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Resumo 

 

   “Quem faz cem anos ou +”, projeto da Secretaria de Cultura (SeCult) da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), busca ressaltar e homenagear a vida e obra de personalidades que se 
destacam ou destacaram em suas áreas de atuação e que, no ano de realização de cada edição 
do evento, comemoram cem anos ou mais (de nascimento ou morte). Vida e obra que 
constituem um inegável legado a humanidade, influenciando diferentes gerações e campos do 
conhecimento, nos fazendo refletir sobre a existência humana, imaginar novas formas de ver, 
ser e estar no mundo, nos levando a indagar em diferentes planos, as noções de tempo e 
espaço, sociedade, cultura e arte. A proposta metodológica do evento articula o pedagógico, o 
lúdico, o artístico e o diálogo entre diferentes linguagens, perspectivando a construção de um 
contato sensível dos participantes com a obra e o legado das personalidades em foco. Um 
projeto que visa também, contribuir na construção de processos pedagógicos formativos 
abrangentes dos estudantes, ampliando seus repertórios, suas vivências e sensibilidade com a 
oferta de atividades culturais e artísticas extracurriculares. 

 

     Proponente: Secretaria de Cultura (SeCult)  

     Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

      

    Período de Execução:  

    de 09 a 13 de setembro de 2013 

 

    Locais: 

    Auditório Garapuvu - Centro de Cultura e Eventos da UFSC/ Campus Trindade – Florianópolis; 

    Auditório do Prédio da Reitoria da UFSC/ Campus Trindade – Florianópolis. 

 

 



Introdução 

 

     O projeto “Quem faz cem anos ou +” se caracteriza como uma das ações da Secretaria de 
Cultura da UFSC voltadas ao fomento à cultura, por meio da promoção e difusão de forma 
ampla e diversa, das produções engendradas em diferentes campos do conhecimento científico, 
da cultura e da arte. Uma ação que busca fortalecer as relações entre a cultura e arte e as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, sensibilizando estudantes, docentes e 
servidores técnicos administrativos e a comunidade externa de forma mais ampla, da 
importância da cultura na formação de uma sociedade humanizada. Tal proposição 
está  vinculada a atual política institucional preocupada, entre outros, com a construção de 
relações humanas  e processos de ensino e aprendizagem pautados na ética, estética e crítica 
social.  Uma proposta que visa também, contribuir na construção de processos pedagógicos 
formativos abrangentes dos estudantes, ampliando seus repertórios, suas vivências e 
sensibilidade com a oferta de atividades culturais e artísticas para além das atividades 
curriculares. Ou seja, colaborar para com uma sólida formação profissional e de cidadãos 
conscientes do seu papel social, críticos e criadores por meio do contato e fruição com a arte e 
a cultura de forma universal. 

    A proposta trata, evidentemente, de uma abordagem que valoriza obras, histórias e trajetórias 
pessoais não desconsiderando possíveis conexões em linhas retas entre os homenageados e 
suas obras. No entanto, aposta nas infinitas e inusitadas conexões que poderão e deverão ser 
construídas pelo público, a partir das informações biográficas, visuais, musicais, audiovisuais, 
reflexões teóricas engendradas nas atividades desenvolvidas ao longo do evento. Assim, as 
atividades previstas são estruturadas de modo a construir e dar visibilidade a uma metodologia 
que articula o pedagógico, o lúdico, o artístico e o diálogo entre diferentes linguagens. Através 
da metodologia proposta, o projeto busca estimular o debate crítico e criativo não somente em 
relação aos impactos das obras de autoria das personalidades elegidas para o evento, como a 
acerca das questões prementes ao ser humano e a sociedade contemporânea suscitadas por 
esta herança cultural. 

 

   

 



     

 

 

    As heranças culturais sejam elas locais e/ou universais, atuam na formação da nossa 
identidade, de quem somos e/ou desejamos ser. Certamente, o conceito de identidade(s) é 
demasiadamente complexo, assim como muitos outros fenômenos sociais, para ser aqui 
discutido aprofundadamente tendo em vista os limites e propósitos deste texto. Entretanto, 
somos inclinados a percebê-la a partir de um olhar sociológico no qual ela é construída e 
reconstruída historicamente num processo dialógico contínuo com os mundos culturais 
exteriores ao sujeito e as identidades que esses mundos oferecem. No âmbito da 
Universidade, cabe oportunizar que diferentes gerações tenham contato com “identidades” 
diversas, ideias, formas de perceber e conceber o mundo, impulsionando nos sujeitos (e 
entre os sujeitos) a ampliação e complexificação de processos dialógicos que percorrem e 
entrecruzam passado e presente. 

    Considerando o exposto anteriormente, é também num contexto de formação de 
identidades que o projeto “Quem faz cem anos ou +” pretende criar no ambiente 
universitário um espaço promotor de conhecimento, a partir da realização de conferências e 
mostras comemorativas sobre personalidades que fazem centenários redondos (cem, 
duzentos, trezentos anos ou mais) de nascimento. O evento propõe-se a exibir 
documentários, fomentar palestras e espetáculos musicais, assim como de teatro e dança 
tendo como foco a exploração e a investigação da vida e da obra de grandes ícones 
culturais. Ou seja, durante uma semana, a UFSC irá promover as obras de artistas, cineastas, 
pensadores, músicos, dramaturgos, escritores, dançarinos enfim, personalidades que na sua 
área de domínio tenham reconhecidamente impactado a contemporaneidade do ponto de 
vista ético e/ou estético e contribuído para o desenvolvimento das artes e dos saberes em 
nível nacional e mundial. 

    As conferências são conduzidas por estudiosos dedicados ao tema escolhido que 
apresentam pontos de ancoragem e subsídios aos debates aproveitando, especialmente, as 
pesquisas produzidas no contexto da universidade. Os conferencistas são estimulados a 
desenvolver metodologias de apresentação interativas e não tradicionais de seus conteúdos, 
capazes de dar qualidade, densidade e ânimo aos debates. Paralelamente as palestras, um 
conjunto de atividades culturais e artísticas dá suporte criativo ao estudo dos personagens 
eleitos a cada ano, permitindo ao público o contato sensível com sua obra, seu legado. A 
totalidade das proposições visa criar uma rede de intertextualidade e contextualização 
histórica, num formato multimidiático ou intersemiótico que permite inserir os celebrizados 
na sua potência coletiva, intersectando-os com outros sujeitos e acontecimentos marcantes 
na história da humanidade, de modo que o evento vá muito além do culto à personalidade 
ou do conhecimento especializado. 

 

  

      

 



 

 

Objetivos 

 

• Propiciar o debate, o enriquecimento de repertórios e a aquisição prazerosa do conhecimento a 
partir de um pool de atividades artísticas e pedagógicas em torno de personalidades e obras, 
entrelaçando diferentes linguagens, espaços e tempos, perspectivando a construção de um 
contato sensível da comunidade universitária e externa, com a obra e o legado dos 
homenageados; 

 

• colaborar para com uma sólida formação dos sujeitos (crianças, jovens, adultos e idosos) 
conscientes do seu papel social, críticos e criadores por meio do contato e fruição com a arte e 
a cultura de forma universal; 

 

• estimular a reflexão crítica e criativa não somente em relação aos impactos das obras de autoria 
das personalidades elegidas para o evento, como a acerca das questões prementes ao ser 
humano e a sociedade contemporânea suscitadas por esta herança cultural. 

 



 

 

Público Alvo 

 

• a comunidade da UFSC (estudantes, professores e técnicos administrativos); 

 

• alunos e professores das escolas públicas; 

 

• público interessado nas palestras sobre as obras e vida de cada homenageado; 

 

• público interessado nos espetáculos artísticos relacionados as obras dos homenageados; 

 

• grupos de pesquisa em campos e/ou áreas específicas do conhecimento contempladas pelo 
evento. 

 

Acesso 

• GRATUITO 

 

 



 

“Quem faz cem anos ou +” – os homenageados no ano de 2013  

  

    Na segunda edição do projeto teremos proposições sobre a vida e a obra de 18 personalidades 
que completam 100 anos ou mais, advindos da área da música clássica, do samba e da música 
popular brasileira. A seleção abrange também a área do cinema, da literatura, da sociologia, da 
filosofia, das artes plásticas e da dança, privilegiando o cruzamento cultural, a emergência de 
ideias e produções engendradas em tempos e espaços distintos. 

    Para cada personalidade homenageada, o projeto prevê uma ou mais atividades desenvolvidas 
por artistas locais e nacionais, alguns deles de reconhecimento em âmbito internacional. A 
escolha destes artistas, baseada no reconhecimento da notória qualidade de suas produções, 
não somente enaltece seus talentos, como promove apresentações associadas a dinâmicas, 
cenários e atmosfera que dificilmente o público teria acesso fora do âmbito desse evento. As 
palestras, contam com pesquisadores reconhecidos no meio acadêmico, profundos 
conhecedores da vida e obras dos homenageados.   

    Assim, se encontra na composição da programação da segunda edição do “Quem faz cem anos 
ou +” os seguintes homenageados, acompanhados dos artistas e ou acadêmicos que versarão 
sobre os mesmos: “A Sagração da Primavera” de Vaslav Nijinski, Albert Camus, Ernesto 
Nazareth, Giovanni Boccaccio, Giuseppe Verdi, Jamelão (José Bispo Clementino dos Santos), 
Jean Marais, Lucien Goldmann, Paul Ricoeur, Richard Wagner, Rubem Braga,  Søren 
Kierkegaard, Tomie Ohtake, Wilson Baptista, William Inge, Willy Zumblick, Vinicius de Moraes 
e Vivien Leigh.  

 



 

Estratégias de Divulgação do Evento 

 

• cartazes; 

• folders da programação; 

• Flyers; 

• banners do evento; 

• busdoor; 

• faixas; 

• Página oficial da UFSC; 

• Página oficial da SeCult; 

• Rede de comunicação direta da UFSC (divulga UFSC, rede de emails institucional); 

• Rede Social de Entretenimento; 

• Vinhetas na programação da TV UFSC (canal 15 da NET Florianópolis e no canal 63.1, aberto e 
digital, na Grande Florianópolis); 

• Visitas às escolas públicas do entorno da Universidade. 

 



Resumo da programação 

09 de setembro 2013 (segunda-feira) 
 
9h 
Palestra: Giovanni Boccaccio 
ProfªDrªRoberta Bani (USP/SP) e 
ProfªDrªDorisCavallari (USP/SP) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
19h 
Apresentação Musical: Ernesto Narareth 
Alexandre Dias (Brasília/DF) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 

10 de setembro 2013 (Terça-feira) 
9h 
Espetáculo teatral: Menininha 
Direção: João Cícero 
Duração: 50 min 
Local: Auditório Garapuvu(UFSC) 
 
12h30min 
Exibição de Filme: Zumblick 
Direção: Zeca Pires / Lélia Pereira da Silva 
Nunes  
Duração: 20 min 
Local: Auditório da Reitoria (UFSC) 
 
14h30min 
Espetáculo teatral: Menininha 
Direção: João Cícero 
Duração: 50 min 
Local: Auditório Garapuvu(UFSC) 
 
19h 
Apresentação Musical: Wagner, Verdi e a 
construção romântica da dramaticidademusical 
Dr. Alberto Heller(Florianópolis/SC) e 
MasamiGanev (Florianópolis/SC) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 

 
11 de setembro de 2013 (Quarta-feira) 
9h 
Palestra: O Absurdo e arevolta na arte e no 
pensamento de Albert Camus 
Prof. Dr. Nilson Adauto Guimarães da Silva 
(UFV/MG) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
12h30min 
Exibição de Filme: Uma rua chamada pecado 
(1951) 
Direção: Elia Kazan 
Duração: 122min 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
 
 
 
 
 
 

14h30 
Palestra: Nijinski/Sagração da Primavera 
ProfªDra.Vera Torres(UFSC/SC) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
19h 
Apresentação musical: A benção Vinícius 
Wagner Segura (Florianópolis/SC) 
Local: Auditório Garapuvu(UFSC) 

 
12 de setembro de 2013 
9h 
Palestra: Flanando com Rubem Braga entre 
Rio, Cachoeiro e Paris 
Jornalista Ana Karla Dubiela (Fortaleza/CE) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
12h30min 
Exibição de Filme: A Bela e a Fera (1946) 
Direção: Jean Cocteau 
Duração:96 min 
Local: Auditório da Reitoria (UFSC) 
 
14h30min 
Palestra: "Quanto tempo dura um gesto? 
Instantâneos da produção de Tomie 
Ohtake" 
Arquiteto e Urbanista Paulo Miyada (SP/SP) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 

 
13 de setembro 2013 (sexta-feira) 
9h 
Palestra: Paul Ricoeur 
ProfºDr. Roberto Roque (UESB/BA) 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
12h30min 
Exibição de Filme: Clamor do Sexo(1961) 
Diretor: Elia Kazan 
Duração: 124min 
Local: Auditório da Reitoria(UFSC) 
 
14h30min 
Palestra:Kierkegaard 
Palestrante: ProfºDr. Márcio Gimenes de 
Paula (UnB/DF) 
Palestra: LucienGoldmann e a sociologia da 
cultura 
Palestrante: Prof.Dr. Celso Federico 
(USP/SP) 
Local: Sala dos Conselhos – Reitoria (UFSC) 
 
19h 
Apresentação Musical e palestra: Um bom 
partido 
Grupo Um Bom Partido (Florianópolis/SC) 
Palestrante: Jornalista Artur de Bem 
(Florianópolis/SC) 
Local: Auditório da Reitoria (UFSC) 
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