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FLORIANÓPOLIS, MAIO DE 2017 



 

  

  

  

Geodésica Cultural Itinerante no “Acesso a praia Seu Lesbão Manuel Rita” 

  

História recente do local 

  

O “Acesso a praia Seu Lesbão Manuel Rita*” na rua Manuel Pedro Vieira, 960 era um                

antigo acesso como muitos que haviam na região do Morro das Pedras, no sul da Ilha de                 

Florianópolis. O número crescente de condomínios que restringem alguns dos acessos à praia, o              

aumento demográfico, o consequente aumento de transeuntes e o descaso, entre outros            

fatores, levou o local a ser tratado como um terreno baldio e tornando-se local de acúmulo de                 

lixo o que colocava em risco seus moradores. Para inverter esta situação e garantir uma               

estrutura mínima para o acesso público a praia do Morro das Pedras, a comunidade local se                

organizou e iniciou uma série de mutirões de limpeza e revitalização do espaço. Após 8 meses                

de mutirões semanais da comunidade, lograram grandes avanços; legalizaram a área como            

“Acesso a Praia Seu Lesbão Manuel Rita”, projetaram para o local uma praça em formato de                

pandorga, envolveram alguns órgãos públicos, instalaram placas, bancos e realizaram alguns           

eventos culturais com apresentações musicais, pintura de grafites, plantios de mudas nativas,            

formando uma rede de diálogo e ações que vão além da conquista da praça. 

* Homenagem ao falecido morador da comunidade conhecido por praticar a pesca tradicional             

com espinhel e pandorga. 
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A proposta 

 A presente proposta de ação em arte pública de novo gênero elaborada pelo Coletivo              

Geodésica Cultural Itinerante trata de um evento artístico colaborativo a partir da instalação de              

um domo geodésico de bambu na praça do “Acesso a Praia Seu Lesbão Manuel Rita”, pelo                

período de um dia  como  dispositivo criativo de articulação comunitária. 

 Ao longo deste dia serão realizadas oficinas abertas, mapeamento de desejos para o             

local, ações que envolvem diferentes saberes e práticas em arte, que estarão à disposição da               

comunidade, participantes e transeuntes (Ver as ações). As atividades são gratuitas e abertas             

ao público que poderá escolher entre uma ou várias, conforme seu desejo, não havendo              

necessidade de inscrição prévia. São ações de caráter transdisciplinar, que buscam a partir do              

contexto local gerar um espaço de convívio e produção de sentido a partir da experiência.               

Assim, pretende-se criar um espaço de múltiplo uso, aberto ao público, que incentive a              

criatividade compartilhada, a imaginação, a experimentação e o diálogo. 

Além disso, no dia do evento ocorrerá a inauguração, de mobiliários públicos             

permanentes e proposições artísticas executadas pelo Coletivo Geodésica e colaboradores da           

comunidade.  

  

 

“Simultaneidades Afetivas na Geodésica”, Centro de Florianópolis, 2016 

 



 

 

 

Justificativa 

Atualmente a cidade de Florianópolis vem sofrendo um processo de crescimento           

urbano e especulação imobiliária que muitas vezes não leva em conta o entorno social, cultural               

e ambiental. O movimento em prol do “Acesso a praia Seu Lesbão Manuel Rita” é uma resposta                 

de autonomia e empoderamento comunitário frente a este cenário. O Coletivo Geodésica            

Cultural Itinerante fazendo uso de propostas artísticas de Arte Pública colaborativa, se desloca             

dos marcos convencionalizados da instituição e se aproxima de interstícios inseridos nos mundo             

de vida cotidiana gerando participação, reflexão e diálogo. Atuando como mediadores que            

reconhecem a alteridade e instalam formas de convívio e contaminação, pudemos perceber em             

um primeiro contato uma abertura para a construção coletiva do local e uma demanda da               

comunidade por mais ações culturais. A geodésica enquanto uma estrutura física se diferencia             

na paisagem atraindo o interesse dos passantes e agregando diferentes pessoas e            

subjetividades. CA ação do Coletivo teve como ponto de partida a realização prévia de              

encontros com lideranças comunitárias, membros do coletivo e demais articuladores do           

projeto. Tais encontros cumpriram a Apresentação do Coletivo, do projeto inicial, escuta dos             

desejos e demandas comunitárias, reconhecimento dos saberes locais (colaboradores em          

potencial) e organização do evento.  

 

Objetivos Gerais 

 

- Fortalecer o movimento local em prol da praça e do acesso; 
- Articular a criação de redes, organizações e parcerias entre projetos afins; 
- Valorizar e articular saberes locais; 

       -     Alinhar as ações propostas aos desejos da comunidade; 

- Estimular processos criativos. 
 

 Objetivos Específicos 

 

- Dar visibilidade às iniciativas comunitárias estimulando o engajamento de mais pessoas; 
- Envolver a comunidade na construção do evento; 
- Desenvolver oficinas que ativem o local; 
- Criar espaços coletivos que estimulem o aprendizado lúdico; 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 



 

 

AÇÕES PREPARATÓRIAS QUE ANTECEDEM O EVENTO: 

 

- Encontro 1 : organização do evento, divulgação e encaminhamentos 

- Encontro 2: Mapeamento dos lugares onde acontecerão as ações e atividades no dia do              

evento e preparação.  

 

EVENTO: 

 

Data do evento:: 01 de Julho de 2017 

Sexta-feira (30/06) : Montagem da estrutura Geodésica.  

Sábado (01/07) – EVENTO 10h às 22h.  

Domingo (02/07):  Desmontagem da estrutura Geodésica  

 

OFICINAS/ATIVIDADES:  

Cozinha Mestiça  

Horário: 10h - 14h 

Responsável:  Tatiana Rosa  

Colaborador: Mario Beerli  

Local: Geodésica  

Cozinha mestiça é uma cozinha portátil montada para ações artísticas em espaços públicos e              

resulta da prática colaborativa desenvolvida pela pesquisadora Tatiana Rosa. A oficina faz uso             

de táticas culinárias que buscam reinventar a prática alimentar para pensar o quanto somos              

moldados pelo cotidiano urbano e o quanto estamos implicados em moldá-lo. Fazendo uso de              

ingredientes mestiços brasileiros e tendo como base filosófica a sabedoria védica indiana            

(ayurveda), cozinha mestiça busca refletir sobre consumo, hábitos, percepções,         

auto-conhecimento e autonomia alimentar. 

Compreende diferentes etapas: Elaboração de cardápio (a partir de ingredientes locais e da             

época do ano); Seleção dos produtos; O Encontro(o que te levou até aqui?); Mapeamento do               

local e o que ele oferece de PANCs (passeio nas dunas localizando as plantas alimentícias não                

convencionais); Troca de Saberes (fala sobre os princípios que norteiam a cozinha mestiça e              

escuta da experiência do outro); Preparação(tempo de cozimento, combinação de alimentos e            

temperos terapêuticos); Degustação(almoço à comunidade) e Limpeza (bacias permaculturais).  

Duração: 4h 

Nº de participantes: 10 - 15 pessoas 

 

Pesca com Pandorga  

Horário: 10h - 12h 



 

Responsáveis: Aires da Fé e Leandro de Souza. 

Local: Encontro na Geodésica e posterior ida até a praia  

Essa oficina tem como objetivo convidar o público a conhecer e aprender fazendo o saber               

histórico da técnica de pesca artesanal com espinhel e pandorga, que segundo moradores era              

comum na região. A oficina conta com os pescadores locais e artistas Aires da Fé e Leandro de                  

Souza. O oficina tem um caráter prático, sendo assim será realizada na praia, em frente ao                

caminho do acesso. Caso as condições do tempo não permitirem a técnica de pandorga, esta               

será abordada de maneira teórica, de como funciona, e será realizada outras técnicas similares. 

Nº de participantes: 10  

Materiais disponibilizados: Tarrafas, redes, pipas (pandorgas), fio de pesca. Os participantes, se            

tiverem poderão trazer outros materiais de pesca.  

 

Piquenique Coletivo com Roda de Conversas  

Horario: 16h - 18h 

Local: Geodésica  

Responsável: Coletivo Geodésica Cultural Itinerante  

Realização de um piquenique coletivo na praça como forma de integração.  

Apresentação de grupos e pessoas que desenvolvem iniciativas de autonomia comunitária a            

partir de relatos de experiências que estimulem à empatia e parcerias. Representantes da             

Associação dos Moradores do Morro das Pedras, Mutirão Acesso a Praia Lesbão com história do               

local. PACUCA (Parque Cultural do Campeche), Coletivo Geodésica Cultural Itinerante e Rádio              

Comunitária Campeche.  

 

Troca de Saberes  

Horario: 14h - 16h 

Local: Geodésica  

Responsável: Coletivo Geodésica Cultural Itinerante 

Período destinado a estimular a troca de saberes da comunidade e de pessoas que queiram               

participar no dia. Convite a quem queira compartilhar algum saber na hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Documentário de um Dia  

Horário: 10h12h/14h-16h  



 

Responsável: Leonardo Lima e Daniel Leão 

Local: Ambiente Externo e Geodésica  

Elaboração de um documentário colaborativo de curta duração a partir do registro do evento e               

da realização de breves entrevistas e conversas com os moradores e participantes do evento,              

sobre as iniciativas e desejos em relação ao local. A proposta é realizar o registro do evento de                  

maneira criativa e aberta, com a criação de pequenos roteiros que ao serem realizados              

proporcionará ao participante uma breve introdução à linguagem do vídeo documentário:           

manipulação e funcionamento básico de equipamento, planos, montagem e edição. O           

resultado desta atividade será a edição de um mini-documentário exibido na noite do mesmo              

dia. 

Materiais: Câmeras, tripés, celulares, gravadores de áudio. (os ministrantes estarão          

compartilhando o próprio  equipamento, mas o participante poderá trazer e utilizar o seu) 

Numero de participantes: 5-10 pessoas  

 

Cine Geodésica  

Horario: 18:30h - 20h 

Local: Geodésica  

Responsável: Leonardo Lima da Silva  

Mostra de vídeos documentários ex:Tocata Aberta (Florianópolis). Mostra do resultado da           

oficina de “Documentário de um dia”.  

 

Tocata Aberta  

Horario: 20:30 as 21:30hs 

Responsáveis: Pedro Henrique, Polo Cabrera  

Local: Geodésica  

A Tocata Aberta é um momento sonoro colaborativo onde são disponibilizados instrumentos            

musicais e objetos sonoros para a criação musical intuitiva e experimental. Um espaço aberto a               

diferentes interações como dança e cantos. Polo Cabrera, músico multinstrumentista realiza           

Tocatas a mais de 30 anos em sua casa ateliê Colibri. O Coletivo Geodésica Cultural realiza                

desde 2008 projeto Tocata Aberta e desde 2012 promove Tocatas junto a “Polo”.  

 

 

 

 

 

ESPAÇOS  

Espaço Aberto Criativo  

Horario: 10h - 18h  

Responsável: Coletivo Geodésica Cultural Itinerante 



 

Local: Geodésica  

Espaço destinado a comunidade e aos participantes do evento, onde serão disponibilizada 1             

mesa/bancada com materiais como argila, papel, lápis, tinta e como suporte para as oficinas,              

compartilhamento e troca de propostas e projetos em relação a praça do Acesso,             

materialização de ideias e desejos em relação ao espaço do Acesso.  

 

Espaço de Leitura  

Horario: 10h - 18h  

Responsável: Coletivo Geodésica Cultural Itinerante 

Local: Geodésica  

Consiste em um espaço destinado à leitura de bibliografias que dialoguem com as proposições              

do Coletivo Geodésica Cultural Itinerante trazendo referências de arte pública de novo gênero e              

projetos colaborativos em arte. Conta também com algumas publicações do próprio coletivo.  

Materiais: 1 Estante retrátil de madeira, publicações, esteiras, bancos, 2 pufs, almofadas 

 

Espaço Translúdicos - Jogos e brincadeiras  

Horario: 10h - 17h  

Local: Ambiente Externo 

Responsável: Lucas Kinceler  

Espaço de jogos e brincadeiras destinado a crianças e adultos. Jogos como bambolês, bolhas de               

sabão gigantes (1h surpresa), frescobol, instalação de uma rede de Peteca, pula corda, bolas,              

amarelinha.  Materiais: prateleira, corda, detergente, bambolês, tinta 

 

Encerramento do Evento 22h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

“Geodésica no Mont Serrat”, Comunidade do Mont Serrat em Florianópolis, Bienal Brasileira de 

Design 2015 

 
 



 

 

  

  

  

  

  

Projeto Tocata Aberta inicio em 2008  

 

 



 

 

 

 

Breve Histórico do Coletivo Geodésica Cultural Itinerante 

  

O Coletivo Geodésica Cultural Itinerante(GCI), surgiu a partir do Grupo de pesquisa            

“Arte e Vida nos Limites da Representação - UDESC/CNPq em 2011 e é composto por artistas e                 

estudantes nas áreas de artes visuais, música, teatro, design e agroecologia. A Geodésica             

Cultural tem como objetivo viabilizar espaços de convivência e valorizar trocas de experiências,             

desejos e saberes entre as pessoas. A “Geodésica” é um dispositivo itinerante para a realização               

de diferentes projetos cuja base é a implementação da criatividade visando a reinvenção de              

relações sociais, culturais e ambientais, um Laboratório de Práticas Artísticas Transdisciplinares.           

Seu percurso itinerante iniciou através da realização do evento “Estação Geodésica: Ações em             

Arte Contemporânea” em Novembro de 2011, no Centro Integrado de Cultura- CIC. Passou pela              

comunidade do Mont Serrat no centro de Florianópolis com o projeto “Panorâmica Mont             

Serrat” (2011) e no mesmo ano realizou a “Geodésica na Rádio Comunitária Campeche” . Como               

Coletivo também realizou ações junto ao Projeto de Agricultura Urbana “Revolução dos            

Baldinhos” entre 2011 e 2013 na comunidade Chico Mendes. Em 2013 contribuiu na ação              

“Parque Ponta do Coral”, em Florianópolis, e com o Projeto Simultaneidades, no espaço cultural              

Vila Flores, em Porto Alegre. Em 2014 participou da 8a Primavera dos Museus “Museus              

Criativos” realizando o evento cultural “Simultaneidades Afetivas” em parceria com o Museu            

Victor Meirelles. Recentemente junto a Bienal Brasileira de Design 2015, com o tema “Design              

para Todos”. Ativou diferentes comunidades em Florianópolis através dos eventos culturais;           

Geodésica no CIC e Geodésica no Mont Serrat. Domo Geodésico de 8 metros de diâmetro; 4                

metros de altura. Material: Metal, conexões em ferro e cobertura de lona de estufa branca. 

 



 

  

 

 

Integrantes do Coletivo: Lucas Sielski Kinceler (Bacharel em artes visuais e especialista em arte              

no campo - UDESC), Leonardo Lima da Silva (Mestre em processos artísticos - UDESC), Gustavo               

Tirelli Ponte de Sousa (Mestrando em processos artísticos - UDESC, professor, ceramista),            

Tatiana Rosa (Doutoranda em processos artísticos - UDESC), Ágata Tomaselli (estudante de            

artes visuais- UDESC), Jade Sapucahy (estudante de artes visuais - UDESC), Raphael Duarte Alves              

(Graduado em música - UDESC), Pedro Henrique Silva (Graduado em música - UDESC), Wilton              

Pedroso (Graduado em artes plásticas - UDESC), Helton Patricio Matias (Graduado em artes             

plásticas - UDESC). 

  

Colaboradores: Evandro Andrade (Arquiteto, morador do Morro das Pedras e participante ativo            

no projeto de revitalização do Acesso a Praia Lesbão), Guilherme Hardt (Arquiteto, morador do              

Campeche e participante ativo no projeto de revitalização do Acesso a Praia Lesbão), Paulo              

Damé, Paulo Andrés de Matos Villalva, João Calligaris Neto, Samanta Fioravante Oliveira, Camila             

Argenta, Antonia Wallig, Bruna Maresch, Polo Cabreira, Elenice do Nascimento, Daniel Leão,            

Luis Gustavo Almeida, Douglas Sielski, Mario Beerli. 

  

 
  

  

  

 


