéns ele sempre me-
receu sem nunca conseguir se crer merecedor. Humilde e sonhador, seus 
quadros revelam uma parte de suas paixões e suas preferências estéticas, 

acolhendo elementos para entender sua dualidade.

Mesmo como professor, ocultou uma dimensão de suas atividades sem 
estar escondida. A educação a distância, através de seus tutoriais, foi uma 
forma de atração altruísta em que ele devolveu ao mundo aquilo que ele 
queria ter encontrado. O volume de trabalho que teve para produzir as 
intermináveis páginas de tutoriais para que qualquer pessoa conseguisse 
aprender a usar um software de alta qualidade na criação de formas di-
gitais não consegue ser facilmente percebido. São mais de 200 tutoriais, 
com mais de 20 páginas cada um com milhares de instruções escritas em 
imagens e texto. Um esforço impressionante e difícil de ser quantifi cado, 
remunerado e retribuído. Dimas colhia o agradecimento espontâneo de 
seus usuários, diariamente em quantidade impressionante.  

Ele foi pai de dois meninos e era apaixonado por ambos. Desejou os dois 
fi lhos com a mesma intensidade. Eles eram nossos planos e se fi zeram 
juntos com anos de diferença. Sempre foram dois, em nossos desejos, em 
nossos sonhos, em nossa casa. Quando falo paixão estou me referindo 
a uma força energética muito intensa e que por vezes não se consegue 
dosar. Era muito intenso em tudo que fazia e no amor aos fi lhos não era di-
ferente. Ele tinha uma difi culdade muito grande de fi car longe deles. Em 
uma ocasião em que o fi lho mais velho iria morar fora de nossa casa, Dimas 
entrou em prantos e não conseguiu suportar a perda. Os planos foram re-
vertidos e Lucas morou com a gente até o fi m. O pranto fez explicitar um 
pai apaixonado e que discutia freneticamente com todos da família, mas
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que dependia deste entorno familiar para se sentir fi rme e seguro.

Uma paixão de infância pelos pássaros voltou a ser revelada logo que nas-
ceu seu primeiro fi lho. Inocentemente foram adquiridos dois periquitos 
australianos em uma pequena gaiola. Era apenas o primeiro gesto de uma 
atividade que tomou seu tempo, seu coração, sua engenhosidade no trato 
dos mesmos. Criou pássaros durante mais de 10 anos e foram diversas ra-
ças e tipos de manejo. Quando fomos para a França fazer doutorado ele se 
viu obrigado a se desfazer de seu plantel com 90 aves. Periquitos, agapor-
nis, catarinas, head hunter, roselas, coleririnhas, saíras. Espécies diferentes 
com estéticas que sensibilizaram Dimas. Ele se afastou dos pássaros devi-
do à sua missão profi ssional de obter o título de Doutor.  

Ao retornarmos, não levou muito tempo para retomar esta paixão che-
gando a ter mais de 120 aves novamente dos periquitos australianos. Uma 
forte alergia à poeira dos mesmos o obrigou a trocar a espécie passando a 
criar roselas. Aves de maior porte que exigiram dele muitas habilidades de 
bricolagem para instalar água encanada e esgoto para as aves. Ele cons-
truiu as voadeiras, as gaiolas de criação e os ninhos com as próprias mãos 
e com ferramentas da ofi cina de seu pai e que nos foi confi ada. Durante 
mais de dois meses nossa sala em casa se transformou em uma fábrica de 
gaiolas com solda, rebites, cortes de alumínio e grades por todos os lados. 
Atenciosamente ele cuidava desta paixão de modo religioso. O trato dos 
animais exigia duas horas diárias e sua dedicação gerou resultados. Gra-
dativamente foi aumentando o 

numero de nascimentos a cada ano, chegando a 16 aves novas no plantel 
em uma única temporada. Quando se desfez das roselas, elas eram mais 
de 70 aves. Mais uma vez ele mostrou sua compulsão apaixonada tendo 
reformado a casa par adaptar às necessidades de um criatório de aves 
homologado pela autoridade ambiental.  Sua afeição pelo trato com aves 
o fez optar por credenciar-se para poder criar pássaros do “nosso mato”. 
Quando faleceu tinha 26 pássaros nativos da fauna brasileira e acreditava 
estar contribuindo para a preservação da natureza e da perpetuação de 
uma espécie ameaçada de extinção.

Dimas Ricardo Rosa parceiro é mais uma porção revelada do mesmo. Nos-
so casamento tinha 35 anos quando o contrato foi interrompido. Como 
parceiros passamos por fases de formação, crescimento, partilha e con-
quistas. Conheci em 1979 um estudante de arquitetura que já demonstra-
va a paixão pela arte. Conheci um artista que expunha no Salão Estadual 
de Artes Universitárias de Santa Catarina. Neste evento havia recebido um 
prêmio com suas esculturas. As suas primeiras esculturas foram resultado 
de um exercício plástico feito na disciplina de Fundamentos de Lingua-
gem Visual, no primeiro ano do curso de arquitetura. Era o segundo ano 
que Dimas era premiado com suas esculturas. 

Nosso casamento foi de dois estudantes de arquitetura com 20 e 26 anos 
de idade, colamos grau juntos, já com 2 anos de casamento. Construímos 
nossa casa, tivemos dois fi lhos e partilhamos nossa formação de mestra-
do e doutorado quando fomos morar na França por um período de mais de 
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três anos. A parceria era nossa força quando longe de todos exploramos 
museus, história, estradas da Europa, mergulhando em nossa formação, 
ele em artes e eu em engenharia de produção.

Esta aventura feita em parceria era defi nida por ele como a nossa “saga do 
herói”. Nunca tinha saído do país e foi para a França inicialmente sozinho, 
ele nunca tinha entrado em um avião e atravessou o atlântico quando o 
fez pela primeira vez. Nossas defesas de doutorado tiveram uma diferença 
de 30 dias e foram em dois países diferentes. Tomamos rumos distintos, 
mas permanecíamos parceiros alinhados. Nossos fi lhos nos seguiam, aju-
davam, exigiam e formávamos aquilo que Dimas defi nia como sua famí-
lia.  O piloto foi uma revelação tardia de algo que já havia se manifestado 
antes. Tínhamos duas pequenas motos antes de nossa formatura. Foram 
trocadas por nosso primeiro carro. Desde então, Dimas sonhava voltar a 
ser piloto e o espaço na garagem era um impeditivo. Quando nossos fi 
lhos ganharam um carro e a garagem tinha que ser ampliada, foi impos-
sível conter o impulso, comprou uma moto por telefone, pagou no banco 
e recebeu em casa com um caminhão da concessionária. De seu jeito in-
trospectivo ele não conheceu o vendedor, nunca esteve na loja. Dai teve 
início a seqüência de motos, de viagens, de personalização de temas para 
a pesquisa, de tatuagens evocando seus fi lhos, nossa parceria e a paixão 
pelas motos. Foram motos de 300 cilindradas, depois de 600, passou para 
1600 e ele ainda personalizou a pintura de duas delas. Foram 4 motos e 
muitos destinos. 

Percorremos mais de 40 mil quilômetros juntos, principalmente com as 
Harleys onde ele usava a caveira como tema de sua personalização. Esta 
era uma escolha que traduzia sua busca pela justiça. A caveira remete para 
o conceito de igualdade, “somos todos as nossas caveiras” é o lema. Nisso 
ele acreditava com paixão. Explicando sua escolha, revela-se a fragilidade 
escondida. Ele usava a caveira para assustar os demais porque tinha medo 
do mundo. Tatuou mais de 10 caveiras em seus braços com o nome de 
seus fi lhos, Lucas e Bruno, além do meu nome em seu braço esquerdo. 
Tatuou em sua pele motocicletas, motores, bombas de gasolina, caveiras 
e correntes e ainda pretendia incluir pássaros. Não teve tempo para isso.

Dimas Ricardo Rosa era um profundo provocador que se protegia em sua 
casa, onde convivia com suas expressões, suas paixões, sua família, seus 
hobbies, seus mistérios. Eu tive o privilégio de conhecer mais algumas 
camadas desconhecida de muitos, mas tenho a convicção que mesmo 
eu não consegui conhecer a profundidade que ele trazia em si. Seu último 
projeto e que acabou consumindo sua saúde e sua vida foi um deck de 
madeira de mais de 70 m2 que estava sendo executado já fazia 6 meses, 
estava em fase de fi nalização quando nos deixou. Passou seus últimos 
dias construindo com suas próprias mãos e com ajuda minha e dos fi lhos. 
Passámos horas intermináveis serrando, pregando, cortando, pintando. 
O“expediente” todos os dias terminava as 22 horas. Dimas queria mostrar 
para os fi lhos como era possível desejar, planejar e executar um projeto 
com determinação.   
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Era humano, forte, determinado, tinha gostos e crenças distintos e colo-
cava paixão em tudo que fazia. Seus projetos pessoais ou o currículo do 
curso de artes recebiam a mesma dedicação, força e paixão. Tínhamos 
algumas diferenças, tínhamos muitas paixões em comum, tenho agora 
muita saudade e uma missão, fazer conhecer e preservar o fazer criativo 
de um artista ermitão.
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   Dimas Ricardo Rosa, nascido em Florianópolis em 1954, foi o primeiro 
neto de duas famílias, do pai e da mãe. Cresceu com os cuidados e o ca-
rinho de todos até a chegada de seus irmãos gêmeos. Então teve que se 
dividir e partilhar. 

Conviveu com o fazer artístico de seu pai e desenvolveu com isso uma 
grande intimidade com a arte e sua história. Optou pelo curso de arquite-
tura, integrando a primeira turma da UFSC em 1977. Já em 1978 inscreveu 
uma escultura no Salão Universitário de Artes e foi premiado. Novamente 
em 1979 construiu novas peças e novamente foi premiado, desta vez no 
Salão estadual e o Salão Universitário Nacional de Artes. 

Em 1979, na faculdade conheceu sua esposa com quem casou em 1981. 
Em 1980 construiu sua proposta escultórica, propondo uma escultura com 
movimento usando o pêndulo para gerar dinâmica. Mais uma vez foi pre-
miado. 

A formatura foi em fevereiro de 1983. Em 1984 foi professor colaborador 
na UFSC na área de geometria. Em 1985 foi admitido na UDESC onde per-
maneceu atuante até a sua morte precoce. Nesta ocasião já tinha cursado 
sua primeira especialização em Desenho na UFSC, mais uma vez junto 
com sua esposa. Uma vez na UDESC cursou uma segunda especialização, 
desta vez em artes, junto com seus colegas professores do departamento 
de artes plásticas. 

Dedicou-se com afinco as atividades da oficina de madeira e solda e orien-
tava alunos no fazer artístico de esculturas em madeira e em cimento. Di-
nâmico levou a escultura de seus alunos para uma exposição em praça 
pública no Largo da Catedral Metropolitana de Florianópolis. 

Sempre gostou da pintura apesar de se apresentar para o meio artístico 
como escultor. O uso do aerógrafo o fez buscar telas cada vez maiores, 
chegando a pintar telas de mais de 2 metros. 

Seguindo em sua formação, buscou o mestrado e o doutorado na Europa, 
em uma longa permanência na França, onde teve que vencer a barreira da 
língua, da mudança com sua família para um país distante, longe de tudo 
e de todos mas acompanhado da sua esposa e filhos que sempre foram 
a sua maior força.

O Mestrado foi concluído em 1995 e o doutorado em 1998, quando voltou 
para o Brasil realizado e ainda inquieto com a arte, desta vez interpretada 
sob a ótica da interface entre escultura e pintura. Em uma atividade de 
pesquisa ele tomou conhecimento de um software de modelagem virtual 
e encontrou nova motivação e um novo caminho no mundo digital. Desde 
então não mais pintou nem esculpiu, mas fez um esforço sobre humano 
de escrever dezenas de tutoriais e milhares de instruções para que qual-
quer um conseguisse aprender sozinho, como ele mesmo gostava, a tra-
balhar com o 3DMax.  
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Obteve com este feito um reconhecimento muito grande do ambiente ex-
tra universidade, constituindo um reconhecido como especialista sobre o 
assunto no Brasil e sendo o pioneiro em arte e tecnologia digital em Santa 
Catarina.

                                                     Dimas Ricardo Rosa
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Ana Carolina Ramos. Graduada em Artes Visuais pela Universidade do Es-
tado de Santa Catarina (UDESC), enfatizando sua formação na pintura, de-
senho e performance, tanto no meio tradicional quanto digital. Traz como 
foco de pesquisa a imagem de corpo feminino no contemporâneo e suas 
raízes na História da Arte, assim como o que é ser mulher no mundo. Site: 
http://anaramosportfolio.tumblr.com.

Ana Carolina Martins Ferreira. Graduada em Artes Visuais na Universidade 
do Estado de Santa Catarina desde 2014 e membro do Grupo de Estudos 
Estúdio de Pintura Apotheke desde 2015. Pesquisa principalmente a pin-
tura e suas intersecções com o mundo digital, bem como o espaço do 
naturalismo e hiperrealismo na arte contemporânea.  

Carla Abraão. Mestre em Artes Visuais, na linha de História da Arte, pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Bacharela em Cine-
ma pela Faculdade de Artes do Paraná (atual UNESPAR) em 2013. Foi pro-
fessora substituta no curso de Cinema da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) de 2014 a 2016, ministrando disciplinas relacionadas à his-
tória da arte, fotografia, cinema e videoarte. Tem experiência na área de 
artes, com ênfase em cinema, atuando principalmente em direção de fo-
tografia. Áreas de interesse: história da arte, arte contemporânea, cinema, 
ensino, gênero.

Daniela Trombetta. Graduada Artes Visuais pela Universidade do Estado 

de Santa Catarina - UDESC e discente do Curso de Design de Games pela 
Microcamp Tecnologia. Com uma extensa vivência no âmbito da dança, 
tem esta temática refletida em múltiplos trabalhos, aplicando um realce 
ao movimento a partir de diferentes mídias, tais como: desenho, pintura, 
escultura e fotografia. 

Fabio Savicki Henschel. Graduado em Artes Visuais pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC, membro do Grupo de Estudos Estúdio 
de Pintura Apotheke. Norteia sua pesquisa e formação dentro das lingua-
gens gráfica, fotográfi ca e pictórica explorando na docência suas poten-
cialidades.

Francine Goudel. Doutora em Artes Visuais pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina - UDESC, Mestre em Estudos Avançados em História 
da Arte pela Universidade de Barcelona - UB, Espanha, Pósgraduada em 
Gestão Cultural pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 
Nacional de Córdoba - UNC, Argentina e Graduada em Licenciatura em 
Artes Plásticas pelo Centro de Artes da UDESC. É fundadora da Lugar Es-
pecífico, uma plataforma especializada em serviços para Artistas Visuais e 
Circuito de Arte Contemporânea (2014-2018). É coordenadora da Agenda 
Cultural e Programa de Residência Artística do Espaço Cultural Armazém 
- Coletivo Elza, em Florianópolis e Diretora Executiva do PRAC#3 - Progra-
ma de Residência Artística da Casinha#3, em São Paulo. É membro da As-
sociação Brasileira de Críticos de Arte - ABCA. (www,francinegoudel.com).
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Jociele Lampert. Doutora em Artes Visuais pela ECA/USP (2009); Mestre 
em Educação pela UFSM (2005). Possui Graduação em Desenho e Plás-
tica Bacharelado em Pintura, pela Universidade Federal de Santa Maria 
(2002) e Graduação em Desenho e Plástica Licenciatura pela Universida-
de Federal de Santa Maria (2003). Desenvolveu pesquisa como professora 
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York como Bolsista Fulbright (2013), é Professora Associada na Universida-
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pós-graduação, orienta trabalhos na Linha de Pesquisa de Ensino de Arte 
e na Graduação em Artes Visuais. Foi Coordenadora de Estágio CEART/
UDESC (2006-2009); Chefe de Departamento de Artes Visuais-UDESC 
(2009-2011); Coordenadora do PIBID/CAPES/UDESC da área de Artes Vi-
suais (2011-2016). Foi Coordenadora de PPGAV-UDESC (2015) e Coordena-
dora de Pós-Graduação da UDESC (2016). É membro do Grupo de Estu-
dos e Pesquisa em Arte, Educação e Cultura UFSM/CNPq. Membro/Líder 
do Grupo de Pesquisa Entre PaisagensUDESC/CNPq. Coordenadora do 
Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke (UDESC). É Editora Chefe 
do Periódico Revista Apotheke. Tem experiência na área de Artes Visuais, 
atuando principalmente nos seguintes temas: pintura, arte e educação, 
formação docente. É membro associado da ANPAP. Site: www.jocielelam-
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pecialização em Desenho pela UFSC. Atuou na área de planejamento de 
transportes durante 8 anos. Mestrado na Área de Produto da Engenha-
ria de Produção com ênfase em Ergonomia. Fez parte de seu doutorado 
na Université de Paris 8 - Vincennes Saint-Denis obtendo o título junto 
á Universidade Federal de Santa Catarina como Doutora em Engenha-
ria de Produção - área Gestão Integrada do Design. Concluiu em 2010 
PósDoutorado em Empreendedorismo no Programa de Pós-Graduação

123



e Gestão do Conhecimento. Atua como professora da UDESC no curso 
de Design e como  pesquisadora  convidada  do  Centre  de Recherches  
sur l Image  e  Cognitions  -  Sorbone  - Université de Paris 1. Coordenou 
projetos junto ao Laboratório de Design da UDESC e Núcleo de  Inovação  
e  Design  SEBRAE  estimulando  atividades  profi ssionais  de  estudantes  
e  artesãos. Pesquisa sobre estratégias de educação e empreendedoris-
mo. Recebeu o Prêmio de Mulheres que  Fazem  a  Diferença -  2010  da  
Associação  Comercial  e  Industrial  de  Florianópolis  -  ACIF. Atua como 
instrutora credenciada do programa Empretec. PNUD – ONU.

124




