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“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.” 

 
Pablo Picasso 
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Relação com a Itália 
 

 Aos dez anos em 2000, 
Roma juntamente com toda a família. Em decorrência disso cursei o ensino fundamental 
em uma escola pública italiana onde tive os
Plásticas, Artes Cênicas, Educação Musical e Desenho T
 
 A Itália é um país que tem muita tradição artística e que valoriza o ensino das 
artes, nas escolas públicas. Além das disciplinas que fiz na escola 
realizadas muitas visitas a museus e lugares históricos como o 
Romano e demais símbolos da cultura ocidental
cidades italianas em companhia dos docentes. Toda essa experiência acabou 
despertando em mim um enorme interesse artístico  e quando retornei ao Brasil soube 
que gostaria de seguir uma carreira artística. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percurso Acadêmico 

 

 Ao retornar ao Brasil fiz o Ensino Médio no Colégio Militar de Brasília e apesar 
de ter tido uma excelente base
lembro que a minha professora de artes 
somente com as linhas pretas e pedia para que nós 
contexto. Esse fato me marcou e fiquei muito frustrado
comportamento por parte da docente n
acabei encontrando no coral do colégio um escape para essa minha necessidade 

Colosseo com mãe e irmãs em 2001

Aos dez anos em 2000, meu pai que é militar da aeronáutica, foi transferido para 
Roma juntamente com toda a família. Em decorrência disso cursei o ensino fundamental 

pública italiana onde tive os primeiros contatos reais com as Artes 
Plásticas, Artes Cênicas, Educação Musical e Desenho Técnico.  

Itália é um país que tem muita tradição artística e que valoriza o ensino das 
Além das disciplinas que fiz na escola Matilde Serao

realizadas muitas visitas a museus e lugares históricos como o Colosseo

e demais símbolos da cultura ocidental, bem como viagens com a classe
cidades italianas em companhia dos docentes. Toda essa experiência acabou 
despertando em mim um enorme interesse artístico  e quando retornei ao Brasil soube 

uma carreira artística.  

Ao retornar ao Brasil fiz o Ensino Médio no Colégio Militar de Brasília e apesar 
excelente base teórica senti muita falta do contato direto com as A

lembro que a minha professora de artes desta escola nos dava xérox da Monalisa 
somente com as linhas pretas e pedia para que nós coloríssemos a mesma sem nenhum 

marcou e fiquei muito frustrado, porque para mim esse 
comportamento por parte da docente não é coerente com o ensino das Artes
cabei encontrando no coral do colégio um escape para essa minha necessidade 

Colosseo com mãe e irmãs em 2001 Basílica de San Pietro com pai e irmãs em 2002
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rimeiros contatos reais com as Artes 

Itália é um país que tem muita tradição artística e que valoriza o ensino das 
Matilde Serao foram 

Colosseo, Forum 

com a classe para 
cidades italianas em companhia dos docentes. Toda essa experiência acabou 
despertando em mim um enorme interesse artístico  e quando retornei ao Brasil soube 

Ao retornar ao Brasil fiz o Ensino Médio no Colégio Militar de Brasília e apesar 
teórica senti muita falta do contato direto com as Artes, 

nos dava xérox da Monalisa 
sem nenhum 

, porque para mim esse 
rtes. Porém 

cabei encontrando no coral do colégio um escape para essa minha necessidade 

Basílica de San Pietro com pai e irmãs em 2002 



artística. Quando terminei o Ensino Médio de
e assim o fiz. Durante dois anos fui aluno deste curso mas 
História da Arte decidi que gostaria d
início do meu percurso acadêmico foi muit
deu uma boa base teórica e prátic
perspectiva etc, quanto em maturidade. Enquanto cursa
CEUB e estagiava 30 horas semanais no IPHAN (I
Artístico Nacional)  resolvi prestar o vestibular para Artes Plásticas na UnB noturno e 
acabei passando. Em um primeiro momento tentei c
a ficar muito estressado e ao mesmo tempo acabei
curso de Artes. Foi então que 
IPHAN.  
 
 Dentro da UnB descobri um mundo
mesmo que faria Artes Plásticas mas assim que possível
Arquitetura, pois acreditava que meu futuro seria incerto no mundo das Artes
um estigma no Brasil que é reflexo de uma sociedade que não valoriza o ensino das 
Artes nas escolas, nem os profissionais do ramo
segundo semestre cursando a disciplina de Materiais em Arte tive contato com a 
professora Thérèse Hoffman e vi que era possível viver de arte e ser bem sucedi
planos de retomar o curso de A
mais distantes. No semestre seguinte me inscrevi na monitoria da disciplina
pela professora Thérèse, o que foi muito importante para a minha formação e fixação 
dos conceitos e práticas ensinados nessa disciplina. Posteriormente 
a trabalhar no LEME (Laboratório de Materiais Expressivos) e me dediquei a algumas 
pesquisas do laboratório, participações em congressos
possibilidade que temos na UnB de cursar disciplinas fora do noss
fundamentais para o nosso crescimento pessoal
processo formativo vai muito além de um conjunto de matérias pré
serem cursadas, o que faz com que o nosso percurso acadêmico seja mais prazer
fluido. Lembro que em um dos meus semestres mais estressantes cursei a disciplina de 
Canto Coral, o que me fazia relaxar durante os momentos de ápice 
semestre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artística. Quando terminei o Ensino Médio decidi que cursaria Arquitetura e Urbanismo 
e assim o fiz. Durante dois anos fui aluno deste curso mas durante uma disciplina  de 
História da Arte decidi que gostaria de cursar Artes Plásticas e não Arquitetura. Este 
início do meu percurso acadêmico foi muito importante para a minha formação pois me 

e prática tanto no que diz respeito à noções espaciais, de 
quanto em maturidade. Enquanto cursava Arquitetura e Urbanismo no 

e estagiava 30 horas semanais no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional)  resolvi prestar o vestibular para Artes Plásticas na UnB noturno e 
acabei passando. Em um primeiro momento tentei conciliar as três atividades, c

ao mesmo tempo acabei me apaixonando pela UnB e pelo 
. Foi então que resolvi trancar o curso no CEUB e ficar com a UnB e o 

Dentro da UnB descobri um mundo a parte. No início do curso dizia para mim 
que faria Artes Plásticas mas assim que possível retomaria meus estudos na 

pois acreditava que meu futuro seria incerto no mundo das Artes
que é reflexo de uma sociedade que não valoriza o ensino das 

nem os profissionais do ramo, salvo raras exceções. Porém no meu 
segundo semestre cursando a disciplina de Materiais em Arte tive contato com a 
professora Thérèse Hoffman e vi que era possível viver de arte e ser bem sucedi
planos de retomar o curso de Arquitetura por pura insegurança foram ficando cada vez 

. No semestre seguinte me inscrevi na monitoria da disciplina
se, o que foi muito importante para a minha formação e fixação 

dos conceitos e práticas ensinados nessa disciplina. Posteriormente à monitoria comecei 
a trabalhar no LEME (Laboratório de Materiais Expressivos) e me dediquei a algumas 
pesquisas do laboratório, participações em congressos, oficinas e feiras expositivas. A 
possibilidade que temos na UnB de cursar disciplinas fora do nosso fluxo
fundamentais para o nosso crescimento pessoal, é muito enriquecedora. Acredito que o 
processo formativo vai muito além de um conjunto de matérias pré-estabelecidas

que faz com que o nosso percurso acadêmico seja mais prazer
fluido. Lembro que em um dos meus semestres mais estressantes cursei a disciplina de 
Canto Coral, o que me fazia relaxar durante os momentos de ápice de estresse no

cidi que cursaria Arquitetura e Urbanismo 
uma disciplina  de 

rquitetura. Este 
o importante para a minha formação pois me 
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o fluxo, mas 
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que faz com que o nosso percurso acadêmico seja mais prazeroso e 

fluido. Lembro que em um dos meus semestres mais estressantes cursei a disciplina de 
de estresse no 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Desde a época que cursava A
realizar um intercâmbio acadêmico era constante. Poré
contatos da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
tre  em Roma e ter entregue os mesmos pessoalmente ao coordena
percebi que o Centro Universitário não estava muito interessado e
alunos pagantes para fora do país. 
 Recordo que desde o inicio da minha graduação 
INT para ver as possibilidades de 
sempre muito desinteressantes
que me bancar na Itália. O que tornaria inviável o intercâmbio nesta situação.  
 No final do meu quarto semestre em uma dessas visitas esporádicas ao INT 
tomei conhecimento do programa Ciência sem Fro
intercâmbio para vários países do mundo
curso de Artes Plásticas. Lembro de ter ficado eufórico com a possibilidade de 
finalmente poder realizar um intercâ
edital muitas vezes do começo ao fim e p
edital dei entrada no processo seletivo.
 
 
 
Processo Seletivo do CsF 

 

 A inscrição era realizada
época eram:  
- Ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 90% do cur
curso; 
- Possuir um perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico 
segundo critérios da IES (Instituição de Ensino Superior);

Oficina de encadernação e têmpera a ovo oferecida pelo LEME

Desde a época que cursava Arquitetura a vontade de retornar à 
io acadêmico era constante. Porém apesar de ter conseguido os 

contatos da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
em Roma e ter entregue os mesmos pessoalmente ao coordenador do meu curso 

niversitário não estava muito interessado em mandar um de seus 
para fora do país.  

Recordo que desde o inicio da minha graduação na UnB ia com frequência ao 
INT para ver as possibilidades de intercâmbios para a Itália mas as mesmas eram 
sempre muito desinteressantes, tendo em vista que não contavam com bolsas e eu

O que tornaria inviável o intercâmbio nesta situação.  
o final do meu quarto semestre em uma dessas visitas esporádicas ao INT 

tomei conhecimento do programa Ciência sem Fronteiras que contava com bolsas de 
mbio para vários países do mundo, incluindo a Itália,  e que contemplavam o 

curso de Artes Plásticas. Lembro de ter ficado eufórico com a possibilidade de 
lmente poder realizar um intercâmbio acadêmico na Itália. Voltei para casa e li o 

ço ao fim e percebendo que possuía os pré-requisitos do 
edital dei entrada no processo seletivo. 

realizada pelo próprio site do programa e os pré-requisitos 

integralizado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para seu 

Possuir um perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico 
segundo critérios da IES (Instituição de Ensino Superior); 

Oficina de encadernação e têmpera a ovo oferecida pelo LEME 
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para a Itália mas as mesmas eram 
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ue contava com bolsas de 

e que contemplavam o 
curso de Artes Plásticas. Lembro de ter ficado eufórico com a possibilidade de 

oltei para casa e li o 
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Possuir um perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico 
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- Ter nacionalidade brasileira; 
- Realizar e apresentar teste de proficiência Lato Sensu em italiano obtido por meio de 
uma prova presencial realizada junto ao Instituto Italiano di Cultura com pontuação 
mínima 50/100 (nível B1 do QCER). 
 
 Tendo cumprido todos os pré-requisitos realizei a inscrição no site do Instituto 

Italiano di Cultura e após ter pagado a taxa da prova marquei de ir à Embaixada da 
Itália em Brasília para realizar a mesma. Lembro de ter ficado muito ansioso com a 
prova e de ter estudado muito. Esperei o resultado e para minha alegria fui considerado 
proficiente e agora restava apenas aguardar o resultado da inscrição no site do 
programa. O processo de aprovação foi constituído por três etapas: 
 

- Homologação da UnB; 
- Liberação da bolsa pela CAPES; 
- Aceite da Universidade de destino. 

 
 Após ter tido meu processo homologado pela UnB recebi um e-mail dizendo ter 
sido aprovado no processo e pediam para aguardar a liberação da bolsa por parte da 
CAPES. Poucos dias depois recebi outro e-mail confirmando a liberação da bolsa. Neste 
momento fui orientado a escolher, dentre uma lista, as Universidades Italianas que 
gostaria de realizar o intercâmbio em uma escala de prioridade de três universidades. 
Foi então que escolhi em primeiro lugar a Universidade de Florença e em segundo e 
terceiro a Universidade de Padova.  Foi uma decisão difícil pois a bolsa era sempre a 
mesma (oitocentos e setenta euros) porém o custo de vida em Padova era muito menor 
do que o de Florença mas em contrapartida achei Florença um destino mais atrativo 
para se estudar História da Arte. Tive que elaborar três cartas de intenção e de 
motivação para as respectivas Universidades e felizmente minha primeira opção aceitou 
a candidatura e recebi finalmente o tão esperado terceiro e-mail do programa 
confirmando a minha aprovação. Apesar de ter ficado muito feliz com a notícia ainda 
não conseguia acreditar que de fato iria para a Itália como sonhava. Eu realmente só 
percebi que o intercâmbio iria acontecer quando vi o depósito de cerca de quinze mil 
reais na minha conta corrente referentes às três primeiras bolsas, o auxílio moradia e o 
auxílio das passagens aéreas. Fiquei em choque ao ver tanto dinheiro na minha conta 
que antes disso nunca tinha passado de três dígitos. Assim que recebi o dinheiro me 
dirigi a uma agência de câmbio do Banco do Brasil e solicitei um cartão chamado Visa 

Travel Money. Paralelamente a isso dei entrada ao visto de estudo na embaixada da 
Itália em Brasília com todos os documentos solicitados por eles e a carta de aceite da 
Universidade. Após todo esse processo burocrático comprei as passagens aéreas para o 
dia oito de agosto de dois mil e doze e me preparei para a viagem. 
 

 

 

 

 



Chegada à Itália 

 

 Por já ter morado na Itália quando pequeno sabia que seria 
vantajoso chegar por Roma e depois pegar um 
trajeto com o avião. A diferença de preço das passagens beirava 
passagem de trem de Roma para Florença custava 19,90 euros.  
 Um ponto muito positivo que vi já no início do programa foi a possibilidade que 
deram aos bolsistas de terem autonomia para usar a bolsa da maneira mais conveniente 
possível a fim de permitir que os mesm
responsabilidade.  Esse processo apesar de mais difícil do que já ter tudo pronto foi 
muito importante no meu proces
intercâmbio nunca tinha morado sozinho 
tive uma desagradável surpresa, quebraram duas das quatro rodas da minha mala de 
32kgs e tive que resolver o problema. Apesar da burocracia
enviou em pouco mais de um mês uma nova mala, muito parecida com
o problema solucionado peguei o trem para Florença e finalmente cheguei ao m
destino. Assim que cheguei à
taxi e me dirigi ao alojamento estudantil da Universidade.
quarto duplo (a ser dividido com algum outro bolsista) por aproximados quinze dias até 
que os bolsistas conseguissem achar um lugar para morar compatível com suas 
necessidades. Eles também nos deram a possibilidade de fazer um contrato com o 
próprio alojamento estudantil,
chamada Novoli, mas muito próximo ao novo campu
faculdade de Lettere e Filosofia

cursar ficava no centro da cidade. Esse motivo
caro me fizeram procurar apartamentos/quartos individuais nas proximidades do centro 
histórico da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pegando o trem de Roma para Florença

Por já ter morado na Itália quando pequeno sabia que seria economicamente
vantajoso chegar por Roma e depois pegar um trem para Florença do que fazer o mesmo 
trajeto com o avião. A diferença de preço das passagens beirava oitocentos euros, e uma 

e trem de Roma para Florença custava 19,90 euros.   
Um ponto muito positivo que vi já no início do programa foi a possibilidade que 

deram aos bolsistas de terem autonomia para usar a bolsa da maneira mais conveniente 
m de permitir que os mesmos pudessem administrar seus gastos

.  Esse processo apesar de mais difícil do que já ter tudo pronto foi 
muito importante no meu processo de amadurecimento como indivíduo, pois antes do 

mbio nunca tinha morado sozinho . Assim que cheguei ao aeroporto de Roma 
tive uma desagradável surpresa, quebraram duas das quatro rodas da minha mala de 

lver o problema. Apesar da burocracia a companhia aérea me 
enviou em pouco mais de um mês uma nova mala, muito parecida com a anterior
o problema solucionado peguei o trem para Florença e finalmente cheguei ao m
destino. Assim que cheguei à estação de Santa Maria Novella em Florença peguei um 
taxi e me dirigi ao alojamento estudantil da Universidade. A universidade rese
quarto duplo (a ser dividido com algum outro bolsista) por aproximados quinze dias até 
que os bolsistas conseguissem achar um lugar para morar compatível com suas 
necessidades. Eles também nos deram a possibilidade de fazer um contrato com o 

, porém o mesmo ficava afastado do centro em uma região 
to próximo ao novo campus universitário. Entretanto 

Lettere e Filosofia onde funcionava o curso de Storia dell’Arte  

no centro da cidade. Esse motivo aliado ao fato de ter achado o alojamento 
caro me fizeram procurar apartamentos/quartos individuais nas proximidades do centro 

Pegando o trem de Roma para Florença Explorando a cidade de Florença com um 
avental do quadro “O nascimento de Vênus” 

economicamente 
para Florença do que fazer o mesmo 

euros, e uma 

Um ponto muito positivo que vi já no início do programa foi a possibilidade que 
deram aos bolsistas de terem autonomia para usar a bolsa da maneira mais conveniente 

administrar seus gastos com 
.  Esse processo apesar de mais difícil do que já ter tudo pronto foi 

indivíduo, pois antes do 
aeroporto de Roma 

tive uma desagradável surpresa, quebraram duas das quatro rodas da minha mala de 
a companhia aérea me 

anterior. Com 
o problema solucionado peguei o trem para Florença e finalmente cheguei ao meu 

em Florença peguei um 
A universidade reservou um 

quarto duplo (a ser dividido com algum outro bolsista) por aproximados quinze dias até 
que os bolsistas conseguissem achar um lugar para morar compatível com suas 
necessidades. Eles também nos deram a possibilidade de fazer um contrato com o 

porém o mesmo ficava afastado do centro em uma região 
s universitário. Entretanto a 

Storia dell’Arte  que iria 
de ter achado o alojamento 

caro me fizeram procurar apartamentos/quartos individuais nas proximidades do centro 

 
avental do quadro “O nascimento de Vênus”  



 Durante o período que fiquei alojado na casa do estudante conheci duas meninas 
incríveis e decidimos morar juntos. Alice cursava Ar
Horizonte e Larissa Teatro na UFMG. Além da afinidade que tivemos
ambas também era no centro. Juntos encontramos um lindo apartamento vazado de três 
quartos a duas ruas do Duomo por 1100,00 euros. Graças ao nosso dom d
conseguimos abaixar o valor para 900,00 euros. A proprietária era uma indiana muito 
simpática que herdou o apartamento do 
 Após ter encontrado 
mesma sorte por não falarem bem o idioma e por não saberem barganhar e pedir 
descontos aos proprietários dos imóveis. Portanto nesse primeiro momento tive a 
iniciativa de ajudar muitos dos 
Questura dar entrada no Permesso di So

permanência do estrangeiro no país, q
CPF, mas principalmente no contato com as imobiliárias/proprietários e as negociações 
nos fechamentos dos contratos. 
 
 
Impressões da cidade 

 

 Apesar de já falar italiano
moradores falavam de um jeito diferente. Foi então que descobri o dialeto 
que de acordo com eles deu origem a língua italiana. Os toscanos de maneira geral tem
muito orgulho da Toscana e fazem questão de ressaltar isso o tempo todo, desde a 
culinária até o modo de falar. Foi curioso perceber que o acento fiorentino se estendia 
desde os diálogos na rua até a universidade, eles tem um jeito característico de 
pronunciar a letra “C”, que muito lembra o som do “rr” em português. Por exemplo: ao 
invés de dizerem “La casa” onde o “c” de casa tem som de “c”, eles pronunciam: “La 
rrasa” e no começo confesso ter achado muito engraçado. Principalmente quando ouvia 
os professores dizerem: “Prati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeira visita ao Piazzale Michelangelo, mirante da cidade. 

Durante o período que fiquei alojado na casa do estudante conheci duas meninas 
s morar juntos. Alice cursava Arquitetura na PUC de Belo 
eatro na UFMG. Além da afinidade que tivemos, o campus de 

ambas também era no centro. Juntos encontramos um lindo apartamento vazado de três 
quartos a duas ruas do Duomo por 1100,00 euros. Graças ao nosso dom de pechincha 
conseguimos abaixar o valor para 900,00 euros. A proprietária era uma indiana muito 
simpática que herdou o apartamento do falecido marido italiano 

Após ter encontrado nossa casa percebi que muitos colegas não tiveram a 
rem bem o idioma e por não saberem barganhar e pedir 

descontos aos proprietários dos imóveis. Portanto nesse primeiro momento tive a 
iniciativa de ajudar muitos dos alunos que apresentavam dificuldades, tanto de ir na 

Permesso di Soggiorno, que é um documento que legaliza 
permanência do estrangeiro no país, quanto o Codice Fiscale, equivalente ao nosso 
CPF, mas principalmente no contato com as imobiliárias/proprietários e as negociações 
nos fechamentos dos contratos.  

Apesar de já falar italiano, assim que cheguei à Florença percebi que os 
moradores falavam de um jeito diferente. Foi então que descobri o dialeto Fiorentino

que de acordo com eles deu origem a língua italiana. Os toscanos de maneira geral tem
muito orgulho da Toscana e fazem questão de ressaltar isso o tempo todo, desde a 
culinária até o modo de falar. Foi curioso perceber que o acento fiorentino se estendia 
desde os diálogos na rua até a universidade, eles tem um jeito característico de 

, que muito lembra o som do “rr” em português. Por exemplo: ao 
invés de dizerem “La casa” onde o “c” de casa tem som de “c”, eles pronunciam: “La 
rrasa” e no começo confesso ter achado muito engraçado. Principalmente quando ouvia 

sores dizerem: “Pratirramente” ao invés de “Praticamente”. 

Primeira visita ao Piazzale Michelangelo, mirante da cidade.  

Durante o período que fiquei alojado na casa do estudante conheci duas meninas 
UC de Belo 
o campus de 

ambas também era no centro. Juntos encontramos um lindo apartamento vazado de três 
e pechincha 

conseguimos abaixar o valor para 900,00 euros. A proprietária era uma indiana muito 

percebi que muitos colegas não tiveram a 
rem bem o idioma e por não saberem barganhar e pedir 

descontos aos proprietários dos imóveis. Portanto nesse primeiro momento tive a 
, tanto de ir na 

documento que legaliza a 
te ao nosso 

CPF, mas principalmente no contato com as imobiliárias/proprietários e as negociações 

percebi que os 
Fiorentino, 

que de acordo com eles deu origem a língua italiana. Os toscanos de maneira geral tem 
muito orgulho da Toscana e fazem questão de ressaltar isso o tempo todo, desde a 
culinária até o modo de falar. Foi curioso perceber que o acento fiorentino se estendia 
desde os diálogos na rua até a universidade, eles tem um jeito característico de 

, que muito lembra o som do “rr” em português. Por exemplo: ao 
invés de dizerem “La casa” onde o “c” de casa tem som de “c”, eles pronunciam: “La 
rrasa” e no começo confesso ter achado muito engraçado. Principalmente quando ouvia 
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 Assim que cheguei fiquei muito impressionado com a beleza da cidade, a cada 
esquina tinha uma praça linda, igrejas, esculturas, pinturas a céu aberto e muitos artistas 
de rua. É muito comum encontrar no centro da cidade músicos tocando ou artistas 
reproduzindo retratos com giz pastel no chão. O que me dava muito aflição, pois apesar 
de achar lindo sabia que a primeira chuva levaria todas as horas de trabalho que o artista 
dedicou reproduzindo uma obra famosa. Senti muita falta de áreas verdes no centro da 
cidade. Florença é circundada por uma linda vegetação toscana que pode ser avistada do 
mirante da cidade, o Piazzale Michelangelo, mas o centro em si tem pouco verde. 
 
 Por ter sido considerado proficiente em língua italiana não fui contemplado com 
o curso oferecido pelo Centro Linguístico da Universidade, porém a CAPES não levou 
em conta que essas aulas seriam muito importantes para aprender a língua mas 
principalmente para entender a cidade. A professora dos meus colegas dava dicas sobre 
a cidade; melhores lugares para comer, comprar roupas, lugares perigosos, curiosidades 
sobre a cidade, sobre o dialeto fiorentino e muitas outras informações que eu não tive 
por não ter participado das aulas. Acredito que muito mais do que se aprender uma 
língua essa primeira etapa do programa foi importante para estabelecer vínculos tanto 
com os meus colegas bolsistas como com a cidade.  
 
 
 
A Universidade de Florença 

 

 Pouco tempo depois da nossa chegada fomos recebidos pelo reitor e membros da 
Universidade que realizaram uma Aula Magna e nos explicaram como funcionavam as 
coisas por lá. Designaram professores para serem nossos tutores para nos auxiliar e 
ajudar a realizar nosso plano de matérias a serem cursadas no período do intercâmbio.  
 Um dos fatores mais interessantes que pude perceber do programa Ciência sem 
Fronteiras foi a possibilidade de poder cursar disciplinas de todos os cursos da 
Universidade. Uma das matérias mais interessantes que fiz foi uma disciplina 
recomendada pelo tutor chamada Estética dentro do curso de Filosofia. Lecionada pelo 
professor Sergio Givone que além de docente da Universidade era também Secretário 
de Cultura de Florença. Essa matéria mexeu muito comigo e me fez até cogitar a 
possibilidade de cursar Filosofia. Além dessa disciplina cursei outras quatro disciplinas 
dentro do curso de história da arte: 
Storia dell’arte Moderna (Primitivismi nell’arte dell’ottocento), Storia dell’arte 

Moderna (Souvenir e La storia dell’arte – Introduzione per l’uso), ambas lecionadas 
pelo professor Antonio Pinelli, que assim como o Givone é autor dos livros utilizados 
nas suas disciplinas. 
 As disciplinas na UniFI são divididas em “6 cfu” e “12 cfu”, que tem a ver com 
o curso a que se refere. A primeira disciplina fazia parte do curso Biennale de Historia 
da Arte, já a segunda do Triennale. E a outra disciplina que cursei foi Storia dell’arte 

Contemporanea (fotografia) lecionada pela professora Tiziana Serena.  
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pude perceber uma clara diferença e
de Florença comparado com o ensino nas U
UnB. Tenho a impressão de que os alunos das universidades brasileiras possuem uma 
espécie de dependência dos docentes, 
continuação do Ensino Médio. Professores cobram falta, muitos alunos cursam a 
faculdade porque são obrigados pelos pais ou pela sociedade
comportamento pouco maduro, mas claro que existem 
Florença reparei uma independência
fossem autodidatas e a Universidade estava ali para mediar o ensino e dar suporte 
quando eles precisarem. Fiquei muito impressionado quando na primeira a
professor Pinelli, do alto de seu palanque dirigiu
presentes e disse que não responderia 
recebem os alunos nos “Ricevimenti

Esse momento é destinado a sanar dúvidas dos alunos e
solucionar problemas envolvendo o curso ou a dis
absoluto e os únicos ruído que podem ser ouvidos
alunos escrevendo (loucamente) e alguns digitando em seus 
impressionante como eles copiam absolutamente tudo o que o professor fala, cada 
palavra. E além de copiarem, 
cores e marcas. Eles gravam todas as aulas para escutar 
páginas das redes sociais os alunos compartilham essas gravações com quem não pode 
copiar tudo ou quem perdeu alguma aula. Achei 
hierarquia professor-aluno muito evidente
maduros e independentes, afinal estão na U
dos meus colegas que estudaram comigo no Ensino Fundamental em Roma
mantenho contato não chegaram a fazer faculdade e trabalham normalmente nas mais 

Recepção dos bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras na Universidade de Florença

Pude perceber uma clara diferença entre o ensino universitário na Universidade 
comparado com o ensino nas Universidades Brasileiras, e no meu caso da

UnB. Tenho a impressão de que os alunos das universidades brasileiras possuem uma 
espécie de dependência dos docentes, é como se o Ensino Universitário fosse uma 

édio. Professores cobram falta, muitos alunos cursam a 
faculdade porque são obrigados pelos pais ou pela sociedade, e geralmente possuem um 
comportamento pouco maduro, mas claro que existem exceções. Já na Universidade de 
Florença reparei uma independência gigantesca por parte dos estudantes. 

niversidade estava ali para mediar o ensino e dar suporte 
quando eles precisarem. Fiquei muito impressionado quando na primeira a

do alto de seu palanque dirigiu-se aos mais de sessenta 
disse que não responderia perguntas durante as aulas. Os professores lá 

Ricevimenti” que são encontros individuais com hora marcada. 
a sanar dúvidas dos alunos e é reservado também para 

problemas envolvendo o curso ou a disciplina. As aulas se dão em silê
que podem ser ouvidos, além da voz do professor

alunos escrevendo (loucamente) e alguns digitando em seus noteboo

impressionante como eles copiam absolutamente tudo o que o professor fala, cada 
 a mesa do professor fica lotada de gravadores, de todas as 

les gravam todas as aulas para escutar depois. Achei curioso que 
ginas das redes sociais os alunos compartilham essas gravações com quem não pode 

perdeu alguma aula. Achei o sistema pouco acolhedor, com uma 
aluno muito evidente, mas ao mesmo tempo os alunos 

independentes, afinal estão na Universidade porque assim desejam
olegas que estudaram comigo no Ensino Fundamental em Roma e que ainda 

mantenho contato não chegaram a fazer faculdade e trabalham normalmente nas mais 

o dos bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras na Universidade de Florença 
 
 

niversidade 
rasileiras, e no meu caso da 

UnB. Tenho a impressão de que os alunos das universidades brasileiras possuem uma 
tário fosse uma 

édio. Professores cobram falta, muitos alunos cursam a 
e geralmente possuem um 

niversidade de 
gigantesca por parte dos estudantes. Como se 

niversidade estava ali para mediar o ensino e dar suporte 
quando eles precisarem. Fiquei muito impressionado quando na primeira aula, o 

mais de sessenta alunos 
perguntas durante as aulas. Os professores lá 

is com hora marcada. 
reservado também para 

ciplina. As aulas se dão em silêncio 
além da voz do professor, são os 

notebooks. É 
impressionante como eles copiam absolutamente tudo o que o professor fala, cada 

s, de todas as 
depois. Achei curioso que nas 

ginas das redes sociais os alunos compartilham essas gravações com quem não pode 
sistema pouco acolhedor, com uma 

os alunos são muito 
assim desejam. Muitos 

e que ainda 
mantenho contato não chegaram a fazer faculdade e trabalham normalmente nas mais 



diversas áreas. Outro fator relevante da Universidade é a carga horária das disciplinas, 
que é reduzida se comparada com as disciplinas da UnB. O professor está ali para 
mostrar um caminho, mas cabe ao aluno se aprofundar na disciplina, lendo os livros da 
bibliografia, e tirando as dúvidas nos encontros individuais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
As avaliações eram individuais e orais. O aluno podia marcar a data do Esame que 
geralmente ocorria em dias variados durante o semestre. Para ser aprovado o aluno 
deveria pontuar no mínimo 18/30. Se ele estiver muito nervoso ou não tiver se 
preparado o suficiente e beirar os 18 pontos o professor dá a possiblidade de oferecer a 
nota mínima ou não assinar a caderneta do aluno e ele tenta a prova em outra data sem 
nenhum prejuízo. Eu achei esse processo muito interessante porque na UnB se o aluno 
tirar uma nota abaixo de MM ele reprova e vai ter que cursar a disciplina novamente, na 
UniFI não. Ele pode voltar para casa, estudar as partes que se não se aprofundou, tirar 
dúvidas com o professor e tentar novamente. Acredito que esse processo gere menos 
estresse e ao mesmo tempo dê mais autonomia ao aluno, pois ele pode escolher dentre 
as datas possíveis quando deseja realizar a prova, e se não se sentir preparado pode 
desistir.  
 

 Confesso ter ficado muito nervoso durante as avaliações pela pouca prática que 
tinha em realizar provas orais mas também pela dificuldade da mesma ser em italiano e 
exigir um vocabulário de nível acadêmico. Porém durante as minha avaliações os 
professores foram muito simpáticos e pacientes. Estudei bastante para as avaliações e 
tirei boas notas. Uma das disciplinas que mais me preocupou foi justamente Estética, 
pois eu não tinha nenhuma base de Filosofia para me dar suporte e tive a impressão de 

Escadaria do Hall principal da faculdade. 

Sala de aula da disciplina Storia dell’Arte 

Moderna 



não ter conseguido absorver nada 
depois da avaliação vi que tinha pego a essência da disciplina tendo em vista que me foi 
dada a nota máxima (30/30) e 
emocionado que pedi um autó
inteligentíssimo e simpático o professor Sergio é uma figura importantíssima
de Florença. 
 
 A Universidade de Florença também me proporcionou momentos incríveis nas 
suas atividades extra curriculares. 
Florença, para tal entrei em contato com os responsáveis que marcaram uma audição 
para conhecer meu timbre e ver se estava apto para fazer parte do coro. Depois de ter 
sido aprovado conheci pessoas de várias par
alemã de origens turcas, de duas norueguesas, de uma chinesa e de um brasileiro, todos 
também participavam de programas de intercâmbio. 
realizamos uma tournée pela Áustria. C
Mozart e na cidade de Klagenfurt. Foi uma experiência ímpar na minha vida  que 
guardarei com muito carinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 O programa CsF também me proporcionou viajar para diversas cidades e 
museus da Europa, que acredito terem sido muito relevantes para a minha formação e 
compreensão da Historia da Arte dentro do curso de Artes Plásticas.
 
 

Apresentação com o Coro Universitário di Firenze na Chiesa dei Sette Santi em Florença

ver nada após ter lido o livro La metafisica della Peste

depois da avaliação vi que tinha pego a essência da disciplina tendo em vista que me foi 
a nota máxima (30/30) e  por ter sido elogiado pelo professor Givone. Fiquei

emocionado que pedi um autógrafo a ele no meu livro, afinal, além de ser 
e simpático o professor Sergio é uma figura importantíssima

niversidade de Florença também me proporcionou momentos incríveis nas 
suas atividades extra curriculares. Escolhi fazer parte do Coro Universitário de 

ntrei em contato com os responsáveis que marcaram uma audição 
para conhecer meu timbre e ver se estava apto para fazer parte do coro. Depois de ter 
sido aprovado conheci pessoas de várias partes do mundo. Fiquei muito amigo 

de duas norueguesas, de uma chinesa e de um brasileiro, todos 
m de programas de intercâmbio. Depois de alguns meses de ensaios 

pela Áustria. Cantamos no Dom de Salzburg, terra natal de 
Mozart e na cidade de Klagenfurt. Foi uma experiência ímpar na minha vida  que 
guardarei com muito carinho.  

O programa CsF também me proporcionou viajar para diversas cidades e 
museus da Europa, que acredito terem sido muito relevantes para a minha formação e 
compreensão da Historia da Arte dentro do curso de Artes Plásticas. 

Apresentação com o Coro Universitário di Firenze na Chiesa dei Sette Santi em Florença 
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depois da avaliação vi que tinha pego a essência da disciplina tendo em vista que me foi 

elogiado pelo professor Givone. Fiquei tão 
além de ser 

e simpático o professor Sergio é uma figura importantíssima na cidade 

niversidade de Florença também me proporcionou momentos incríveis nas 
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de Salzburg, terra natal de 

Mozart e na cidade de Klagenfurt. Foi uma experiência ímpar na minha vida  que 

O programa CsF também me proporcionou viajar para diversas cidades e 
museus da Europa, que acredito terem sido muito relevantes para a minha formação e 

 



Pibic – Fabriano 

 

 Antes de realizar o intercâmbio estagiei por oito meses no 
de Materiais Expressivos da UnB
manufatura de papel. Quando soube do intercâmbio
pelo laboratório e pesquisadora de técnicas de manufatura papel
uma pesquisa à fábrica de papel Fabriano localizada na cidade de mesmo nome, a 
200km da cidade onde estudaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No trabalho pesquisei a história do papel Fabriano perpassando pela história do 
papel e sua manufatura artesanal até chegar a mecanização do processo e sua fabricação 
e confecção em escala industrial. A
reflexo de suas influências para o mundo na manufatura do papel. Através do 
mapeamento e registro fotográfico das quatro fábricas Fabriano localiza
italiano, pode-se ter uma ideia da importância que a marca apresenta par
o universo do papel. O trabalho contou ainda com a realização de um workshop 
oferecido pelo Museo della Carta e della Filigrana

- MCF) feito na cidade de Fabriano, sede da principal fábrica do papel Fabri
nasceu a marca. 
 
 Durante a pesquisa do PiBIC conheci
me recebeu na prefeitura onde também trabalha. Falei sobre os projetos que temos na 
UnB, levei os livros da profe
Giorgio convidou a UnB para participar do Encontro B

Museu do Papel e da Marca d’

Antes de realizar o intercâmbio estagiei por oito meses no LEME, Laboratório 
xpressivos da UnB, onde tive contato com diversas pesquisas de 

e papel. Quando soube do intercâmbio a professora Thèrese, responsável 
pesquisadora de técnicas de manufatura papel, propôs que realizasse 

uma pesquisa à fábrica de papel Fabriano localizada na cidade de mesmo nome, a 
200km da cidade onde estudaria.  

No trabalho pesquisei a história do papel Fabriano perpassando pela história do 
papel e sua manufatura artesanal até chegar a mecanização do processo e sua fabricação 

ala industrial. As técnicas inovadoras dos mestres de Fab
ncias para o mundo na manufatura do papel. Através do 

mapeamento e registro fotográfico das quatro fábricas Fabriano localizadas em território 
se ter uma ideia da importância que a marca apresenta para a Itália e para 

o universo do papel. O trabalho contou ainda com a realização de um workshop 
Museo della Carta e della Filigrana (Museu do Papel e da marca d’água

) feito na cidade de Fabriano, sede da principal fábrica do papel Fabriano e onde 

Durante a pesquisa do PiBIC conheci Giorgio Pellegrini, diretor do 
me recebeu na prefeitura onde também trabalha. Falei sobre os projetos que temos na 
UnB, levei os livros da professora Thérèse e tiramos fotos. Após esse contato o Sr. 

a participar do Encontro Bienal do IAPMA (International 

Museu do Papel e da Marca d’Agua na cidade de Fabriano, Marche, Itália.  

LEME, Laboratório 
onde tive contato com diversas pesquisas de 

a professora Thèrese, responsável 
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uma pesquisa à fábrica de papel Fabriano localizada na cidade de mesmo nome, a 

No trabalho pesquisei a história do papel Fabriano perpassando pela história do 
papel e sua manufatura artesanal até chegar a mecanização do processo e sua fabricação 
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Association of Hand Papermakers a
na cidade de Fabriano. A professora Thérèse  participou e representou 
Universidade de Brasília. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro com Giorgio Pellegrini na Prefeitura de Fabriano

Oficina no Museo della Carta e della Filigrana

Association of Hand Papermakers and Paper Artists) que aconteceu em junho de 2014 
professora Thérèse  participou e representou o LEME e 

 

 

 

 

 

 

Encontro com Giorgio Pellegrini na Prefeitura de Fabriano 

Museo della Carta e della Filigrana com o Mestre cartaio 

em junho de 2014 
o LEME e a 



Mostra Luoghi Fluidi - Florença

 

 Durante o período do intercâ
vista a carga horaria reduzida da universidade
pintar e explorar meu lado artístico, afinal sou aluno do curso de Artes Plásticas da 
UnB, onde além das disciplinas teóricas 
inspiração e materiais de tão boa qualidade por preços muito acessíveis comecei a 
produzir composições das praças e lugares que me
Nesse meio tempo conheci a douto
Amadori que gostou muito do meu trabalho e propôs que eu expusesse 
uma galeria em Florença sendo minha curadora. Logo produzi mais quadros e 
organizamos no dia treze de junho de 2013 a mostra 
Meykadeh, no centro histórico da cidade
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A mostra acabou tomando proporções muito maiores do que eu esperava e 
contou com a presença de muitos amigos e também muitos desconhecidos de várias 
nacionalidades que vieram me parabenizar. Pouco tempo da inauguração um 
colecionador de arte de Florença entrou em contato comigo interessado em comprar 
uma obra e vendi meu primeiro quad
Felipe Czarnobai, responsável pelo P
quadro Colosso com dimensões de 40x30cm em técnica acrílica s/ tela
ao acervo permanente da Embaixada do Bras
 

Ao lado de Marilaini Pozzati Amadori, curadora da mostra Luoghi Fluidi

Florença 

período do intercâmbio tive muito tempo livre para estudar
vista a carga horaria reduzida da universidade, e aproveitei parte desse tempo para 
pintar e explorar meu lado artístico, afinal sou aluno do curso de Artes Plásticas da 

as disciplinas teóricas temos muitas aulas práticas. Com tanta 
inspiração e materiais de tão boa qualidade por preços muito acessíveis comecei a 

praças e lugares que me chamavam a atenção na cidade. 
esse meio tempo conheci a doutoranda e pesquisadora da UniFI Marilaine 

Amadori que gostou muito do meu trabalho e propôs que eu expusesse minha arte
uma galeria em Florença sendo minha curadora. Logo produzi mais quadros e 
organizamos no dia treze de junho de 2013 a mostra Luoghi Fluidi na 

, no centro histórico da cidade de Florença.   

A mostra acabou tomando proporções muito maiores do que eu esperava e 
a presença de muitos amigos e também muitos desconhecidos de várias 

nacionalidades que vieram me parabenizar. Pouco tempo da inauguração um 
colecionador de arte de Florença entrou em contato comigo interessado em comprar 
uma obra e vendi meu primeiro quadro. Com a repercussão do fato o Secretário Luiz 

pe Czarnobai, responsável pelo Programa na Itália entrou em contato comigo e o 
com dimensões de 40x30cm em técnica acrílica s/ tela foi incorporado 

da Embaixada do Brasil em Roma, localizada na Piazza Navona.

Ao lado de Marilaini Pozzati Amadori, curadora da mostra Luoghi Fluidi 

bio tive muito tempo livre para estudar, tendo em 
e aproveitei parte desse tempo para 

pintar e explorar meu lado artístico, afinal sou aluno do curso de Artes Plásticas da 
temos muitas aulas práticas. Com tanta 

inspiração e materiais de tão boa qualidade por preços muito acessíveis comecei a 
chamavam a atenção na cidade. 

pesquisadora da UniFI Marilaine Pozzatti 
minha arte em 

uma galeria em Florença sendo minha curadora. Logo produzi mais quadros e 
na Galleria 

A mostra acabou tomando proporções muito maiores do que eu esperava e 
a presença de muitos amigos e também muitos desconhecidos de várias 

nacionalidades que vieram me parabenizar. Pouco tempo da inauguração um 
colecionador de arte de Florença entrou em contato comigo interessado em comprar 

ro. Com a repercussão do fato o Secretário Luiz 
rograma na Itália entrou em contato comigo e o 

foi incorporado 
il em Roma, localizada na Piazza Navona. 



Mostra Lugares Fluidos – SESC

 

 No meu retorno ao Brasil continuei pintando e enviei para o SE
fim de realizar uma exposição intitulada Lugares Fluidos que contava com algumas das 
obras da exposição realizada na Itália e novas composições. Eles demonstraram enorme 
interesse e assim em 12 de fevereiro de 2014 foi inaugurada no SESC da 913 
Brasília, a mostra Lugares Fluidos que ficou exposta até 10 de março.
quadros e uma obra foi incorporada ao acervo do SESC. 
presença do Reitor Ivan Camargo e  da Vice Reitora Sônia Báo da Universidade de 
Brasília e da decana e professora da Universidade Thérèse Hoffmann.  
 Neste mesmo período a 
comigo pois estavam interessados em entrevistar os alu
Programa Ciência sem Fronteiras e pedira
meu percurso interessante e decidiram realizar uma matéria que foi ao ar em 28/01/2014 
no site da Universidade e trazia a data e o local da exposição que seria realizada no 
SESC. Poucos dias depois o produtor da 
dizendo que a emissora estava interessad
ao ar no DF Record em 31/01/2014. Com a repercussão da reportagem
entrou em contato comigo e também realizaram uma matéria
edição que foi ao ar em 08/02/2014 sobre o meu percurso artístico. Posteriormente a 
VEJA Brasília também divulgou meu trabalho e o Correio Braziliense fez uma 
publicação em seu caderno Divirta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista para o DF TV 2ª edição da 

 

SESC 

No meu retorno ao Brasil continuei pintando e enviei para o SESC um
fim de realizar uma exposição intitulada Lugares Fluidos que contava com algumas das 
obras da exposição realizada na Itália e novas composições. Eles demonstraram enorme 

12 de fevereiro de 2014 foi inaugurada no SESC da 913 
a mostra Lugares Fluidos que ficou exposta até 10 de março. Vendi alguns 

quadros e uma obra foi incorporada ao acervo do SESC. A mostra contou com a 
presença do Reitor Ivan Camargo e  da Vice Reitora Sônia Báo da Universidade de 

da decana e professora da Universidade Thérèse Hoffmann.   
Neste mesmo período a assessoria de imprensa da UnB entrou em contato 

comigo pois estavam interessados em entrevistar os alunos da UnB que participaram do 
rograma Ciência sem Fronteiras e pediram para eu contar minha experiência. 

meu percurso interessante e decidiram realizar uma matéria que foi ao ar em 28/01/2014 
no site da Universidade e trazia a data e o local da exposição que seria realizada no 
SESC. Poucos dias depois o produtor da Rede Record entrou em contato comigo 
dizendo que a emissora estava interessada em fazer uma matéria para a Record que foi 
ao ar no DF Record em 31/01/2014. Com a repercussão da reportagem, a TV Globo 
entrou em contato comigo e também realizaram uma matéria televisiva para o DF TV 

em 08/02/2014 sobre o meu percurso artístico. Posteriormente a 
VEJA Brasília também divulgou meu trabalho e o Correio Braziliense fez uma 
publicação em seu caderno Divirta-se Mais  em 14/02/2014. 

para o DF TV 2ª edição da Rede Globo  

SC um projeto a 
fim de realizar uma exposição intitulada Lugares Fluidos que contava com algumas das 
obras da exposição realizada na Itália e novas composições. Eles demonstraram enorme 

12 de fevereiro de 2014 foi inaugurada no SESC da 913 sul em 
Vendi alguns 

A mostra contou com a 
presença do Reitor Ivan Camargo e  da Vice Reitora Sônia Báo da Universidade de 

assessoria de imprensa da UnB entrou em contato 
nos da UnB que participaram do 

m para eu contar minha experiência. Acharam 
meu percurso interessante e decidiram realizar uma matéria que foi ao ar em 28/01/2014 
no site da Universidade e trazia a data e o local da exposição que seria realizada no 

Rede Record entrou em contato comigo 
Record que foi 

a TV Globo 
televisiva para o DF TV 2ª 

em 08/02/2014 sobre o meu percurso artístico. Posteriormente a 
VEJA Brasília também divulgou meu trabalho e o Correio Braziliense fez uma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Rede Record  

Reitor Ivan Camargo, sua esposa Gisele e a Vice
Lugares Fluidos  no SESC Brasília 

Bastidores reportagem Rede Globo 

Reitor Ivan Camargo, sua esposa Gisele e a Vice-Reitora da UnB Sônia Baó na Mostra 
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Próximos passos  

 

 Fui aprovado no último concurso da Secretaria de Educação do GDF/20h para 
ser professor efetivo de Artes Plásticas para alunos do Ensino Fundamental e Médio. 
Tendo em vista a aprovação neste concurso dei entrada ao processo de antecipação de 
outorga de diploma a fim de poder assumir o mesmo assim que for nomeado.  
 Realizei na disciplina Estágio Supervisionado em Artes Plásticas 1 a observação 
de turmas da escola PROEM, uma escola diferenciada de ensino integral 
individualizado para jovens em situação de vulnerabilidade social em Brasília. Fiquei 
muito tocado com a experiência das observações e estou muito interessado em realizar 
um projeto de mestrado com esses jovens dentro da Arte Educação a fim de tentar 
resgatar a autoestima desses alunos, tendo em vista as problemáticas que observei 
durante o Estágio. Após concluir o mestrado pretendo dar continuidade à minha carreira 
acadêmica e realizar um doutorado, possivelmente no exterior, paralelo à minha 
produção artística.   
 No início de 2014 o projeto Templos e Tempos de minha autoria foi selecionado 
pela Comissão Curadora do Centro Cultural da Câmara dos Deputados para ser exposto 
na Galeria do Salão Nobre do Congresso Nacional em outubro de 2015. Estou muito 
animado com esse projeto pois acredito na sua relevância para o meu curriculum, por se 
tratar de um projeto mais arrojado que me dará visibilidade como artista. A mostra 
contará com a curadoria da Dra. Teresa Santa Cruz que também foi minha professora na 
UnB e depoimentos de artistas renomados como Bené Fonteles. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Bibliografia 

 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília, MEC/SEF, 1997 
 
CRUZ, A. J. Os pigmentos naturais utilizados em pintura. Évora, Universidade de 
Évora. 2007 
 
GATTI, T.H. ;CASTRO, R. ; OLIVEIRA, D. Materiais em Arte: Manual de 
Manufatura e Prática. Brasília, FAC, 2007. 
 
GOMBRICH, E. H. História da Arte 6ª edição. ARCA LTCO, 2008. 
 
O. ANGELELLI, L'industria della carta e la famiglia Miliani in Fabriano, Fabriano, 
1930 
 
A. CAPPONI, Pioraco il paese della carta, Camerino, 1991 
 
G. CASTAGNARI, Le origini dell'arte della carta a Fabriano, in G. 
CASTAGNARI (a cura di), Miscellanea di storia della carta, Fabriano, 1991 
 
G. CASTAGNARI, Dall'impresa artigiana all'industrializzazione, in G.  
 
CASTAGNARI (a cura di), La città della carta, Fabriano, 1986 
 
A. F. GASPARINETTI, Carte, cartari, cartiere fabrianesi, in "Risorgimento Grafico" 
nn.9-10, Milano, 1939 
 
O. EMERY, L'arte della Carta a Fabriano, Jesi, 1978 
 
U. MANNUCCI, Lineamenti di storia sulla tecnica cartaria, in G. CASTAGNARI (a 
cura di), Miscellanea di storia della carta, Fabriano, 1991 
 
GIVONE, Sergio, Metafisica della peste, Colpa e destino, Editora Piccola Biblioteca 
Einaudi, 2012, Torino, Itália 
 
PINELLI, Antonio. Souvenir, L’industria dell’antico e il grand toura Roma, Editora 
Laterza, 2010, Bari, Itália 
 
PINELLI, Antonio. La Storia dell’Arte, Instruzioni per l’uso. Editora Laterza, 2009, 
Bari, Itália.  
 
PINELLI,, Antonio. Primitivismi nell’Arte dell’Ottocento, Editora Carocci, 2005, 
Roma, Itália. 
 
PINELLI, Antonio. Il Neoclassicismo nell’Arte del Settecento, Editora Carocci, 2005, 
Roma, Itália 
 


