
O lugar e o funcionamento...

 A Escola de Artes está localizada no do campus da UFSC, entre o Colégio 
Aplicação e o bosque do Colégio. 

 O Colégio Aplicação da UFSC propõe-se a ser um colégio experimental man-
tido pela Universidade onde se desenvolvem práticas e se produzem conhecimen-
tos em função da qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Exerce também a 
função de campo de estágio supervisionado e de pesquisa, prioritariamente 
para os alunos e professores da UFSC, em todos os níveis e cursos, bem como 
para as demais instituições públicas. 

 A Escola de Artes surgiu da hipótese de que a UFSC possui um Centro de 
Belas Artes. Ela, assim como o Colégio Aplicação, seria o espaço onde alunos 
e professores desse centro, assim também como de outros cursos da Universida-
de, participariam em práticas de aprendizagem para jovens e crianças matricu-
lados na escola. 

 A linha de pensamento da Escola de Artes é colocar as artes ao mesmo nível 
da alfabetização, para dar oportunidade aos usuários de serem educados dentro 
da sua criatividade, ao mesmo tempo em que eles são alfabetizados nas suas 
respectivas unidades de ensino. Qualquer criança ou jovem na idade de alfabe-
tização pode se matricular na Escola de Artes, tendo a oportunidade de parti-
cipar de oficinas de dança, teatro, música, artes plásticas, fotografia, gra-
vuras e outras atividades relacionadas às artes.

 A relação da cidade com as escolas, muitas vezes é mais conhecida pela 
censura do que por uma atitude aberta relativamente ao entorno imediato. Ao 
manter uma integração visual e ao invés de um muro, utilizar uma cerca viva 
como elemento delimitador cria-se um limite mas não uma barreira na relação 
da Escola de Artes com a rua. 
O acesso principal da escola é pela Rua Desembargador Vitor Lima, já que ela 
tem uma praça de entrada que marca a conexão com a rua e também funciona como 
um eixo visual importante. 
 


