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FONTES IMPRESSAS SOBRE A MÚSICA EM FLORIANÓPOLIS NAS PRIMEIRAS 
DÉCADAS DA REPÚBLICA¹ 

A atuação dos compositores desterrenses no século XIX 
 

Marcos Tadeu Holler², Pedro Loch Gonçalves³ 
 
 

Palavras Chave: Imprensa em Desterro, História da Música em Santa Catarina, Compositores.  
 
Esta pesquisa tem como objetivo levantar informações sobre os compositores que viviam em Desterro 
(atual Florianópolis) no século XIX e compreender o contexto sócio-cultural em que atuavam. Os 
artigos de jornais são uma relevante fonte para a pesquisa histórico-musicológica; por meio do 
levantamento de informações em artigos de jornais de Desterro, puderam-se encontrar citações e 
referências a diversas composições produzidas por compositores desterrenses. O acervo consultado foi 
o da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, que possui a maioria dos jornais do século XIX. 
Até o momento, foram catalogadas 92 composições citadas entre os anos de 1858 e 1904. Além de 
recolher os dados, buscou-se fazer uma leitura crítica dos documentos, tendo em vista que a produção 
destes, tais como os jornais da época, não eram uma descrição precisa e imparcial. Desta forma, 
podemos ter uma idéia de para quê e para quem os músicos compunham, qual a repercussão e qual o 
significado das composições locais para a sociedade vigente, em que ocasiões essas composições eram 
executadas e sobre que influências musicais e culturais a sociedade e os músicos da época viviam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
¹ Projeto de Pesquisa - Nº 135 - MU/2007- CEART-UDESC 
² Orientador, Professor do Departamento de Música CEART-UDESC - marcosholler@yahoo.com.br 
³ Acadêmico do Curso de Licenciatura em Música CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC 
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FONTES IMPRESSAS SOBRE A MÚSICA EM FLORIANÓPOLIS NAS PRIMEIRAS 
DÉCADAS DA REPÚBLICA¹ 

 
Um olhar sobre o carnaval em Desterro na segunda metade do século XIX a partir da 

atuação das sociedades carnavalescas 
 

Marcos Tadeu Holler², Otildes Costa Furtado Pamplona³ 
 
 

Palavras chave: História da Música em Desterro, Sociedades Carnavalescas, Carnaval.  
 
A cidade de Desterro, atual Florianópolis, a exemplo de outras cidades brasileiras, manteve sempre 
presente a tradição de comemorar o carnaval com folguedos populares, eventos realizados por clubes 
e, notadamente, através da participação das sociedades carnavalescas. Essas entidades, criadas no final 
da década de 1850, a partir de então, tornaram-se as principais mantenedoras do carnaval desterrense. 
Respaldadas pela comunidade, pelo apoio e colaboração de poetas, compositores, maestros, músicos, 
as sociedades promoviam desfiles, bailes, assim como Zé Pereiras e outras diversões durante o tríduo 
carnavalesco. Tais manifestações podem ser constatadas em anúncios, crônicas e artigos publicados 
pela imprensa, cujas referências aos acontecimentos festivos atestam sua significação e importância 
para a população local. Este artigo tem como foco de abordagem o carnaval em Desterro, na segunda 
metade do século XIX, a partir da atuação das sociedades carnavalescas da época. É fruto da pesquisa 
realizada no acervo de jornais e periódicos da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina e por 
meio da leitura e análise dessas publicações, busca identificar e compreender os elementos mais 
característicos do carnaval desterrense no período mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
¹ Projeto de Pesquisa - Nº 135 - MU/2007- CEART-UDESC 
² Orientador, Professor do Departamento de Música CEART-UDESC - marcosholler@yahoo.com.br 
³ Acadêmica do Curso de Licenciatura em Música CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC 
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TRANSFORMAÇÕES NA POÉTICA DA LINGUAGEM DO TEATRO 
ANIMAÇÃO 

Breve Relato Do Teatro De Animação Em Santa Catarina 

Prof. Dr. Valmor Beltrame1, Maria Eduarda Schappo2. 

 

Palavras Chave: Teatro de Animação; História do Teatro; Teatro Catarinense.  

Este estudo objetiva destacar o percurso de grupos de teatro que trabalham com a linguagem do 
teatro de animação em Santa Catarina no período de 1950 a 2010. A pesquisa se caracteriza 
como estudo exploratório uma vez que há uma quantidade significativa de informações e dados 
que necessitam de organização para posterior análise. Os dados foram obtidos nos arquivos de 
grupos, folders de espetáculos, fotografias, vídeos, sites, dissertações, além de artigos 
jornalísticos, acadêmicos e entrevistas com participantes dos grupos de teatro. Nas décadas de 
1960 são registradas apenas duas experiências com teatro de bonecos, no entanto, nos dez 
primeiros anos deste século é possível confirmar a atuação de no mínimo 27 grupos. Por isso, a 
idéia preliminar de que poucos grupos atuam com essa arte no território catarinense foi se 
desfazendo com o decorrer dos estudos e, hoje, constata-se a existência uma significativa e 
diversificada produção de espetáculos de teatro de animação.  

 

 

 

                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas do CEART-UDESC – ninibel@terra.com.br 
2 Acadêmica do Curso de Artes Cênicas do CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC 
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TEATRO DE BONECOS: TRANSFORMAÇÕES NA POÉTICA DA LINGUAGEM1  
Tradição oral no teatro de animação  

 
Orientador: Prof. Dr. Valmor Beltrame2, bolsista: Aline Porto Quites3,  

 
 
Palavras chave: oralidade, cultura popular, dramaturgia.  
 
O artigo propõe uma breve reflexão sobre de que forma a fusão entre a oralidade e a escritura 
dialogam com a linguagem do teatro de animação. Para isso o estudo se concentra nos espetáculos de 
dois grupos que utilizam ou utilizaram manifestações artísticas populares como principal fonte para a 
dramaturgia: A Salamanca do Jarau, Cia Teatro Lumbra de Animação de Porto Alegre, e Fio de 
Pão – a lenda da Cobra Norato, do grupo In Bust – Teatro com Bonecos, de Belém do Pará. Esses 
grupos serão confrontados entre si e analisados com base em estudos recentes sobre a coexistência 
entre oralidade e escritura e que questionam a dicotomia entre esses dois códigos. Pergunta 
norteadora: De que maneira o teatro se apropria da tradição oral na dramaturgia e como as 
transformações na poética da linguagem teatral modificam essas narrativas? 

                                                 
1 Projeto de pesquisa N.102 - AC/2006 – CEART-UDESC 
2 Professor do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes da UDESC – ninibel@terra.com.br. 
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro – Centro de Artes-UDESC, bolsista de iniciação 
científica PROBIC/UDESC, alinepq@yahoo.com.br. 
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CIRCUS NEGRO: UMA INTERPRETAÇÃO POR ESTADOS NA RUA  

Teatro de grupo: processos de formação 
 

André Luiz Antunes Netto Carreira1, Tama Ribeiro Gonçalves Jorge 2
 
 

 
 
Palavras-chave: Interpretação teatral, Teatro de grupo, Teatro de rua. 
 
Este trabalho apresenta uma reflexão a respeito de um processo de pesquisa sobre uma 
interpretação por Estados que vem sendo desenvolvido no grupo de pesquisa AQIS, no 
contexto de um laboratório experimental desde 2008. O texto aborda, a partir da experiência 
realizada com o espetáculo “Circus Negro” durante as apresentações no ano de 2009, as 
relações possíveis entre a interpretação por estados emocionais e a abordagem do espaço da 
rua. Discuto como os elementos estruturais do espaço da rua, e a subjetividade dos transeuntes 
dialogaram com o trabalho de interpretação com os estados. Neste sentido, particularizo os 
riscos assumidos pelos atores; o encontro do público com atores, e, finalmente, a influência do 
ambiente sobre os processos de atuação empregados.  

                                                 
1 Professor do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes da UDESC – carreira@udesc.br. 
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Teatro do Centro de Artes-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PIBIC/CNPq.  
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PROJETO DE PESQUISA EXPLORANDO O MUPE COMO MÍDIA LOCATIVA NA 
PLATAFORMA PARTICIPATIVA MANGUEZAL RATONES1 

Sistemas vivos naturais e artificiais em Bioarte 
 

Yara Rondon Guasque Araujo2, Cristina de Oliveira Cardoso 3 
 
 

Palavras-chave: bioarte, sistemas vivos, simulação, vida artificial. 
 
Bioarte, conceito em construção que engloba pesquisa em arte, ciência e tecnologia. Dentre os campos 
explorados pela Bioarte destaco: algorítimos genéticos, vida artificial, robótica que simule sistemas 
naturais e manipulação biológica da vida. Foco aqui em trabalhos cuja poética se relacionam à criação 
artificial de sistemas vivos, para que se tenha uma noção geral sobre sistemas vivos, evolução, cibernética 
e vida artificial, conceitos importantes para se entender a Bioarte. Apresento uma idéia do que caracteriza 
um sistema vivo, recorrerendo a teoria sobre autopoiesis, desenvolvida pelos biólogos chilenos Maturana e 
Varela. A cibernética, penso a partir de sua relação com a simulação de sistemas vivos,  mecanismos de 
vida e evolução artificial. Como exemplos de Bioarte, selecionei as obras A-Volve de Christa Sommerer &  
Laurent Mignonneau, Light Automata de José Wagner Garcia e RAP3 de Leonel Moura. Faço uma 
investigação sobre possível aproximação com a Bioarte das obras Mar Memorial Dinâmico de Yara 
Guasque, Pneumayana de Edgar Colares e Vagalume-eletroluminescente de Cristina Oliveira, todos 
participantes do grupo Telepresença em ambientes imersivos, participativos e interativos, GPTaipi 
(CEART). 
 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa Explorando o MUPE como mídia locativa na plataforma participativa Manguezal Ratones -  No  
10453/08 - Centro de Artes/UDESC. 
2Orientador, Professor do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes – yaraguasque@gmail.com. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Bach. Em Artes Plásticas – Centro de Artes -UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC. 
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ACADEMICISMO E MODERNISMO NAS ARTES VISUAIS EM SANTA CATARINA1 
Silvio Pléticos: Equilíbrio entre Norma e Forma2 

 
Sandra Makowiecky3 Bruna Maria Maresch4  

 Participantes do Projeto “Academicismo e Modernismo em Santa Catarina”: Marli Salete Henicka5, 
Fernanda Maria Trentini Carneiro6; Giorgio Vicenzo Filomeno7, Bruna Maria Maresch8, Camila Argenta9; 

Vanessa Bortucan de Oliveira10  
 
 
Palavras-chave: modernismo, pintura catarinense, Florianópolis 
 
Resumo: Este artigo incorpora-se à pesquisa “Academicismo e Modernismo nas artes visuais em Santa 
Catarina”, que visa mapear e agrupar principais artistas que neste estado atuaram, contribuindo, assim, para a 
ampliação do repertório visual e crítico sobre o assunto. Apresenta-se a singular obra do artista plástico 
Sílvio Pléticos, que se destaca pela harmonia entre simplicidade e maestria, a rotina da ilha e a busca de 
equilíbrio. 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa N. 123/2007. CEART/UDESC. 
2 Academicismo e modernismo em Santa Catarina – UDESC, Centro de Artes 
3 Orientadora, professora do Departamento de Artes Plásticas do Centro de Artes – UDESC, endereço de e-mail: 

sandra.makowiecky@terra.com.br  
4 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Plásticas - Ceart/UDESC, bolsista PROBIC, UDESC, participante da 

pesquisa Academicismo e Modernismo em Santa Catarina. 
5 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais - Ceart/UDESC, bolsista PROBIC, UDESC.  
6 Mestranda da Linha Teoria e História do PPGAV - Ceart/UDESC.  
7 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- Ceart/UDESC, bolsista PIBIC, UDESC.  
8 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista FAPESC.  
9 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista FAPESC.  
10 Acadêmica do Curso Licenciatura em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista PROBIC.  
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REFLEXÕES EM POÉTICAS DAS INTERFACES:  
Criação De Arte Digital Como Experimentação De Novas Tecnologias Acessíveis 1 

 
Yara Rondon Guasque Araújo2,  Edgar Colares Carneiro 3 

 
 

Palavras-chave: instalação cibernética, imersão, interface  
 
 A concepção e execução de uma instalação imersiva está mais acessível. Graças a ferramentas em 
hardware/software livre que possibilitam a integração, interfaceamento e modificação em tempo-real dos 
parâmetros relevantes, tais como o Pure Data, o Processing e o Arduino. Porém, o desafio da apropriação 
poética do meio tecnológico com conteúdo e força suficiente para se estabelecer como arte arte num circuito 
ainda estimula o artista a se aprofundar nas suas questões, sua própria realidade e em relação ao externo mas 
não desconexo, o meio, onde é um crítico observador ao mesmo tempo autor de mudanças efetivas. 
Novos meios expressivos requerem novos meios de expressão. São necessárias a reflexão e experimentação 
intensas para que sejam vislumbrados os possíveis limites e universos tangenciados, ampliações de 
percepções e mudanças de pontos de vista possíveis na integração de um ou diversos desses novos meios e 
linguagens à experiências poéticas. Inspirados em obras baseadas em interfaces de interação de dados sutis  
como a Mar Memorial Dinâmico, de Yara Guasque, que permitem o usuários a manipulação de tags de dados 
capturados em saídas de campo ao mangue e movidos pela proposta da exposição Pneumatófaros, que inicia 
em setembro de 2010, desenvolvemos conhecimentos básicos em tecnologia nosso próprio experimento 
poético. Usando interfaces simples e ferramentas acessíveis como o Pure Data, viemos desenvolvendo a obra 
Pneumayana, que ressalta nossa interconectividade com o nosso redor, a qual trataremos juntamente com a 
reflexão sobre outras obras que estejam em contextos semelhantes de reflexão sobre as poéticas das 
interfaces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Vinculado ao Projeto de Pesquisa Explorando o MUPE como mídia locativa na plataforma participativa Manguezal 

Ratones desenvolvido no Centro de Artes/UDESC. 
2  Orientador, Professor do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes – yaraguasque@gmail.com. 
3  Acadêmico(a) do Curso de Bach. Em Artes Plásticas – Centro de Artes -UDESC, bolsista de iniciação científica 

PIBIC/CNPq. 
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O CORPOMENTE EM CENA: AS AÇÕES FÍSICAS DO ATOR/BAILARINO1 -  

Reflexões acerca de composição, regras e vocabulário teatral em uma experiência de 
grupo. 

 
Sandra Meyer Nunes2, Pedro Henrique Pires Ferreira Coimbra3 

, Anderson Luiz Do Carmo, 4  
 

 
Viewpoints, regras, composição 
 
O artigo busca refletir sobre a relação entre regra, estrutura e composição concernente à prática teatral 
e acadêmica realizada no Grupo de Pesquisa O corpomente em cena, entre os semestres de 2009/2 e 
2010/1. Os métodos Viewpoints e Suzuki são os pontos de apoio pedagógico para pensar a forma 
como um grupo teatral pode articular treinamento, composição e apresentação cênica. O artigo busca 
também pensar o papel da regra no trabalho de teatro-educação através de uma análise de um estágio 
realizado com adolescentes na cidade Florianópolis. 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa – CEART/UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas, CEART/UDESC– sandrameyer@globo.com. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro, CEART/UDESC, bolsista de iniciação 
científica PROBIC/UDESC.  
4 Acadêmico do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro – CEART/UDESC 
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PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMO RESULTADO DE PESQUISA EM 
ARTE/EDUCAÇÃO 

 
Maria Cristina Alves dos Santos Pessi1, Natalia Ilza Vicente2 

 
 

Palavras-chave: Formação de professores de arte. Produção artística. Pesquisa. 
 
Na área de arte/educação, pesquisadores estão experimentando formas de arte como modos 
alternativos de representar dados pesquisados. As perspectivas em pesquisa na área de formação de 
professores de arte estão orientadas para a produção artística, textos verbais ou imagens e escritas 
pessoais. Este artigo apresenta a pesquisa Produções artísticas: resultados de pesquisa em 
arte/educação, buscando o emprego de metáforas e qualidades estéticas para a representação de 
pesquisas sobre a formação inicial e contínua de professores na área de arte/educação. A pesquisa, 
inicialmente bibliográfica, pretende alcançar a unidade entre os papeis de artista, pesquisador e 
professor de arte, pretende também divulgar pesquisas representativas em arte/educação que utilizem 
produções artísticas como resultado e aproximar professores de arte na educação escolar à pesquisa e 
aos meios da arte. Entre as pesquisas analisadas enfatizamos, neste artigo, o estudo com base nas artes 
e no aperfeiçoamento de professores realizado por Diamond e Mullen. Este pesquisadores apresentam 
no livro O educador pós-moderno sua fundamentação, metodologia e relatos de educadores em geral. 
O livro trás como maior reflexão o ser professor e sua atuação. “Alguma vez pensou em escrever sobre 
ser professor?” (Diamond e Mullen, 1999:47) e desenvolve essa questão de diversas formas e meios 
artísticos. Na pesquisa Produção Artística: resultados de pesquisa em arte/educação, por abordarmos 
exclusivamente professores de arte, acreditava-se que seria recorrente encontrar professores com 
produção em arte ou registrando suas pesquisas e projetos de ensino utilizando linguagens artísticas. 

 
 

                                                 
1 Orientador, PROFESSORA UNIVERSITÁRIA da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Departamento de Artes 
Visuais. Tem experiência na área de Artes , com ênfase em Artes Visuais. Atuando principalmente nos seguintes temas: ARTE, ENSINO, 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Doutor em ARTES pela UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - ECA (2009).  Mestre em 
Educação e Cultura pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (2001). Especialização em DESENHO pela 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (1986). Especialização em ARTE EDUCAÇÃO pela UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA (1988). Possui graduação em LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA pela UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA (1983). 
2 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais – Centro de Artes -UDESC, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC. 
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PRÁTICAS DE DESIGN GRÁFICO EM AÇÕES URBANAS: UMA ANÁLISE DE 
ALGUMAS PRODUÇÕES VISUAIS DOS COLETIVOS 3NÓS3 E FRENTE 3 DE 

FEVEREIRO1 
Vinculado ao grupo de pesquisa Poéticas do Urbano 

 
Célia Maria Antonacci2, Andrea Gnecco3 

 
 
Palavras-chave: Design, coletivos artísticos, artes visuais. 
  
A prática da arte urbana está mais evidente no mundo das artes desde a década de 1970. Por essa 
época foi registrado um vasto número de coletivos atuantes no Brasil, especialmente em São Paulo 
capital. Este artigo mostra e analisa a composição gráfica de ações de dois coletivos artísticos 
paulistanos, 3NÓS3 e Frente 3 de Fevereiro, com o objetivo de verificar a importância do design 
gráfico em suas intervenções. O 3NÓS3 foi um coletivo formado em 1979. O ideal de seus integrantes 
permeava a arte intencionalmente pública e ativista, contra as regras acadêmicas moldadas e 
preestabelecidas. O 3NÓS3 realizou mobilizações que envolviam as ostentações modernistas via 
monumentos e outras arquiteturas, interferindo, ocupando ou mesmo bloqueando a passagem de 
pedestres. O coletivo Frente 3 de Fevereiro (2001), formado por pessoas oriundas de diferentes 
ciências humanas e sociais, trabalha com a questão da discriminação racial no Brasil, e se utiliza da 
simplicidade e da objetividade dos suportes em duas dimensões para transmitir suas mensagens. As 
análises apresentadas neste trabalho salientaram a importância de um projeto de comunicação visual 
para os artistas que pretendem dialogar diretamente com a sociedade urbana por meio de sua arte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 .  
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa Poéticas do Urbano - No processo – CEART-UDESC 
2 Orientadora, Professora do Departamento de Artes Visuais CEART-UDESC – c2mar@hermes.udesc.br. 
3 Acadêmica do Curso de Design Gráfico CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC 
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ARTE CONTEXTUAL: REFLEXÕES, AÇÕES E INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS 

NO FLUXO URBANO DE FLORIANÓPOLIS N. PROCESSO – 805/09  
CEART-UDESC 

Paulo Bruscky: Intervenções e Deslocamentos de Sentido no Espaço Urbano  
 

Silvana Barbosa Macedo² , Pamella Emília de Queiroz Araújo³ 
 
 

Palavras-chave: cidade, situacionismo, arte, intervenção. 
 
 Tendo a arte contextual como ponto de partida para uma pesquisa acadêmica, abordo o 
inquietante trabalho do artista visual Paulo Bruscky. Pernambucano, reside na cidade do Recife, onde 
desenvolveu grande quantidade de trabalhos problematizando a dinâmica de um grande centro urbano. 
Vídeos, performances, desenhos, pinturas, esculturas, xerofilmes, arte correio, instruções, intervenções 
(urbanas ou não), sua obra é vasta e variada. Me detenho em alguns de seus trabalhos que tomam a 
cidade como uma grande galeria de exposição, completamente aberta e acessível a todos os que 
perambulam por ela diariamente. Uma tentativa de discorrer sobre as relações tecidas entre arte e 
cotidiano, urbano e público, o indivíduo e o meio coletivo em que está inserido. 
 A maioria das ações de Bruscky na cidade são efêmeras e únicas. A idéia da obra de arte no 
museu, aspirando a eternidade, é completamente descartada aqui. A potência do trabalho reside em sua 
efemeridade, não é nada mais que um relance na complexa e ininterrupta zona de passagem que é a 
própria cidade. A partir disso, apresento uma série de trabalhos realizados pelo artista que 
problematizam as bases tradicionais da arte e o papel desempenhado pelo indivíduo alienado num 
sistema há muito estabelecido. Carregados de ironia e humor, seus trabalhos constantemente 
questionam o que é tido como comum, revelando muitas vezes o que já foi esquecido ou está 
parcialmente encoberto. A cidade como espaço para a criação e a deriva. A arte como instrumento de 
intervenção e deslocamentos de sentido. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
2 -Orientadora, Professora Silvana Barbosa Macedo do Departamento de Artes Visuais-CEART-UDESC – 
silvana_b_macedo@hotmail.com  
3- Acadêmica Pamella Emília de Queiroz Araújo do Curso de Artes Visuais-CEART-UDESC, bolsista de 
iniciação científica PROBIC/UDESC 
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P&D DE SOLUÇÕES ERGONÔMICAS PARA O DESIGN DE SIMULADORES DE 

VÔO EM AMBIENTE IMERSIVO DE REALIDADE VIRTUAL1  
O Projeto de uma plataforma 6DOF para pesquisas ergonômicas de simulação de vôo 

imersivo em RV 
 

Prof. Dr. Alexandre Amorim dos Reis 2, Felipe Edemilson Cardoso 3 
, Prof. Dr. Marcelo Gitirana 

Gomes Ferreira 4, Fabio Costa Brodbeck 5 , Altino Alexandre Cordeiro 5, Amanda Haase 5 , Alice 
Mazon Miranda5 , Ramon Rodrigues Melo 5  

 
 
Palavras-chave: Plataforma de movimentos, 6DOF, Realidade Virtual. 
 
Este resumo é referente às atividades realizadas no período de 2009 até o primeiro semestre de 2010, 
integrantes de um projeto de pesquisa maior iniciado em 2007, que estuda os aspectos ergonômicos da 
simulação de vôo em ambiente de realidade virtual. 
Devido à alta do dólar causada pela crise, a compra da plataforma de movimentos 3dof foi 
inviabilizada, e assim tivemos que optar pela construção de uma plataforma própria. Visando o 
aumento dos graus de liberdade, que assim auxiliariam na melhor simulação de movimentos, o modelo 
de plataforma escolhida foi a de 6 graus de liberdade (6DOF) 
Iniciaram-se as atividades com a pesquisa e definição de tecnologias utilizadas para a movimentação 
da plataforma. As opções apresentadas eram de motores elétricos, sistemas pneumáticos ou 
hidráulicos. Contudo, a escolha se deu pelos motores elétricos pois estes cumpriam as especificações 
estabelecidas com o menor custo. 
No entanto, para que os motores elétricos atingissem o torque necessário, foram também adquiridos 
redutores planetários com o fim de reduzir suas rotações e aumentar o torque, essencial para o 
funcionamento da plataforma. 
Nessa fase buscou-se a definição de materiais, e com a ajuda do prof. Dr. Marcelo Gitirana 
determinaram-se os perfis e barras metálicas utilizados na estrutura da plataforma. 
No prosseguimento da pesquisa, utilizaram-se referências de internet de plataformas já construídas 
para o projeto em engenharia reversa, e paralelamente modelaram-se os componentes da plataforma no 
software solid works. 
Depois de concluído o projeto da plataforma, passou-se as fases de construção mecânica em oficina e 
estudos de automação. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 128417/2009-9 CEART - UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Design – CEART - UDESC – a.a.reis@terra.com.br. 
3 Acadêmico do Curso de Design – CEART – UDESC, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq. 
4 Professor Participante do Departamento de Design – CEART - UDESC 
5 Acadêmicos do Curso de Design – CEART - UDESC 
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TEMPO RECOMPOSTO: CAMINHOS DE IDA E DE VOLTA ENTRE 
COMPOSIÇÃO E ANÁLISE1 

O Plantio do Caboclo: considerações sobre textura. 
 

Acácio Tadeu de Camargo Piedade2, Alwin Rhomberg Monteiro3 
 
 

Palavras-chave: Villa-Lobos, Análise musical, Textura musical 
 
Este trabalho realiza uma análise focada na textura musical da obra Plantio do Caboclo, primeira peça 
do Ciclo Brasileiro, de Heitor Villa-Lobos. Procuramos compreender melhor o trabalho realizado pelo 
compositor em relação aos processos composicionais no plano textural e o quanto a textura se 
relaciona e modifica outros aspectos composicionais, por isso este artigo também debate aspectos da 
análise musical em relação à textura. A metodologia escolhida para a análise neste artigo baseia-se no 
trabalho de Wallace Berry. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  No  1863/09 – CEART-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Música, CEART-UDESC – acaciopiedade@gmail.com. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Música, CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC. 
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O TEATRO DE GRUPO E A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE TRABALHO DO 

ATOR1 
O nível de vivência atingido na atuação através de um jogo que parte do “estado” 

 
André Carreira2, Naiara Alice Bertoli3 

 
 
Palavras-chave: interpretação grotesca, jogo, realidade/ficção. 
 
O artigo em questão surgiu através da prática desenvolvida dentro do projeto de pesquisa “O ator no 
contexto da cultura regional (O teatro de grupo e a construção de modelos de trabalho do ator)” sob 
orientação do Prof. Dr. André Carreira. Essa prática, que resultou na montagem do espetáculo Circus 
Negro, teve como eixo norteador a interpretação a partir da vivência de estados emocionais como 
procedimento investigativo sobre a construção do grotesco na cena, entendido pelo grupo como um 
empilhamento de elementos no trabalho de composição do ator. A partir do relato da prática, tomando 
os estados experimentados pelos atores como jogo, travo um diálogo com as noções de jogo de Johan 
Huizinga e Jean Duvignaud. Através desse diálogo questiono a fronteira tênue no trabalho do ator 
entre vivenciar e atuar em cena, e reflito sobre a potência dos estados - por trabalhar harmoniosamente 
corpo, emoção e pensamento - em imergir o ator na experiência e, dessa forma, arrebatá-lo mais 
profundamente para dentro do jogo teatral, visto que é intrínseco a todo jogo o seu poder de absorver 
o jogador de maneira intensa e total. Finalizo exaltando como esse jogo dos atores, que ultrapassa os 
limites de convenções do teatro, convoca a audiência a se entregar mais a um jogo que requer um 
desvendamento, e que portanto, leva o público a ser parte integrante do jogo teatral. Atores e 
espectadores jogam, conceito que Denis Guénoun afirma como essencial para a necessidade do teatro 
contemporâneo. 
 

 

 

 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  N.002-AC/2001 – CEART -UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas do CEART-UDESC – c2alanc@hermes.udesc.br 
3 Acadêmica do Curso de Artes Cênicas do CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq 
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TEMPO RECOMPOSTO: CAMINHOS DE IDA E DE VOLTA ENTRE 

COMPOSIÇÃO E ANÁLISE1 
O motivo 1-5-6-5 nos 24 Prelúdios e Fugas, Op. 87 de Dmitri Shostakovich. 

 
Acácio Tadeu de Camargo Piedade2, Daniel Zanella dos Santos3 

 
 
Palavras-chave: Prelúdio e Fuga, Análise musical, Shostakovich 
 

Este artigo pretende discutir a utilização do motivo 1-5-6-5 nos 24 Prelúdios e Fugas de 
Dmitri Shostakovich (1951). Este motivo é um gesto de quatro notas, que pode ser reduzido em um 
salto da tônica para a quinta, sendo esta quinta ornamentada por uma bordadura no sexto grau. 
Segundo Burson o motivo foi utilizado pela primeira vez nestes 24 Prelúdios e Fugas, mas foi 
utilizado também em outras obras posteriores do compositor, como a Décima Sinfonia, Op. 93 (1953) 
e o Concerto para Violoncelo n.1, Op. 107 (1959). O motivo foi identificado pelo autor como 
elemento unificador do Op. 87 na maior parte das peças.  

Neste artigo iremos discutir a sua utilização através de uma abordagem de inspiração 
Schenkeriana de análise, assim como consideramos as técnicas de transformação temática propostas 
por Rudolph Reti. Procuramos expandir a idéia de Burnson identificando o emprego do motivo em 
estruturas mais profundas, utilizando o conceito de prolongação, onde as notas são prolongadas 
estruturalmente através de ornamentações, arpejos ou notas vizinhas (bordaduras, apojaturas) e notas 
de passagem. O motivo é ainda variado através das técnicas de transformação temática empregadas 
principalmente a partir do classicismo. Para Reti, os clássicos enriqueceram o uso das antigas técnicas 
do contraponto, modificando a maneira como elas eram empregadas. Seguindo este conceito, 
identificamos que as variações do motivo no Op. 87 acontecem também através dos processos de 
inversão, reversão, preenchimento e interversão descritos por Reti.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  No  1863/09 – CEART-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Música, CEART-UDESC – acaciopiedade@gmail.com. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em Música, CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC. 
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O MELODRAMA REINVENTADO: DO CIRCO CRIOLLO À WEBNOVELA – 

UDESC 
O instante pós-midiático: a superposição imagética na busca de um novo sentido. 

Maria Isabel Orofino², Breithner Monteiro Viana³,  Camila Daniela do Rosário4 
 
 
Palavras-chave: Pós-Midiático, vídeo, tempo, hibridismo, adaptação 
 
Resumo: Rompeu-se uma membrana que distinguia os meios artísticos e os colocava separados e 
independentes. O toque e superposição entre diversas linguagens, os modos de produção e execução 
da imagem, necessitam de uma nova forma avaliativa. Os meios individuais são engolidos pelo 
cinema, fotografia, vídeo e mídias digitais, se transformando em imagens híbridas. Aborda-se aqui, a 
interação e adaptação das linguagens videográficas a essa construção mestiça, a busca pela reinvenção 
da narrativa e pelos meios no qual isso se propaga. Pautando-nos em pesquisas exploratórias e 
bibliográficas, os resultados obtidos revelam a dissolução das obras dentro de um contexto pós-
midiático, que estrutura ambigüidades, principalmente entre concepções de movimento, tempo e 
memória, desta forma, há a criação de um novo estado de presença da personagem inserida nesse 
contexto imagético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
2-Maria Isabel Orofino, Orientadora, professora do Departamento de Moda e Coordenadora do Projeto de 
Pesquisa O melodrama reinventado: do circo criollo à webnovela. email: isabelorofino@th.com.br;  
3-Breithner Monteiro Viana,  Acadêmico do Curso de Design Industrial – CEART – UDESC, bolsista de 
iniciação científica PROBIC/UDESC;  
4-Camila Daniela do Rosário, Acadêmica do Curso de Moda – CEART – UDESC, bolsista de iniciação 
científica PROBIC/UDESC. 
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TEMPO RECOMPOSTO: CAMINHOS DE IDA E VOLTA ENTRE COMPOSIÇÃO E 

ANÁLISE 1 
O Final da Sonata para flauta, viola e harpa de Claude Debussy, uma expressão cíclica de 

sonata 
 
Acádio Tadeu de Camargo Piedade2, Menan Medeiros Duwe3 

, Alwin Rhomberg e Daniel Zanella dos 
Santos 4 

 
 
Palavras-chave: Debussy, Sonata, Análise Musical 
 
Nesse artigo faremos uma análise do terceiro movimento da Sonata para Flauta, Viola e Harpa do 
compositor francês Claude Debussy, chamado Final. Trataremos da forma, essencialmente ternária, e 
de seu desenvolver, utilizando uma idéia de referência ao discurso do cinema, revelando 
esquematicamente suas especificidades e como ela se desenvolve: a progressão dos ambientes / 
texturas e relações harmônicas. Assim perceberemos um contínuo progresso de adensamento da 
textura, que vai do acompanhamento em quintas ao uníssono e depois à melodia monofônica na parte 
central, opondo-se às partes externas por sua continuidade, no lugar de uma sequencia de eventos 
musicais tratados como cenas na proposta de nossa metodologia. 
Abordaremos os temas analisando a oposição em que se apresentam no início e a síntese na dissipação 
do conflito com a re-capitulação na terceira parte. Na primeira seção a forma se desenvolve no conflito 
dos dois temas, tanto no momento em que contracenam quanto quando aparecem com enfoque 
singular. Já na terceira seção, o contracenar representa conciliação.  
Essa relação entre os temas nos mostra, pelo entendimento da forma, como Debussy tratou a 
concepção de sonata, e para concluir a idéia de sonata, analisaremos os elementos de ciclismo da peça 
como a recapitulação do primeiro movimento na coda deste. 
 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 1863/09 – CEART 
2 Orientador, Professor do Departamento de Música CEART – acaciopiedade@gmail.com 
3 Acadêmico(a) do Curso de Música – CEART, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC  
4 Acadêmicos do Curso de Música – CEART 
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O ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS 1 
 

Sergio Luiz Ferreira de Figueiredo2, Fábio Ramos Barreto3. 
 
 
Palavras-chave: Educação musical, processos psicológicos, legislação sobre educação musical.  
 
Resumo: Este artigo é o resultado parcial da pesquisa intitulada “O ensino de música na educação 
escolar: Fundamentos filosóficos, psicológicos e sociológicos”. Esta investigação vem sendo 
desenvolvida desde 2009, tendo como principais objetivos: encontrar argumentos que evidenciam a 
importância da música na educação escolar e os fundamentos filosóficos, psicológicos e sociológicos 
que poderiam contribuir para o entendimento da importância do ensino de música na educação escolar. 
Este texto trata especificamente de alguns apontamentos provenientes da área da psicologia no seu 
diálogo com a educação musical. A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa se 
caracterizou por ser documental, de caráter qualitativo, com a leitura e análise de documentos, aliados 
a revisão da literatura que discute a importância da música na constituição do sujeito e na educação 
escolar. Os resultados apontam para a importância da música como disciplina específica nos currículos 
escolares, sendo fundamental para uma formação ampla dos sujeitos, indicando que a educação 
musical pode funcionar como ferramenta que auxilia na apropriação e padronização de esquemas 
diversos. Tratada de maneira eficiente, cumprindo um papel formador que faça sentido para os 
estudantes e para a sociedade em geral, a música poderá ser uma disciplina facilitadora no surgimento 
e desenvolvimento dos processos psicológicos complexos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 2207/09 – CEART-UDESC. 
2 Orientador, Professor do Departamento de música CEART-UDESC.  – sergiofigueiredo.udesc@gmail.com. 
3 Acadêmico do Curso de música CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq.    
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MULHERES ARTISTAS – ACADEMICISMO E MODERNISMO NA AMÉRICA 

LATINA1 - 
 

Marcos da Silva Medeiros2·,
 Profa. Dra. Jacqueline Wildi Lins3, Ana Lúcia Oliveira Fernandez Gil4 

 
 
Palavras-chave: Academicismo e modernismo, Mulheres artistas, Arte latino americana 
 
A presente pesquisa objetivou mapear, catalogar e agrupar a produção das principais artistas mulheres 
na América Latina (especificando o Brasil e também Santa Catarina), entre o século XIX e meados do 
século XX. Para isso, utilizaram-se acervos disponíveis em sites, catálogos relacionados a este assunto 
e bibliografia disponível. Foram privilegiadas as imagens de arte e dos movimentos artísticos 
identificados com o período estipulado. O intuito foi o de sistematizar a produção dessas artistas, de 
forma a poder figurar como embrião de pesquisas (em função da ausência de estudos mais abrangentes 
e sistematizados sobre o assunto), reflexões e interlocuções posteriores, capazes de nortear análises das 
sensibilidades e das percepções artísticas das mulheres na América Latina. Cabe destacar que esta 
pesquisa representa um desdobramento de atividades vinculadas à investigação teórica que embasou a 
elaboração da tese de doutorado da coordenadora do projeto, professora Dra. Jacqueline Wildi Lins 
(LINS, Jacqueline Wildi. Para uma história das sensibilidades e das percepções: vida e obra em Valda 
Costa. 2008.294f. Tese (Doutorado em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História 
(PPGH), da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, na área de Políticas da Escrita, da 
Imagem e da Memória) e, também, ao projeto de pesquisa finalizado em julho de 2009, intitulado “O 
enigma da imagem: a contribuição de Warburg à História da Arte”. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa do CEART-UDESC 
2 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC   
3 Professor Coordenador Participante do Departamento de Artes Visuais, CEART/UDESC 
4 Acadêmica participante como voluntária 
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AÇÃO PIANÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA – RELAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES1  

Métodos de Medição Biomecânicos na Ação Pianística 
 

Maria Bernadete Castelan Póvoas2, Daniel da Silva3;  
                                                  
 
Palavras-chave: piano, coordenação motora, método de análise. 
 

A aprendizagem motora envolve a coordenação de diferentes tipos de habilidades e movimentos 
que são aprendidos através da prática ou experiência. 

Os métodos de análise biomecânicos tem como foco principal o aperfeiçoamento de uma 
habilidade motora, através da observação, descrição e análise dos movimentos executados por 
indivíduos. Utilizando-se destes métodos (como a cinemetria e eletromiografia), o movimento pode 
ser descrito e modelado matematicamente, permitindo uma melhor compreensão de sua estrutura. O 
grande número de variáveis durante um movimento, em função das características específicas de cada 
segmento corporal determina que uma análise de movimentos estruturalmente tão complexos deva ser 
objetiva e efetiva.  Pode-se verificar o estado em que se encontra o organismo, determinando a origem 
de possíveis erros efetuados na ação e introduzir modificações para a melhor execução dos 
movimentos. 

Estes métodos estão disponíveis e podem ser empregados por profissionais da área de práticas 
interpretativas para criação de modelos e protocolos de avaliação e elaboração de estratégias de 
treinamento, que auxiliarão o instrumentista a apurar seus padrões de movimento. Podemos encontrar 
na área de práticas interpretativas trabalhos onde são empregados métodos de análise biomecânicos 
com diversas abordagens: desenvolvimento de estratégias de prevenção de desordens musculo-
esqueléticas, ansiedade, articulação e precisão de toque. Os métodos biomecânicos de medição podem 
proporcionar grandes contribuições no aprimoramento nos padrões de movimento do instrumentista, 
quantificando o movimento com precisão em seus aspectos anátomo-funcionais e mecânicos, 
otimizando o desempenho artístico. 

                                                           
1 Projeto de Pesquisa no 095-MU/2006  – CEART/UDESC 
2 Orientadora, Professora do Departamento de Música – CEART/UDESC – bernardetecastelan@gmail.com 
3 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Piano – CEART/UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC.  
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 A FORMAÇÃO DO ATOR NA ESCOLA DO VIEUX-COLOMBIER 

Jacques Copeau e sua influência na EAD e no moderno teatro brasileiro 

José Ronaldo Faleiro [1], Juliana Riechel [2] 

  

Palavras-chave: Alfredo Mesquita, Jacques Copeau, Teatro Brasileiro 

 Este artigo tem o objetivo de analisar como os pensamentos e princípios teatrais defendidos 
pelo diretor, autor e ator francês Jacques Copeau chegaram ao Brasil, através do também diretor 
e autor brasileiro Alfredo Mesquita. Este ansiava por uma renovação do ator e do teatro 
brasileiro. Para isso, funda, em São Paulo, a Escola de Arte Dramática que passa a ter como 
base os ensinamentos de Jacques Copeau, um dos grandes reformadores do Teatro Francês. 
Este, por sua vez, havia fundado em paris uma Escola para atores, o Vieux Colombier. Para a 
realização desta pesquisa foram lidos textos escritos por Copeau, muitos traduzidos pelo Prof. 
Dr. José Ronaldo Faleiro, e discussões sobre o trabalho da Escola de Arte Dramática de Alfredo 
Mesquita e sua contribuição no moderno teatro brasileiro. Assim, foram levantados pontos de 
aproximação e afastamento entre Jacques Copeau e Alfredo Mesquita na prática das duas 
Escolas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas do CEART-UDESC – 
jrfalei@gmail.com 

[2] Acadêmica do Curso de Artes Cênicas do CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC  
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DISPOSITIVOS CURATORIAIS: EXPOSIÇÃO COMO PUBLICAÇÃO1  
Iniciativas Impressas   

 
Regina Melim Cunha Vieira2, Maíra Fantin Dietrich3  

 
 
Palavras-chave: publicação de artista, circuito paralelos, estratégias expositivas. 
 
Resumo: O presente artigo procura realizar um mapeamento de diferentes iniciativas realizadas sobre 

a produção de publicação de artistas, a partir de discussões levantadas por coletivos editoriais de artistas, 
estratégias expositivas e a criação de circuitos paralelos.  

Através das práticas realizadas nos anos 1960/70 podemos abordar a produção de publicações como 
trabalho de arte individual e coletivo, evidenciando em suas práticas a mobilização dos artistas no sentido de 
criar estratégias de apresentação e circulação dos seus trabalhos. Da mesma forma, a publicação pode 
configurar-se, ela mesma, como uma estratégia de criação de um espaço expositivo.  

Paradoxalmente, essa profusão de publicações é acompanhada da falta de interesse e reconhecimento 
institucional, levando os artistas a criarem, por sua própria iniciativa, lugares destinados a catalisar essa 
produção, dando origem a organizações sem fins lucrativos, cujo objetivo era produzir, circular, conservar e 
documentar o material produzido. Na atualidade podemos destacar as pequenas editoras e coletivos que se 
articulam através de redes, exposições de publicação e feiras, o uso do formato impresso em periódicos 
concebidos colaborativamente com artistas, a presença significativa de trabalhos em formatos impressos nas 
Bienais brasileiras, tanto no corpo das exposições quanto em estratégias criadas por estas construindo 
acessos paralelos ao conteúdo da exposição. 

A partir do estudo das iniciativas que permeiam a publicação de artista buscamos discutir como os 
conceitos intrínsecos ao trabalho de publicação reverberam nas estratégias e práticas criadas para 
apresentação e circulação dessa produção. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  No  138/2007 CEART-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Artes Visuais CEART-UDESC – reginamelim@yahoo.com.br 
3 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Plásticas CEART-UDES , bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC  
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IDÍLIO CÓSMICO: MAPEAR AÇÃO É CAMINHO PARA COMPOR 
SENTIMENTO? 

 
Sandra Meyer Nunes¹; Anderson Luiz do Carmo² 

 
 
Palavras-chave: Viewpoints, ação física, composição, Meyer Filho. 
 
Resumo: O artigo pretende refletir acerca de questões oriundas da investigação cênica 
"Croniquetas Marcianas", resultado da pesquisa prática realizada entre agosto de 2009 e julho 
de 2010 no grupo de pesquisa O corpomente em cena: as ações físicas do ator bailarino. O 
grupo se debruçou sobre a vida e obra do artista plástico Ernesto Meyer Filho (Itajaí, 1919- 
Florianópolis, 1991) e procurou transpor para o corpo em cena a lógica da composição pictórica 
e performática do artista. Fruto dessa experiência, a reflexão aqui apresentada pretende analisar 
tanto a trilha seguida ao longo da investigação cênica – norteada pelos postulados da diretora 
norte-americana Anne Bogart – quanto o resultado apresentado à audiência e a recepção vinda 
desta. As noções de mapa e decalque apresentadas por Deleuze e Guatari (2006) são parceiras 
para a compreensão da encenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1-Sandra Meyer Nunes (orientadora);  
2-Anderson Luiz do Carmo (bolsista de I.C.) 
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O ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: FUNDAMENTOS 
FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS1  
Fundamentos Sociológicos da Educação Musical Escolar   

 
Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo2, Emanuel de Souza Pereira3  

 
 
Palavras-chave: Educação musical; Sociologia da Educação Musical; Funções da Educação Musical Escolar. 
 
Com a aprovação da lei nº 11.769/2008 foi instituída a obrigatoriedade do ensino de música na 
educação básica, o que traz a possibilidade de mudança no cenário da educação musical brasileira. 
Com a expectativa de poder contribuir com subsídios teóricos capazes de orientar discussões 
curriculares e refletir sobre a importância da educação musical na escola foi proposta esta pesquisa 
que investiga, na literatura disponível, quais seriam os fundamentos filosóficos, psicológicos e 
sociológicos para a educação musical escolar. Este texto trata especificamente das questões 
sociológicas, constituindo-se como parte da pesquisa que vem sendo desenvolvida. A partir disso, 
selecionamos argumentos para discussão; um dos mais recorrentes encontrados na bibliografia, e 
citado entre os objetivos para a educação musical pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, diz 
respeito ao potencial da educação musical em trabalhar a multiculturalidade, levando o conhecimento 
sobre diferentes formas de se fazer música e o respeito pela diversidade cultural; o segundo argumento 
discutido refere-se à integração social promovida pela música na escola, estabelecendo elos com a 
comunidade; um terceiro enfoque que identificamos para discussões futuras diz respeito à importância 
da educação musical no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que constituem demandas 
do âmbito do trabalho e do tempo livre na sociedade do século XXI.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1  Projeto de Pesquisa – No 2207/09  – Ceart/UDESC. 
2  Orientador, Professor do Departamento de Música – Ceart/UDESC – 
<sergio.figueiredo@pq.cnpq.br>. 
3  Acadêmico do Curso de Licenciatura em Música – Ceart/UDESC, bolsista de iniciação científica 
PIBIC/CNPq.  
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ACADEMICISMO E MODERNISMO NAS ARTES PLÁSTICAS  

EM SANTA CATARINA1 
Fritz Alt: trato do silêncio e da solidão  

Pular 1 linha 
Sandra Makowiecky 2, Marli Salete Henicka3 

, Rosângela Miranda Cherem4, Bruna Maria Maresch5, 
Camila Argenta6, Giorgio Vicenzo Filomeno7,  Vanessa Bortucan8 

 
Pular 2 linhas 
Palavras-chave: Academicismo, Modernismo, Santa Catarina 
Pular 1 linha 
O escultor Fritz Alt, imigrante alemão que viveu em Joinville entre os anos 1921-1968 
deixou significativa produção de esculturas em bronze e gesso. Vindo da Europa mudou-se para 
o interior de Santa Catarina onde conseguiu viver de sua arte graças a encomendas funerárias e de 
obras públicas como o monumento ao Imigrante, que o consagrou como artista popular. Boêmio, 
amante da música clássica e estudioso do filósofo Hegel, sua obra transita entre conceitos estéticos 
ligados ao neoclassicismo e ao romantismo.ar 3 linhas 

 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  No  123/2007 – CEART/UDESC. Academicismo e Modernismo em Santa Catarina. 
2 Orientador, Professor do Departamento de Artes Visuais-DAV, CEART-UDESC, 
sandra.makowiecky@terra.com.br. 
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Plásticas - CEART/UDESC, bolsista PROBIC/UDESC. 
4 Professor Participante do Departamento de Artes Visuais-DAV, CEART/UDESC. 
5 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - CEART/UDESC, bolsista FAPESC. 
6 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - CEART/UDESC, bolsista FAPESC. 
7 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- CEART/UDESC, bolsista PIBIC, UDESC. 
8 Acadêmica do Curso Licenciatura em Artes Visuais- - CEART/UDESC, bolsista PROBIC. 
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CORPUS E OPUS: PREMEDITAÇÕES PARA UMA HISTÓRIA E TEORIA DA 
PINTURA NA AMÉRICA LATINA1 

Figuração Intempestiva: Os Desenhos de Jarina Menezes 

Rosângela Miranda Cherem2, Priscilla Menezes de Faria3, Sandra Makowiecky4, Letícia 
Weiduschadt5 

 

Palavras-chave: Academicismo, Modernismo, Santa Catarina 

O artigo “Figuração Intempestiva: Os Desenhos de Jarina Menezes” tece algumas considerações 
a respeito da produção de desenhos da artista Jarina Menezes, atuante no circuito artístico de 
Florianópolis dos anos 80 em diante, tendo sido eleita presidente da ACAP - Associação 
Catarinense de Artes Plásticas em 1988 e 1989 e, posteriormente, em 1999 e 2000.  Articulando 
dados biográficos com possíveis relações teóricas, pretende-se realizar uma breve apresentação 
da artista, bem como introduzir possibilidades para a leitura de sua obra, a partir de autores 
como Georges Bataille, Gilles Deleuze, Severo Sarduy e José Bergamín. São tecidas também 
aproximações entre a produção de Jarina Menezes e a de outros artistas, como Hans Bellmer e 
Joan Miró, buscando construir uma constelação de sensibilidades da qual Jarina Menezes possa 
ser parte, partindo da hipótese que sua produção extrapola contingências territoriais e temporais 
e se dá como figuração intempestiva de imagens que constituem um universo sem 
taxonomias, onde as formas se metamorfoseiam em uma lógica própria e inapreensível.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  Nº do processo- 1443/2008 - CEART-UDESC. 
2 Orientadora, Professora do Departamento de Artes Visuais - CEART - rosangela@fastlane.com.br. 
3 Acadêmica do Curso de Artes Plásticas - CEART, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC.  
4 Professora participante do Departamento de Artes Visuais - CEART- UDESC. 
5 Acadêmica do Curso de Artes Plásticas – CEART- UDESC. 
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TRANSARTE IV - TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERSEMIOSES NO ENSINO 

DA ARTE NÃO FORMAL1 
Experiência focada na linguagem visual – artes plásticas 

 
Sandra Ramalho e Oliveira2, Milka Lorena Plaza Carvajal3, Fabian Giese4, Sarah Push Nogueira5 

 
 

Palavras-chave: Ensino de Arte, Intersemioses Transdisciplinaridade 
 
 Esta oficina foi desenvolvida com pessoas do grupo da terceira idade, membros de uma ONG, 
no Norte da Ilha. A maioria dos participantes de 60 a 70 anos,  todos os alunos possuíam nível de 
instrução desde segundo grau completo até universitário.  

O Projeto TRASARTE foi desenvolvido através de tarefas de desenvolvimento motor e  de 
raciocínio, o que foi solicitado pelas pessoas desta faixa etária devido a acharem importante as 
atividades para o cérebro já que a maioria tem temor do mal de Alzeimer frequente nesta faixa etária. 
Nas atividades  viu-se os elementos constitutivos das linguagens que estavam sendo relacionadas. 

Durante as aulas foram introduzidos exemplos de repetição, contraste, linhas, pontos, planos, 
claro escuro, sempre partindo do assunto ligado às artes visuais e a partir dessa linguagem era 
realizada a relação com as artes cênicas, música e literatura.  

Os participantes reagiram de maneira positiva aos exercícios. Criaram esculturas utilizando 
cartolina, recortaram figuras em papel e fizeram colagens, trabalharam com massa de modelar. 
Constataram movimento, plasticidade e harmonia e constataram a relação com a música e as artes 
cênicas porque os resultados tinham movimento e plasticidade, ritmo e elegância. Nesse momento, 
ficou evidente que o mundo das artes ainda está para ser descoberto relacionando as linguagens de 
maneira transdisciplinar pois os participantes não tinham se dado conta que podiam fazê-lo desta 
maneira. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 TRANSARTE - IV Transdisciplinaridade e intersemioses no ensino de arte não-formal, No 1783/09 – Centro 
de Artes - UDESC 
2 Orientadora, Professora Doutora do Centro de Artes da UDESC, e-mail: ramalho@floripa.com.br. 
3 Acadêmica do Curso de Artes Visuais -  Centro de Artes – UDESC, bolsista de Iniciação Científica PROBIC/ 
UDESC. 
4 Acadêmico do Curso de Artes Visuais -  Centro de Artes – UDESC, bolsista de Iniciação Científica PROBIC/ 
UDESC. 
5 Acadêmica do Curso de Artes Visuais -  Centro de Artes – UDESC, bolsista de Iniciação Científica PROBIC/ 
UDESC. 
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TRANSARTE IV - TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERSEMIOSES NO ENSINO 

DA ARTE NÃO FORMAL 
Experiência Focada na Linguagem Musical 

 
Sandra Regina Ramalho e Oliveira1, Fabian Giese; Sarah Pusch Nogueira.Nome, Milka Lorena Plaza 

Carvajal2 
, Sandra Conceição Nunes3. 

 
 

Palavras-chave; Ensino de Arte, Transdisciplinaridade, Intersemioses. 
 
O Projeto TRNSARTE IV consiste na avaliação da aplicação de uma proposta de ensino de arte 
transdisciplinar, artes visuais e cênicas, literatura e música, conhecimentos desenvolvidos 
articuladamente em quatro oficinas. A proposta fundamenta-se na semiótica discursiva. Este resumo 
diz respeito à oficina de música, que foi desenvolvida em uma ONG, durante 2 meses, com 8 
participantes de 8 a 16 anos, mas a freqüência era flutuante. Nesta ONG são oferecidas, 
simultaneamente, várias oficinas. O Projeto TRASARTE foi de desenvolvido na oficina de percussão, 
com exercícios de percussão corporal desde a primeira aula e na maioria das demais, pois mesmo 
havendo instrumentos musicais disponíveis, os sons deles decorrentes não eram aceitos pelo centro 
espírita vizinho. Foi aproveitada a divisão do piso no chão da sala para trabalhar o ritmo. Isto serviu 
para concentrá-los, para observar as linhas, as dimensões constantes, tanto quanto o ritmo sonoro. 
Serviu também para observarem o ritmo visual, interrelacionando a linguagem sonora e visual. A 
compreensão que tiveram do fenômeno do ritmo possibilitou ampliar o conceito em outros exemplos. 
Ficou claro que o ritmo estabelecia certa ordem, e que está presente desde elementos da paisagem 
sonora até os diversos ciclos da vida. Ao final, esses ciclos foram comparados aos compassos 
musicais. Os objetivos da proposta pedagógica foram atingidos em pequena proporção, mas os 
resultados coletados são importantes para que se conheça o trabalho das ONG´s, sua concepção de 
ensino e as dificuldades nelas encontradas. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Orientador, Professor Doutora do Departamento de professora do Curso de Artes Plásticas. Ceart UDESC 
email ramalho@udesc.br 
2 Acadêmico (a)s do Curso de Música, Artes Cênicas e Artes Plásticas do  Ceart-UDESC, bolsistas de iniciação 
científica PIBIC/CNPq  
3 Mestranda participante do projeto 
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TRANSARTE IV - TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERSEMIOSES NO ENSINO 

DA ARTE NÃO FORMAL 
Experiência Focada na Linguagem Cênica 

 
Sandra Regina Ramalho e Oliveira1; Sarah Pusch Nogueira, Fabian Giese, Milka Lorena Plaza 

Carvajal2 
, Sandra Conceição Nunes3. 

 
 

Palavras-chave; Ensino de Arte, Transdisciplinaridade, Intersemioses, artes cênicas. 
 
Trata-se da quarta etapa do projeto Transarte, que visa inter-relacionar artes visuais, artes cênicas e 
música em processos de ensino de artes. Nesta quarta edição as diferenças se deram pelo inclusão da 
literatura, pela atuação dos bolsistas como ministrantes de oficinas e pelo publico – alvo, constituído 
por quatro diferentes turmas de ensino não formal, vinculados a diferentes ONG’s.  
A proposta propunha a adoção de princípios semióticos, e a inter-relação entre os conteúdos das aulas, 
o que dificilmente foi conseguido. Os resultados mais importantes obtidos dizem respeito aos 
processos educacionais em ONG’s, incluindo interesse, relação professor-aluno e mesmo quanto as 
políticas educacionais nas instituições pesquisadas. 
Na oficina de artes cênicas a atividade centrou-se na expressão corporal e em jogos de improvisação 
que visavam a compreensão dos elementos constituintes do teatro e suas relações com as demais 
linguagens. Evidenciaram-se a falta de compreensão do que seja o teatro, por não terem contato com 
esta linguagem; a irregularidade na freqüência e a falta de concentração.  
 
  
 

                                                 
1 Orientador, Professor Doutora do Departamento de professora do Curso de Artes Plásticas. Ceart UDESC 
email ramalho@udesc.br 
2 Acadêmico (a)s do Curso de Música, Artes Cênicas e Artes Plásticas do  Ceart-UDESC, bolsistas de iniciação 
científica PIBIC/CNPq  
3 Mestranda participante do projeto 
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DESENVOLVENDO UMA AUDIÇÃO POLIFÔNICA EM PIANISTAS: RELATO DO 

ANDAMENTO DE UMA PESQUISA COM DELINEAMENTO EXPERIMENTAL1 
Desenvolvendo o ouvido polifônico em pianistas: relato do andamento de uma pesquisa 

com delineamento experimental 
 

Luís Cláudio Barros2, Diego Borges3 
, Any Raquel Carvalho4, Alexandre Fritzen da Rocha 5 

 
 
Palavras-chave: audição polifônica, piano/órgão, pesquisa com delineamento experimental.  
 
A pesquisa investiga a utilização do órgão para aplicar estratégias de estudo durante a fase de 
aprendizagem de uma Fuga de J. S. Bach com seis bacharelandos em piano, divididos em um grupo de 
experimental e dois grupos de controle de duas universidades públicas: UDESC e UFRGS. Objetiva-se 
desenvolver uma audição contrapontística e a consciência sonora para uma melhor 
percepção/interpretação de obras polifônicas. O grupo experimental utilizou, além do piano, o órgão 
como meio para a aplicação de estratégias específicas, enquanto os grupos de controle apenas o piano. 
As técnicas de pesquisa incluíram vídeos, entrevista semi-estruturada e a aplicação de diários de 
acompanhamento do estudo durante o processo de aprendizado da Fuga n.2 do Cravo Bem Temperado 
de J. S. Bach. Testes experimentais de execução foram aplicados ao final da aprendizagem. A pesquisa 
encontra-se em fase de análise de dados e de avaliação dos testes experimentais pelos pesquisadores e 
por uma banca de avaliação externa à pesquisa.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 10215/2007 – CEART-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Música - CEART-UDESC – luisclaudiobarros@yahoo.com.br 
3 Acadêmico(a) do Curso de Bacharelado em Música – Opção Piano – CEART-UDESC, bolsista de iniciação 
científica PROBIC/UDESC.  
4 Professor  Participante do Departamento de Música do IA/UFRGS e PPG-UFRGS 
5 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Música  –  IA/UFRGS 



                                          
I Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação –Florianópolis (SC) –setembro 2010 

                              

 

 
 
 

OROCONGO SABER – ARTE RELACIONAL EM SUA FORMA COMPLEXA1-
Contaminação e convívio: Seu Gentil do Orocongo e o Coletivo Laava, uma tragetória 

Única. 
 

José Luiz Kinceler2, Leonardo Lima da Silva3, Lucas Sielski Kinceler4  
 
 
Palavras-Chave: Seu Gentil do Orocongo, Projetos Colaborativos, Coletivo LAAVA.  
 
O presente artigo pretende reconhecer um trajeto único, percorrido ao longo de um ano onde 
cruzaram-se desejos e saberes entre o Coletivo LAAVA e o singular Gentil Camilo do Nascimento, 
mais conhecido como Seu gentil do Orocongo. Último conhecedor brasileiro de um saber oriundo da 
África. O Orocongo, instrumento monocórdio, ancestral do violino, era a vida de “Seu Gentil” e seu 
maior desejo era difundir esse conhecimento único aos jovens. Através de táticas baseadas em 
convívio prolongado, descontinuidades, operações pedagógico-criativas, visaram à reinvenção 
subjetiva entre os envolvidos a fim de tornar possível a disseminação deste saber em vias de 
desaparecimento. 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 1827/09 – CEART-UDESC. 
2 Orientador, Professor do Departamento de Artes Visuais CEART-UDESC – kinceler@gmail.com. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Bacherelado em Artes Visuais CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC.  
4 Acadêmico(a) do Curso de Bacherelado em Artes Visuais CEART-UDESC.  
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P&D DE SOLUÇÕES ERGONÔMICAS PARA O DESIGN DE SIMULADORES DE 

VÔO EM AMBIENTE IMERSIVO DE REALIDADE VIRTUAL1  
Construção de uma plataforma 6dof para pesquisas ergonômicas de simulador de vôo e 

simulação imersiva em realidade virtual  
 

Prof. Dr. Alexandre Amorim dos Reis 2, Altino Alexandre Cordeiro Neto3, Prof. Dr. Marcelo Gitirana 
Gomes Ferreira4, Fabio Costa Broadbeck 5, Felipe Edemilson Cardoso5, Amanda Haase 5, Alice Mazon 

Miranda5, Ramon Rodrigues Melo 5   
 
 
Palavras-chave: Simulador, construção, Udesc. 

 
A partir da decisão, de construir uma plataforma 6dof para o desenvolvimento dos estudos 

ergonômicos, foram feitas pesquisas entre fornecedores de peças e partes que poderiam estar presentes 
na plataforma em desenvolvimento.  Alem disso, também foram observados tipos de motores a serem 
utilizadas para criar o movimento simulando o vôo.      
 Para detalhar o projeto mecânico foram considerados todos os elementos que deveriam ser 
comprados ou construídos, foi utilizado nesta fase o conhecimento dos participantes e de professores 
da Udesc, alem de pesquisas em outras plataformas 6dof atuando assim na forma de engenharia 
reversa. Para auxiliar neste planejamento foi utilizado o software solidworks. Essa etapa ajudou a 
planejar como seria construída a plataforma. Foram comprados os elementos estruturais; como tubos, 
cantoneiras e barras de aço.  Também foram adquiridos os controladores apropriados para a simulação 
do vôo que darão maior precisão a simulação. Passada esta fase teórica entrou-se na construção 
propriamente dita da plataforma.        
 A construção ocorreu na Oficina Metal-Mecânica do Centro de Artes da Udesc. Neste local 
foram transformadas as peças metálicas, por diferentes equipamentos e processos, parte a parte, a fim 
de cumprir todas as especificações presentes no projeto inicial.      
 Com a finalização da parte física da plataforma o projeto fica a espera da parte de automação, 
que precisa integrar software aos motores da plataforma para finalizá-la por completo para assim, 
iniciar os testes dos estudos ergonômicos.       
 Este resumo tem intuito de apresentar parte do artigo que explica e demonstra todas as etapas 
desse projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa - No 128417/2009-9 – Ceart-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Design Ceart -UDESC – a.a.reis@terra.com.br. 
3 Acadêmico(a) do Curso de Design Ceart -UDESC, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq. 
4 Professor Participante do Departamento de Design - Ceart - Udesc 
5 Acadêmicos do Curso de Design – Ceart-UDESC 
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O ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR: FUNDAMENTOS 
FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS  

Considerações sobre filosofia de educação musical  
 

Orientador: Prof. Dr. Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo², Jeasir Silva do Rego³ 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Musical, Filosofia da Educação Musical, Legislação Educacional 
 
Este texto trata de questões relativas à filosofia de educação musical, considerando o contexto 
brasileiro a partir da lei 5692 de 1971 e seus desdobramentos no decorrer das quatro últimas décadas. 
Esta discussão é parte de uma pesquisa maior, cujo objetivo principal é investigar a música na 
educação básica a partir de fundamentos filosóficos, psicológicos e sociológicos. A pesquisa, de 
orientação qualitativa, tem sido conduzida através de um estudo exploratório e documental, a partir de 
textos que tratam de questões filosóficas, psicológicas e sociológicas dirigidos para a educação 
musical em geral. O artigo trata especificamente dos fundamentos e tendências filosóficas para o 
ensino e aprendizagem musical a partir das propostas de B . Reimer e D. Elliot. Através da revisão da 
literatura sobre essa temática, o texto procura discutir como essas tendências filosóficas podem ser 
utilizadas como base para a formulação de propostas para o ensino de música para as escolas de 
educação básica no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
2 Orientador: Prof. Dr. Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo. Professor do Departamento de 
Música - CEART - UDESC. c2slff@udesc.br 
Bolsista: Jeasir Silva do Rego. Acadêmico em Licenciatura em Música do Departamento de 
Música - CEART – UDESC. Bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq 
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MÚSICA DE SALÃO: PRESENÇA DA ÓPERA NA OBRA 

DOS VIRTUOSES DO PIANO 
Chopin por Liszt: o brilhantismo de uma dança. 

 
Guilherme Antonio Sauerbronn de Barros1, Willian Fernandes de Souza2 

 
 
 
Palavras-chave: Romantismo; Mazurka; Brillante; Liszt; Chopin 
 
O projeto foi desenvolvido sob a proposta de interpretar  e analisar a Mazurka Brillante escrita por 
Liszt. Obra esta composta pouco tempo após a morte de Chopin e que revela uma apropriação do 
estilo de Chopin por Liszt. Para tanto, foi feito uma análise detalhada da Mazurka de Liszt. E uma 
ampla análise de obras denominadas brillantes e Mazurkas de Chopin a fim de encontrar pistas que se 
assemelhem à Mazurka de Chopin. Para então, traçar relações entre as obras em questão e 
conseqüentemente esses dois ícones do piano romântico. Suas biografias – especialmente a de Chopin 
escrita por Liszt – foram base para possíveis conclusões. Também buscamos identificar o uso do termo 
brillante através de compositores da transição do clássico para o romântico e seus elementos musicais 
intrínsecos – tais como recursos técnicos pianísticos e composicionais. Paralelamente tomando como 
eixo o adjetivo brillante, buscamos sua conceitualização em outros campos de criação artística que não 
apenas a música, como a moda e a literatura, a fim de contextualizar o leitor na estética romântica do 
séc. XIX. 

                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Música CEART-UDESC – endereço de e-mail. 
2 Acadêmico (a) do Curso de Bacharelado em Piano CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC. 
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O TEATRO DE REVISTA SEDUZ A ELITE DE FLORIANÓPOLIS 
As alegorias e figuras femininas no Teatro de Revista – anos 1930/1940 

 
Vera Regina Martins Collaço1, Marina Sell Cajueiro2 

 
 
Palavras Chave: Teatro de Revista, Figurino, Virgínia Lane 
. 

A proposta da pesquisa consiste em determinar um fio condutor entre a utilização de 
acessórios do figurino feminino no Teatro de Revista, até a imagem atual da mulher brasileira dentro e 
fora da cena teatral. A ligação desta trajetória se dará com a entrevista com a vedete Virginia Lane, 
ainda em processo. O figurino utilizado pelas mulheres no Teatro de Revista possui elementos que em 
sua recorrência sugerem uma convenção, plumas e paetês, das cabeças e costeiras; elementos 
encontráveis nos desfiles do Carnaval de hoje. A cumplicidade entre o Teatro de Revista e o Carnaval 
se fez presente no século XX, e é a partir de, e dentro desta relação que busco inserir a idéia de um 
figurino fantasia.  Na Revista temos um figurino de arquétipos, constituído por fantasias. Ele traz em 
si, um poder simbólico que não só trabalha com a percepção do publico, mas também, com o “sentir” 
daquele que o veste. Na etapa seguinte desta pesquisa, pretendo através de questões feitas a vedete 
Virgínia Lane, confirmar a influencia destas partes que constituem o figurino fantasia, em seu 
desempenho em cena. Á partir disto, identificar o que possivelmente, se mantêm arraigado na atriz 
brasileira de hoje, no contexto de seu trabalho e num imaginário social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas – vera.collaco@terra.com.br 
2 Acadêmico(a) do Curso de Artes Cênicas, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq  



                                           
I Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação –Florianópolis (SC) –setembro 2010 

                            
    

 
AÇÃO PIANÍSTICA E COORDENAÇÃO MOTORA: RELAÇÕES 

INTERDISCIPLINARES1 
Aprendizagem e desempenho motor: questões acerca da ação pianística 

 
Maria Bernardete Castlan Póvoas2, Fernando Pabst Silva3 

 
 
 
Palavras-chave: ação pianística, aprendizagem motora, desempenho motor 
 
Este artigo procura levantar dados advindos de áreas como a ergonomia, cinesiologia e biomecânica 
que venham ajudar a compreensão da área da ação pianística. Essa investigação tem o intuito de cruzar 
e confrontar informações vindas de áreas adjacentes, ou seja, interdisciplinarmente, com o objetivo de 
informar a concepção de um sistema didático para a área da ação pianística que inclua conhecimentos 
mais amplos. Através do questionamento de práticas comuns da didática instrumental, este 
fundamentado nas noções de aprendizagem e desempenho motor da área das ciências do movimento, 
foi lançada uma hipótese de trabalho baseada nos conceitos da teórica da ação pianística Póvoas 
(1999), juntamente com três exemplos musicais do compositor russo Sergei Rachmaninov, onde foi 
debatida a relevância dos conhecimentos encontrados para o instrumentista e/ou pesquisador. 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa – CEART-UDESC 
2 Orientador, Professor do Departamento de Música – CEART_UDESC – bernardetecastelan@gmail.com 
3 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Piano CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC 
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APLICAÇÕES DE REALIDADE VIRTUAL NA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA: 

A inserção de elementos de RV em veículos de passeio 
 

Prof. Dr. Alexandre Amorim dos Reis1, Fabio Costa Brodbeck 2, Prof. Dr. Marcelo Gitirana Gomes 
Ferreira3, Felipe Edemilson Cardoso2, Altino Alexandre Cordeiro2 e Amanda Haase4. 

 
 

Palavras-chave: ergonomia, realidade virtual, design automotivo. 
 
No decorrer do projeto de pesquisa “Customização de Soluções Ergonômicas para Simuladores de 
Voo em Ambiente Imersivo de Realidade Virtual”, o campo da RV se mostrou demasiadamente amplo 
e com diversas possibilidades de ramificações de pesquisas. Por este motivo, em paralelo ao projeto de 
pesquisa, foi desenvolvido uma pesquisa que engloba as áreas de RV e a indústria automobilística, 
outra área bastante abrangente e que permite sempre o desenvolvimento de novas pesquisas. Este 
trabalho visa levantar, brevemente, a evolução do design automotivo; desde sua invenção, passando 
pelo desenvolvimento e acréscimo de tecnologias relacionadas à segurança, conforto e design até os 
dias atuais; e os conceitos, aplicações e tecnologias relacionadas à realidade virtual e suas vertentes. A 
partir daí, faz-se um levantamento e uma análise de como estas tecnologias poderiam ser incorporadas 
no habitáculo dos carros, respeitando os preceitos de ergonomia física e cognitiva, para ampliar o 
conforto e a segurança dos usuários e dos que o cercam. Posteriormente é apresentada uma proposta 
de um projeto prático que consiste no interior de um veículo com o acréscimo de tecnologias que 
conformam uma realidade aumentada. Por fim, há uma análise dos fatores que envolvem este projeto e 
proposições para continuação desta iniciativa de pesquisa. Que, por se tratar de uma área bastante 
dinâmica e em ascensão, permite a expansão de pesquisas e projetos relacionados e adjacentes. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Design do Centro de Artes – alexandre.reis@pq.cnpq.br. 
2 Acadêmico do Curso de Design do Centro de Artes – UDESC, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq. 
3 Professor do Departamento de Design do Centro de Artes – UDESC/Pesquisador da Instituição. 
4 Acadêmica do Curso de Design do Centro de Artes – UDESC, bolsista voluntária. 
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ACADEMICISMO E MODERNISMO EM SANTA CATARINA[1] 

Aldo João Nunes: a alegoria da tragédia de uma cidade a desaparecer 
 

Sandra Makowiecky[2], Vanessa Bortucan[3], Participantes do Projeto “Academicismo e Modernismo 
em Santa Catarina”: Marli Salete Henicka[4], Fernanda Maria Trentini Carneiro[5]; Giorgio Vicenzo 

Filomeno[6], Bruna Maria Maresch[7], Camila Argenta[8]. 
 
 

Palavras-chave: arte, memória, cidade. 
 
Aldo Nunes conheceu profundamente sua cidade, mantendo uma relação muito próxima e atenta aos 
efeitos da modernização que segundo Nunes, agredia a paisagem urbana. Por isso em toda sua obra há 
representações das paisagens de Florianópolis como lugares de memória. Seus desenhos são tentativas 
de preservar a cidade, e assim preservar a memória daquilo que poderia desaparecer. Sua posição de  
flâneur que anda pela cidade pensando e colecionando sensações, faz com que Aldo Nunes construa 
por meio de sua obra, uma relação dialógica entre presente e passado, e experimente a melancolia de 
quem vivencia desencantadamente a cidade moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
[1] Vinculado ao projeto de pesquisa- Academicismo e Modernismo em Santa Catarina – N° 123/2007 - Ceart-
UDESC. 
[2] Orientadora, professora do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes – Ceart-UDESC - 
sandra.makowiecky@terra.com.br 
[3] Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais – Ceart-UDESC, bolsista PROBIC/UDESC, 
participante da pesquisa Academicismo e Modernismo em Santa Catarina. 
[4] Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais – Ceart-UDESC, bolsista PROBIC/UDESC. 
[5] Mestranda da Linha Teoria e História do PPGAV – Ceart-UDESC. 
[6] Acadêmico do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- Ceart-UDESC, bolsista PIBIC/UDESC. 
[7] Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- Ceart-UDESC, bolsista FAPESC. 
[8] Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais-  Ceart-UDESC, bolsista FAPESC. 
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CULTURA POPULAR CATARINENSE NA PRODUÇÃO PLÁSTICA DE WILLY 

ZUMBLICK1  
 

Academicismo e Modernismo em Santa Catarina 
 

,Sandra Makowiecky 2, Camila Argenta3, Rosangela Miranda Cherem4, Marli Salete Henicka, 
Fernanda Maria Trentini Carneiro; Giorgio Vicenzo Filomeno, Bruna Maria Mareschi, 

Vanessa Bortucan de Oliveira5 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVES: Regionalismo, Santa Catarina, Willy Zumblick. 
 
Este artigo prevê analisar em dois tópicos e através da produção plástica do artista Willy Zumblick, 
características da identidade e legado cultural do Estado de Santa Catarina, com ênfase, na região sul. 
No primeiro tópico: dados biográficos, considerações essenciais que possibilitam perceber a poética 
do artista, além do contexto histórico do local onde Zumblick produziu suas obras, sua relação com a 
população e a cidade de Tubarão. Uma vasta carreira artística, retratada em diversas manifestações 
plásticas. No segundo tópico, analisa algumas temáticas encontradas em sua produção pictórica e 
aborda o regionalismo, a memória, a tradição, o folclore, a Acorianidade, entre outros temas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Academicismo e Modernismo em Santa Catarina – UDESC – Centro de Artes.  
Vinculado ao Projeto de Pesquisa Academicismo e Modernismo das Artes Plásticas em Santa Catarina – Centro 
de Artes – CEART/UDESC. 
2 Orientadora, professora do Departamento de Artes Visuais e Coordenadora do Projeto de Pesquisa 
Academicismo e Modernismo das Artes Plásticas em Santa Catarina. email: sandra@udesc.br 
3 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista FAPESC. 
4 Professora  Participante do Departamento de Artes Visuais- UDESC 
5 Nome completo de demais participantes[5] – Acadêmicos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Artes 
Visuais da UDESC, bolsistas PIBIC, Fapesc e PROBIC. 
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ACADEMICISMO E MODERNISMO DAS ARTES PLÁSTICAS EM SANTA 

CATARINA - 123/2007 – UDESC 
Academicismo e Modernismo em Santa Catarina: reconhecendo os lapsos , 

potencializações e alterações como dimensões da memória. 

Sandra Makowiecky², Giorgio Filomeno³,  Rosângela Cherem³, Marli Salete Henicka³, Fernanda 
Maria Trentini Carneiro³, Camila Argenta³, Bruna Maria Maresch³, Vanessa Bortucan de Oliveira³  

 
 
Palavras-chave: Santa Catarina, arquivos, memória, academicismo, modernismo 
  
Resumo: A pesquisa Academicismo e Modernismo nas artes plásticas em Santa Catarina consistiu na 
catalogação da produção plástica realizada durante o período mencionado. O resultado alcançado está 
a disposição da comunidade artística, acadêmica e público em geral, em CD-ROM que contém 
biografias e produção imagética catalogada de artistas que nasceram ou realizaram trabalhos no Estado 
e apresentam-se agrupados por cidades: Blumenau, Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, 
Tubarão e Piratuba. Locais onde encontramos registros possíveis. As informações foram obtidas junto 
a museus, fundações culturais, internet e às famílias que guardam a memória de seus familiares-
artistas.  A intenção é que se consiga a propagação e perpetuação destas informações e imagens antes 
apenas pertencentes a poucos acervos dispersos, muitos dos quais inacessíveis ao grande 
público. Todavia, já adiantamos que é impossível um trabalho completo da memória, pois ela opera 
selecionando aquilo que deseja. E também, no nosso caso, aquilo que encontra. 
 
 
 
 
 
 

 

______________________ 
2- Sandra Makowiecky, Orientadora, professora do Departamento de Artes Visuais e Coordenadora do Projeto 
de Pesquisa Academicismo e Modernismo das Artes Plásticas em Santa Catarina. email: sandra@udesc.br; 
3-Giorgio Filomeno,  Acadêmico do Curso de Artes Plásticas – CEART – UDESC, bolsista de iniciação 
científica PIBIC/CNPq; Rosângela Cherem, Professora do Departamento de Artes Visuais,  CEART – UDESC;  
Marli Salete Henicka, Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais - Ceart/UDESC, bolsista PROBIC, 
UDESC; Fernanda Maria Trentini Carneiro, Mestranda da Linha Teoria e História do PPGAV - Ceart/UDESC; 
Camila Argenta, Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista FAPESC; 
Bruna Maria Maresch, Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, bolsista 
FAPESC; Vanessa Bortucan de Oliveira, Acadêmica do Curso Licenciatura em Artes Visuais- - Ceart/UDESC, 
bolsista PROBIC 
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O TEATRO DE REVISTA SEDUZ A ELITE DE FLORIANÓPOLIS 

 
A teatralidade vista no carnaval das escolas de samba 

 
Vera Regina Martins Collaço1, Ana Luiza da Luz2 

 
 
 
Palavras-chave: Teatralidade, carnaval, escola da samba. 
 
Este artigo parte do conceito de Teatralidade proposto por Josette Féral para analisar os elementos 
teatrais e performáticos contidos nos desfiles das escolas de samba. Partindo do pressuposto de que a 
teatralidade está dentro e fora do teatro, indo muito além dos campos artísticos e não artísticos, 
cobrindo assim uma grande gama de manifestações culturais e comunicativas, inclusive o carnaval, 
busco compreender e levantar quais são os recursos estéticos, visuais e conceituais, utilizados pelos 
criadores do evento, como estratégia de suscitar a identificação da teatralidade pelo espectador. Para 
melhor compreender como o espetáculo prevê o olhar do espectador, e como este se relaciona 
cognitiva e emocionalmente com a obra. Para tanto, apoio-me na teoria da recepção de Marco De 
Marinis, como um caminho, uma perspectiva de tratar do conceito Teatralidade, neste contexto de 
estudo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Artes cênicas – CEART - UDESC – vera.collaco@terra.com.br 
2 Acadêmico(a) do Curso de Artes cênicas – CEART - UDESC, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC 
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ARACY CORTES, A ESTRELA DO ESPETÁCULO ZYLDA 

 
A revista seduz a elite intelectual de Florianópolis 

 
Vera Regina Martins Collaço1, Rosane Faraco Santolin2 

 
 
Palavras-chave: Teatro de Revista, Aracy Cortes, Análise do Texto Teatral. 
 
Este artigo tem o objetivo de analisar como a atriz revisteira Aracy Cortes foi abordada na montagem da revista 
“Zylda – o feitiço moreno”. Esta revista é fruto da disciplina de Montagem Teatral I e II, do curso de Licenciatura e 
Bacharelado em Teatro do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. A concretização deste 
espetáculo de Revista partiu da pesquisa da Prof. Dra. Vera Regina Martins Collaço, a qual vem pesquisando este 
gênero desde o ano de 2005. Para a realização desse trabalho, será feita uma análise do texto elaborado para a 
montagem, bem como acompanharei os ensaios do grupo, de modo a ver como o texto está sendo refletido na cena. 
Dessa forma, serão levantados quais os aspectos da atriz e das personagens que ela deu vida estão sendo usados 
nesse espetáculo. 
 
 

                                                 
1 Orientadora, Professora do Departamento de Artes Cênicas do CEART-UDESC – vera.collaco@terra.com.br 
2 Acadêmica do Curso de Artes Cênicas do CEART-UDESC, bolsista de iniciação científica PROBIC/UDESC,  



                                           
I Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação –Florianópolis (SC) –setembro 2010 

                             

    
A FORMAÇÃO DO ATOR NA ESCOLA DO VIEUX-COLOMBIER  

 
A relação entre o texto dramático e cena: propostas de Jacques Copeau para a 

renovação.    
 

José Ronaldo Faleiro1, Nathalie Soler2 
, Juliana Riechel3. 

 
 
Copeau, dramaturgia, apropriação.  
 
O presente artigo tem por objetivo debruçar-se nas obras do pesquisador francês Jacques Copeau 
(1879-1949). O material utilizado para a realização desta pesquisa são as traduções de inúmeros 
escritos de Copeau - feitas pelo professor Dr. José Ronaldo Faleiro – ainda não publicados na língua 
portuguesa, assim como materiais diversos que fazem referência a esse autor. Mais especificamente, 
este estudo procura se aprofundar nas noções que Copeau propõe sobre o texto dramático e sua relação 
com o ator e com a cena. Para que o entendimento dessas propostas seja mais completo, o artigo 
inicia-se com um resgate de como a relação texto/cena ocorria anteriormente às propostas de Copeau, 
resgate este que se dá, principalmente, através de estudos realizados em cima das obras de Patrice 
Pavis e Marvin Carlson. Traçando esse paralelo entre as propostas que vem antes de Jacques Copeau e 
os estudos que este nos oferece, é possível compreender o que ele propõe de inovador quanto ao papel 
do autor na cena teatral e também o que ele considera importante retomar dos estudos já existentes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Artes Cênicas, CEART, UDESC – jrfalei@gmail.com  
2 Acadêmico(a) do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro – CEART - UDESC, bolsista de iniciação 
científica PROBIC/UDESC.  
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Teatro, CEART, UDESC. 
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 A MITIFICAÇÃO ATRAVÉS DO SÍMBOLO NA OBRA O ASNO DE APULEIO 
 

Oto Henrique Bezerra da Silva Leonardo Pinto1; Milton De Andrade 
Centro de Artes – UDESC 

 
O presente artigo faz uma reflexão sobre como se deu a apropriação simbólica da obra “O Asno de 

Ouro” de Lucius Apuleio, escrita no século II d.C., na construção do espetáculo teatral O Asno de Apuleio 
(2008)2 da Andras Cia. de Dança-Teatro3. A obra literária de Apuleio é um romance divido em onze livros, 
os quais narram a história Lúcio. Um jovem que numa de suas viagens, apoderado por um desejo carnal e 
vontade de transformação, toma posse de um ungüento mágico errado o qual acabou transformando-o em um 
asno. Nesta nova forma irá viver uma aventura com vários imprevistos relacionados principalmente à 
condição carnal do seu estado. Lúcio encontrará sua redenção ao assumir sua devoção a Deusa Isis em um 
ritual no qual se alimenta do antídoto que são as rosas vermelhas. O artigo se atém a fazer uma estruturação 
dos eventos da obra teatral na primeira parte, mostrando a linha dramatúrgica, e os símbolos que sustentam 
cada parte da peça. Este olhar da primeira parte irá servir como parâmetro na hora de observar o paralelo 
com os elementos simbólicos da obra literária transmutados na construção do espetáculo. A idéia deste texto 
não é fechar uma análise completa das obras, mas sim contribuir com um ponto de vista, a partir de uma 
análise comparativa dos símbolos, que dê mais abertura para outras interpretações ajudando na compreensão 
de ambas as obras. 

 

                                                 
1 Autor Correspondente: oto.henrique@gmail.com 
 
2 O Asno de Apuleio circulou nas cidades catarinenses de Gravatal, Joinvile, Lages, Criciúma e Florianópolis 
(SC). Foi apresentado no Teatro Atahualpa de Cioppo da Universidade Nacional da Costa Rica. 
3 Companhia criada em 2004 na qual fizeram parte Asdrúbal Martins, Bárbara Biscaro, Clara de Andrade, 
Juarez Nunes, Milton de Andrade, Melissa Ferreira, Monica Siedler, Samuel Romão e, mais recentemente, 
Diogo Vaz Franco, Oto Henrique Bezerra e Anderson Luiz do Carmo. 
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RITOS DA METAMORFOSE CORPORAL: ENTRE A DANÇA, A DRAMATURGIA 

DO CORPO E A PSICOFÍSICA DO ATOR1 
A escolha das Máscaras: reflexões sobre o espetáculo “O Amargo Santo da Purificação”, 

da Tribo de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz”2 
 
Milton de Andrade Leal Jr. 3, Luana Mara Pereira 4 

, Valmor Beltrame5, Oto Henrique B. S. L. Pinto 6. 
 
 

Palavras-chave: 1. Máscaras, 2. Teatro de Máscaras, 3. Tribo de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz”. 
 
O presente artigo propõe-se a refletir sobre a escolha dos tipos de máscaras utilizados pela Tribo 
de Atuadores “Ói Nóis Aqui Traveiz”, de Porto Alegre/ RS, para resolver a fábula nas cenas do 
espetáculo “O Amargo Santo da Purificação”. Fez-se necessária a prévia definição dos significados 
pertinentes à pesquisa proposta, uma vez que o termo “máscara” contém significados que vão além do 
interesse desta pesquisa. Assim, a partir de uma definição sintética do termo “máscara”, foram 
elencados os tipos de máscaras presentes no referido espetáculo – a máscara como expressão facial, 
como maquiagem, a meia-máscara, a máscara de personagem e a máscara inteira, e buscou-se 
discutir brevemente cada um desses tipos. Com esse mapeamento fez-se a reflexão sobre as escolhas 
dos tipos de máscara para a resolução de cada situação do espetáculo. 
 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa -  No 096 - AC/2006 -UDESC 
2 Vinculado ao Projeto de Pesquisa Ritos da Metamorfose Corporal: Entre a dança, a dramaturgia do corpo 
e a psicofísica do ator desenvolvido no Centro de Artes/UDESC. 
3 Orientador, Professor do Departamento de AC - UDESC – deandrade@tin.it. 
4 Acadêmico(a) do Curso de AC - UDESC, bolsista de iniciação científica  PROBIC/UDESC. 
5 Professor Participante do Departamento de AC – CEART – UDESC. 
6 Acadêmico do Curso de AC.– CEART – UDESC. 
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BLANCHOT, LEVINAS E A “ESCRITURA DO DESASTRE” NAS 

ARTES VISUAIS CONTEMPORÂNEAS 

Daisy Mary da Silva Proença 

 

1 INTRODUÇÃO  

A inscrição da palavra nas obras visuais contemporâneas
1
 tem sido uma 

constante e adquiriu força significativa dentro desses trabalhos, mais que em outros 

tempos. Desde a década de sessenta, a palavra, enquanto escritura nas obras plásticas, 

tornou-se para nós espectadores, uma representação enigmática, dada à provável perda 

de sua função essencialmente de escritura, quando em outro suporte. Ou seja, diante das 

obras plásticas contemporâneas que fazem uso da palavra, já não podemos mais afirmar 

qual é a definitiva vocação dessas palavras ou dessa escritura, pois que nos causa 

estranhamento sua presença, uma vez anexada a outro suporte que não o livro e 

aparentemente desprovida de sua função primordial, observamos, participa da 

plasticidade da obra de forma outra. Trata-se de uma palavra que se anexa às imagens, 

faz-se escritura desenhada num espaço que requer outro olhar e outra leitura. 

Estas questões evidenciam-se a partir de nosso hábito de contato com a 
palavra como meio de comunicação ou ficção no suporte do livro, 
predestinada para ser lida. Porém, nossa reflexão, no presente texto, 
destina-se a pensar sobre a escritura que nos vem em suportes “outros”, 
conferindo à palavra outras percepções. Nas obras contemporâneas desse 
teor, verificamos uma palavra ou uma escritura que se faz, a nosso ver, 
representação visual e que implica inúmeras indagações: que escritura é 
essa que, em um primeiro momento, apresenta-se para ser vista e não para 
ser lida? A que vem essa escritura? É palavra desenhada? É palavra 
pintada? Qual a função primordial dessa palavra? Terá função essa palavra? 

Maurice Blanchot e Emmanuel Levinas, pensadores nos quais, a nosso ver, 

encontramos uma reflexão fecunda para pensar as questões propostas na presente 

investigação, partem do pensamento de que a palavra na escritura contemporânea, essa 

escritura na qual podemos situar Becket, Valéry, Mallarmé, Rilke e tantos outros  

                                                 
1 Para o conceito de arte contemporânea, adotaremos o pensamento de Arthur Danto (2001) como sendo a arte que apresenta uma 

real perda de fé no grande relato que faz da arte uma seqüência de idéias que determine como ela deva ser. Segundo Arthur Danto, a 

perda desse relato define os limites entre o moderno e o contemporâneo. Assim, a arte contemporânea seria a arte a partir da década 
de sessenta (para estabelecer um certo limite), momento em que a arte torna problemático o âmbito dos valores a ela atribuídos e 

ultrapassa todos os limites colocando em discussão seu estatuto, conforme também pensa Giani Vattimo (1996) e Belting (2006). 
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escritores, é a escritura do “desastre”, ou seja, é a palavra quando ela própria torna-se 

“desvio”, enfim, que não se deixa definir. Para Levinas, esta é a palavra tal como 

Infinito. Assim, o que aqui chamamos de “escritura do desastre” é essa escritura como 

um “dizer”, como essa palavra que vem da exterioridade, que se entrelaça com os 

limites do que é humano como gesto existencial, como afirma Blanchot (1997). Para 

Levinas, esta é a palavra tal como um Infinito, uma relação com o exterior, com uma 

exterioridade que vai além do que podemos interpretar ou intencionar, é, então, um 

“abismo”. 

Acreditamos ser possível acolher as questões a respeito da palavra, expostas por 

Blanchot e Levinas, como um ponto de partida para nossas reflexões sobre a escritura 

nas obras plásticas de arte contemporânea. Porém, para evitar generalizações, optamos 

pensar a problemática a partir das singularidades das obras das artistas plásticas Maria 

Betânia Silveira
2
, Cláudia Regina Telles

3
 e Rosangela Rennó

4
. 

Perante as obras destas três artistas nos indagamos: Que palavra é essa que se 

apresenta na inteireza da forma? Se a palavra está na inteireza das formas, por que nosso 

“olhar” insiste, num dado momento, em fazê-la “saltar” à nossa percepção como 

discurso lingüístico? 

 

2 BETÂNIA SILVEIRA, CLAUDIA TELLES, ROSANGELA RENNÓ: UM 

“MODO OUTRO” DE SER ESCRITURA. 

 

A cerâmica da artista Betânia Silveira nos apresenta a possibilidade primordial, de 

pensar uma forma plástica que mostra a transposição do discurso lingüístico para a 

representação visual. Discurso este escolhido pela artista e que está escrito na base do 

prato de cerâmica e tratando-se de um poema de Jorge Luís Borges. Nas cartografias da 

artista Claudia Telles observamos que sua poética nos fascina ao mesmo tempo em que 

nos questiona e impõe-se como impossibilidade de tudo conhecer, pois por mais que a I 
Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação –Florianópolis (SC) –setembro 2010 

 

                                                 
2 A artista plástica Maria Betânia Silveira é ceramista. Professora de Cerâmica do Centro de Artes – CEART, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC. 
3 A artista Cláudia Regina Telles pesquisa diversas linguagem artísticas, graduada em Letras pela UNIVALI, cursou Artes Cênicas 
na UDESC. Atualmente reside em Itajaí, onde atua como arte educadora, educadora popular, contadora de histórias, performer e 

artista visual. 
4 Rosângela Rennó Gomes é fotógrafa, artista visual e escultora, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1962. Formou-se em 
arquitetura pela UFMG em 1986 e, em 1987, em artes plásticas pela escola Guignard, em Minas Gerais. Também integrou o grupo 
Visorama de estudos de arte da Universidade Estadual de São Paulo, em 1997. Atualmente trabalha na cidade do Rio de janeiro e 

exibe seu trabalho nacional e internacionalmente. 
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artista queira aproximar-nos do sentido de suas palavras, desde que nos oferece uma 

lupa juntamente com suas cartografias,  as palavras ali desenhadas em vários suportes 

são fugazes, fogem de nossa interpretação.  

Se em Betânia e Cláudia a palavra gera o enigma, a obscuridade, em Rosangela 

Rennó a palavra aguça ainda mais nosso desejo de clareza, de iluminação, na busca 

incessante de significado, ao mesmo tempo em que funda o próprio enigma da 

existência e do estranhamento diante da existência. A palavra se vale de um suporte 

outro, apresentadas em fotografias recuperadas e restauradas que se  presentificam na 

fala enigmática e obscura das palavras que ali estão presentes nos corpos dos 

presidiários.  

Diante do objeto cerâmico de Betânia Silveira, causa-nos estranhamento o 

emaranhado de fios cerâmicos, dispostos ao acaso, os quais compõem suas formas. Não 

há como evitar seguir seu movimento e estreitar os labirintos que ele propõe ao olhar. 

Apoiado em um prato cerâmico, esse enigma labiríntico das formas repousa tranqüilo, 

completamente livre da captura de nossa interpretação, pois a experiência de contato 

com esse objeto não é de simples resolução. O objeto se oferece ao nosso olhar, aguça 

nosso desejo, porém, paradoxalmente, resiste à nossa posse. A nosso ver, acentua-se sua 

resistência quando o “olhar” desejoso, verifica que, na borda do prato que serve de 

apoio às formas entrelaçadas de fios cerâmicos, as incisões duplicadas são palavras. Há 

nesse objeto um contorno remontado de palavras, a princípio, são como desenhos que se 

mostram à nossa percepção. As palavras contornam o entrelaçamento dos fios 

cerâmicos, elaborando um movimento espiralado duplo e que nos convidam a um jogo 

lúdico, em que ora as palavras são percebidas como desenhos e ora percebidas como 

palavras mesmas que são, porém distantes da significação em si mesmas.  

Deparamos-nos com algo semelhante nas Cartografias de Cláudia Teles. Estas 

são compostas de palavras que formam linhas, percursos poéticos que traçam uma 

trajetória de escrita que se transformam em desenho, ou mapas de lugares inexistentes.  
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As poesias-cartográficas da artista são deliberadamente escritas em letra cursiva
5
, 

tornando-se difícil distinguir, de imediato, onde começam e onde terminam. Essas  

Cartografias tentam tornar seu percurso poético compreensível com o auxílio de uma 

lupa,
6
 objeto que a artista oferece a seus espectadores nas exposições, provavelmente 

com a intenção de trazer à luz da compreensão as palavras que escreve. Porém 

observamos que a abrangência de sua poética torna-se inacessível ao nosso diálogo, pois 

por mais que a artista queira aproximar-nos do sentido de suas palavras, estas nos 

fogem. Assim, encontramos em Blanchot a certeza de que é próprio da palavra poética 

esse movimento circular, quando ele afirma “[...] A escrita é esta curva que o giro da 

busca evocou e que reencontramos na curvatura da reflexão” (2001, p. 66-67). 

Na cerâmica de Betânia as palavras que no prato circundam o objeto cerâmico, 

nos convidam a um movimento corporal, porque somos mobilizados a andar a sua volta, 

na tentativa errante de conhecer as palavras nele gravadas. Trata-se de dizer que a 

circularidade da palavra poética traça sempre um caminho errante, longe de um saber 

legislador, que nos obriga a realizar caminhos sempre novos, pois uma vez dispostas nas 

obras exigem outro “olhar”, instigados por um todo que se relata como infinitude de um 

saber, que nos confronta como estranhamento.  

Da mesma forma, as cartografias de Claudia exigem que nossos olhos percorram 

o percurso realizado pelas palavras que se assemelham a mapas cartográficos de uma 

trajetória infinita. Talvez seja o caso, então, de argumentarmos que não se trata de 

desvendarmos os mistérios dessa palavra, mas deixar-nos envolver por eles, pois estaria 

aí, nesse movimento circular, a fecundidade destas obras. Realizamos, então, uma 

experiência com o diferente. O movimento de caminhada em torno da obra de Betânia 

nos instiga o olhar para a “novidade” da obra. Já a proposta da lupa infere a obra de 

Cláudia o mistério da impossibilidade de um instrumento para o saber poético. Então, a 

lupa se nos apresenta como algo paradoxal. Podemos indagar: o que faz ali a lupa? Por 

que a artista nos oferece a lupa? Serão mesmo estas palavras destinadas a uma leitura? 

                                                 
5 As Cartografias são poesias escritas em letra cursiva, muito pequenas para serem percebidas a uma certa distância e são escritas 

sobre uma pluralidade de materiais e por vezes na própria parede do local de exposição de forma performática. 
6Observamos que nas Exposições “Cartografia dos Opostos I”, que teve lugar no Núcleo Cultural – Bloco C – da Unisselvi/Assivim 

e na exposição “Cartografia de Encontros com a Arte”, que teve  lugar no Hall da Biblioteca Pública Municipal Escolar Norberto 

Cândido Silveira Junior em Itajaí, os trabalhos foram expostos na parede, e  ao lado, a artista ofereceu uma lupa aos espectadores 

para que esses pudessem ler as palavras escritas nos “percursos poéticos”. 
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É quando Blanchot (2001) que temos um ganho quando entendemos, nos 

arriscamos perder simplesmente, ou seja, quando nos deixamos simplesmente nos 

envolver pela palavra.    

O saber eclipsa aquele que sabe. A paixão desinteressada, a modéstia, a 

invisibilidade, eis o que arriscamos perder não sabendo pura e simplesmente. 

[...] nós perderemos também a certeza, orgulhosa segurança. Atrás do rosto 

impessoal e aparentemente apagado do sábio paira a terrível chama do saber 

absoluto. (BLANCHOT, 2001, p.63).   

 

Mas, o que dizer das palavras trazidas por Rosangela Rennó, na sua obra 

Cicatriz
7
? As palavras apresentam-se em um suporte completamente estranho; o corpo 

do outro. Assim, o corpo, é aqui um lugar outro de escritura, um espaço à margem 

devido sua condição social de detento. As imagens fotográficas
8
 selecionada pela artista 

instigam no olhar do espectador o desejo de capturar a dor do “outro”. Porém, a leitura 

das palavras ali apresentadas nada contribui para compreender a complexidade do 

enigma. Podemos dizer que ao conferir mais humanidade àqueles indivíduos, as 

palavras, ampliam o universo do enigma que ali se instala. Por que a palavra amor, 

porque a palavra América?  Enfim, o que significam estas palavras naquele contexto? 

 

3 A GUISA DE UMA REFLEXÃO FINAL 

 

Nas obras de Betânia, Claudia Telles e Rennó, encontramos palavras 

essencialmente do espaço poético, portanto devemos concordar com Blanchot (2001, p. 

63-64) quando ele afirma que: “aqui não existe nenhuma idéia de finalidade, ainda 

menos de parada. Encontrar é quase exatamente a mesma palavra que buscar, que diz: 

„dar a volta em‟.” Ou seja, é um engano pensar que descobriremos a finalidade das 

palavras nas fotografias dos corpos tatuados dos presidiários, nas cartografias, ou na 

cerâmica de Betânia, estas palavras ali estão como marcas do infinito, algo que nos será 

sempre incomensurável.  

                                                 
7
 Esse levantamento fotográfico de fotos em preto e branco que serviam para identificação dos prisioneiros do setor de Psiquiatria e 

Criminologia da Penitenciária do Estado de São Paulo trazia impresso nas imagens às características físicas, como feições, cor da 

pele, altura, peso e deformidades pessoais, assim como marcas tais como, tatuagens, e cicatrizes acidentais ou propositais, 
acrescidos muitas vezes de palavras. 
8 Rosângela Rennó em sua exposição CICATRIZES fez uma seleção de fotos dos detentos recuperadas dos arquivos fotográficos, do 

Museu Penitenciário Paulista, no complexo do Carandiru, no período compreendido entre 1922 e 1940. 
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As palavras nas obras das referidas artistas não estão ali com a finalidade de 

esclarecer sobre elas mesmas, estão ali para acentuar o enigma da obra de arte, ou 

acentuar o enigma da existência e nos dar um ensinamento com base em estruturas 

outras e não com as estruturas que já nos habituamos a lançar mão, ou seja, da 

“interpretação”, entendida como revelação do ser. Blanchot e Levinas nos distanciam do 

hábito de pensar que toda obra de arte está disponível à “leitura”, ou seja, a vir à luz da 

inteligibilidade.  
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“HORTA VERTICAL-SABER: UMA PLATAFORMA DE DESEJOS 

COMPARTILHADOS EM ARTE PUBLICA COLABORATIVA” 
 

       Prof. Dr. José Luiz Kinceler 
       DAV – CEARTE – UDESC 
onde fosse incentivada e diluída 
      RESUMO 
 

 Esta pesquisa de estágio pós-doutoral iniciou-se como resultado das 

experiências de vida geradas pela pesquisa anterior “Vinho Saber – Arte 

Relacional em sua forma Complexa”, realizada durante os anos de 2006 e 

2008, na qual o processo criativo foi vivenciado a partir da colaboração, do 

emprego de referentes e do convívio intensificado junto a produção de 

descontinuidades no cotidiano. O objetivo principal pesquisa esteve voltado a 

propiciar que o desejo do outro fosse materializado de forma colaborativa no 

contexto da comunidade do Morro do Ingá-Niterói/RJ. 

 

            Por meio de táticas criativas baseadas no princípio da descontinuidade, 

na qual as relações com o outro, com o objeto e consigo mesmo podem ser 

reinventadas, esta pesquisa teve como proposta a produção de subjetividade 

criativa, a partir do ensino, confecção, instalação, e manutenção de conjuntos 

de módulos de hortas verticais que foram instaladas nas residências da 

comunidade do Morro do Ingá  em Niterói / RJ, as quais funcionaram como um 

dispositivo relacional. 

 

           A “Horta Vertical” formou então uma plataforma que permitiu ativar o 

processo criativo colaborativo. Portanto a metodologia foi baseada no afeto, no 

encontro e na troca de saberes a partir da materialização do desejo individual 

em relação a plataforma de saberes e desejos compartilhados que a Horta 

Vertical” pode proporcionar. Ou seja, a partir das descontinuidades propostas 

os participantes vivenciaram procedimentos sensíveis que ainda se encontram  

materializando as mais diversas emergências.  
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1. Introdução 

Este estudo foi realizado visando um melhor aproveitamento dos movimentos utilizados 

durante a ação pianística, através de relações feitas entre conceitos oriundos de áreas que tratam 

do movimento humano, tais como biomecânica, cinesiologia e controle motor, com a técnica 

pianística, em uma abordagem interdisciplinar.  

 

“[...] o elemento essencial de toda e qualquer técnica de execução é o 

movimento. (...) Assim, qualquer processo que demande para sua 

efetivação o domínio de habilidades motoras, como é o caso 

específico da execução pianística, deve estar baseado no estudo do 

movimento, (...)” [2]. 

 

Os tópicos abordados neste estudo são a classificação de habilidades motoras e tipos de 

prática, relacionados com tópicos referentes à técnica pianística. 

Habilidades são tarefas com uma finalidade específica a ser atingida [4], sendo que estas 

se dividem primeiramente em dois grandes grupos: habilidades cognitivas e habilidades 

motoras. De acordo com [7] SCHMIDT & WRISBERG, esta classificação dá-se pela 

importância relativa dos elementos cognitivos e motores envolvidos na realização de uma 

tarefa. Resolver um problema matemático é um exemplo de habilidade cognitiva, visto que o 

uso da cognição é o elemento mais importante para a obtenção da meta. Em contrapartida, 

pilotar um carro de corrida é um exemplo de habilidade motora, pois a qualidade dos 

movimentos realizados pelo piloto para guiar o carro são de extrema importância para a 

obtenção a meta. 

As habilidades motoras possuem várias classificações de acordo com a tarefa a ser 

realizada. Conforme a dimensão dos grupos musculares utilizados durante a execução da 

habilidade, classificam-se em habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas [4]. 

Habilidades como jogar futebol, nadar e caminhar são exemplos de habilidades motoras grossas, 

pois se utilizam dos grandes grupos musculares para a sua realização. Já habilidades como 

costurar ou escrever são trabalhos de grande precisão e utilizam-se dos pequenos grupos 

musculares das mãos, características de habilidades motoras finas.  

As habilidades motoras também são classificadas de acordo com a organização dos 

movimentos realizados para atingir a meta [7]. Nas habilidades motoras discretas, as tarefas 

possuem início e fim bem definidos. Alguns destes tipos de habilidade são, por exemplo, fechar  
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uma gaveta e dar um pulo. Ações como correr, caminhar e nadar são habilidades que 

apresentam movimentos repetitivos, sem início e fim definidos, caracterizando, portanto, tipos 

de habilidades contínuas. As habilidades seriadas consistem em várias habilidades discretas 

organizadas de forma seqüencial, sendo que a ordem de execução das habilidades discretas é de 

suma importância para atingir o objetivo final. Um exemplo de habilidade motora seriada é 

fazer um bolo; nesta situação, seguir a ordem das etapas é fundamental para a obtenção do 

resultado desejado. 

O ambiente no qual o indivíduo está inserido também altera as condições de prática; 

assim, quando o ambiente é estável e o objeto sobre o qual se atua também não se altera durante 

o desempenho, a habilidade é denominada fechada. Em contrapartida, quando o ambiente e/ou o 

objeto não possuem comportamento previsível, ocasionando um ambiente instável, a habilidade 

é denominada aberta [7]. Neste tipo de habilidade, o indivíduo precisa estar pronto para tomar 

decisões rápidas, adaptando-se à modificação do ambiente e/ou mudança no objeto de 

manipulação. Digitar um texto é um exemplo de atividade fechada, enquanto jogar uma partida 

de basquete é um exemplo de atividade aberta, visto que as condições de jogo mudam 

constantemente. 

Uma das principais características das habilidades motoras está no fato de que são 

aprendidas através da prática, sendo que o tipo de prática realizada afeta diretamente a 

aprendizagem e o desempenho motor. 

Quando o indivíduo treina determinada habilidade de forma repetitiva e contínua, 

objetivando a fixação, está realizando uma prática em blocos. Neste caso, os movimentos são 

repetidos muitas vezes até poderem ser realizados corretamente e, somente então, o indivíduo 

passa para a próxima etapa. É caracterizada por um pequeno número de sessões de longa 

duração.  

Outro tipo de prática, denominada prática distribuída, consiste em realizar várias 

atividades de forma aleatória durante uma mesma sessão de prática, reduzindo o número de 

repetições de cada tarefa [4]. Este tipo de prática caracteriza-se por um grande número de 

sessões de curta duração (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Quadro comparativo – prática em blocos versus prática distribuída. 

 

O presente trabalho consiste na reflexão sobre os tópicos supracitados, traçando inter-

relações entre teóricas e a ação, visando o aprimoramento dos movimentos realizados durante a 

sua realização durante  a prática pianística. 
 

2. Método 

Foi realizado um estudo de literatura relativa a aprendizagem motora, classificação de 

habilidades motoras e tipos de prática, bem como sobre técnica pianística. Os temas pesquisados  

TIPO DE PRÁTICA 
DURAÇÃO DE 

CADA SESSÃO 

NÚMERO DE 

SESSÕES 

TEMPO TOTAL 

DE PRÁTICA 

PRÁTICA EM BLOCOS 2hs 5 10hs 

PRÁTICA DISTRIBUÍDA 30 min 20 10hs 
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foram debatidos em reuniões semanais com a orientadora do projeto e grupo envolvido com a 

pesquisa. Após o levantamento bibliográfico, conceitos pesquisados foram aplicados à prática 

da peça “A dança do urso”, que integra a obra “Dez peças fáceis” Sz.39 n 10, composta por 

Bela Bartók em 1908.  

 

3. Resultados e Discussão 

As situações encontradas durante a prática pianística exigem o domínio de diversas 

habilidades. 

Quanto às habilidades motoras e cognitivas, o executante necessita saber sobre a estrutura 

de cada passagem musical bem como quais notas musicais executar (habilidade cognitiva) para 

que então possa fazê-lo utilizando-se dos movimentos adequados àquela passagem (habilidade 

motora). A relação entre o domínio da técnica instrumental e o domínio do conteúdo a ser 

executado deve manter-se em equilíbrio, visto que o mal desempenho em qualquer uma das 

habilidades poderá prejudicar diretamente o desempenho da outra. 

Já no que diz respeito aos grupos musculares utilizados, há necessidade de utilização da 

musculatura grande dos membros superiores através da movimentação dos braços, bem como a 

movimentação do torso e inferiores, por meio da utilização dos pedais. O uso da musculatura 

pequena das mãos e dedos mantém-se também ativa durante a execução. Desta forma, é 

necessário o domínio de atividades motoras grossas e finas.  

O estudo do trecho musical seguinte (Figura 2) exige que o pianista estude o toque de 

cada nota com o dedo ativo, em toques curtos e rápidos, caracterizando assim uma habilidade 

discreta. Durante a realização de notas repetidas é necessário que o braço esteja livre para 

acompanhar a mão e dedos sobre cada nota, em um movimento rotatório. Neste tipo de situação 

técnico-pianística o braço não podes ser mantido em posição estática, correndo-se o risco de 

fatigar os músculos da mão e dedos ao ponto de incapacitá-los a completar a realização da peça 

em foco. Esta é a primeira etapa em busca de uma elevada velocidade de execução, ferramenta 

imprescindível para atingir o andamento final da peça (Allegro Vivace).  

 

 

Fig. 2 Bartók, Béla – Dez Peças Fáceis Sz.39 n 10 – A Dança do Urso [comp. 1-2].  

Cada nota é tocada com dedos diferentes; habilidade discreta. 

 

Na sequência, cada tempo passa a ser estudado como uma habilidade seriada, pois a 

alternância entre os dedos 4-3-2-1 para pressionar a mesma tecla precisa ser feita nesta ordem a 

fim de obter-se maior fluência e regularidade, assim como uma sonoridade mais equilibrada 

(Figura 3).  
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Fig. 3 Grupos de notas repetidas: habilidade seriada. Bartók, Béla – Dez Peças 

Fáceis Sz.39 n 10 – A Dança do Urso  [comp. 1-4] 

 

Assim que for dominada a habilidade seriada descrita no exemplo anterior, o texto 

musical pode ser compreendido como uma habilidade contínua, com a execução de trechos 

maiores, com uma maior quantidade de notas agregadas, pois se trata de repetições dos mesmos 

padrões (Figura 4). Os grupos de notas podem ser pensados de oito em oito, 16 em 16, 

dependendo da estrutura rítmica e melódica da peça, entre outros detalhes de articulação. 

 

Fig. 4 Bartók, Béla – Dez Peças Fáceis Sz.39 n 10 – A Dança do Urso  [comp. 1-4] 

Cada grupo de notas repetidas  utilizando os mesmos padrões de dedilhado: 

habilidade contínua. 

 

Quanto à previsibilidade do ambiente, um exemplo de habilidade motora fechada seria o 

pianista executar uma peça em um ambiente conhecido que não apresente variabilidade e 

sozinho. No entanto, quando se encontra tocando para um público ou mesmo tocando uma peça 

com outros músicos, é necessário que não haja interrupção da música. Assim, caso haja algum 

imprevisto, tal como o músico ter um lapso de memória, ele necessita tomar decisões rápidas e 

adaptar-se à situação imprevista, caracterizando uma habilidade motora aberta. 

No estudo do piano são utilizadas tanto a prática em blocos quanto a prática randômica. A 

prática randômica tem sido proposta como a mais eficaz na aprendizagem de habilidades 

motoras com base na experiência variada que a mesma proporciona [8] sendo que o nível de 

retenção e de transferência do conhecimento apresenta-se menor na prática em blocos do que na 

prática randômica [4]. Outro problema da prática em blocos é que a repetição do mesmo 

movimento ocasiona falta de concentração, o esforço repetitivo da musculatura utilizada no 

trecho estudado gera fadiga e poderá acarretar em lesões por esforço repetitivo [3]. Assim, foi 

constatado que a prática randômica é mais eficaz do que a prática em blocos no que se refere à 

prática pianística, pois as sessões de estudo mais curtas reduzem a possibilidade de sobrecarga 

dos segmentos envolvidos, bem como possibilitam ao indivíduo manter a concentração por um 

período maior de tempo otimizando, desta forma, o estudo. 

 

4. Conclusão 

 O estudo aqui realizado proporcionou bases teóricas sobre as quais fundamentar o 

estudo da técnica pianística. As relações realizadas entre a prática musical e os conhecimentos 

de áreas que tratam do movimento humano contribuíram para ampliar nossa visão sobre os 

elementos que compõe a execução pianística. Neste trabalho, foi utilizada a peça A Dança do 

Urso de Bela Bartók para exemplificar os tipos de habilidades motoras. A mesma forma de 

reflexão pode ser utilizada com outras peças, visando uma maior compreensão sobre o estudo 

das mesmas.  

O presente trabalho mostrou que a prática randômica também poderá ser utilizada como 

ferramenta auxiliar a fim de se obter um melhor aproveitamento do tempo de estudo. A  

 



 

                                     
I Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação –Florianópolis (SC) –setembro 2010 

 

necessidade da realização de mais pesquisas nesta área é bastante evidente, visto que ainda é 

pouco desenvolvida no Brasil, onde o material de apoio para pesquisa ainda é escasso. 
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1. Introdução 

 Sob o entendimento de que a identidade nacional é uma criação, conforme Bauman, 

algo a ser inventado e não descoberto [1], este trabalho faz parte do desenvolvimento de uma 

pesquisa que visa selecionar as falas, imagens e narrativas presentes em manifestações artísticas 

e culturais brasileiras que sugerem uma identidade nacional – nomeadamente, no campo do 

cinema, teatro, artes visuais e música.  A fim de se debater e estudar que discursos implícitos de 

Brasil são esses e a que construção de imagem de nação eles se propõem. Buscando 

possibilidades de expressão de uma noção de identidade através das manifestações artísticas e 

como elas interagem na sociedade e, consequentemente, também na moda. Como referência foi 

tomada a canção de 1914, “Luar do Sertão”, a fim de analisar de que forma ela foi apropriada 

como imagem da nação no começo do século XX, e sob quais intenções.  O fonograma utilizado 

para análise e de autoria de Catulo da Paixão Cearense e conta com a interpretação de Eduardo 

Neves e coro. Atualmente, após uma série de debates e estudos, se presta a autoria também a 

João Pernambuco.  

 A escolha desta canção se deve principalmente ao fato de que desde sua criação esta 

música vem sendo um estandarte notável da população do interior do Brasil de forma geral por 

vários períodos da história brasileira, que acaba sendo unificada sob os estereótipos de caipira e 

sertanejo, independentemente da localização geográfica. Generalização esta, que vem sofrendo 

novas interpretações conforme os interesses hegemônicos e acontecimentos sociais de cada 

época. Servindo ainda hoje, como ícone ilustrativo e unificador do sertanejo nacional, do caipira 

e dos habitantes de áreas rurais. 

  

2. Método 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica, em periódicos, em fonogramas originais do acervo 

Moreira Salles e na internet. Os teóricos utilizados perpassam o campo da história, sociologia, 

antropologia e música. As linhas guias principais foram dadas pela obra de Bauman, Bhabha, 

Krausche, Tinhorão e Napolitano, destacando-se as questões de identidade e o contexto de 

produção, difusão e recepção do fonograma estudado. 

 

3. Resultados e Discussão 

 Os termos caipira e sertanejo inicialmente eram diferenciados por conta de suas 

respectivas regiões geográficas, da mesma forma, a música marcada por esses gêneros.  

Contudo, como afirma Rosa Napomuceno, “as fronteiras entre o caipira e o sertanejo se 

[diluíram] sob o prisma da cidade” [2], de modo que música sertaneja passou a ser vista como 

um grande conjunto de diferentes subgêneros, unificados pela estabilidade em termos de  
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estrutura, temática e estilo [3]. Entretanto, autores como Tinhorão, José de Souza Martins e 

Waldenyr Caldas, enxergam que a música caipira é diretamente ligada a seu contexto ritual de 

produção e ao folclore do interior paulista, enquanto a música sertaneja é um produto de 

consumo, que avança os centros urbanos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porém, para 

fins desta discussão, existe a compreensão de que os termos “caipira” e “sertanejo” passaram a 

ser utilizados como desígnio da população do interior do país de forma generalizada. Uma vez 

que, essas atribuições foram postas justamente pelo público urbano em ebulição em meados de 

1920, para marcar as diferenças entre os dois ambientes. A generalização dos termos fortalece o 

caráter de unidade nacional no começo do século XX, ao passo que homogeniza uma boa parte 

do país que não está inclusa no eixo de desenvolvimento industrial, através do apelo sentimental 

de saudades da terra original. O caipira do sul, por exemplo, é o colono, e assim funciona pelo 

Brasil afora. Logo, dentro deste viés, aqui, a música caipira e sertaneja será tratada como um 

mesmo gênero, bem como quando indicar seus sujeitos. 

 Desta maneira, a música torna-se também metáfora da nação, opera como representação 

simbólica das relações entre passado, presente e futuro e, atua como elo de consolidação de 

discursos nacionais. Seguindo essa proposição, os projetos populistas de 1930 no Brasil, 

oportunamente se apoiaram em manifestações artísticas que pudessem traduzir simbolicamente 

o conceito então almejado de povo, algo do tipo divertido, porém ordeiro, patriota e trabalhador 

[4].  Destacando-se a música como instrumento associado aos sistemas de dominação 

hegemônicos que promove um diálogo entre o Estado e as grandes camadas populares.  

Se a “Aquarela do Brasil” (e o samba de forma geral, acompanhado dos retoques do 

Estado Novo) pintava o cartão-postal do Brasil tropical no exterior, “Luar do Sertão” ilustrava 

para os próprios brasileiros, o que seria o interior do país e seu estilo de vida. Em uma moldura 

onde apenas cabiam os opostos campo e cidade, criava-se um quadro idealizado da massa não 

absorvida pela recente industrialização do país. Evidenciando pela música, uma narrativa que 

denota estereótipos. Os quais, segundo Bhabha [5], são das mais eficientes estratégias de 

discurso, pois demarcam posições sociais através de identificações, eles subsidiam e asseguram 

os discursos de mudanças de conjunturas históricas e informam as estratégias de individuação e 

marginalização.  Consequentemente, pode-se notar que a construção imagética e subjetiva do 

homem rural, se fundamentou nas histórias rurais e na música sertaneja, pautadas, sobretudo, 

pelo olhar urbano.  Destarte, mediante a ideologia vigente nas primeiras décadas do século XX, 

o citadino assume uma posição de superioridade ao caipira. Mário de Andrade em sua literatura, 

Marcelo Tupinambá (codinome de Fernando Álvares Lobo) em suas canções e Catulo da Paixão 

Cearense em suas poesias, ajudaram a cristalizar essa imagem e a fomentar esse distanciamento, 

tão bem colocados em “Luar do Sertão”, que exalta romanticamente o ambiente rural como uma 

terra “sem tempo e sem fronteiras”[6], o oposto da cidade, onde até o prazer é limitado pelo 

tempo e pelo trabalho. 

“Luar do Sertão” conta uma história do interior do Brasil, que auxilia o Estado Novo na 

exaltação à ordem, à disciplina e ao trabalho honesto, pois o trabalhador rural bem elucida esse 

quadro em “Luar do Sertão” e em outras canções de temática rural.  Com os anos 1930, a 

música que se dissipava pelo país carregava uma linguagem simbólica do nacional. O povo que 

era homenageado e imaginado nas músicas emblemáticas do projeto populista de 1930 e 1940 

mostrava um povo ingênuo, rude e simples, longe do anti-modelo anárquico e das massas 

urbanas que povoavam as cidades. Desta maneira, a música sertaneja, apesar de não ser 

representativa do país como um todo, dentro do projeto getulista de nação tinha a capacidade de 

unificar a população caipira, de retirantes e de imigrantes. Integrando, portanto, traços de várias 

regiões (interior, sertão, centro-oeste etc.) sob uma ótica romântica, de saudosismo e de 

enaltecimento, que mesmo não sendo contemplativa da realidade, era aceita por pintar um belo  
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quadro de um contingente negligenciado mediante o furor do progresso [7]. Assim, apesar de 

“Luar do Sertão” ter origem em 1914, o governo de Getúlio Vargas não a fez passar 

despercebida, pois logo incorporou o sertão na transmissão de sua ideologia nacionalista, tanto 

que foi na década de 30 sua maior repercussão. A partir de 1939, a canção tornou-se prefixo da 

Rádio Nacional do Rio de Janeiro por iniciativa do Almirante [8]. Nessa ocasião, torna-se claro 

como o governo percebe que a rádio pode instrumentalizar um processo de “integração nacional 

e o estabelecimento de uma „linguagem‟ de dominação” [9]. Entrementes, percebe-se que as 

políticas culturais do regime ditatorial militar foram alimentadas pela construção de uma 

tradição, como categoriza Napolitano, a qual seria responsável por unificar todo um território 

sob a égide de seu domínio [10]. 

 

4. Considerações finais 

 Assim, é possível fazer uma ligação entre as possibilidades de expressão de uma noção de 

identidade através da música “Luar do Sertão”, de como ela se relaciona à história e, por 

conseguinte, como é apropriada pelo sistema de moda. O qual gira na contemporaneidade, 

principalmente acerca de seus produtos, peças carregadas de um conceito exógeno a sua 

materialidade. O sistema de moda, por conseguinte, se constitui na história, no contexto em que 

estão arraigados esses produtos e nas construções ao seu redor, ou seja, quem os utiliza, local de 

sua inserção, a publicidade que os promove e a mídia que alimenta as expectativas, além do 

próprio consumo. Deste modo, as marcas utilizam um conceito de sertanejo, que de fato faz 

alusão aos estereótipos marcados por narrativas musicais como “Luar do Sertão”, em novas 

versões relacionadas aos anseios e aspirações de cada momento. O tema caipira pode ser para a 

moda, aglutinador de um público que se sente atraído pela idéia de uma identidade nacional com 

tons de folclore, que compra a idéia de sentir-se próximo às quiméricas raízes brasileiras para 

assumir uma posição de segurança frente à uma sociedade instável, de relações primordialmente 

comerciais e efêmera. O poder do quadro pintado pela canção, bem como pela mensagem 

disseminada por outros veículos de comunicação, é tão forte, que fomenta a saudade de algo que 

nunca se teve. O sertão/paraíso idílico é claustro tão aconchegante, que desperta o desejo de 

milhares de cidadão assolados pelo ritmo frenético do capitalismo de possuírem um pedacinho 

desse lugar, nem que seja numa peça de roupa. Assim sendo, em tempos de modernidade 

líquida, o conforto do ambiente ilustrado por “Luar do Sertão” pode ser uma excelente proposta 

a ser transfigurada em moda. 
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Resumo: 

 

 É perceptível como as tendências direcionadas para produtos de moda estampam 

as páginas das revistas, as telas dos computadores, as vitrines dos shoppings e as 

passarelas dos desfiles variados. Para o público em geral, a moda e a indumentária são 

compreendidas apenas através de abordagens de pura questão estética, icônicas. A 

verdade é que a moda é mais evidente  através do vestir, mas, na verdade, moda é o que 

está subterrâneo a este ato, como agenciador que impulsiona, qualifica, seleciona e 

resignifica a ação do parecer. 

O trabalho compreende as tendências de moda e sua relação com os meios de 

comunicação e a indústria cultural através de abordagens diversas. Baseando-se no fato 

de que a mídia, quando bem analisada, funciona como um espelho no qual se pode ler a 

evolução social, através de diversos meios de veiculação de informação de massa (mass 

media) são analisados e repertoriados sintomas latentes de conduta, comportamentos, 

valores e traços sociais. Sintomas dos modos de vida emergentes publicados em sites, 

páginas, telejornais e programas de televisão. Mudanças, novidades e inovações. 

Produtos do zeitgeist, espírito do tempo. 

A mídia e a moda apresentam relação estreita. Além de excelente meio de 

circulação das tendências para o público em geral, a mídia (através de diversos meios) 

serve também como loco para a captação de sintomas de inovação, analisados e 

projetados para futuros determinados, sendo assim matéria-prima fundamental para a 

pesquisa de tendências. Assim, nota-se a capacidade da indústria cultural e das mídias 

fornecerem-nos informações de inovação através das quais é possível a captação de 

sintomas emergentes para a prospecção de tendências. 

A indústria cultural é frequentemente criticada por estigmatizar a reprodução em 

série dos bens culturais, mal que coloca em risco a criação artística e autoral. Na 

indústria da moda não é diferente. Moda não é mais uma fábrica de ilusões e beleza 

efêmera, no qual impera uma criatividade inatingível. Isentas de subjetividade criativa, a 

grande maioria de empresas acaba repetindo linguagens de produto globalizantes e 

superficiais, empobrecidas pelo medo de serem engolidas por um mercado feroz e 

competitivo. Assim, vê-se a importância de profissionais com formação acadêmica  
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voltada para o segmento de desenvolvimento de produtos, mirando não apenas a 

abertura de mercado de trabalho para os futuros bacharéis, mas igualmente o 

crescimento do mercado regional em relação à qualidade de criação e processo criativo 

dirigido.  

É decisivo que se crie, olhe, ouça e procure antecipar o mercado e que o foco 

esteja no consumidor final. Para que se enfrentem desafios torna-se imprescindível o 

reconhecimento do humano como capital primordial para criadores e pesquisadores 

inquietos com o amanhã. Por conseguinte, parece mais interessante a utilização da 

pesquisa qualitativa através da análise de como as pessoas se expressam, comportam, 

convivem e comunicam seus modos de vida. E de que maneira esses modos de vidas e 

conjuntos de valores são veiculados pela mídia de massa e circulam pela sociedade.  
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1. Introdução  

 

 Em meados dos anos 60, um regime ditatorial chega ao poder no país fazendo o Brasil 

mergulhar em uma longa ditadura militar. Um regime com proibições e censuras capaz de 

restringir qualquer tipo de manifestação contra o governo. A censura alcançou um poder muito 

forte sobre a influência da produção e consumo de música nacional. Diversos artistas sofreram 

com a repressão, porém alguns músicos manifestaram sua revolta e, por conseguinte sofreram 

exílio. Mesmo a Bossa Nova, fazendo parte do repertório presente na alta classe da sociedade 

carioca, Nara Leão, uma grande intérprete do gênero, manifesta sua dor ao dar voz a uma 

canção dos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil. “Lindonéia” foi lançada no ano de 

1968, retratando a figura de uma mulher desaparecida nesse período. Uma jovem sem face 

definida com sua triste história, de tortura e violência durante a militância política brasileira. A 

pesquisa investiga, a partir das questões relativas à linguagem musical e seu ambiente histórico, 

como o discurso de resistência deste grupo de cantores e compositores se manifestava na 

sonoridade de uma nação marcada pela repressão, cujo discurso vinculado a sentimentos 

nacionalistas, evidencia posições culturais e ideológicas da conjuntura existente durante o 

regime militar de 64. 
 

2. Método 

Uma temática pertencente ao projeto de iniciação científica “Brasil por suas Aparências 

- República das Imagens”, do curso de Moda na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) e ao mestrado em História da mesma instituição. A pesquisa realizada permite 

identificar a construção de narrativas a partir da identidade nacional, relacionado ao campo de 

moda. Abrangendo o período do Brasil República, referências que partem das manifestações 

artísticas durante tal contexto, como o cinema, as artes plásticas e a música. 

O objeto avaliado pertence ao Movimento Tropicalista, que tem como estudo a analise 

de uma canção. Permitindo compreender seus significados no campo da história, moda e 

música. Utilizando como fonte as referências bibliográficas e imagéticas do momento, para uma 

melhor compreensão do comportamento social perante a esta linguagem musical. A Tropicália 

se manifestou durante um momento de grande importância histórica, que tinha como proposta 

romper os padrões sociais estabelecidos, por meio da contracultura. Produzindo uma nova 

imagem identitária e comportamental. Partindo de um estudo de análise da canção Lindonéia,  
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para uma interpretação dos seus significados. De 1968, ela é interpretada por Nara Leão e 

produzida por Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

 

3. Resultados e Discussão 

 Nara tinha uma relação muito próxima com Caetano Veloso, uma amizade que 

a deixou muito envolvida com as ideologias contestatórias do Movimento. Este álbum confirma 

o seu envolvimento Tropicalista. Considerado um dos melhores álbuns da MPB, Nara Leão, 

todavia foi muito criticado. Mesmo com um vasto repertório, sua linda voz foi considerada 

ligeiramente apagada causando muito estranhamento do público. Começando assim uma nova 

etapa em sua carreira musical, e agora passa a ser conhecida como cantora de protesto. “Muita 

gente diz que este álbum está encharcado da influência tropicalista, mas, na verdade, ele pouco 

diferenciava, com a sua variedade musical, da estética da obra de Nara Leão.” (CARNEIRO, 

2008) O disco foi orquestrado e dirigido por Rogério Duprat. Considerado o „maestro da 

Tropicália‟, produzindo diversos álbuns tropicalistas. Um rompimento na estrutura musical 

brasileira durante o período da ditadura. Vindo a trabalhar também com Gal Costa, Gil, 

Caetano, Tom Zé e os Mutantes.  

Isso leva Nara a realizar um pedido musical a Caetano. Compor uma canção inspirada 

na obra de Rubens Gerchman - Lindonéia, Gioconda do subúrbio, de 1966. Um quadro com o 

rosto de uma jovem garota desaparecida. Imagem forte e chocante, que Caetano transcreveu da 

mesma maneira impactante na letra da canção. A música foi composta por Gilberto Gil e os 

arranjos do maestro Rogério Duprat. A interpretação de Nara ao cantar Lindonéia, serve como a 

voz a desse retrato, e o sofrimento das mulheres desaparecidas no Brasil durante o regime 

militar. 

 
O LP intitulado Nara Leão saiu em fins de agosto e mostra uma Nara 

audaciosa na escolha do repertório. A primeira faixa do disco, o bolero 

Lindonéia, foi composição de Caetano Veloso, feita a pedido da cantora, que 

se inspirava no quadro Lindonéia, Gioconda do subúrbio, de Rubens 

Gerchman. Nara sentiu que a obra daria música, porque, sob inspiração do 

autor, o quadro ia além da moldura, começando pelo título “Um amor 

impossível” e a frase “A bela Lindonéia, de 18 anos, morreu 

instantaneamente”. (CABRAL, 2008; 134) 

 

Gerchman expôs a sua obra pela primeira vez na exposição Opinião 1966. Um “quadro 

objeto”, como a adaptação de um porta-retrato que utilizavam vidros biseautés. Mais tarde foi 

apresentada como Serigrafia na I Feira de Arte de Guanabara, no Museu de Arte Moderna, 

contendo em torno de 200 exemplares, vendidos por 400 cruzeiros cada um. (CABRAL, 2008). 

Rubens foi um grande artista brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Trabalhou como pintor, 

desenhista e escultor.  Considerado uma artista de vanguarda, com grande destaque nas suas 

obras criadas em 1960. Vinculados a manifestações críticas através da arte. O seu instrumento 

de pintura era a maneira de expressar sua revolta ao regime ditatorial brasileiro. Retratando 

assim a simplicidade do povo e seus sofrimentos a partir da estética pitoresca e sem um traço 

definido.  Um extenso legado de representações de um subúrbio excluído, apresentado através 

de pinturas e relevos, onde os “desaparecidos” tentavam continuar a sua luta social. Dando voz 

àqueles que não mais podiam lutar. (VICTORINO) 

Uma misteriosa obra como retrato com a imagem de uma jovem mulher no centro do 

desenho, sombreada na região do olho esquerdo, nariz e lábio inferior. Uma montagem de 

cunho simples proporcionado apenas com uma sombra, mas que também expõe um discurso de 

agressão e violação. A imagem é marcada por uma estrutura de foto 3x4, como posam as 

pessoas seriamente para a fotografia e que virá a servir para alguma documentação importante.  
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O registro da jovem está com uma expressão de assustada ou quem sabe mesmo irritada com a 

sua agressão. Um desenho serigráfico e caricatural com cores alaranjadas e pretas, como um 

estilo de pop arte, envolto em uma moldura de motivos florais, uma pintura ao estilo rococó e 

figuras referentes ao Brasil. Um espelho serve de suporte para o cartão de 60x60cm, no mesmo 

tom alaranjado. Que sugere também uma imagem divulgada em um jornal sensacionalista da 

época. Abaixo da obra o título servindo de legenda: ”UM AMOR IMPOSSÍVEL”. “A BELA 

LINDONÉIA DE 18 ANOS MORREU INSTANTANEAMENTE”. (ROCHA, 2008) 

 
Tanto a representação pictórica quanto o título justificam a hipótese de se 

tratar de um assassinato, de um acerto de contas amoroso; e são referências 

de um caso policial, da crua crônica policial brasileira. Por outro lado, o 

nome Gioconda é um claro contraponto caricato e irônico ao "sorriso" 

enigmático de Mona Lisa de Da Vinci. Mas, se ao invés de vítima, Lindonéia 

fosse ré? Certamente encimaria a obra os dizeres "Procurada".(...) Vale 

lembrar, pouco tempo depois de Lindonéia vir a público, cartazes "Procura-

se" começaram a "decorar" as paredes das cidades, em aeroportos, estações 

de trem, estações ferroviárias e halls de edifícios públicos. Esses cartazes 

produzidos pelo milionário aparato repressor da ditadura militar também fez 

uso de técnicas de reprodução da era pré-industrial, tal como os conhecidos 

"lambe-lambes". (ROCHA, 2008) 

 

Ainda, em 1968, a canção foi adicionada ao álbum Tropicália ou Panis et Circensis, um 

disco manifesto que reunia todos os integrantes do Movimento Tropicalista. Como Caetano, Gil, 

Mutantes e Tom Zé. Lindonéia interpretada por Nara Leão está na quarta faixa do disco. Todo o 

álbum é composto por fortes letras e vindo a ser muito criticado no período, pois manifestava 

sua revolta contra a repressão que o país vinha passando. Lançado pela gravadora Philips, o 

disco envolveu uma verdadeira “Geléia Real” de artistas com ideologia a partir da crítica social, 

serviu de ruptura musical no Brasil.  

Logo, os Tropicalistas se consagraram como músicos de protestos, superando a 

produção do modelo de “músicas de festivais”. A ruptura diante dos padrões musicais, 

engajados com canções que continham mensagens de resistência política. O ano de 1968 

marcaria profundamente o cenário musical brasileiro, a indústria cultural passa a acelerar sua 

produção diante do cenário político, ocorrendo nesse ano um verdadeiro “furacão” de 

acontecimentos políticos e culturais. (NAPOLITANO, 2004) 

Um disco considerado a síntese do Movimento possuía uma capa um tanto peculiar no 

período. Inspirada no álbum dos Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Passou por 

uma adaptação ao ambiente tropicalista, ela teve a sua produção efetuada pelo mesmo artista do 

quadro Lindonéia, Rubéns Gerchman, e a foto de Oliver Perroy. “(...) obra máxima do 

movimento tropicalista. A capa deste disco, onde Nara aparece em uma fotografia nas mãos de 

Caetano, também é de autoria de Rubens Gerchman” (CABRAL, 2008) Uma similaridade 

presente entre a obra inspiradora da canção e ao retrato de Nara na capa do disco, enfatizando 

um olhar feminino meio obscuro. Uma foto em preto e branco, onde o rosto de Nara não está 

em grande evidência, porém ela aparece descontraída com um chapéu que lhe esconde parte de 

sua face, proporcionando um ar misterioso. Assim como o retrato da obra de Lindonéia, a 

expressão de Nara está marcada pela sombra, onde não se evidencia um rosto original. 
 

4. Conclusão 

Revoltosos contra o regime ditatorial brasileiro, o ano de 1968 foi marcado por muito 

protesto estudantis e, principalmente, pelo Ato Institucional número 5, o AI-5, do presidente 

vigente Artur Costa e Silva. Com um pleno poder governamental, Costa e Silva inaugura o  
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chamado “anos de chumbo” com represálias, torturas, prisões e mortes no Brasil. E uma das 

bandeiras levantadas pelo Movimento durante esse período foi resgatar a integridade brasileira, 

construindo a imagem chocante de uma jovem sem face definida com sua triste história, de 

tortura e violência durante a militância política brasileira. Criando um discurso de resistência 

deste grupo de cantores e compositores se manifestavam na sonoridade de uma nação marcada 

pela repressão, cujo discurso vinculado a sentimentos nacionalistas, evidencia posições culturais 

e ideológicas da conjuntura existente durante o regime militar. 
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 UMA EXPERIÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO POR ESTADOS: 

CONSTRUINDO UM ATOR-PERFORMER ATRAVÉS DA VIVÊNCIA POR 

TENTATIVAS. 

Gabriela Corrêa Giannetti (IC); André Carreira (DAC, PPGT, UDESC; CNPq)] 

 

Ao relatar minhas experiências junto ao laboratório prático do grupo ÁQIS - Núcleo de 

Pesquisa sobre Processos de Criação Artísticas (UDESC)- onde há dois anos 

desenvolvemos investigações sobre o Grotesco na interpretação, pretendo percorrer 

reflexões acerca do trabalho do ator e o vivenciar na cena. Na busca por esse Grotesco, 

entendemos que a aleatoriedade e o empilhamento de elementos diversos seriam 

premissas para percorrermos essa poética e durante três semestres (entre 2008 e 2009), 

optamos construir não só um processo de investigação, mas também um processo 

criativo para montar um espetáculo, Circus Negro. Dentre diversos aspectos explorados 

nessa pesquisa, a busca por uma interpretação através de estados emocionais aleatória a 

dramaturgia foi base para todo o processo. E é sobre esta experiência, que proponho 

refletir, através dela, pretendo resgatar alguns aspectos sobre o atuar do performer 

proposto por Renato Cohen e redescobrir essa tendência estética no trabalho do ator nos 

últimos anos.   

  

Apoio UDESC, CNPq. 

 

 

 




