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“There are men who work for 
one day and they are good, 
there are other men who work 
for a year and they are better, 
there are those who work for 
many years and they are very 
good, but there are the ones 
who work a lifetime, they are 
indispensable.”

BERTOLD BRECHT

Cenário da ópera Cavalleria rusticana, apresentada em 2004 no Centro Integrado de Cultura. Foto Danísio Silva | 
Scenery for the opera Cavalleria Rusticana, presented in 2004 at Centro integrado de Cultura. Photo by Danísio Silva



“Existem homens que 
trabalham um dia e são bons, 
existem outros homens que 
trabalham um ano e são 
melhores, existem os que 
trabalham muitos anos  
e são muito bons, mas existem  
os que trabalham toda a vida,  
esses são imprescindíveis.”

BERTOLD BRECHT
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“A cultura é tudo o que resta depois  
de se ter esquecido tudo o que se aprendeu.”

Selma Lagerlöf

Muitas publicações atendem à necessidade de contar uma história 
e de salvaguardar a memória de uma pessoa, de uma instituição, de um período 
do tempo, de muitas ações e reações. No caso desta, em especial, à de narrar o 
poder de transformação da música, da arte e da cultura em uma sociedade.

Assim, a família de Darcy Brasiliano dos Santos, preocupada com a possível 
perda das histórias que envolvem a vida, a obra e as muitas conexões formadas 
durante os anos em que foi presidente da Pró-Música de Florianópolis, nos pro-
curou, a Rede Marketing Cultural, para juntos desenvolvermos um projeto com o 
objetivo de publicar um livro com todas essas memórias.

Após analisado e aprovado por comissão da Secretaria de Fomento e In-
centivo à Cultura (órgão vinculado ao extinto Ministério da Cultura, que atua por 
meio da Lei Federal n.º 8.313/91), o projeto – atendendo, entre outros, ao art. 1.º, 
item VIII, que prevê a ação de “estimular a produção e difusão de bens culturais 
de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memó-
ria” – pôde seguir para a fase de captação e canalização de recursos. 

Vale destacar que esta lei – que é uma lei de fomento, isto é, estimula ar-
tistas e produtores culturais a transformarem sonhos em realidade, projetos em 
resultados e impactos para a sociedade – possibilita que pessoas físicas e jurídicas 
transfiram parte de seu imposto de renda a pagar para incentivar um projeto cul-
tural devidamente aprovado em órgão gestor.

Tal captação se deu contatando empresas com base no lucro real, apresen-
tando o projeto, os benefícios da lei e as contrapartidas socioculturais do produto 
cultural final, neste caso, a publicação do livro. Assim, aproveitamos para fazer 
um agradecimento muito especial às empresas que nele investiram, acreditando 
na sua viabilidade e em seus resultados socioculturais: ELETROBRAS/ELETROSUL, 
BRDE – Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul e Cassol Centerlar Materiais 
de Construção Ltda.

9
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Passada essa etapa, foi iniciada a fase de produção da publicação propria-
mente dita e eis que, após quatros anos de trabalho e dedicação, temos a honra e 
o prazer de apresentá-la sob o título Pró-Música de Florianópolis e Darcy Brasilia-
no dos Santos: Construção coletiva de sentidos.

O projeto, um sonho e um desejo da família de Darcy, tornou-se realidade e 
chegará às mãos de muitos brasileiros e estrangeiros. Destacamos que a publica-
ção terá 90% de sua tiragem distribuída de forma gratuita a instituições culturais, 
sociais e educacionais, não por obrigação de lei, que é de 20%, mas sim por von-
tade da família. 

Faz parte deste projeto também um vídeo contendo legendas e tradução 
em Libras, que atende à lei de acessibilidade (lei n.º 10.098/2000), com depoi-
mentos de algumas das pessoas que fizeram parte desta trajetória de Darcy e da 
Pró-Música de Florianópolis. Tal vídeo estará disponível para download em sites 
de instituições parcerias.

Agradecemos à Néri Pedroso, jornalista convidada a escrever os textos, e que 
durante as pesquisas encontrou no meio do caminho preciosidades, que, como ela 
mesma diz, “daria para fazer vários livros”. O resultado é uma história do protago-
nista Darcy indissociável das instituições criadas por ele e de grupos de amigos apai-
xonados por música clássica, instrumental e brasileira de alta qualidade.

Agradecemos à família de Darcy Brasiliano dos Santos a oportunidade de 
ter realizado este projeto, à toda a equipe nominada na ficha técnica, aos colabo-
radores e entrevistados, e aos patrocinadores que, por meio do mecanismo da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, política cultural vigente, promoveram este produto 
cultural.

A Rede Marketing Cultural, empresa de gestão cultural que desenvolve con-
teúdos para projetos a fim de promover experiências, vivências, fomentar a cadeia 
da economia da cultura e estimular o desenvolvimento local, sente-se honrada em 
fazer parte desta história. Finalizamos citando um mestre, por muitas vezes home-
nageado em apresentações nacionais e internacionais de eventos da Pró-Música:

 
“A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida  
dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia.”

Ludwig van Beethoven

Alexsandra Mendes e Maria Teresa Lira Collares
Equipe Rede Marketing Cultural
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“Culture is all that’s left after everything  
that one has learnt is forgotten.”

Selma Lagerlöf

Quite a lot of releases attend to the demand for a story to be told 
to safeguard the memory of an individual, an institution, a period of time, or of 
many actions and reactions. The present case, in special, is meant to tell about the 
transforming power of music, of art and of culture within a society. 

Thus, Darcy Brasiliano dos Santos’ family, concerned with the likely loss of 
stories around the life, work and the connections formed during the years when 
he presided Pró-Música of Florianópolis, came to us in Rede Marketing Cultural, 
so that, together, we could publish a book containing all of those memories.

After the project was analyzed and approved by the Department for the 
Promotion and Incentive to Culture (agency linked to the now extinct Ministry of 
Culture, acting by means of the Law nr. 8.313/91), in compliance with, among oth-
ers, the 1st article, VIII, which provides for acts that “stimulate the production and 
diffusion of cultural assets of universal value, that form and inform knowledge, 
culture and memory” – it could move on to the stage of fundraising and allocation 
of resources.

It is worth highlighting the fact that this Law – which is a law of incentive, 
therefore meant to stimulate artists and cultural producers to turn dreams into 
reality and projects into results of impact for society – makes it possible for indi-
viduals and legal entities to turn their income tax into incentive payments towards 
cultural projects approved by the managing office.

Such fundraising occurred through the contact with companies regarding 
their real profits, when they were presented with the project, the benefits from 
the law, and the sociocultural counterpart of the final cultural product, the pub-
lished book, in this case. Thus, we take the opportunity to thank especially those 
companies who have invested in this project and believed its viability and socio-
cultural results: ELETROBRAS/ELETROSUL, BRDE – Banco de Desenvolvimento do 
Extremo Sul and Cassol Centerlar Construction Materials Ltd.

11
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After this stage, production of the publication itself was started. After four 
years of work and dedication we are honored to present it under the title of Pró-
Música of Florianópolis and Darcy Brasiliano dos Santos: Collective construction 
of meanings.

The project, a dream and a wish of Darcy’s family, has become a reality 
and will be in the hands of many Brazilians and people from overseas. We un-
derline the fact that 90% of the issues from its publication will be distributed 
among cultural, social and educational institutions not by force of law, but due 
to the family desire.

A video with subtitles and translated into sign language, complying with 
the accessibility aspects required by law (Law nr. 10.098/2000), and containing 
interviews with the testimonial of people who have been part of this trajectory 
undertaken by Darcy and Pró-Música of Florianópolis, is also part of this project. 
Such video will be available for download on websites of partner institutions.

We thank Néri Pedroso, the journalist who, invited to write the texts, found 
many precious details along the way, which, as she has said, “would have been 
enough to write many books”. The result is a story about Darcy, the leading figure 
inseparable from the institutions he created or from groups of friends passionate 
about classical, instrumental and Brazilian music of high standards.

We thank the family of Darcy Brasiliano dos Santos’ for the opportunity of 
this project, we thank all of those named on the technical information list, col-
laborators and those who have been interviewed and also sponsors who, through 
the Federal Culture Incentive Law, and current ongoing cultural policy, have pro-
moted this cultural product. It is an honor for Rede Marketing Cultural, – a cultural 
management company that develops contents for projects whose purpose is to 
promote experience, fostering the economy chain in the sphere of culture and 
stimulating local development, – to be part of this history. We conclude by quot-
ing a master, often mentioned in tributes to national and international presenta-
tions of Pró-Música: 

“Music is the link connecting the life of spirit to the life  
of the senses. Melody is life felt from poetry.” 

Ludwig van Beethoven

Alexsandra Mendes and Maria Teresa Lira Collares
Rede Marketing Cultural Team
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Comprometida com a energia e com o contínuo desenvolvimento  
econômico, social e cultural do país, a Companhia de Geração e Transmissão de 
Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) investe, especialmente dentro de 
seu segmento de atuação, em iniciativas que beneficiem a população. A música e 
outras manifestações culturais são uma dessas áreas contempladas. Elas inclusive 
ocupam lugar de destaque entre os projetos que recebem apoio financeiro da 
empresa por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. 

Nesse contexto, a obra "Pró-Música de Florianópolis e Darcy Brasiliano dos 
Santos: Construção coletiva de sentidos" é um grande exemplo de valorização da 
memória e de enaltecimento de entidades culturais na área musical em Florianó-
polis, cidade que tão bem acolheu a sede administrativa da CGT Eletrosul e todos 
os que vieram das diversas regiões do país para trabalhar na empresa.

Com forte atuação nos três estados da região Sul e no Mato Grosso do Sul, além 
de participação em importantes empreendimentos no Norte e no Centro-Oeste do 
Brasil, a CGT Eletrosul é subsidiária da Eletrobras. É uma companhia reconhecida pe-
los serviços prestados à sociedade e consolidada como referência nacional em trans-
missão e geração de energia, além de sua atuação no mercado de comercialização.

No segmento de transmissão, com elevados índices de eficiência operacio-
nal, a CGT Eletrosul é responsável por 12 mil quilômetros de linhas que cruzam 
diversas regiões, possui 46 subestações e cerca de 31 mil MVA de capacidade de 
transformação.

Na parte de geração, a companhia conta com hidrelétricas, usinas eólica, 
termelétrica e solar, investindo, ainda, em outras fontes alternativas, totalizando 
mais de 2 mil MW de capacidade instalada. Os investimentos em sua infraestrutu-
ra energética consagram a CGT Eletrosul como empresa empreendedora e com-
prometida com o desenvolvimento do Brasil.

Antonio Carlos Nascimento Krieger
Diretor-Presidente da CGT Eletrosul

Tiago Bolan Frigo
Gerente da Assessoria de Relações Institucionais da CGT Eletrosul

CGT Eletrosul
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Compromised with supplying for energy and with the constant  
economic, social and cultural development of the country, CGT Eletrosul – Energy 
Generation and Transmission Company of South Brazil, – makes investments in its 
own field of operation with initiatives that are meant to benefit the population. Mu-
sic, as well as other forms of cultural expression, is one of the areas contemplated 
by those investments. It takes place of evidence among those projects receiving 
financial support from the company through Federal Culture Incentive Law.

In this context, the project “Pró-Música of Florianópolis and Darcy Brasilia-
no dos Santos: Collective construction of meanings” is a great example of memory 
appreciation and enhancement of cultural organizations in the musical sphere of 
Florianópolis, a city that has warmly welcomed the managing headquarters of 
CTG Eletrosul and the individuals who came from other parts of the country to 
settle and work for the company.

A strong presence in the three states of the South region and in Mato Grosso 
do Sul, apart from taking part in important ventures in the North and Midwest re-
gions of Brazil, CGT Eletrosul is a subsidiary company of Eletrobras. It is a company 
acknowledged for the services rendered to society and well established as a natio-
nal reference in energy generation and transmission, as well as commercialization.

In the field of energy transmission, with high rates of operational efficiency, CGT 
Eletrosul is responsible for 12 thousand kilometers of lines crossing a number of re-
gions, and has 46 substations and around 31 thousand MVA transformation capacity.

In the field of energy generation, the company has hydroelectric, wind, ther-
mal and solar power plants, and has been investing on other alternative sources, 
amounting to more than 2 thousand MW of installed capacity.

Investments on its energy infrastructure have established CGT Eletrosul as a 
productive company compromised with the development of Brazil.

Antonio Carlos Nascimento Krieger
Chief Executive Officer of CGT ELETROSUL

Tiago Bolan Frigo
Manager of Institutional Relations at CGT ELETROSUL

CGT Eletrosul

14
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Atração de outubro de 
2008, na 35.ª Temporada 
de Concertos, Ensenble 
Mediterrain, de Berlim, 
Alemanha. Foto Danísio 
Silva | October 2008 
Attraction, on the 35th 
Season of Concerts, 
Ensemble Mediterrain, 
from Berlin, Germany. 
Photo by Danísio Silva
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A Associação Pró-Música de Florianópolis numa 
concepção fora e dentro do biografado. A partir de uma pes-
quisa documental, o livro Pró-Música de Florianópolis e Darcy 
Brasiliano dos Santos: Construção coletiva de sentidos tem 
como base o arquivo de Darcy Brasiliano dos Santos que pre-
side a Associação Pró-Música de Florianópolis entre 1973 e 
2014, período em que pensa, cria e reinventa as dinâmicas de 
gestão da instituição não governamental idealizada para tirar 
a capital de Santa Catarina do marasmo cultural, sem oportu-
nidades para apreciar espetáculos de música erudita. 

Como acionar um arquivo composto de pastas, caixas, 
materiais de clipagem jornalística, DVDS, cartas, cartões-pos-
tais, convites, fotografias, banners, cartazes, troféus, conde-
corações, partituras, catálogos? O caminho adotado para o 
caso segue as lembranças daquele que faz um lugar de po-
tência a cidade onde nasce. Contra as ciladas da memória, 
em 2011 Darcy organiza com especial apuro duas pastas nas 
quais reúne em ordem cronológica uma história que não 
deve ser esquecida. Certo do valor da jornada a ser cons-
truída, desde o início prepara o futuro, enfrenta Cronos1 que 
tudo devora. Intitulado Projeto Livro sobre a história da Pró-
-Música, em folhas A4, registra o que ocorre na programação 
ano a ano. Para cada temporada, escreve de acordo com o 
volume das atrações, nada além de três páginas. Sem loas ou 
primeira pessoa, objetivo, o relatório se fecha numa versão 
sintetizada das atrações, apropriada ao design gráfico. Darcy 
anota a data, o lugar, o nome dos artistas e grupos convi-
dados. Nas anotações, no arquivo pessoal, em entrevistas 

1 Deus mitológico grego, o mais jovem dos titãs, também chamado o deus primordial dos tempos.
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História que não deve ser esquecida

Darcy Brasiliano 
dos Santos na 
abertura da ópera 
La Traviata, na 
segunda produção 
realizada em 2007. 
Foto Danísio Silva 
| Darcy Brasiliano 
dos Santos on 
the opening night 
of the opera La 
Traviata, second 
production, carried 
out in 2007. Photo 
by Danísio Silva
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e depoimentos dos que viveram a experiência, na análise de outros interlocutores 
é recorrente a associação entre o nome da Pró-Música e Darcy. Instâncias amal-
gamadas, uma unidade existencial, criador e criatura se equivalem, como se um 
fosse o outro. 

O arquivo da instituição, instalado num dos quartos do apartamento onde 
vive no centro de Florianópolis, reúne cerca de cem caixas. Identificadas, guardam 
pastas exemplarmente organizadas que podem ser acessadas de acordo com uma 
cartografia, uma tabela indicadora dos critérios e divisões ano a ano em álbuns 
de fotos, envelopes, recortes de jornais, diplomas, medalhas, placas de reconhe-
cimento, balancetes, prestação de contas, livros de atas e presenças, documentos 
de contabilidade, CDS, flyers, tudo em profusão – um tesouro inestimável! “A vida 
de meu pai, diz Cristina Breda dos Santos, a filha mais velha de Darcy, está intima-
mente ligada à Pró-Música, uma coisa não se dissocia da outra.” Enfim, vida e obra 
intrincadas, cuja análise permite inúmeras molduras, infinitas leituras.

Não amorfo, orgânico, o arquivo de Darcy está aberto, suporta novas per-
guntas, outros livros e abordagens. A proposição – aqui – se dá na prática de 
jornalismo cultural comprometido com um projeto de construção mínima de me-
mória que entrelaça a cidade de Florianópolis com a vida de personalidades que 
ajudaram no desenvolvimento cultural de Santa Catarina. Uma narrativa, portan-
to, que também opera na via do afeto, respeito e admiração. 

Na compreensão de que os fenômenos ocorrem no espaço e no tempo, cin-
co eixos compõem o livro: o primeiro, tenta situar a Pró-Música e sua importância 
na história cultural de Santa Catarina. O segundo, de caráter biográfico, porém 
nos moldes da contenção de uma pessoa que se projeta para fora de si mesma em 
favor de uma outra alteridade, os outros, os artistas. O terceiro, por sua absoluta 
singularidade, enfoca o momento das óperas nos anos 2000. O quarto, um pri-
meiro corpo reflexivo, aponta relações na constituição de sensibilidades voltadas 
à dança. O volume de espetáculos nesse campo não é pequeno e merece novos 
estudos. O quinto busca o olhar de alguns interlocutores que, de dentro ou de fora 
da Pró-Música, acompanham as ações. À luz dos envolvidos, o alcance de outras 
instâncias que associam história e atualidade. Em cinco pontos, a evidência de 
que os resultados estão muito além dos enquadramentos temporais e espaciais.

Sem desmerecer a continuidade da trajetória, a pesquisa sobre música, 
dança, acervo e memória abarca os primeiros 40 anos da Pró-Música, entre 
1973 e 2014, período em que Darcy faz da Pró-Música uma experiência espiri-
tual e física, uma conexão entre arte e realidades existenciais de mais de uma 
geração de artistas, coloca o local em conexão com o universal. Em terreno ári-
do, com enorme esforço colaborativo dos fundadores e associados, cria-se um 
novo território, novas sensibilidades e articulações que produzem processos 
multidirecionados no campo artístico e social. A energia otimista e ordenadora 
da presidência é a de um homem que também sofre no tempo contemporâneo 
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as fricções, a voracidade, a ausência de ética, os ruídos e a descoberta de que o 
fio do bigode já não vale mais nada. 

Convicto do poder da música, “que harmoniza, congrega, só faz bem para 
quem faz e quem ouve”, enraizado na cidade, uma liderança num rebuscamento 
e nível que ficam no passado, sem substituição à altura, Darcy e a Pró-Música 
ensinam como superar barreiras estéticas, culturais, financeiras, a falta de espa-
ço físico, a lógica comercial da produção artística. Empreendimento associativo 
de longo prazo em favor do sonho de criar um polo de música erudita no Sul 
do Brasil, em Santa Catarina, alcança relevância ontológica, uma centralidade. 
Darcy e a associação estabelecem um enfrentamento diante de problemas que 
exigem respostas práticas, capacidade de planejamento, permanente atualização, 
sensibilidade artística, articulações de toda ordem, vontade política e recursos 
financeiros. O dispositivo impulsionador é a crença de que o bom espetáculo e a 
presença do público são fundamentais, não se dissociam. “O espectador precisa 
ter uma atitude coerente que contribua para o aprimoramento e a beleza do es-
petáculo”, diz ele. 

O êxito da jornada resulta da paciente estruturação de um conjunto de es-
petáculos nacionais e internacionais com força e coerência em sua qualidade for-
mal determinante para a produção de nove óperas produzidas em Florianópolis 
entre 2000 e 2009, as três primeiras com profissionais de São Paulo e as demais 
com “prata da casa”, cabal demonstração de que santo de casa faz milagre, sim!

É, enfim, uma narrativa que envolve muitas vidas, entrecruza cidade e his-
tória, memórias e sentimentos de quem vive a experiência, quer seja como artis-
ta, criador, espectador ou associado – o tempo-espaço existencial em que fluem 
os pensamentos e as ações em torno da Pró-Música.
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History not to be forgotten
The Association Pró-Música of Florianópolis on 
an internal and external conception of the biography subject. 
Departing from documental research, the book Pró-Música 
of Florianópolis and Darcy Brasiliano dos Santos: collective 
construction of meanings is based on the files kept by Darcy 
Brasiliano dos Santos, who presided the entity between 1973 
and 2014, a period in which he thought, created, reinvented 
the management dynamics for this non-governamental in-
stitution idealized with the purpose of pulling the capital of 
Santa Catarina out of cultural stagnation, at a time when there 
were no opportunities for the appreciation of erudite music.

How can you access a file that is composed of folders, 
boxes, newspaper clipping material, DVDs, letters, post-cards, 
invitations, photography, banners, posters, trophies, awards, 
musical scores, catalogues? The path adopted for this case 
was following the memories of someone who made the city 
where he was born into a place of power. Against the traps of 
memory, in 2011, Darcy organized two folders, with special 
care, where he arranged chronologically a history that must 
not be forgotten. Certain of the value of a journey to be con-
structed he prepared the future since the beginning, faced 
Chronos1, who devoured everything. Under the title Projeto 
Livro sobre a história da Pró-Música, in A4 paper, a record of 
what happened on the program, year after year. For every 
season, according to the amount of attractions, he wrote no 
more than three pages. With no praise or first person, objec-
tive, the report is a synthesized version of the attractions, 
appropriate to graphic design. Darcy took note of the date, 

1 A god of Greek mythology, the youngest of titans, also known as the paramount god of time.
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Noite de ópera em 
2009 e o pianista 
Alberto Heller que 
abre a temporada 
de 2011, em 
concerto solo, no 
Teatro Pedro Ivo. 
Fotos Danísio Silva 
| Opera night in 
2009 and the pianist 
Alberto Heller 
opening the 2011 
season, on a solo 
concert, at Pedro 
Ivo Theatre. Photo 
by Danísio Silva
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the place, name of the artist and groups of guests. On the annotations, in the 
personal file, on interviews and statements by those who lived the experience, in 
the analysis of other interlocutors, an association between the names Pró-Música 
and Darcy is recurrent. 

Amalgamated instances, existential unity, creator and creature are equiva-
lent, as though one were the other.

The institution files, set in one of the rooms where he lives in Central Flori-
anópolis (SC), bring together around a hundred boxes. Identified, they hold neatly 
organized folders which can be accessed according to a mapping system, a chart 
indicating the criteria and the yearly divisions into photo albums, envelopes, 
newspaper cut-outs, certificates, medals, acknowledgement plaques, financial 
statements, accounts, books of minutes and attendance, account documents, 
CDs, flyers, all in profusion – an inestimable treasure!

“My father’s life”, says Cristina Breda dos Santos, Darcy’s eldest daugh-
ter, “is intimately connected to Pró-Música, one cannot be dissociated from the  
other”. Finally, intricate life and work are the subject of an analysis that allows 
countless frames, infinite interpretations.

Not amorphous, but organic, Darcy’s file is open, it bears new questions, 
other books and approaches. The proposition – here – is with the practice of a 
journalism compromised with a project for a minimal construction of memory 
interweaving the city of Florianópolis with the lives of personalities who helped 
the cultural development of Santa Catarina. A narrative, therefore, also operating 
through affection, respect and admiration.

With the understanding that all phenomena occur in time and space, there are 
five axis composing the book: the first one is an attempt to situate Pró-Música in the 
cultural history of the state. The second axis, comes with a biographic character, but 
through the contention of someone who is projected beyond themselves on behalf of 
another alterity, namely, the others, the artists. The third, for its absolute singularity, 
consists of the moment of the operas from the years 2000. The fourth, a first reflective 
body, points out the relations on the establishment of sensibilities geared towards 
the dance. In fact, the volume of spectacles in this area is not small and is worthy of 
further studies. The fifth axis seeks the gaze of new interlocutors who, either from 
the inside or external to Pró-Música, follow up the initiatives. In the light of those 
involved, other instances associating history to the present time are reached. In five 
aspects, the evidence that the results are far beyond the temporal and spacial frames. 

Without disregarding the continuance of the trajectory, the research about 
music, dance, collection and memory of the first 40 years of Pró-Música are em-
braced, 1973 to 2014, a period in which Darcy made of the institution a spiritual 
and physical experience, a connection between art and existential realities for 
more than one generation of artists, and placed what is local in connection with 
that which is universal. 
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On barren grounds, with huge collaborative effort by the founders and  
associates, a new territory has been created, with new sensibilities and new con-
nections producing multi-directed processes in artistic and social fields. The opti-
mistic and ordaining energy of the presidency is that of a man who also suffers, in 
the present time, the frictions, the voracity, the lack of ethics, the noises and the 
discovery that the word of honor is no longer worth anything.

Convinced of the power of music, “which harmonizes, congregates, does 
nothing but good to those who make and those who hear it”, with roots in the 
city, a leading agent with manners and methods left in the past, with no substi-
tute of the same stature, Darcy and Pró-Música teach how to overcome aesthetic, 
cultural and financial barriers, the lack of physical space, the commercial logic 
of artistic production. A long-term associative venture in favor of the dream for 
the creation of an erudite music center in the South of Brazil, in Santa Catarina, 
it has achieved ontological relevance, a centrality. Darcy and the association have 
established confrontation when facing problems that require practical answers, a 
capacity for planning, permanent update, artistic sensibility, all sorts of liaisons, 
political willingness and financial resources. The propelling feature is the belief 
that a good show and the presence of an audience are fundamental and never 
dissociate. “The spectator needs to have a coherent attitude that contributes to-
wards the improvement and the beauty of the spectacle”, he says.

The success of the journey is the outcome of the patient arrangement of a 
set of national and international performances strong and coherent in their for-
mal quality which was decisive for the production of nine operas produced in 
Florianópolis between 2000 and 2009, the first three with professionals from São 
Paulo and the other ones with “local gold”, a thorough demonstration that some-
times a man can be a prophet in his own country!

Finally, it is a narrative involving many lives, intertwining city and history, 
memories and the feelings of those who, whether artist, creator, spectator or as-
sociate, have lived the experience – the existential time-space where there is the 
flow of thoughts and actions evolving around Pró-Música.
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Mércia Mafra Ferreira na regência em noite de homenagens em que ela recebe o Troféu Aldo Baldin, no Teatro Álvaro de Carvalho,  
em 21 de agosto de 2011. Foto Danísio Silva | Mércia Mafra Ferreira’s conduction on a night of tributes when she received the Aldo 
Baldin Trophy, at Álvaro de Carvalho Theatre, on 21 August 2011. Photo by Danísio Silva
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Darcy Brasiliano dos Santos, ilhéu da Vargem 
Grande precisa ser pensado sob o ponto de vista da cida-
de, da memória, da história, do arquivo, do patrimônio, da 
ação e gestão cultural, da arte – sobretudo a música e a 
dança. Homem simples, nascido em 2 de outubro de 1924 
num bairro distante do centro de Florianópolis (SC), é de 
um tempo em que os acertos se fazem pelo fio do bigo-
de, em que todos do lugar se conhecem pelo nome, sabem 
quem casou com quem, onde moram, no que trabalham. 
Como presidente conduz por 40 anos ininterruptos os des-
tinos da Associação Pró-Música de Florianópolis, a partir de 
sua criação no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) em 1.º de 
outubro de 1973 até 2014. Ao longo de quase cinco déca-
das, ainda em atividade, a organização não governamental 
instituída por 22 fundadores numa então pacata capital do 
Sul do Brasil produz uma programação regular e criteriosa, 
promove espetáculos memoráveis, de pequena e grande 
envergadura, cumpre o compromisso inaugural de aprimo-
rar o nível cultural da sociedade, difundir a música erudita 
em todas as suas formas e correlações e prestigiar de modo 
especial os artistas do Estado. Mais do que isso, coloca San-
ta Catarina na rota de grandes artistas da música, da dança 
e do canto lírico, de companhias nacionais e internacionais. 

Num cenário rudimentar para a música erudita e 
dança moderna, o anúncio da criação passa quase des-
percebido na cidade no início dos anos 1970. No entanto,  

Pró-Música de Florianópolis :  
arquivo e  sensib il idades
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no avanço do tempo, a instituição assegura o acesso a grandes espetáculos,  
orquestras, concertos, conjuntos camerísticos, canto lírico, dança moderna, balé, 
ópera, apresentações intimistas, artistas quase estreantes, outros consagrados – 
um palco aberto que, em suas articulações locais, nacionais e internacionais, faz 
trocas transregionais e transgeracionais. 

Em quatro décadas cria um percurso, estabelece significações existenciais e 
novos códigos no campo do sensível. Na montagem de tempos heterogêneos, o 
resultado das ações aponta conexões reconfigurantes e reconhecimentos que se 
dão por meio de apresentações, grupos de discussões, encontros, pesquisas, es-
tudos e tudo o mais que envolve uma associação voltada a projetos culturais vin-
culados a artistas, patrocinadores, instituições públicas e privadas. A gestão cul-
tural requer constantes negociações, escolhas coletivas que demandam reuniões, 
escuta, estratégias, argumentos, sedução, paciência, credibilidade. Determinada, 
a diretoria da Pró-Música adota um modo de atuação associativa e colaborativa. 
Mediante o pagamento de uma joia e uma taxa mensal, o associado assegura uma 
agenda cultural qualificada para o ano. 

A regularidade da programação, o requinte do repertório e dos convidados, 
a ancoragem na amplitude e fidelidade dos associados, uma sistemática campa-
nha de adesão, ou seja, uma qualificada comunicação com o público são estraté-
gias eficazes até o fim dos anos 1990, quando a Pró-Música chega a totalizar cerca 
de 1,5 mil pagantes. Importante capital humano, porém em projeção temporal, 
sob o ponto de vista financeiro, representa uma ínfima parcela do montante ne-
cessário para fazer girar a roda do sonho. Na tarefa de proporcionar música e dan-
ça, forma e educa plateia – um público fiel, influencia o surgimento de escolas e 
cursos, cria um mercado artístico. Descobre talentos, institui oportunidades para 
instrumentistas e o canto lírico no Estado, coloca Florianópolis na agenda dos pro-
dutores brasileiros, chama a atenção e o interesse dos profissionais que desejam 
se apresentar dentro do projeto, estimula carreiras, enriquece currículos, instaura 
influências, muda a vida das pessoas, fortalece o sistema de arte em Santa Catari-
na, constrói por suas ações um campo de pesquisa. Para a pesquisadora e crítica 
Ana Amélia Bulhões, que atua na área das artes visuais, o sistema se configura 
num “conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão 
e consumo de objetos e eventos por eles mesmos rotulados como artísticos e 
responsáveis também pela definição dos padrões e limites da arte para toda uma 
sociedade, ao longo de um período histórico”2.

Graças a aglutinação de forças dos fundadores, das diretorias, dos associa-
dos, dos patrocinadores e apoiadores, a iniciativa cria um feixe de luminosidade 

2 BULHÕES, Maria Amélia. As novas regras do jogo: o sistema de arte no Brasil. Porto Alegre: Ed Zouk, 2014, p. 15-16.
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nos palcos de Florianópolis pelos quais passam nomes e grupos expressivos do 
contexto musical de Santa Catarina e do Brasil, cantores, maestros, composito-
res, bailarinos e instrumentistas. Aldo Baldin, Aldo Krieger, Alberto Heller, Alicia 
Cupani, Ana Botafogo, Antonio Meneses, Arthur Moreira Lima, Arnaldo Cohen, 
Cláudia Ondrusek, Carlos Alberto Angioletti Vieira, Carlos Besen, Cecília Kersche, 
Douglas Hahn, Edino Krieger, Eudóxia de Barros, Hélio Teixeira da Rosa, Jacques 
Klein, Jeferson Della Rocca, Jerzy Milewski, Lilian Barreto, Magdalena Tagliafero, 
Massami Ganev, Meninos Cantores de Petrópolis, Mércia Manfra Ferreira, Marcos 
Holler, Nelson Freire, Norton Morozowicz, Neyde Borges Coelho, Olivia Byington, 
Olga Kiun, Rute Gebler, Roberto de Regina, Kalinka Damiani, Rodolfo Richter, Ro-
drigo Warken, Sebastião Tapajós, Telmo Locatelli, Wagner Segura e muitos outros, 

O consagrado 
violoncelista 
brasileiro 
Antonio Meneses, 
radicado na Suíça, 
abrilhantou a 
Pró-Música em 
três momentos: em 
1986, com Gilberto 
Tinetti; em 1992 
em apresentação 
solo e, em 2002, 
com Miguel 
Proença. Foto 
Acervo Pró-Música 
| The experienced 
Brazilian 
cellist Antonio 
Meneses, based 
in Switzerland, 
brought brilliance 
to Pró-Música at 
three moments: in 
1986, with Gilberto 
Tinetti; in 1992 on a 
solo performance 
and, in 2002, with 
Miguel Proença. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives
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um banquete musical com público amplo e entusiasta. As orquestras Sinfônica de 
Porto Alegre (Ospa), Sinfônica de Campinas, do Paraná e de São Paulo também 
fazem apresentações em Florianópolis.

Em sua trajetória, a Pró-Música estabelece contatos e traz grupos do Para-
ná, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Dis-
trito Federal, Bahia e Ceará. Em breve levantamento, a iniciativa envolve artistas 
de 22 países, alguns dos quais desapareceram ou trocaram de nome: Alemanha, 
Argentina, Áustria, Austrália, Birmânia, hoje República da União de Myanmar, Ca-
nadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, 
Inglaterra, Itália, Portugal, Polônia, Rússia, República Federativa da Alemanha, 
antiga Alemanha Ocidental, Suécia, Suíça e Uruguai. Das cidades envolvidas de 
Santa Catarina, aparecem Blumenau, Caçador, Canoinhas, Criciúma, Chapecó, Ita-
jaí, Herval do Oeste, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Presidente 
Getúlio, Porto União, Santo Amaro da Imperatriz e São Bento do Sul – menção que 
equivale lembrar nomes significativos da história da música do Estado: Alfredo 
Siegwalt, Tibor Reisner, José Acácio Santana, Frank Graf, Erwin Rieger, Luiz Fernan-
do Melara, Valdenir Zanette, todos maestros, regentes de corais. Entrecruzadas, 
essas representações artísticas e geográficas se ampliam na aproximação com as 
instituições e parcerias montadas para viabilizar desejos e interesses. Da esfe-
ra municipal, estadual e federal, o Instituto Nacional de Música, a Fundação Na-
cional de Artes (Funarte), vinculados ao antigo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), Fundação Catarinense de Cultura desde a sua criação, Fundação Franklin 
Cascaes, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (Udesc) e outras tantas. Aliança Francesa, Instituto Goethe, 
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Federação dos Centros de Cultura 
Alemã no Brasil, Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Banco do Brasil, 
Banco Regional do Desenvolvimento Econômico, uma infinidade de articulações 
com empresários e autoridades. Sensível ao trabalho, a rede hoteleira e gastronô-
mica de Florianópolis sempre ajuda a bem receber os artistas na cidade.

Sem desconsiderar o fluxo da história e das influências, a criação da Pró-Mú-
sica sucede a Associação Coral de Florianópolis, criada em 10 de setembro de 1960, 
organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), sem fins lucrativos, de 
utilidade pública municipal e estadual que continua atuante com sede na rua Maes-
tro Aldo Krieger, no bairro Itacorubi. Assim como a Pró-Música, em 60 anos de ativi-
dades ininterruptas, é uma das instituições estruturantes da cena musical do Estado. 
Envolvido na sua criação, Darcy nunca deixa de mencionar e reconhecer o trabalho 
que contribui de modo substancial no avanço do novo projeto, a Pró-Música.
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Unidos por um sonho de amplidão no campo do sensível, no momento 
inaugural nenhum dos 22 fundadores dimensiona o alcance e a efetiva impor-
tância da iniciativa dentro da história humana e cultural de Florianópolis, com 
repercussões em amplo espectro. Grupo composto por empresários e músicos, 
os fundadores – Ademar José Cassol, Álvaro Camargo, Arlete Malina, Carlos Al-
berto da Silva Faria, Carlos Alberto Angioletti Vieira, Carlos Augusto Nurenberg, 
Darcy Brasiliano dos Santos, Friedrich Carl Franzke, Gilberto Bittencourt, Hele-
na Moritz Pereira, Ivan Carlos Schmidt, José Antonio São Thiago, José Francisco 
Simas, Lia Weber, Maria Suzanita Lopes Flores, Mauro Júlio Amorim, Martinho 
Aurélio Bonetti, Michel Curi, Osvaldo Ferreira de Melo, Peter Schmithausen, 
Roberto Kel e Rute Ferreira Gebler – certamente não têm noção do que aquilo 
seria no futuro, não intuem a dimensão dos resultados. A primeira diretoria 
tem Darcy como presidente; Lia Weber, como vice; Ivan Schmidt, secretário; 
Martinho, tesoureiro e Gilberto, diretor artístico. O conselho administrativo 
fica constituído por Álvaro, Arlete, os dois Carlos – o Angioletti Vieira e o Sil-
va Faria, Darcy, Gilberto, Helena, Ivan, Lia, Martinho, Mauro, Michel, Osvaldo,  
Roberto e Rute. 

Moradia da família 
Santos, onde nos 
fundos era a sede 
da Pró-Música, 
na rua Germano 
Wendhausen, 
no centro de 
Florianópolis, em 
foto de fevereiro 
de 1981. Foto 
Acervo Pró-Música 
| The Santos family 
residence, at the 
back of which was 
the headquarters 
of Pró-Música, 
at Germano 
Wendhausen street, 
in Florianópolis 
centre, photograph 
taken in 1981. Pró-
Música archives
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Com o estatuto criado, a pri-
meira diretoria se põe a trabalhar. Em 
1974, em abril, a entidade abre no 
TAC a primeira temporada de 11 con-
certos no ano. O espetáculo inaugural 
tem como solistas as sopranos Rute 
Gebler e Maria da Graça Dias, os violi-
nos de Irene e José Flesch, o piano de 
Peter Schmithausen, o violoncelo de 
Martinho Bonetti e o contrabaixo de 
Pedro Mendes de Campos. Após a au-
diência, a celebração com um coque-
tel no salão nobre do teatro. Em ju-
lho, Florianópolis recebe a Orquestra 
Sinfônica Juvenil da República Federal 
da Alemanha, regida por Volker Wan-
genheim. No Clube Doze de Agosto, 
os cerca de cem músicos executam a 
abertura da ópera Lenozze Difigaro 
e Sinfonia Concertante de Mozart e a 
Sinfonia n.º 7 (em Lá maior, op. 92) de 

Beethoven. Em 1975, outra atração internacional, a Solisti Aquilani – Orquestra de 
Câmara Italiana se apresenta na capela do Colégio Catarinense. 

O trabalho pioneiro assenta-se na clara aposta de valorização dos talentos 
do Estado por meio de concursos e apresentações, na acessibilidade a concertos 
internacionais e na educação de plateias. Nos primeiros anos, o programa con-
clama o espectador a ter um comportamento adequado durante a execução. A 
prática educativa se desdobra no formato de alguns espetáculos3, nos veículos 
de comunicação, em jornais, nos folhetos e catálogos, com informações relativas 
ao roteiro musical, as composições, os autores e, às vezes, dez dicas de compor-
tamento. “Enfim, evita fazer-se notar”4, recomenda o último item da lista que 
inclui não atrasar, comprar o ingresso com antecedência, não gravar, fotografar ou 
filmar, manter silêncio, não manusear ruidosamente os programas, não aplaudir 
entre movimentos de sinfonias, sonatas, suítes ou ciclos. “As dez regras sugerem 
uma atitude coerente que contribua para o aprimoramento e a beleza do espetá-
culo”, entende Darcy, que atribui responsabilidades ao espectador, colocando-o 
também no cerne da criação artística.

3 Concerto Comentado em 06.06.1984: o recital de piano com Voya Toncitch faz um concerto conferência sobre estética e filosofia 
da música contemporânea; concerto com narração, concertos cênicos, concertos comentados e ilustrados por imagens são algumas 
iniciativas adotadas ao longo dos anos.
4 O bom frequentador de concertos. Jornal O Estado, Florianópolis, 1976.

Recorte do jornal 
O Estado, numa 
edição de 1976, 
com etiqueta de 
comportamento 
para o público 
fazer uma correta 
apreciação de um 
espetáculo. Foto 
Reprodução Danísio 
Silva | Newspaper 
clipping of a 1976 
issue of O Estado, 
with etiquette 
details instructing 
the public as to the 
correct ways to 
enjoy a spectacle. 
Reproduction 
photo by Danísio 
Silva
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Em 40 anos, o montante das atividades da 
Pró-Música – cerca de 600 espetáculos – sinali-
zam uma gestão cultural5 distanciada do improvi-
so. Para alcançar os objetivos, os pioneiros têm o 
apoio permanente do poder público, do empre-
sariado, da iniciativa privada, e da imprensa – im-
pressa, radiofônica e televisionada – como aliada 
na divulgação. A mídia do Sul do Brasil, sobretudo 
a catarinense e a gaúcha, abre generosos espaços, 
ajuda a criar agenda e constituir a memória do que 
se passa na cidade. Páginas e mais páginas, colu-
nas, entrevistas, currículos dos artistas, fotogra-
fias, reproduções dos cartazes, notas. Sem inter-
net, Darcy, às vezes acompanhado por algum outro 
fundador, visita as redações.

No conjunto, com predominância de música 
erudita, a programação é fruto de uma mistura na 
qual há outras formas dialógicas – chorinho, jazz, 
tango, dança e sonoridades armoriais6. Os fôlderes afirmam constantemente o 
compromisso de proporcionar a apreciação de “óperas, balés, grandes orques-
tras, corais, conjuntos de câmara, solistas nacionais e internacionais, dando 
ênfase para música bem brasileira”7. Ao longo dos anos, entre o erudito e o po-
pular, o repertório molda as preferências de um público que aguarda com expec-
tativa grandes ou pequenos espetáculos. A instituição se molda, vive na relação 
do espaço-cidade, ajusta-se, influencia as demandas naquilo que se define como 
equipamento cultural. O desenvolvimento urbano, a criação da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina em 1960 e de empresas estatais, como a Eletrosul em 
1968, a vinda de profissionais de outros lugares, impõem novas demandas nos 
fluxos econômicos e existenciais. 

No tempo e no espaço, entre tradição e modernidade, sem rigor, é possível 
situar momentos distintos nesta trajetória entre 1973 e 2014. A partir de uma 
simplificada sistematização, propõe-se olhar os 40 anos em três eixos. Por eles, 
cronologicamente é possível perceber blocos diferenciados na linha de trabalho, 
o foco, a meta e a atuação. 

5 “A gestão é uma atividade essencialmente administrativa. Define como o profissional que administra grupos e instituições cultu-
rais, intermediando as relações dos artistas e dos demais profissionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os 
espaços culturais e o público consumidor de cultura; o que desenvolve e administra atividades voltadas para a cultura em empresas 
privadas, órgãos públicos, organizações não governamentais e espaços culturais.” AVELAR, Romulo. O avesso da cena. Notas sobre 
produção e gestão cultural. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2010, p. 50.
6 Movimento Armorial, iniciativa artística que busca uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular do Nordeste bra-
sileiro. Um dos fundadores, o escritor Ariano Suassuna, defende sua inserção em todas as formas de expressão: música, dança, 
literatura, artes visuais, teatro, cinema, entre outras linguagens.
7 Fôlder da Temporada 2005 na apresentação da Orquestra de Câmara do Kremlin, com regência de Misha Rachlevsky.
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O primeiro eixo, estende-se entre 1973  
e 1983 – os dez primeiros anos. Tempo de estrutu-
ração, criação de vínculos e ajustes em razão dos 
recursos limitados. A maior parte das apresenta-
ções são feitas no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), 
mas a construção do Teatro Ademir Rosa no Cen-
tro Integrado de Cultura (CIC), em 1982, delimita 
um novo tempo. O segundo período, entre 1983 e 
1999, requer mudanças no modo de gestão. O tea-
tro do CIC dá fôlego, permite qualificar os atributos 
de anfitriões na recepção de artistas, orquestras de 
renome nacional e internacional. Outro ponto vital 
da história é 1998. A criação do Festival Nacional de 
Canto Aldo Baldin, em 1988, funciona como uma es-
tratégia para sedimentar o que está por vir, instau-
ra outra temporalidade nos anos 2000. O terceiro 
eixo entre 2000 e 2014, se fecha quando Darcy, aos 
90 anos, sai da presidência depois da realização de 

nove óperas e ver a continuidade do trabalho na criação de outras instituições 
voltadas à música. Homenagens recebidas, a sensação de dever cumprido no ges-
to de promover o extraordinário, aquilo que parece impossível, uma concretude 
na história cultural que une profissionais da música, da dança, do teatro, da moda. 
É o tempo das óperas com produção, inicialmente de fora, mas depois com o vital 
agenciamento de artistas da cidade e do Estado. 

Os primeiros dez anos sedimentam resultados longevos. No avanço do tra-
balho, a inexistência de recursos e espaços culturais adequados define os convi-
dados com primazia para a chamada “prata da casa”. Apesar das restrições, em 
vez de pensar pequeno, a Pró-Música ajusta-se para receber orquestras, corais e 
outras apresentações com maior volume de pessoas e instrumentos no palco. Na 
condição de jovem apreciador de música erudita, Darcy conversa com o maestro 
Carlos Alberto Angioletti Vieira8 sobre a situação reinante na cidade e o desejo 
de fazer algo novo. A iniciativa, nascida do inconformismo, surge “para cobrir a 
ausência de uma programação regular de concertos de música erudita, algumas 
vezes com agendas próximas uma à outra e noutros casos, distantes no tempo9”, 

8 Regente da Orquestra Sinfônica de Florianópolis criada 1944 pelo então maestro Sebastião Vieira, seu pai. A primeira formação 
reúne um grupo de amigos para estudar música em sua própria moradia. A dedicação musical alcança a quarta geração da família 
Vieira. Depois de aprender com o pai, Carlos transmite conhecimento ao filho e ao neto. Renomado pelo saber teórico e prático 
sobre os diferentes instrumentos, lembra que desde o fim dos anos 1930 a casa paterna funciona como um ponto de encontro de 
amantes da música em Florianópolis. A orquestra permanece ativa até 1962, quando encerra as atividades por falta de apoio. Três 
anos depois, já com 21 anos, Carlos retoma o trabalho, dando-lhe o nome de Orquestra de Câmara de Florianópolis, com a qual 
segue até meados de 1985, quando, mais uma vez, a falta de dinheiro inviabiliza o projeto. Reativada em 1994, a orquestra não so-
brevive em razão da dependência de recursos públicos. Engajado no ensino, Carlos Vieira conduz o projeto social Orquestra Escola, 
no qual atende crianças e adolescentes em busca de profissionalização. 
9 Jornal O Estado, Florianópolis, p. 9, 5 mai. 1974.
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diz Darcy. Em outro momento, escreve: “Até então, os concertos eram eventuais  
e o público, além do mau comportamento (em termos, é claro) era incerto”.10

As limitações nos primeiros anos obrigam a mobilidade das apresentações 
sobretudo para receber grupos de corais e artistas internacionais. O TAC atende a 
programação inicial, mas a reforma de 1975 obriga o deslocamento para o Clube 
Doze de Agosto, a capela do Colégio Catarinense, a Catedral Metropolitana, os 
auditórios da Prefeitura, do Provincialado dos Irmãos da Divina Providência e da 
Faculdade de Ciências Econômicas.

O desenvolvimento urbano de Florianópolis acentua o anseio por uma 
agenda cultural. O palco pequeno do TAC, que nem sempre comporta adequada-
mente as atrações, é problematizado em notas e matérias jornalísticas, momento 
em que fica visível o papel e a atuação política da Pró-Música. A inconformidade 
se evidencia em debate público que obriga atento acompanhamento da mídia 
na construção do CIC. A obra de dez mil metros quadrados de área – iniciada 
em 1980 e concluída com a fundação em 1982 – tem fosso, uma grande boca de 
cena e 956 poltronas, o que amplia consideravelmente a plateia. Apesar disso, a 
Pró-Música continua adotando a mobilidade espacial como uma forma de apuro 
técnico sobretudo com relação ao TAC, considerado o teatro com a melhor acús-
tica da cidade. Sem se ater apenas ao CIC, planeja a ocupação de acordo com o 
formato dos espetáculos das temporadas.

Inegável, no entanto, a abertura de possibilidades com o novo equipamento 
cultural que, aos poucos, modifica o panorama da cidade. A conquista permite a 
expansão dos ideais da Pró-Música e da Fundação Catarinense de Cultura, criada 
em 1979, parceiras até a atualidade. Dois anos depois da criação do CIC, em 1984, 
as duas instituições trazem o hoje consagrado João Carlos Martins para inaugurar 
o piano Essenfelder, cauda longa, instrumento que atende as necessidades do 
equipamento cultural.

Cabe registrar outra curiosidade sobre instrumentos. Em 1979 a Pró-Música 
inaugura um cravo, feito sob encomenda ao pianista Roberto de Regina. Médico 
carioca, musicista autodidata, pesquisador de música antiga, apaixonado por cra-
vo e por Bach, integra a Camerata Antiqua, de Curitiba, com a qual se apresenta 
no fim dos anos 1970 e começo dos 1980. “As cordas são de latão e aço. Cada 
peça de madeira, dependendo qual seja a sua função, exige um certo tipo espe-
cial de madeira. A do corpo precisa ser forte, a da caixa de ressonância precisa ter 
elasticidade, a das teclas precisa ser leve e resistente. Cada peça precisa secar em 
condições especiais durante um tempo determinado para que os maus efeitos das 
mudanças do tempo afetem o cravo ao mínimo.”11 Raridade, tendo em vista que 

10 Carta ao jornalista Ilmar Carvalho escrita em 21 nov. 1987, em sete páginas datilografadas.
11 Pró-Música abre temporada dia 4 de abril com Roberto de Regina. Jornal O Estado, Florianópolis, 18 mar. 1979.
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De Regina não se coloca profissionalmente como construtor, o cravo ainda existe 
e está sob os cuidados do pianista Guilherme Amaral12.

De volta ao primeiro eixo, em sintonia com o compromisso local, é lança-
do em 1977, o Ciclo de Intérpretes Catarinenses, atividade marcante do primeiro 
eixo, com apresentações semanais e segmentadas. A iniciativa inaugural dá visi-
bilidade aos pianistas, que têm vez de novo em 1982 e 1987, o último ano com 
o diferencial do acolhimento de duos pianísticos. Em 1978 e 1983, aos corais. No 
total, no primeiro momento participam 16 corais do Estado, contemplando as ci-
dades de Florianópolis, Laguna, Joaçaba, Herval do Oeste, Canoinhas, Santo Ama-
ro da Imperatriz, Presidente Getúlio, Lages, Chapecó, Joinville. Em 1979 e 1984, 
orquestras. Em 1980 e 85 – música de câmara. Em 1981 o palco recebe os músicos 
jovens. Em 1986, os intérpretes solistas (canto, cordas, flauta etc.). Como se vê, 
uma orquestração de pessoas, obras e grupos quase sempre em grande escala. 
A partir de 1989, o Ciclo de Intérpretes Catarinenses ganha novo formato, passa 
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12 Começa estudos de piano clássico em 1990, com Álvaro G.V. da Silva. Continua com outros renomados professores, como Nehama 
Patkin (Austrália), Luiz Henrique Senise, Eduardo Monteiro, Ney Fialkof, Eva Maria Alexandre, Fernando Lopes, Huub de Leew (Ho-
landa), Marcelo Bratke, Eduard Shulkin e Christiane Ast (Alemanha), Cristina Ortiz e Alexander Mindoyants (Rússia). Nos anos 1990 
se classifica em 2.º lugar no Concurso Nacional Performance e no Concurso Jovens Intérpretes. Nos anos 2000, vence o Concurso 
Latino Americano de Duos de Câmera Rosa Mística, conquista o 3.º lugar no Concurso Nacional Art Livre e 2.º na categoria piano 
solo da mesma competição. Em 2004, divide com Alberto Heller o trabalho de pianista acompanhador da ópera Cavalleria rustica-
na, produzida pela Pró-Música. Em 2006, vence o Concurso Jovem Destaque, em piano solo e duo com piano, no Fórum de Cultura 
e Ciência da UFRJ, no Rio de Janeiro. Atua como solista em concertos para piano (ou cravo) e orquestra. Em 2009 realiza turnê 
com recitais de piano solo em cidades de Santa Catarina, e apresentações de câmera com o pianista Alexandre Dietrich e o SC Trio, 
com o violinista Mário Marçal Jr. e o violoncelista Raphael Buratto. Em 2003, apresenta-se com o irmão Vinicius Amaral (violino), 
na Alemanha. Mestre em música – piano, pela Udesc. Atualmente vive em Curitiba (PR), onde atua como pianista correpetidor de 
concursos, recitais de formatura e audições.
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a ser Série Vesperal, com concertos realizados em um mês do ano e dentro da  
temporada. Ainda com o objetivo de valorizar os talentos de Santa Catarina, no-
mes expressivos do atual panorama, maestros, músicos e cantores de carreira só-
lida no Estado e no País, engrandecem a programação em apresentações primo-
rosas e documentadas em folhetos que atestam a oportunidade como um ponto 
estruturante nessas trajetórias. 

O segundo eixo, entre 1983 e 1999, põe o foco total nos talentos do Estado. 
Embora com ênfase para Florianópolis, o trabalho como um todo também envol-
ve quem está fora da Capital, chama e acolhe grupos corais, músicos, orquestras, 
maestros. Ao completar 25 anos em 1998, em homenagem ao tenor catarinense 
Aldo Baldin13, a Pró-Música anuncia o Festival Nacional de Canto Aldo Baldin, um 
concurso que corporificará os resultados nos anos 2000, quando Florianópolis passa 
a produzir espetáculos de ópera – tema que se abre no avanço da leitura. Promo-
vido até 2014, o festival fortalece os artistas e resulta na produção de óperas em 
Florianópolis, capítulo à parte, algo extraordinário num frágil panorama cultural em 
que os recursos dependem da iniciativa pública e privada. Na dança, a partir deste 
ano, ocorre o mesmo processo com convites para produções locais. 

Verifica-se também em 1998, a retomada da ocupação da Catedral Metro-
politana, prática inédita iniciada na Pró-Música em parceria com a Aliança France-
sa em 1988 com o concerto do organista francês Christophe Manloux. O projeto 
Clássicos na Catedral, composto por três apresentações em abril de 1998, uma 
a cada semana, reúne a Associação Coral de Criciúma, o Coral Santa Cecília da 
Catedral de Florianópolis; a Associação Camerata Vocale de Blumenau; Orfeão 
Edmundo Machado de Oliveira dos Açores, de Portugal, além da Associação Coral 
de Florianópolis; a Associação Coral Villa Lobos de Itajaí; o Coral Santo Antônio 
dos Anjos de Laguna; o Coro Pró-Música de Florianópolis; o Coral da Universidade 
Federal de Santa Catarina e o Coral Universitário de Joinville. 

Antes de seguir adiante, propõe-se uma rápida leitura, num recorte interna-
cional. Florianópolis recebe no primeiro período, a Orquestra Sinfônica Juvenil da 
República Federal da Alemanha (1974), o Solisti Aquilani, orquestra de câmara ita-
liana (75); Quinteto de Zurich e Capella Acadêmica de Graz, da Áustria (76); Came-
rata Música de Berlim, Quinteto de Sopros de Gothenburg, da Suécia, Detmolder  

13 Nascido em Urussanga (SC) em 1945, Aldo Baldin começa os estudos de canto e violoncelo na Escola Superior de Música da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto Alegre, onde canta árias de ópera com a Orquestra Sinfônica de Porto 
Alegre (Ospa) nos anos 1960. O aprimoramento segue na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de lá vai para a Alema-
nha. Da Musikhochschule de Frankfurt, nos anos 70, amplia os conhecimentos em Berlim e Paris. A Ópera da Renânia Palatina, de 
Kaiserslautern, pelo Teatro Nacional de Mannheim e pela Ópera Alemã (Deutsche Oper), de Berlim, o contratam como tenor lírico, 
condição que o leva a consagradas casas de ópera da Europa e América do Sul, como Scala de Milão, Teatro Colón de Buenos Aires, 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro e São Paulo e Teatro Liceo de Barcelona. Também se apresenta na França, Holanda, Portugal, 
Suíça, Israel e Estados Unidos. Consagrado cantor de concerto, destaca-se como solista em oratórios e em trabalhos de coral reli-
gioso. Vencedor de inúmeros concursos, detentor de condecorações, entre as quais um Grammy em 1981, com o disco A criação, 
de Haydn, contabiliza na carreira mais de cem discos. Atua como professor de canto inicialmente em Blumenau e, mais tarde, na 
Alemanha, na Faculdade de Música de Mannheim e Heidelber. Professor catedrático na Faculdade de Música de Karlsruhe, na 
Alemanha, dá cursos de masterclass em diferentes países. Incansável, busca uma melhor técnica de canto e a partilha de conheci-
mento com os jovens. Vive na Alemanha até sua morte precoce, em 1994.
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Kantorei, coral da Alemanha e Camerata Zurich, orquestra de câmara da Suíça 
(77); Amati Ensemble Berlin, Nuovo Quinteto di Roma e Orchestre de Chambre 
Jean François Paillard, da França (78); Malcon Frager, pianista dos Estados Unidos 
e Pro Art Quartet, da EUA (79); Quinteto de Sopros da Dinamarca, Orquestra de 
Câmara de Varsóvia, Álvaro Pierri, violonista do Uruguai e Bertrand Molia, pianista 
da França, (80); Quintette de Cuivres de France, Orpheus Chamber Ensenble, dos 
EUA, The Elsinore Players, da Dinamarca, Ensemble Densité, da França e Ensenble 
e Instrumental de Grenoble, da França (81); Sergei Dorenski, pianista da Rússia, 
Vokalensenble Marburg, da Alemanha, Trio de Cordas da Holanda, e Quarteto 
Bernéde, da França (82); Quarteto de Cordas da Filadélfia, dos EUA e Trio Claude 
Maillols, da França, (83); Pierre Aimard, pianista da França, Voya Toncith, pianista 
da França, Barre Philips e Dominique Petit, contrabaixo e dança, da França e Ars 
Antiqua, da França (84); Pró-Música Koln, coral da Alemanha (85); Quarteto de 
Cordas Capela, de Portugal, Coro de Ópera da Varsóvia, Jean Philipe Lafont e Ane 
Marie Fontaine, canto e piano, da França, recital de Eduardo Castañera, violonis-
ta da Argentina, Quarteto Sibelius (cordas), da Finlândia e Lilia Beatriz Nogueira, 
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pianista da Argentina (86); Workshop de Lion (jazz), da França e Ensemble Vocal 
Françoise Legrand, da França (87); The American Trio, piano, violoncelo e violino, 
dos EUA, Rinbacher Singkreis, coral da Alemanha, Terra Pagalli, grupo de música 
antiga, da Suíça, Kammermusiker, violino, violoncelo e piano, da Alemanha (88); 
Quarteto Kodaly (cordas), da Hungria e Kammerchor Hausen, da Alemanha (89).

Os anos 1990 tem Sexteto de Cordas de Zurich (91); Meninos Cantores de 
Windsbach, da Alemanha e Harold Brown, pianista dos EUA (92); Euler Quartet, da 
Suíça, Coro de Câmara de Lisboa, Portugal, Harold Brown, pianista dos EUA e Ars 
Antiqua, da França (93); Arnold Schalker, pianista da Suíça, Toto Blanke e Rudolf 
Dasek, duo de violões da Alemanha e Rússia, e Coral da Áustria (94); Orquestra de 
Contrabaixos de Paris, Mozart Quartet, da Áustria, Ballet e Coral Jovem da Televisão 
Russa e Alla Voronkova e Evelyne Dubourg, violino e piano da Espanha (95); Orques-
tra de Câmara de Mannheim, da Alemanha, Quinteto de Sopros de Moscou, Mozart 
Quartet, da Áustria e I Filamonici di Bologna, da Itália (96); Ana Yarovaia, pianista da 
Rússia, Quarteto de Saxofones, da Argentina, String Trio, dos EUA, Quarteto Bartok, 
de Budapeste, Eduardo Castañera, pianista do Uruguai, Ensemble Turicum, conjun-
to vocal e instrumental de música barroca, da Suíça, Eva-Maria Alexandre, pianista 
da Inglaterra, e Elizabeth Ganter e Estanislav Bogúnea, clarineta e piano da Suíça 
(97); Piano Trio Salzburg, da Áustria (98); The Chicago Brass Quintet, dos EUA (99).

Nos anos 2000 recebe o Quarteto de Cordas de Viena, da Áustria, Orquestra 
Bach Gewandhauss, da Alemanha e Coral de Rastatt, da Alemanha (00); Budapest 
Chamber Symphony, Meninos Cantores e Orquestra de Concertos de Copenha-
gen, da Dinamarca, Kammerchoir Wisconsin University, dos EUA, Kirov Ballet, da 
Rússia e Orquestra Sinfônica de Cannes/Côte D’Azur, da França (01); Companhia 
de Dança de Lisboa, de Portugal, Coral de Melbourne, da Austrália, Orquestra 
Sinfônica Jovem de Charlottenburg, da Alemanha e Hannover Kammer Orchester, 
da Alemanha (02); Cárdenas Trio, da Espanha e Orquestra de Câmara do Kremlin, 
da Rússia (03); Chicaco Brass Quintet, dos EUA e Solti Chamber Orchestra, da Hun-
gria (04); Orquestra de Câmara do Kremlin, da Rússia (05); Orquestra de Câmara 
de Montreal, do Canadá e Orquestra de Câmara de Budapeste, da Hungria (06); 
Quarteto Botticelli e convidados, dos EUA e Orquestra de Câmara de Montreal, 
do Canadá (07); Russian Virtuosi of Europe, orquestra da Rússia, Lês Ballets Jazz 
de Montreal, do Canadá, Cia. Antonio Marques, balé flamenco, da Espanha e En-
semble Mediterrain, de Berlim (08); Cia. Tango 21, Argentina, Chopin Chambler 
Orchestra, orquestra de câmara oficial da Polônia e Ballet Nacional de Marseille, 
da França (09); Orquestra de Câmara de Budapeste, da Hungria (10); Orquestra de 
Câmara de Toulouse, da França e Trio Modigliani, da Itália (11).
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O volume e expressividade das atrações do exterior, em especial a Europa, 
elencadas não em detrimento dos convidados brasileiros, demonstram o peso do 
enfoque internacional. Antes da globalização, processo de transformações econô-
micas, tecnológicas e políticas ocorridas mundialmente a partir do fim dos anos 
1980, as noções de pertencimento, de tempo e espaço se dão de outro modo. No 
primeiro período da Pró-Música, o programa incorpora um pensamento fundado 
no eurocentrismo14 em que um currículo alcança credibilidade se a produção ar-
tística se vincula ao mercado internacional que dá estatuto para o que vem ou vai 
para a Europa. Quem ultrapassa as fronteiras, alcança legitimação. Essa mentali-
dade, que sofre revisionismo histórico em meados do século 20, explica em parte 
a aposta em atrações do exterior. Não se pode, no entanto, deixar de pensar que 
o planejamento nesses moldes suprime vazios provocados pela inacessibilidade a 
espetáculos de porte e qualidade. Tempo fundamental para a produção de conhe-
cimento, à escuta e meta educativa.

O internacional, no entanto, está em equilíbrio ao espaço dedicado à forma-
ção com o Ciclo de Intérpretes Catarinenses e a Série Vesperal nas sucessivas tem-
poradas que acolhem importantes autores, intérpretes e instrumentistas do Brasil. 
As atrações do exterior se intercam entre apresentações locais, regionais, interesta-
duais. Em igual patamar, os brasileiros promovem espetáculos memoráveis. 

Na primeira temporada, em 1974, no quarto concerto do ano, Florianópolis 
recebe por meio da Pró-Música a Orquestra Sinfônica Juvenil da República Federal 
da Alemanha. Pela memória do diretor artístico Ademar José Cassol15, a orquestra 
vem a Florianópolis porque Blumenau se recusa a receber artistas comunistas, 
um risco em plena ditadura militar. Os jovens entre 12 e 20 anos, sob a regência 
de Volker Wangenheim, executam Mozart e Beethoven no Clube Doze de Agosto. 
Fora do palco, eles não se atêm as questões políticas do Brasil. Em passeio, se 
encantam pela paisagem, tem curiosidade sobre a cachaça, uma referência nacio-
nal. Além do convívio, Cassol pontua no seu trabalho a oportunidade de assistir à 
concertos virtuosos, com regências e solistas inesquecíveis. 

Nos apelos de uma cartilha eurocentrada com o desejo de revelar talentos 
e qualificar o universo cultural do Estado forma-se um público apreciador de mú-
sica erudita, ávido pela programação, interessado no repertório. Desde o início, 
sempre há bom público, muito raro encontrar cadeira vazia. 

14 Visão de mundo que coloca a Europa como ponto central da cultura do mundo. Revista a partir dos meados do século 20, essa 
ideia ganha outros paradigmas.
15 Nascido em Cachoeira do Sul (RS). Graduado em arquitetura, empresário e músico, um dos fundadores da Pró-Música de Flo-
rianópolis, diretor artístico entre 1975 e 1999 e integrante de sete conselhos administrativos da instituição entre 1997 e 2010. Na 
música, os estudos dão ênfase em violino, viola e prática de orquestra. Fundador e participante da Orquestra de Câmara de Flo-
rianópolis, como solista ao violino e, posteriormente, como violista. Integra o Quarteto de Cordas Itaguaçu, fundado em 1997, por 
amigos interessados no estudo e apreciação musical: Elisabeth Cassol (violoncelo), Paulo Costa (violino) e Glauco Sanford Vascon-
cellos (violino). No repertório, música clássica, romântica e moderna. Em 2000, o Quarteto realiza oito apresentações com o apoio 
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Gaúcho, Ademar chega em Florianópolis em 1965, onde se insere na cena musical da cidade. 
Fala de um lugar privilegiado, pois vive a Pró-Música de diferentes modos: no estreito contato com Darcy na prática da gestão, no 
palco como músico e, em certo momento, coloca a própria empresa, a Cassol Arquitetos Ltda., como parceira da Pró-Música.
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A história dessa instituição não governamental, sem fins lucrativos e de  
utilidade pública estadual merece mais estudos. Sua atuação na esfera da gestão 
cultural, de tão importante, é de difícil mensuração porque se dá no campo simbó-
lico (do sensível, da arte) com uma radiância sem fim a partir do entrecruzamento 
de muitas vidas, a dos fundadores, das diretorias, dos artistas, dos associados, 
colaboradores, empresários, patrocinadores. Por seu meio e estímulo, é possível 
aproximar a Pró-Música de outras carreiras artísticas de credibilidade e associa-
ções vitalizantes surgidas na mesma área, em décadas posteriores com atividades 
diferentes, como projetos de estímulo e reconhecimento da música erudita e do 
canto lírico de Santa Catarina. De 2014 à atualidade, o trabalho da Associação 
Pró-Música Florianópolis, sob a presidência de Neyde Coelho, aproxima-se das 
ações de resistência e luta, com acentuadas dificuldades diante das mudanças de 
paradigmas na gestão pública e recursos escassos para o panorama cultural do 
Estado e do Brasil. Fora do recorte do livro, esse momento menos intenso em sua 
programação porém do mesmo modo criterioso, pede pesquisa e documentação.

Nos apontamentos de Darcy, em 38 temporadas entre 1973 e 2011 são produ-
zidos 619 eventos. Sobre esse número, a mão, sem especificar o ano, anota o número 
15, o que totaliza 634. Em vez de bem artístico ou bem cultural, ele simplifica o levan-
tamento no termo “eventos” para englobar um conjunto de espetáculos, entre eles 
óperas clássicas, como Madame Butterfly e La Traviata, e popular, como Carmem, 
além de inúmeros concertos. Por sua importância, a Pró-Música adentra no campo 
acadêmico como suporte de pensamento e pesquisa com professores incluindo a 
agenda como prática possível à apreciação e à crítica dos espetáculos. Tarefa de aula 
de alunos e tema de pesquisas no Programa de Pós-graduação de Moda e de Música 
no Centro de Artes (Ceart), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

Sem desmerecer o valor de cada um dos pioneiros, pertinente ter Darcy Bra-
siliano dos Santos como um fio condutor para uma narrativa que se propõe a pensar 
a Pró-Música. Por seu perfil biográfico, tenta-se abarcar uma representação coletiva 
dos fundadores e todos os envolvidos. Pelo tempo exercido na presidência – entre 
1973 e 2014, a vida de Darcy se assenta na liderança de um trabalho associativo 
que se concretiza em absoluta singularidade, tanto que não parece descabido en-
quadrar os resultados como uma ação cultural, no conceito do estudioso Teixeira 
Coelho: “uma ação sociocultural, ou seja, aquela que propõe às pessoas, conside-
rando seu momento e seu espaço próprios, bem como os meios à sua disposição, 
uma reflexão crítica sobre a obra cultural, sobre si mesmas e sobre a sociedade”. 
A questão, segundo o pensador, não se atém apenas a oferecer fruição, entrete-
nimento, mas resultar em “um benefício claramente caracterizado como social”16.

16 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Editora Iluminuras, 2004, p. 34.



Boys Choir from the Royal Chapel and Copenhagen Orchestra, at Centro integrado de Cultura (CIC) on the 28th season of Pró-Música.  
Picture from the Pró-Música archives | Coro de Meninos da Capela Real e Orquestra de Copenhagem, no Centro Integrado de Cultura (CIC)  
na 28.ª Temporada da Pró-Música. Foto Acervo Pró-Música
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Darcy Brasiliano dos Santos, an islander from  
Vargem Grande, needs to be thought of from the perspec-
tive of the city, the memory, its history, from the files, the 
patrimony, the cultural initiative and management, from 
the perspective of art – above all music and dance. A simple 
man, born on October 2nd 1924 in a neighborhood far from 
the town centre in Florianópolis (SC), he is from a time when 
settlements were made through a “gentleman’s agree-
ment”, when those from the same area knew each other 
by their first name, knew who had married who, where ev-
eryone lived and where they worked. As president, for 40 
consecutive years he guided the steps of the Pró-Música 
Association of Florianópolis, from the beginnings, at Álvaro 
de Carvalho Theatre (TAC) on the 1st of October 1973 until 
2014. Along almost five decades, still active, the non-gov-
ernmental organization formed by 22 founders at a then 
quiet capital of state in the South of Brazil, has regularly pro-
duced a precise programming agenda, promoted memora-
ble spectacles of moderate to considerable stature, fulfilled 
the inaugural commitment to improve the cultural level of 
the local society, to spread all forms of erudite music and 
its correlations, and to stimulate, in a special way, the art-
ists within the state. Moreover, it has placed Santa Catarina 
on the route of great artists of music, dance, lyric singing, 
of national and international companies. In a scenario that 
is rudimentary towards erudite music and modern dance, 

Pró-Música of Florianópolis :  
F ile  and sensib il ity
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when the creation of such institution was announced in the early seventies, it went 
unnoticed. However, as time went by, the institution secured access to great spec-
tacles, orchestras, concerts, chamber groups, lyric singing, modern dance, ballet, 
opera, intimate performances, practically debutant artists as well as consecrated 
ones – an open stage which, on its local, national and international connections, has 
carried out cross-regional and inter-generational exchanges. 

In four decades a path has been created, existential significances and new 
codes in the sphere of sensitive have been established. On the setting-up of het-
erogeneous times, the result of actions points out reconfiguring connections and 
acknowledgements that happen by means of presentations, group discussion, 
meetings, research, studies and all else involving an association geared towards 
cultural projects linked to artists, sponsors, public and private institutions.

Cultural management requires constant negotiation, collective choices, a de-
mand for meetings, listening, strategy, arguments, seduction, patience, credibility. 
Determined, the board of directors, at Pró-Música, has adopted a mode of opera-
tion that is associative and collaborative. Through the payment of an entry levy and 
a monthly fee, the associate has a cultural agenda guaranteed for the year.

The regularity of schedule, the refinement of repertoire and of guests, an-
chorage on amplitude, and the associates fidelity, a systematic campaign for ad-
hesion, in other words, strategies that have been efficient up to the late nineties, 
when Pró-Música got to have around 1.5 thousand payers. Important human as-
set, but in a time perspective, from the financial point of view, it has represented 
a tiny part of the necessary amount to keep the dream alive. 

In the task of delivering music and dance, an audience has been formed 
and educated – a faithful public influencing the emergence of schools and cours-
es and creating an arts market. Talents have been discovered, opportunities 
have been created within the state for musicians and lyric singers, Florianópolis 
has been placed in the agenda of Brazilian producers, drawing the attention and 
interest of professionals wanting to perform in the project, careers have been 
stimulated, curriculums enriched, influence established, people’s lives changed, 
the art system in Santa Catarina has been strengthened and a field for research 
has been set through the initiatives of the institution. For the researcher and 
critic Ana Amélia Bulhões, active in the field of visual arts, the system consists 
of a “group of individuals and institutions responsible for the production, diffu-
sion and consumption of objects and events defined by themselves as artistic 
and responsible for the definition of art standard and limits for a whole soci-
ety, along a period in history”2. Thanks to the union of forces by the founders,  

2 BULHÕES, Maria Amélia. As novas regras do jogo: o sistema de arte no Brasil. Porto Alegre: Ed Zouk, 2014, p. 15-16.



45

directors, associates, sponsors and supporters, the initiative has generated a 
beam of radiance on stages around Florianópolis, through which significant 
names from the music context of Santa Catarina and Brazil, singers, maestros, 
composers, dancers and musicians, have passed: 

Aldo Baldin, Aldo Krieger, Alberto Heller, Alicia Cupani, Ana Botafogo, An-
tonio Meneses, Arthur Moreira Lima, Arnaldo Cohen, Claudia Ondrusek, Carlos 
Alberto Angioletti Vieira, Carlos Besen, Cecília Kerche, Douglas Hahn, Edino Krieg-
er, Eudóxia de Barros, Hélio Teixeira da Rosa, Jacques Klein, Jeferson Della Rocca, 
Jerzy Milewski, Lilian Barreto, Magdalena Tagliaferro, Masami Ganev, Meninos 
Cantores de Petrópolis, Mércia Mafra Ferreira, Marcos Holler, Nelson Freire, Nor-
ton Morozowicz, Neyde Coelho, Olivia Byington, Olga Kiun, Rute Gebler, Roberto 
de Regina, Kalinka Damiani, Rodolfo Richter, Rodrigo Warken, Sebastião Tapajós, 
Telmo Locatelli, Wagner Segura and many others, in a musical feast with a wide 
and enthusiastic public. Orchestras such as the Porto Alegre Symphonic Orchestra 
(Ospa), the Campinas (OSMC), Paraná (Osp) and São Paulo (Osesp) Symphonic 
Orchestras have also performed in Florianópolis.

Along its trajectory, Pró-Música has established contacts and brought groups 
from Paraná, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal, Bahia and Ceará. On a brief assessment, the initiative has 
involved artists from 22 countries, some of which have already had their names 
changed or no longer exist: Germany, Austria, Burma, nowadays Republic of Myan-
mar, Canada, Denmark, Spain, United States, Finland, France, Holland, Hungary, En-
gland, Italy, Portugal, Poland, Russia, Federative Republic of Germany, former West 

Audience filled 
up Clube Doze de 
Agosto in 1978 to 
acclaim the event 
Ciclo Intérpretes 
Catarinenses – Choir 
Series. Picture 
from the Pró-
Música archives 
| Público lota 
em 1978 o Clube 
Doze de Agosto 
para prestigiar o 
Ciclo Intérpretes 
Catarinenses – Série 
corais. Foto Acervo 
Pró-Música
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Germany, Sweden, Switzerland and Uruguay. Of the cities in Santa Catarina, Blume-
nau, Caçador, Canoinhas, Criciúma, Chapecó, Itajaí, Herval d’Oeste, Jaraguá do Sul, 
Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Presidente Getúlio, Porto União, Santo Amaro da 
Imperatriz and São Bento do Sul were involved – which brings to memory signifi-
cant names in the history of music of the state: Alfredo Sigwalt, Tibor Reisner, José 
Acácio Santana, Frank Graf, Erwin Rieger, Luiz Fernando Melara, Valdenir Zanette, all 
of them maestros, choir conductors. Criss-crossed, such artistic and geographic rep-
resentations expand when approaching institutions and partnerships established to 
make wishes and interests viable. In the local, state and federal spheres, the Insti-
tuto Nacional de Música, the National Art Foundation (Funarte), both linked to the 
former Ministry of Education and Culture (MEC), Santa Catarina Culture Foundation 
(FCC), since it was created, the Fundação Franklin Cascaes, the Federal University of 
Santa Catarina (UFSC), the State University of Santa Catarina (Udesc) and so many 
others. Aliança Francesa, Goethe Institute, the São Paulo Municipal Department 
of Culture, Federation of Centres for the German Culture in Brazil, Symphonic Or-
chestra of Porto Alegre Foundation, Banco do Brasil, Banco Regional do Desenvolvi-
mento Econômico, an infinity of articulations with entrepreneurs and authorities. 
Sensitive to the work done, the hotel and gastronomic network of Florianópolis has 
always been helpful receiving the artists in the city. 

Without disregarding the flow of historians of influences, the creation of 
Pró-Música has succeeded the Choir Association of Florianópolis, created on Sep-
tember 10th 1960, organization of civil society with a public interest (Oscip), with 
no economic purposes, of public benefit within the city and the state, still active 
with address at Rua Maestro Aldo Krieger, Itacorubi. As with Pró-Música, in 60 
consecutive years of activity, it is one of the institutions that give structure to the 
musical scenario in the state. Involved with its creation, Darcy has always been 

A partner on the 
journey, the Choir 
Association of 
Florianópolis is 
in the genesis of 
Pró-Música and 
of memorable 
performances. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives | Parceira 
de jornada, a 
Associação Coral 
de Florianópolis 
está na gênese 
da Pró-Música 
e apresentações 
memoráveis. Foto 
Acervo Pró-Música
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aware of the work that substantially contributed towards the development of the 
new project, Pró-Música.

United by a dream of amplitude in the field of sensitive, at the inaugural 
moment, none of the 22 founders had the dimension and reach of the important 
initiative for the human and cultural history of Florianópolis, with repercussions 
in a broad specter. 

A group composed of entrepreneurs and musicians, the founders – Ademar 
José Cassol, Álvaro Camargo, Arlete Malina, Carlos Alberto da Silva Faria, Carlos 
Alberto Angioletti Vieira, Carlos Augusto Nurenberg, Darcy Brasiliano dos Santos, 
Friedrich Carl Franzke, Gilberto Bittencourt, Helena Moritz Pereira, Ivan Carlos 
Schmidt, José Antonio de São Thiago, José Francisco Simas, Lia Weber, Maria Su-
zanita Lopes Flores, Mauro Júlio Amorim, Martinho Aurélio Bonetti, Michel Curi, 
Osvaldo Ferreira de Melo, Peter Schmithausen, Roberto Kel and Rute Ferreira 
Gebler ― they certainly had no notion of what it would become in the future 
and did not perceive the dimension of the results. The first board had Darcy as 
president; Lia was vice-president; Ivan was the secretary; Martinho was treasurer 
and Gilberto artistic director. The administrative board was formed with Álvaro, 
Arlete, Carlos Angioletti Vieira, Carlos Silva Faria, Darcy, Gilberto, Helena, Ivan, Lia, 
Martinho, Mauro, Michel, Osvaldo, Roberto and Rute.

With the statute conceived, the first board of directors started working. In 
1974, more specifically in April, the entity opened at TAC the first season of 11 
concerts that year. The inaugural spectacle had the soloists Rute Gebler and Maria 
da Graça Dias, the violinists Irene and José Flesch, the pianist Peter Schmithausen, 
the cellist Martinho Bonetti and the bass player Pedro Mendes de Campos. After 
the audience, there was the celebration with a cocktail in the great hall of the the-
atre. In July, Florianópolis received the Youth Symphonic Orchestra of the Federal 
Republic of Germany, conducted by Volker Wangenheim. 

In Clube Doze de Agosto, around a hundred musicians performed the open-
ing of the opera Le Nozze di Figaro, Mozart’s Sinfonia Concertante and Beetho-
ven’s 7th Symphonie (in A major, op. 92). In 1975 another international attraction: 
Solisti Aquilani – the Italian Chamber Orchestra performed at the Chapel of the 
school Colégio Catarinense.

The pioneer work was grounded on the appreciation of talents in the state 
through contests and performances, through access to international concerts and 
the education of audiences. On the first few years, the program urged the spec-
tator to have a proper behaviour during the performance. The educative prac-
tice unfolded onto the format of a few spectacles3, on communication medias, 

3 Concerto Comentado on 06.06.1984: the piano recital with Voya Toncitch was a conference concert about aesthetic and philoso-
phy of contemporary music; concert with a narrative, scenic concerto, concerts with comments and illustrated with images are a 
few of the initiatives adopted along the years.
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on newspapers, on flyers and catalogues, with information regarding the musical 
script, the compositions, the authors and, at times, with tips about behavior. “Fi-
nally, to avoid (sic) making oneself noticed”4, was the last item of the list of recom-
mendation, which included not to arrive late, to buy the ticket beforehand, not to 
record, take pictures or video, to maintain silence, not to handle the programs in 
a noisy way, not to applaud in-between the movements of symphonies, sonatas, 
suites or cycles. “The ten rules suggest a coherent attitude contributing towards 
the improvement and beauty of the spectacle”, understands Darcy, who assigns 
responsibilities to the spectator, placing him in the core of artistic creation.

In 40 years, the amount of activities with Pró-Música – around 600 spec-
tacles – indicates cultural management5 that is distant from improvisation. To 

4 O bom frequentador de concertos. Newspaper O Estado, Florianópolis, 1976.
5 “Management is an essentially managerial activity. It defines the professional managing of groups and cultural institutions, inter-
mediating the relationship between artists and professionals with the public power, the sponsoring companies, cultural spaces and 
the public experiencing culture; which generates development and the managing of activities geared towards culture on private 
companies, public organs, non-governmental organizations and cultural spaces.” AVELAR, Romulo. O avesso da cena. Notes on 
production and cultural management. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2010, p. 50.

Paris Brass Quintet 
opening the 8th 
Season, in 1981, at 
Álvaro de Carvalho 
Theatre. Picture 
from the Pró-
Música archives | 
Quinteto de Metais 
de Paris abre a 8.ª 
Temporada, em 
1981, no Teatro 
Álvaro de Carvalho. 
Foto Acervo Pró-
Música
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achieve goals, the pioneers have permanent support of government, of entrepre-
neurs, of private initiative and of the media – printed, radio and television – as 
alies on the promotion. The media in the south of Brazil, moreover the one in 
Santa Catarina and Rio Grande do Sul, has opened generous space, helped making 
an agenda, and to constitute the memory of what goes on in the city. More and 
more pages, columns, interviews, artists’ curriculum, photographs, reproductions 
of posters, notes. There was no internet, so Darcy would go along with another 
founder and visit the editorial offices.

In the whole, with predominance of erudite music, the program is the fruit 
of a mixture in which there are other dialogical forms – choro, jazz, tango, dance 
and armorial sonority6. The folders constantly state the compromise of providing 
for the appreciation of “operas, ballets, grand orchestras, choir, chamber groups, 
national and international soloists, with an emphasis on the very Brazilian mu-
sic”7. Along the years, between erudite and popular, the repertoire has shaped 
the preferences of a public that looks forward to a big and small spectacles. The 
institution adapts, dwells in the relationship space-city, adjusts, influences the 
demands on what is defined as cultural equipment. Urban development, the cre-
ation of the Federal University of Santa Catarina in 1960 and of state companies, 
such as Eletrosul, in 1968, the coming of professionals from other places imposes 
new demands on the economic and existential flows.

In time and space, between tradition and modernity, without rigor, it is 
possible to identify different moments on the trajectory between 1973 and 
2014. From a simplified systematization, the proposition to look at the 40 years 
as three axis. Through them, chronologically, it is possible to notice differentiat-
ed blocks on the line of work: focus, goal and action. The first axis was between 
1973 and 1983 – the first ten years. Time for structuring, for the creation of 
bonds and adjustments due to the limited resources. Most performances hap-
pened at the Theatre Álvaro de Carvalho (TAC), but the construction of the The-
atre Ademir Rosa, at Centro Integrado de Cultura (CIC), in 1982, delimited new 
times. The second period, between 1983 and 1999, required changes on man-
agement. The Theatre at CIC brought vitality, and it allowed the qualification of 
the attributes of hosts on the reception of artists, of nationally and internation-
ally renowned orchestras. Another vital point in history was 1998. The creation 
of the National Singing Contest Aldo Baldin, on that year, worked as a strategy 
to secure what was to come: it another temporality during the years 2000. The 
third axis, between 2000 and 2014, closed when ninety-year-old Darcy left the 
presidency after having staged nine operas and saw the continuity of work on 

6 Armorial Movement, artistic initiative seeking for erudite art from elements of popular culture in the Brazilian Northeast. One of 
the founders, the writer Ariano Suassuna, has defended its inclusion in all forms of expression: music, dance, literature, visual arts, 
theatre, cinema, among other languages. 
7 Folder for the 2005 Season upon the performance of the Kremlin Chamber Orchestra, conducted by Misha Rachlevsky.
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the creation of other institutions geared towards music. Tributes received, the 
feeling of accomplished duty in the gesture of promoting the extraordinary, that 
which seemed impossible, concretude in cultural history uniting professionals 
of music, of dance, of theatre, of fashion. It was the time of operas with produc-
tion, initially from elsewhere, but later with the vital agencying of artists from 
the city and from the state.

The first ten years sedimented long living results. As work progressed, the 
absence of resources and appropriate cultural spaces defined the guests with 
priority to the “homegrown stars”. Despite the restrictions, rather than thinking 
small, Pró-Música adjusted to receive orchestras, choirs, and other performances 
with a greater amount of people and instruments on stage. In the condition of 
a young enthusiast towards erudite music, Darcy talked to the maestro Carlos 
Alberto Angioletti Vieira8 about the situation in the city and the wish to do some-
thing new. The initiative, born from non-conformity, came to “cover for the lack 
of a regular program of erudite music concerts, sometimes with agendas close to 
one another and, on other occasions, distant in time”9, says Darcy. On another 
moment he wrote: “So far concerts had been eventual, and the audience, apart 
from the bad behavior (in terms, of course) was uncertain.”10

The limitations on the first few years have obliged the mobility of perfor-
mances, especially to receive groups of choir and international artists. TAC at-
tended to the initial program, but the 1975 reform forced a shift to the following 
places: Clube Doze de Agosto, Colégio Catarinense school chapel, Metropolitan 
Cathedral, city halls, Provincial of Irmãs da Divina Providência and Economic Sci-
ences College.

Urban development in Florianópolis enhanced the longing for a cultural 
agenda. The small stage at TAC, which didn’t always accommodate the attrac-
tions properly, was discussed in journalistic notes and reports, a moment when 
Pró-Música’s political approach became visible. Inconformity became evident 
with public debate imposing a vigilant monitoring by the media regarding the con-
struction of CIC. The works, ten thousand square meters of area – started in 1980 
and completed in 1982 when it was founded – it has a large pit, a large downstage 
and 956 seats, which meant a considerable increase in audience capacity. Despite 
that, Pró-Música still adopts the space mobility criteria for technical diligence  

8 Conductor of the Florianópolis Symphonic Orchestra, created in 1944 by the conductor Sebastião Vieira, his father. Started his 
education when he gathered a group of friends to play in his own home. Musical dedication reached the fourth generation of the 
Vieira family. After he learnt from his father, Carlos passed his knowledge on to his son and grandson. Well known for his theoretical 
and practical expertise, regarding the different instruments, he remembers that since the late thirties the paternal house worked as 
a meeting point for music lovers in Florianópolis. The orchestra remained active up until 1962, when the activities ceased for lack 
of support. Three years later, when he was already 21 years old, Carlos re-engaged the work, naming it Florianópolis Chamber Or-
chestra, with which he follows up until 1985 when, once again, the lack of money made the project inviable. Reopened in 1994, the 
orchestra did not survive because it depended on public funding. Engaged on teaching, he led the social project Orchestra School, 
where he attended children and teenagers seeking to become professionals. 
9 Newspaper O Estado, Florianópolis, 5 May 1974, p. 9. 
10 Letter to the journalist Ilmar Carvalho, written on the 21st of november 1987, on seven typewritten pages.
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especially with regards to TAC, this one considered the theatre with the best 
acoustic in the city. Without being bound to CIC alone, usage was decided accord-
ing to the format of spectacles through the seasons.

Undeniable, however, was the opening of new possibilities with the new 
cultural equipment which, gradually, changed the panorama in the city. The 
conquest allowed for the expansion of the values cherished by Pró-Música and 
Santa Catarina Cultural Foundation (FCC), created in 1979, partners to this day. 
Two years after CIC was built, in 1984, both institutions brought the maestro 
João Carlos Martins, nowadays with an established conducting career, to inau-
gurate the Essenfelder grand piano, an instrument attending to the needs for 
cultural equipment.

 It is worth mentioning another curiosity about instruments. In 1979 
Pró-Música also premiered a harpsichord, made to order for the pianist Ro-
berto de Regina. A carioca doctor, self-taught musician, researcher of early 
music, passionate about harpsichords and about Bach, a member of Camera-
ta Antiqua of Curitiba, with whom he performed in the late seventies and ear-
ly eighties. “The strings are made of brass and steel. Each piece of wood, de-
pending on its purpose, requires a certain special type of wood. The wood of 
the body needs to be strong, the one in the sound box needs to have elasticity, 
the one in the keys needs to be light and resistant. Each piece needs to dry in 
special conditions during a certain time so that the adverse effects of weath-
er changes will affect the harpsichord only a minimum.”11 A rarity, keeping in 
mind that De Regina doesn’t declare himself a professional constructor, this  
harpsichord still exists and is under the care of the pianist Guilherme Amaral.12 

Back to the first axis, in line with the local commitment, in 1977 the Ciclo 
de Intérpretes Catarinenses was launched, a circuit of outstanding practices of 
that period with segmented weekly presentations. Launching the initiative gave 
visibility to the pianists, who had their turn again in 1982 and 1987, this one with 
the differential of having fostered pianistic duos. In 1978 and 1983, it was the turn 
of choirs. In total, on a first moment 16 choirs in the state took part of the Ciclo 
and the cities of Florianópolis, Laguna, Joaçaba, Herval D’Oeste, Canoinhas, San-
to Amaro da Imperatriz, Presidente Getúlio, Lages, Chapecó and Joinville, were 

11 Pró-Música opens the season on the 4th of April with Roberto de Regina. Newspaper O Estado, Florianópolis, 18 Mar 1979. 
12 Started his classic piano lessons in 1990, with Álvaro Guimarães Vieira da Silva. Continued it with other renowned teachers such 
as Nehama Patkin (Australia), Luiz Henrique Senise, Eduardo Monteiro, Ney Fialkow, Eva-Maria Alexandre, Fernando Lopes, Huub de 
Leeuw (Holland), Marcelo Bratke, Eduard Shulkin and Christiane Ast (Germany), Cristina Ortiz and Alexander Mindoyants (Russia). 
In the nineties he came 2nd place in the national contest Performance and on the Young Interpreters contest. In the years 2000 
he won the latin American contest of chamber duos Rosa Mística, came 3rd place in the national contest Art Livre and 2nd in the 
piano solo category at the same competition. In 2004 he divided with Alberto Heller the work of piano accompaniment in the opera 
Cavalleria Rusticana, produced by Pró-Música. In 2006, the contest Jovem Destaque in piano solo and duo at the piano, at the UFRJ 
Culture and Science Forum. Performed as a soloist in concerts for a piano (or harpsichord) and orchestra. In 2009, he toured with 
solo piano recitals in cities of Santa Catarina, chamber performances with the pianist Alexandre Dietrich and SC Piano Trio, with 
the violinist Mário Marçal Jr. and the cellist Raphael Buratto. Internationally, in 2003, he performed along with his brother Vinicius 
Amaral (violin) in Germany. Has a Master Degree in music – piano – at Udesc. Nowadays he lives in Curitiba (PR), where he works as 
a répétiteur pianist on contests, graduation recitals and auditions.
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contemplated. In 1979 and 1984 the orchestras had their turn. In 1980 and 1985, 
the chamber music. In 1981 the stage received the young musicians. In 1986, the 
soloists interpreters (singing, strings, flute etc.). It was an orchestration of people, 
works and groups almost always on a large scale. From 1989 Ciclo gained a new 
format, it became Série Vesperal, with concerts in one month of the year during 
the season. Maintaining the intention of valuing the talents from Santa Catarina, 
significant names in the current context, maestros, musicians and singers with  
a successful career within the state and the country, enriched the agenda with as-
tonishing performances documented in leaflets and testified for the opportunity 
as a structuring aspect in this trajectory. 

The second axis, between 1983 and 1999, focused on the talents within the 
state. Although with an emphasis on Florianópolis, the work also involved those 
who were not in the capital, called upon groups, choirs, musicians, orchestras, 
conductors. Upon completing 25 years in 1998, in tribute to Aldo Baldin13, tenor 
singer from Santa Catarina, Pró-Música announced the singing festival Aldo Bal-
din, a contest that came to embody results in the years 2000, when Florianópo-
lis started producing opera spectacles – a theme that opened up as reading ad-
vanced. Fostered up until 2014, the festival has strengthened the artists and, as 
a result, boosted the production of operas in the city, which is in itself a separate 
chapter, something extraordinary on a fragile cultural context where the resourc-
es depend on public and private initiative. In the dance aspect, from that year, the 
same process occurred with invitations for local productions.

In 1998 the reoccupation of the Metropolitan Cathedral took place, with an 
unprecedented practice at Pró-Música in a partnership, Aliança Francesa with a 
concert by the French organist Christophe Mantoux. The project Classics in the Ca-
thedral, made of three performances in April that year, one every week, brought 
together the Choir Association of Criciúma; the Santa Cecília Choir, of Florianópo-
lis Cathedral; the Musical Association Camerata Vocale from Blumenau; Orfeão 
Edmundo Machado de Oliveira, from the Azores, Portugal; Choir Association of 
Florianópolis; the Choir Association Villa Lobos, from Itajaí; the Choir Santo Antô-
nio dos Anjos, from Laguna; the Pró-Música choir of Florianópolis; the Choir of the 
Federal University of Santa Catarina and the University Choir of Joinville.

13 Born in Urussanga (SC), 1945, Aldo Baldin started his cello and singing studies at Escola Superior de Música of the Federal Univer-
sity of Rio Grande do Sul (UFRGS), in Porto Alegre, where he has sung arias with the Symphonic Orchestra of Porto Alegre (Ospa) 
during the sixties. Improvement followed at the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and from there he went to Germany. 
In the seventies he enhanced his expertise at Frankfurt’s Musikhochschule, in Berlin and in Paris. The Renânia Palatina Opera, at 
Kaiserslautern, through the Mannheim National Theatre and the German Opera (Deutsche Oper), of Berlim, which hired him as a 
lyric singer, a condition that took him to well established opera houses in Europe and South America, such as La Scala in Milan, Colón 
Theatre, in Buenos Aires, the Municipal Theatres in Rio de Janeiro and in São Paulo, and the Gran Teatre del Liceu, in Barcelona. 
Has also performed in France, Holland, Portugal Switzerland, Israel and the United States. A distinguished concert singer, standing 
out as a soloist on oratorios and at religious choirs. Winner at several contests, has a number of awards such as a Grammy in 1981, 
with the record Creation, by Haydn – over a hundred records throughout his career. Worked as a singing professor for beginners in 
Blumenau and later in Germany at Manheim and Heidelberg Music College. A full professor at Karlsruhe Music College, in Germany, 
he taught masterclass courses in several countries. Tireless, he sought a better singing technique and to share his knowledge with 
the young. Lived in Germany until his early death in 1994.
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Before proceeding, a quick reading was proposed, with an international view. 
Florianópolis received, during the first period, the Youth Symphonic Orchestra 
of the Federal Republic of Germany (1974); the Italian chamber orchestra Solisti 
Aquilani,(1975); the Wind Quintet from Zurich and the Academic Chapel of Graz, 
from Austria (1976); Camerata Music of Berlin, the Wind Quintet of Gothenburg, 
from Sweden; the choir Detmolder Kantorei, from Germany; and Camerata Zurich,  
chamber orchestra from Switzerland (1977); Amati Ensemble Berlin; Nuovo Quinteto  
di Roma and Orchestre de Chambre Jean-François Paillard, from France (1978); Mal-
colm Frager, pianist from the United States and the Pro Art Quartet, also from the 
USA (1979); the Wind Quintet of Denmark; the Warsaw Chamber Orchestra; Álva-
ro Pierri, classic guitarist from Uruguay; and Bertrand Molia, pianist from France 
(1980); Quintette de Cuivres de France; Orpheus Chamber Orchestra, from the USA; 
The Elsinore Players, from Denmark; Ensemble Densité, from France; Ensemble In-
strumental of Grenoble, from France (1981); Sergei Dorenski, pianist from Russia; 
Vokalensemble Marburg, from Germany; Holland String Trio and Bernède Quartet, 
from France (1982); String Quartet from Philadelphia, USA; and Trio Claude Maillols, 
from France (1983); Pierre-Laurent Aimard, pianist from France; Voya Toncith, pia-
nist from France; Barre Phillips and Dominique Petit, double bass and dance, from 
France, and Ars Antiqua, from France (1984); Pró-Música Köln, choir from Germa-
ny (1985); Quarteto de Cordas Capela, from Portugal, Warsaw Opera Choir, Jean-
Philippe Lafont and Anne Marie Fontaine, singing and piano, from France, Eduardo 
Castañera recital, classic guitarist from Argentina, Sibelius Quartet (string), from 
Finland, and Lilia Beatriz Nogueira, pianist from Argentina (1986); Lion Workshop 
(jazz), from France, and Ensemble Vocal Françoise Legrand, from France (1987); The 
American Trio, piano, cello and violin, from USA, Rimbacher Singkreis, choir from 
Germany, Terra Pagalli, early music group from Switzerland, Kammermusiker, violin, 
cello and piano, from Germany (1988); Kodály (string) Quartet, from Hungary, and 
Kammerchor Hausen, from Germany (1989).

In the nineties, there were: Zurich String Sextet (1991); Windsbach Singing 
Boys, from Germany, and Harold Brown, pianist from USA (1992); Euler Quartet, 
from Switzerland, Lisbon Chamber Choir, from Portugal, Harold Brown, pianist 
from the USA, and Ars Antiqua, from France (1993); Arnold Schalker, pianist from 
Switzerland, Toto Blanke and Rudolf Dašek, classic guitar duo from Germany and 
Russia, and Austria Choir (1994); Paris Double Bass Orchestra, Mozart Quartet, 
from Austria, Young Ballet and Choir of the Russian Television and Alla Voronko-
va and Evelyne Dubourg, Spain violin and piano (1995); Mannheim Chamber Or-
chestra, from Germany, Moscow Wind Quintet, Mozart Quartet, from Austria, and 
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I Filarmonici di Bologna, from Italy (1996); Anna Yarovaia, pianist from Russia, 
Saxophone Quartet, from Argentina, String Trio, from USA, Bartók Quartet, from 
Budapest, Eduardo Castañera, pianist from Uruguay, Ensemble Turicum, baroque 
music voice and instrument ensemble, from Switzerland, Eva-Maria Alexandre, 
pianist from England, and Elizabeth Ganter and Estanislav Bogúnea, clarinet and 
piano from Switzerland (1997); Piano Trio Salzburg, from Austria (1998); The Chi-
cago Brass Quintet, from USA (1999).

In the years 2000, the city received the Viena String Quartet, from Austria, 
the Bach Gewandhauss Orchestra and the Rastatt Choir, both from Germany 
(2000); the Budapest Chamber Symphony, the Singing Boys and the Copenhagen 
Concerts Orchestra, from Denmark, Kammerchor Wisconsin University, from USA, 
the Kirov Ballet, from Russia, and the Cannes/Côte D’Azur Symphonic Orchestra, 
from France (2001); the Lisbon Dance Company, from Portugal, the Melbourne 
Choir, from Australia, Charlottenburg Young Symphonic Orchestra and the Han-
nover Kammer Orchester, both from Germany (2002); the Cárdenas Trio, from 
Spain, the Kremlin Chamber Orchestra, from Russia (2003); the Chicago Brass 
Quintet, from the USA, and the Solti Chamber Orchestra, from Hungary (2004); the 
Kremlin Chamber Orchestra, from Russia (2005); the Montreal Chamber Orches-
tra, from Canada, and the Budapest Chamber Orchestra, from Hungary (2006); 
the Botticelli Quartet and guests, from the USA, the Montreal Chamber Orchestra, 
from Canada (2007); the Russian Virtuosi of Europe, orchestra from Russia, the 
Montreal Ballets Jazz, from Canada, the Antonio Márquez Cia., flamenco ballet, 
from Spain, and the Ensemble Mediterrain, from Berlin (2008); the Cia. Tango 21, 
from Argentina, the Chopin Chamber Orchestra, Polland Official Chamber Orches-
tra, and the Marsellie National Ballet, from France (2009); the Budapest Chamber 
Orchestra, from Hungary (2010); the Toulouse Chamber Orchestra, from France, 
and the Modigliani Trio, from Italy (2011).

The volume and expression of attractions from abroad, especially the 
ones from Europe, which have been listed with no detriment to Brazilian guests,  

Chopin Chamber 
Orquestra, in 2009, 
Polland official 
chamber orchestra, 
at Pedro Ivo 
Theatre. Photo by 
Danísio Silva |
Chopin Chamber 
Orquestra, em 
2009, orquestra de 
câmara oficial da 
Polônia, no Teatro 
Pedro Ivo. Foto 
Danísio Silva



55

highlight the importance of an international approach. Before the globalization, 
this worldwide process of economic, technological and political transformation 
that happened from the late eighties, whereas the notions of belonging, of time 
and space, are of another nature. During the first period of Pró-Música, the pro-
gram incorporated a line of thought founded on eurocentrism14, where a curric-
ulum will gain credibility if the artistic production is linked to the international 
market where everything that comes from or goes to Europe is granted a status. 
Those who cross borders gain legitimacy. Such mentality that went through his-
toric revisionism in the mid-twentieth century, partially explains this betting on 
attractions from abroad. However, one cannot help thinking that planning in such 
a format will suppress those voids provoked by the impossibility to attend to big 
spectacles of high standards. A fundamental time for the production of knowl-
edge, to the listening of repertoires and to the project’s educational target. The 
international, though, was even with the space dedicated to formation via Ciclo 
de Intérpretes Catarinenses and Série Vesperal on the successive seasons that ac-
commodated important authors, interpreters and musicians of Brazil. The foreign 
attractions are merged among local, regional and interstate performances. Brazil-
ians promote memorable spectacles in the same level as the ones from abroad. 

On the first season, in 1974, on the fourth concert of the year, Florianópolis 
received, through Pró-Música, the Youth Symphonic Orchestra of the Federal Re-
public of Germany. From the memory of the artistic director at the time, Ademar 
José Cassol15, the orchestra came to Florianópolis because Blumenau refused to 
receive communist artists, which was considered a risk during full Military Dicta-
torship. The youths, between 12 and 20 years old, conducted by Volker Wangen-
heim, performed Mozart and Beethoven at Clube Doze de Agosto. Off stage they 
did not stick to the political issues of Brazil. On outings, they were delighted with 
the landscape, and curious about cachaça, a national reference. Apart from the 
interaction, Cassol mentions the opportunity of attending to virtuous concertos, 
with unforgettable conductors and soloists. 

With the appeal of an Eurocentered approach and the desire of revealing tal-
ents and qualifying the cultural universe of the state, a public that admired erudite 
music was formed, eager for the programs and interested in the repertoire. From the 
beginning there has always been a good public: very seldom a seat was left empty. 

14 A world perspective that places Europe as central to culture in the world. Reexamined from mid-20th century, such idea gained 
other outlooks.
15 Born in Cachoeira do Sul (RS). Graduated in architecture, entrepreneur and musician, one of the founders of Pró-Música Floria-
nópolis, artistic director between 1975 and 1999, and a member of seven managing boards at the institution between 1997 and 
2010. In music, his studies emphasized the violin, viola and orchestra practice. Founder and member of the Florianópolis Chamber 
Orchestra, as a soloist at the violin, later as a violist. Member of the Itaguaçu String Quartet, founded in 1997 by friends interested 
in musical studies and appreciation: Elisabeth Cassol (cello), Paulo Costa (violin) and Glauco Sanford Vasconcellos (violin). On the 
repertoire, classical, romantic and modern. In 2000, the quartet made eight performances through the support of Culture Incentive 
State Law. Gaucho, Ademar arrived in Florianópolis in 1965, where he entered the cultural scenery of the city. He talks of a privi-
leged place, for he lives Pró-Música in different ways: the close contacts with Darcy on the management practice, stage life as a 
musician and, at a certain moment he has placed his own company, Cassol Architects Ltd., as partner.
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The history of this non-profit and non-governmental state institution for 
public benefit deserves further studies. Its operation in the sphere of cultural 
management is so important that it becomes difficult to measure, for it occurs in 
a symbolic field (that of the sensitive, of art), with a boundless radiance from the 
intertwining of many lives: those of the founders, the directors, the artists, the 
associates, the collaborators, the entrepreneurs and the sponsors. Through their 
encouragement, it has been possible to bring Pró-Música closer to other reliable 
artistic careers and vitalizing associations in the same field, born at subsequent 
decades with different activities, as projects to foster and acknowledge erudite 
music and lyric singing in Santa Catarina. From 2014 to this day, the work devel-
oped by Pró-Música under the presidency of Neyde Coelho comes close to ac-
tions of resistance and strive, with sharp difficulties facing the paradigm changes 
on public management and the scarce resources for the cultural area within the 
state and in Brazil. Off the cutout of this book, on this less intense moment in the 
agenda, although still thorough, requires research and documentation.

In Darcy’s notes, through 38 seasons between 1973 and 2011, 619 events 
have been produced. Over such number, by hand, the number 15, making it 634. 
Rather than an artistic or cultural asset, he simplified the survey with the term 
“events” to encompass a set of spectacles, among which are classical operas, 
such as Madam Butterfly and La Traviata, and popular ones as Carmem, apart 
from several concerts. For its importance, Pró-Música has entered the academic 
field as support for thought and research with professors, including the agenda 
as a possible practice for performance appreciation and critique. Class activity for 
students and a theme of research for Post-Graduation Programs in Fashion and 
Music at the Arts Centre (Ceart) of the State University of Santa Catarina (Udesc).

Without discrediting the value of each pioneer, it is pertinent to have Darcy 
Brasiliano dos Santos as a driving force for a narrative meant to contemplate Pró-
Música. For its biographic profile, an attempt to embrace a joint representation 
of the founders and of all of those involved. Due to the time spent in the presi-
dency, Darcy has settled in the leadership of an associative work that materialized 
into absolute singularity, so much so that it is not misplaced to accommodate the 
results as a cultural initiative, in the concept of the scholar Teixeira Coelho: “a 
social and cultural initiative, in other words, one that proposes to people a criti-
cal reflexion about the cultural work, about themselves and about society, taking 
into consideration their own moment and space as well as the means at their 
disposal”. The question, according to the thinker, is not limited to offering fruition 
only, but to result in a benefit that clearly characterizes as social”16.

16 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Editora Iluminuras, 2004, p. 34.



57

Coralista, baixo-barítono, organista e regente de 
grupos de canto da igreja católica, funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, por quatro décadas um único homem 
de refinada sensibilidade e conhecimento, dedica uma vida 
inteira à arte como presidente da Associação Pró-Música de 
Florianópolis. Darcy Brasiliano dos Santos, Seu Darcy, como 
muitos o chamam, é um ícone da história cultural de Santa 
Catarina. Atua como curador e produtor, nominações não 
incorporadas por ele por ser tratar de termos da contem-
poraneidade. Certo, no entanto, o investimento da própria 
vida em favor da construção de um ideal coletivo que ocu-
pa, com vivacidade, um lugar de destaque no Estado e, em 
especial, da cidade onde nasce.

Sua trajetória ajusta-se dentro do sistema ou circuito 
de música e da dança, que se dá na constituição de traba-
lhos artísticos em diferentes processos e relações, media-
ções entre equipamentos culturais (salas e palcos) e enti-
dades, criadores envolvidos com a criação de significados. 
Pioneiro, funda, idealiza, divulga, busca associados e patro-
cinadores, cuida de aspectos pouco conhecidos da produ-
ção cultural17. A partir dos estatutos da Pró-Música, atua 
para dar visibilidade a novas obras e carreiras, enriquece 
o cenário, traz convidados de fora, estabelece diálogos e 
focos de reflexão, referencia experiências humanas, estabe-
lece tramas de vida. “Esses eventos vêm contribuindo para 
elevar o nível cultural da comunidade e para a formação  

Darcy:  arte,  narrativa e sonho

17 Profissional que cria e administra diretamente eventos e projetos culturais, intermedia as relações dos artistas e demais profis-
sionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o público consumidor de cultura. AVELAR, 
Romulo. O avesso da cena. Notas sobre produção e gestão cultural. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2010, p. 52.
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de público de música clássica, estimulando o surgimento e o crescimento de  
escolas de música, grupos musicais e talentos locais. A Pró-Música orgulha-se de 
colocar a gente de Florianópolis em contato direto com o que há de mais expres-
sivo na arte musical da atualidade.”18

Sem esgotar os mistérios do hereditário, da infância e juventude, o casa-
mento e a família, os pais, as perdas, a maturidade, a educação, a profissão, os 
desacertos, as escolhas, como organizar discursos ordenadores, transitar pelas 
influências de um ser humano, qual a verdadeira essência, os reais elementos 
estruturantes e constitutivos de uma vida?

Darcy oferece mínimos indícios pessoais, pouco fala de si mesmo. Na sua 
narrativa biográfica raramente há a primeira pessoa e o passado não se edulcora, 
nem mistura o real e o imaginário. Não quer ser holofote. Misterioso, objetivo 
nas ações e cativante no trato pessoal, parece sempre meio apressado. O mais 
relevante, a mola propulsora, a paixão é a música, sem a qual não conseguiria 
viver. Fora disso, impossível adentrar o íntimo, as áreas das motivações. Nem luz, 
nem opacidade, poucos detalhes sociais, históricos, psicológicos, pouca aventura, 
muita devoção – a Deus e a Pró-Música. 

À luz dos seus 95 anos, entre fulgurações, não controla os escapes da me-
mória com pontos decisivos do passado, recordados de supetão, sempre com 
um sorriso. Discreto, situa na infância o gosto pela música como herança do pai 
acordeonista e da avó paterna, Joaquina, também ligada à sanfona. Na sala da 
casa, os móveis são arredados, eles tocam, ele dança, menino se movimenta no 
espaço. “Usava roupas apropriadas, uns saiotes e eu rodopiava. Gostava muito de  
dançar”, ri, contente com a lembrança. 

18 Fôlder da Temporada 2006, na apresentação da Orquestra de Câmara de Budapeste – as cordas mágicas da Hungria.

Maria Oliveira dos 
Santos e Brasiliano 
Duarte dos Santos, 
os pais de Darcy. 
Foto Acervo Pró-
Música | Maria 
Oliveira dos Santos 
and Brasiliano 
Duarte dos Santos, 
Darcy’s parents. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives
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Filho de Brasiliano Duarte dos Santos e  
Maria Oliveira dos Santos, Darcy perde o pai em 
1937, luto que motiva profundas mudanças na 
vida. Viúva e sem recursos, a mãe passa a costu-
rar como uma possibilidade de manutenção dos 
filhos: Darcy, Nair Maria, Áurea e Valdir Olívio. 
“Depois do trabalho pronto, eu ia levar as costu-
ras. Então era xchiiiipp-xchiiiipp, eu ia ligeirinho, 
estava sempre com o pé na estrada”, lembra ele 
que, sem perceber, repete a onomatopeia e a 
imagem de um menino célere, feliz entre a idílica 
paisagem da Vargem Grande, Vargem Pequena e 
o Rio Vermelho, bairros de Florianópolis localiza-
dos na região centro-norte. 

Xchiiiipp-xchiiiipp pra cá, xchiiiipp-xchiiiipp 
pra lá. “Nós tínhamos uma propriedade grande, 
criação de gado, um engenho de cana e um de fari-
nha.” Na morte do patriarca, Almerindo, um primo 
que também perdera os pais, fica como feitor. “Ele 
administrava tudo e eu acompanhava como aju-
dante. Tudo o que tinha condições, eu fazia. Lavou-
ra e tudo mais! Almerindo cuidava de tudo, dava 
assistência, sei que ele se virava”, lembra sobre o parente já morto.

Em novo recorte, a memória salta para outro tempo, quando Seu João Mão-
zinha influencia o destino, indica os estudos no centro de Florianópolis. Jovem e 
com pouco dinheiro, Darcy vem para a cidade sozinho. Período de dificuldades, a 
vida se ajeita, um pouco na casa de um tio, depois no internato, um ajuste daqui, 
outro dali, na luta chega à Academia do Comércio, o curso técnico de contabilida-
de e, mais tarde, à Faculdade de Ciências Econômicas de Santa Catarina. O diplo-
ma é obtido em 1959, após uma interrupção provisória dos estudos em razão da 
aprovação no concurso do Banco do Brasil e da imediata nomeação para Joaçaba 
(SC), em 1952, de onde retorna para Florianópolis em 1955. 

Em Joaçaba, de imediato ingressa no coral da Igreja Santa Teresinha, onde 
conhece Diva Bretas. Entre cantorias, ela se torna a senhora Dos Santos em 28 
de setembro de 1954. A lua de mel na serra gaúcha, em Caxias do Sul (RS), ga-
nha cinco dias de passeio e 11 no hospital. O jovem noivo é contagiado por tifo,  
uma doença infecto contagiosa.

Darcy, ainda bebê, 
em foto rara. Foto 
Acervo Pró-Música 
| Darcy, as a baby, 
a rare picture. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives
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Do casamento, à formação familiar constituída pelos filhos Cristina Breda 
dos Santos, Claúdia, Raquel, Norma, Marcelo e Luciano; os netos Vinicius, Natália, 
Beatriz, Bruno, Ana Beatriz, Rafael, Marcela, Davi, Giovani e Marina; os bisnetos 
Julia, Bárbara, Sophia e Olívia. O casal se apoia e cumpre a promessa matrimonial 
de comunhão “na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na 
doença, até que a morte os separe”. Diva, um pilar de sustentação do marido, é 
cúmplice no incentivo dos seis filhos na aprendizagem musical. “Cláudia, que já 
morreu, tocava piano, Cristina é muito boa pianista. A Raquel e a Norma estu-
daram mas não levaram a ideia adiante. Os rapazes têm bom ouvido. Marcelo 
e Luciano são bons ouvintes”, avalia Darcy que também acompanha a carreira 
artística da neta Natália dos Santos Livramento, instrumentista e estudiosa do 
violão. Giovani Freire dos Santos, formado em administração, dono de uma escola 
de música em Florianópolis, onde, no passado, pede emprego numa entrevista 
em que a informação sobre o parentesco com Darcy determina, segundo ele, a 
conquista da vaga. Embora sem estudos musicais, conduz um negócio que é uma 
das marcas da família.

Lacônico nas anotações pessoais, Darcy sistematiza a própria vida de modo 
simples, em dois tópicos, o primeiro, a formação como diplomado em ciências 
econômicas, a atuação profissional portanto. Entre 1944 e 1952, atua no extinto 
Banco Nacional do Comércio e, entre 1952 e 1977, no Banco do Brasil. O segundo 
ponto de sua biografia se traduz pela criação, item no qual inclui o Coro Padre 
José Maurício Nunes Garcia, em 1955; a Associação Coral de Florianópolis, em 
1960; a Pró-Música em 1973 e o Coro da Capela da Irmandade do Divino Espírito 
Santo, em 2001. 

Em carta endereçada19 ao jornalista Ilmar Carvalho20 Darcy escreve sobre 
a vida pessoal e a Pró-Música, o tema da entrevista. Escrita datilografada, deta-
lha os estudos, o nome dos professores, as escolas e os maestros. Faz cursos de 
história da música, musicalização, harmonia modal, piano, órgão, técnica vocal e 
regência. Participa de seminários e encontros de aperfeiçoamento. 

Personalidade pública, homem com viés renascentista, um humanista. Lí-
der, produtor cultural com todos os atributos necessários à atuação. Um pós-mo-
derno, um arquivista – todas definições possíveis para Darcy. A renascença, mo-
vimento artístico e filosófico surgido na Itália no século 15, uma das mais impor-
tantes mudanças de mentalidade na história humana, renova áreas do conheci-
mento, da política, das artes, da ciência. Principal característica desse movimento,  

19 Carta para Ilmar Carvalho.
20 Nascido em Joinville (SC), passa a morar no Rio de Janeiro em 1964. Radialista, pesquisador de música, atua como crítico, escreve 
para importantes publicações brasileiras. Autor do livro O bêbado azul do Desterro (Editora Letradágua). Nos anos 1950, vive em 
Florianópolis, onde trabalha como jornalista, correspondente de veículos como Manchete, Fatos e Fotos, O Globo, Visão, Folha 
de S. Paulo, Correio do Povo e Estado do Paraná. No Rio, entra em contato com a música urbana carioca, o choro, o partido alto, 
as escolas de samba e a bossa nova. Mais tarde, ensina sociologia musical no Instituto Villa-Lobos da UniRio, integra o Conselho 
de Música Popular do Museu da Imagem e do Som (MIS/RJ). Participa de simpósios, coleciona discos e livros da música popular e 
erudita. Morre em 2018.
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o humanismo coloca o homem no centro do univer-
so, uma concepção essencial ao renascimento 
cultural. Atento ao seu tempo, o renascen-
tista desenvolve diferentes atributos para 
deixar sua marca na história. Incansá-
vel, trabalha e busca um lugar no fu-
turo. A emancipação do indivíduo e 
o princípio da democracia, mar-
cantes na transição entre a Ida-
de Média e a Moderna, roçam 
noções de aperfeiçoamento 
no trabalho pessoal, nas ha-
bilidades e talentos, além do 
investimento nas artes. 

“Vário na capaci-
dade”, como na fala21 
de Hamlet, na obra de 
Shakespeare, Darcy quer 
transformar a realidade, 
crê no trabalho, no pro-
gresso humano a partir da 
instauração da beleza por 
meio da música e da dança. 
Ambiciona “transformar a 
Pró-Música numa agremia-
ção artística que realmente 
promova Florianópolis peran-
te o setor artístico-musical do 
País”22. Religioso, católico prati-
cante, idealista, diplomático, de 
caráter afável, coloca tudo a ser-
viço dessa meta, media conflitos e 
interesses com sentido de justiça. Pes-
quisador, às vezes autodidata, aprimora 
o conhecimento musical, vai à igreja, canta 
no coral, planeja, realiza reuniões de diretoria, 
monta os programas, vai as gráficas, contata com  

21 “Que obra de arte é o homem: tão nobre no raciocínio; tão vário na capacidade; em forma e movimento, tão preciso e admirável.”
22 Pró-Música pretende promover Florianópolis. Porto Alegre, jornal Correio do Povo, 28 mai. 1974.

Formatura na Faculdade de Ciências Econômicas de Santa 
Catarina ocorre em 1959, quando Darcy já trabalhava no 
Banco do Brasil. Foto Acervo Pró-Música | Graduation 
in the Faculty of Economical Sciences of Santa Catarina 
happened in 1959, when Darcy was already working at 
Banco do Brasil. Picture from the Pró-Música archives
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os músicos, orquestras, cantores e 
artistas, telefona, redigi e assina 

contratos, produz releases, bus-
ca os convidados no aeroporto, 
acompanha os ensaios, prepa-
ra os camarins, visita autorida-
des em busca de apoio, passa 
pelas redações, sensibiliza no-

vos associados, escreve artigos, 
arquiva os vestígios das ações. 

Sem se colocar neste papel, 
Darcy também desempenha a fun-
ção de um crítico de música. Leitor 

voraz de jornais desde a adolescên-
cia, “estava sempre a par do movi-

mento musical do Rio de Janeiro”, 
ouve os programas da Rádio Nacional 

que transmite concertos, concursos de 
piano e canto e acompanha com atenção 

os jornais do eixo Rio-São Paulo. O arqui-
vo de Darcy reúne recortes de crítica 

de música, entre os quais, 
nos anos 1970, 
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aparecem textos de Edino Krieger23, J.R. Tinhorão, Tarik de Souza, Caldeira Filho 
e Ronaldo Miranda. Nos anos 70 e 80, escreve com regularidade sobretudo no 
jornal O Estado, no qual, informa a agenda musical, anuncia o que está por vir, 
opina sobre os espetáculos, na maioria das vezes não assina os textos e nem se 
atém à Pró-Música, divulga as iniciativas do Estado, concertos importantes no 
País e curiosidades. As evidências estão na sofisticada escrita: “O programa exe-
cutado pelo conjunto da Academia de Música de Graz foi executado nobremen-
te e dentro de uma atmosfera de grande emoção, graça e estilo”. Sobre Eudoxia 
de Barros: “Pianista privilegiada com raro dom do equilíbrio técnico-estético e 
irresistível comunicabilidade de tudo quanto faz ao piano”. O Nuovo Quintetto 
di Roma mostra em Florianópolis “sua personalidade, apresentando uma notá-
vel precisão e brilhantismo sonoro”. 

A teoria pós-modernista24 aponta para a celebração do pluralismo no final 
do século 20, afasta as narrativas convencionais e se abre para as diferenças e a 
multiplicidade, permite o abandono do lugar fixo na vida e nas representações 
artísticas, a ruptura entre a chamada cultura erudita e popular. Leitura atenta na 
história da Pró-Música demonstra foco nos objetivos primordiais e uma movi-
mentação sem fronteiras no repertório, uma mistura, palco aberto, seleto. Não 
só música, mas também dança. Não só consagrados, mas também os talentos 
da cidade e do Estado. Variada de estilos, abrangência nos períodos medieval 
renascentista, barroco, o sacro próximo do romântico, o jazz, o chorinho, a boa 
música brasileira. 

O propósito de formar e educar plateia exige a montagem de uma eclé-
tica agenda capaz de atrair e atender o gosto do público. Assim, ao longo de 
38 temporadas, se vê encontros inusitados, o começo de carreiras artísticas 
mais tarde consagradas, diferentes e sucessivos momentos de fulgor quer em 
recorte internacional ou nacional. O que é memorável, inesquecível? Uma das 
renomadas orquestras do Brasil e do mundo, o violão, o violoncelo, o piano, 
o canto, a dança? O que guarda a memória? Nas lembranças de cada cabeça, 
uma sentença. Turíbio dos Santos, o Quinteto Armorial do Recife que traz,  

23 Nascido em Brusque (SC), violinista, compositor e regente. Filho do maestro Aldo Krieger, com quem faz os primeiros estudos 
musicais. Uma das mais importantes biografias de Santa Catarina. Premiado, condecorado com a Medalha Anita Garibaldi de SC 
(1986). Jovem, conquista bolsa de estudos do governo do Estado, transfere-se em 1943 para o Rio de Janeiro, onde vive. Uma das 
mais importantes biografias de Santa Catarina, estuda, compõe, escreve. Colabora na rádio MEC, é crítico musical do jornal Tribuna 
da Imprensa. Em Londres, estuda e trabalha para a Rádio BBC na produção de programas para o Brasil. Regente da Orquestra Sinfô-
nica Nacional. Na gestão pública, atua como diretor artístico da Fundação de Teatros do Rio de Janeiro (Funterj), diretor do Instituto 
Nacional de Música da Funarte, fundação que preside entre 89 e 90, data de sua extinção. Entre 2003 e 06 preside a Fundação 
Museu da Imagem e do Som do Rio. É presidente da Academia Brasileira de Música. Compôs para os filmes Bruma seca e O meu 
pé de laranja lima. Na composição, destacam-se Ludus Symphonicus (1965), estreada pela Orquestra Filarmônica da Filadélfia, Te 
Deum puerorum Brasiliae (97), composto para a visita do Papa ao Rio, no qual funde cantos gregorianos, regionalistas e indígenas, 
e Terra Brasilis, que celebra os 500 anos do descobrimento do Brasil. A obra mais conhecida é Canticum naturale (72), para soprano 
e orquestra, baseada em cantos de pássaros e ruídos ambientais da Amazônia.
24 “As práticas estéticas e culturais têm particular suscetibilidade à experiência cambiante do espaço e do tempo exatamente por 
envolverem a construção de representações e artefatos espaciais a partir do fluxo da experiência humana. Elas sempre servem de 
intermediário entre o Ser e o Vir-a-Ser.” HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loloya, 2000, p. 291.
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na época, a rabeca e violino de Antonio Nobrega. Por sua representatividade, 
em 1982, o encontro do piano de Arthur Moreira Lima, o violão de Turíbio 
Santos e o sax de Paulo Moura num Clube Doze totalmente lotado. O Kirov 
Ballet, do Teatro Marynsky de São Petersburgo, da Rússia. A Orquestra de Câ-
mara de Budapeste, o violoncelista Antonio Meneses sozinho ou com o piano 
de Miguel Proença, a boa fase da Orquestra de Câmara de Blumenau que faz 
dez espetáculos em Florianópolis entre 1984 e 2006; o Recital de Música Ne-
gra apresentado pela Cia. de Ópera de São Paulo, a Missa Crioula do Coro Pró-
-Música regida por Mércia Mafra Ferreira, a vinda de Magdalena Tagliaferro 
aos 92 anos. A Série Villa Lobos e os concertos marcantes de datas expressivas 
como os 200 anos de Mozart, Liszt, Schumann, o grupo de choro A Época de 
Ouro? A lista de bons momentos é enorme. 

Vultosa e diferente, a listagem inclui o Quinteto D’Elas que faz três apre-
sentações – em 1996, 1998 e 2000 –, e demonstra como as mulheres estão re-
presentadas nesta história, em equilíbrio com os homens. Claro que a questão 
de gênero não é prevista no planejamento das agendas, mas ao fim de tudo há 
uma equidade entre o feminino e o masculino. O trio Elas por Elas, criado em 
2006 pelas gaúchas Hella Frank (violino), Inge Schmiedt Volkmann (violonce-
lo) e Olinda Allessandrini (piano), também transparece justo pelo propósito de 
atenuar a lacuna no campo da composição executando obras compostas por 
mulheres. Uma pesquisa sobre a trajetória do grupo revela a importância dada 
ao concerto de abertura de temporada 2008 da Pró-Música de Florianópolis in-
cluído no currículo com um programa para exaltar a produção artística feminina. 
“No âmbito da composição musical erudita, poderíamos afirmar que a presença 
feminina ainda circula em uma atmosfera volátil e efêmera, mas isto está mu-
dando: o número de mulheres voltadas à composição aumenta a cada ano e as 
pesquisas resgatam a relação da mulher com a música desde a antiguidade”, 
entendem elas. 

Dedicado arquivista, Darcy guarda a história da Pró-Música. Documenta 
tudo, cria pastas, subdivisões classificatórias, correspondências, cartazes, fotogra-
fias, recortes de jornais, depoimentos. Ao se posicionar como guardião da memó-
ria, revela uma faceta interior. Na disciplinada organização, um toque narcísico ou 
a convicção de que pelo seu gesto e dedicação é capaz de mudar a realidade? Jean 
Baudrillard, pensador francês, e Walter Benjamin, filósofo alemão, pensam as co-
leções como “sistema graças ao qual o indivíduo tenta reconstituir um mundo, 
uma totalidade privada”25, escreve Baudrillard, certo de que nele há “um empre-
endimento de posse, nele a prosa cotidiana dos objetos se torna poesia, discurso 

25 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 94, 95 e 98.
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inconsciente e triunfal”. O arquivo de Darcy não é pequeno, ele incorpora a gran-
deza da Pró-Música. “Não é possível estar dentro da civilização e fora da arte”, ci-
tação do jurista Rui Barbosa que abre suas anotações sobre a primeira temporada 
de concertos em 1974. Enfim, no íntimo intui uma “singularidade absoluta”. É um 
ser, como diz Darcy, que não consegue “viver sem música, pois ela harmoniza e 
congrega, só faz o bem para quem faz e para quem ouve”. 

Então, xchiiiip-xchiiiip pra cá, xchiiiip-xchiiiip pra lá, alguém segue veloz pe-
las ruas da cidade. Antes carrega as costuras da mãe, agora pastas organizadas 
com papeis da agenda. No caminhar de elegante ligeireza, simbolicamente evoca 
a infância e a força materna que no gesto de coser, no detalhe da repetição, pega 
os pontos e os une em nova totalidade. Ponto por ponto, ela na costura do passa-
do, ele na Pró-Música. Darcy fia a vida e o próprio destino pelo desenvolvimento 
cultural de Florianópolis.

Nascido na Vargem 
Grande, Darcy 
conduz ao longo 
da vida o sonho de 
divulgar música 
erudita e dança em 
Florianópolis. Foto 
Acervo Cristina dos 
Santos | Born in 
the neighborhood 
of Vargem Grande, 
throughout 
his life Darcy 
has nourished 
the dream of 
promoting erudite 
music and dance 
in Florianópolis. 
Picture from the 
archives of Cristina 
dos Santos
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Chorister, bass-baritone, organist and conductor of 
singing groups in the Catholic Church, an employee of Ban-
co do Brasil who has been retired for the last four decades, 
one man alone, with refined sensibility and knowledge in 
the position of President of the Pró-Música Association of 
Florianópolis, dedicating his entire life to art.

Darcy Brasiliano dos Santos, Mr Darcy, as he is known to 
many, is an icon in the history of culture of Santa Catarina. His 
work is that of a curator and producer, definitions not used by 
him as these are contemporary terms. He understands that, 
however – for having dedicated his own life in favor of a col-
lective ideal –, he occupies an outstanding position within the 
state, especially in the city where he was born. 

His trajectory fits in the system or circuit of music 
and dance, and was established with the making of artis-
tic works in several processes and relations, mediating be-
tween cultural equipment (rooms and stages) and entities 
or creators involved with the generation of meanings. A 
pioneer, he has founded, idealized, promoted, sought asso-
ciates and sponsors, and dealt with little known aspects of 
cultural production17. From the statutes of Pró-Música, he 
has always acted in order to make new works and careers 
visible, enriched the scenery, brought guests from abroad, 
established dialogue, reflexion and focus, referred to hu-
man experiences, established plots of life. “Such events 
have been contributing towards raising the cultural level 

Darcy:  art,  narrative and dream

17 Professional who directly creates and manages cultural events and projects, intermediates the relationship between artists and 
other professionals of the area with the public authorities, the sponsoring companies, the cultural spaces and the public consuming 
culture. AVELAR, Romulo. O avesso da cena. Notas sobre produção e gestão cultural. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2010, p. 52.

Darcy during 
the performance 
by Tania Lisboa e 
Cristina Caporelli, 
in April 2010. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives | Darcy 
na apresentação 
de Tania Lisboa e 
Cristina Caporelli, 
em abril de 2010. 
Foto A cervo Pró-
Música
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within the community and towards the formation of a public for classical music, 
stimulating the emergence and the growth of music schools, music groups and 
local talents. Pró-Música is proud of placing the people of Florianópolis in direct 
touch with what is most expressive in the art of music nowadays.”18

Without exhausting the mysteries of inheritance, childhood, youth, mar-
riage and family, parenthood, losses, maturity, education, profession, mishaps, 
choices, how can one organize and arrange speeches, go about aspects that can 
influence a human being? What is the real essence, the real structuring and con-
stituting elements of a life?

Darcy offers few personal traces, speaks little of himself. In his biographical 
narrative the first person singular rarely shows up, and the past is neither soft-
ened nor does he merge what is real with what is imaginary. He doesn’t mean to 
be in the spotlight. Mysterious, objective in his attitudes, charming on personal 
approach, he seems to always be in a hurry. The meaningful thing, the driving 
force for him and his passion is music, without which he wouldn’t be able to live. 
Apart from that, intimacy is impossible, as are his motivations. Neither light nor 
opacity, few social, historical and psychological details, few adventures, a lot of 
devotion – to God and to Pró-Música.

In the light of his 95 years, in-between fulgurations, he does not control 
memory escapes over decisive aspects of the past, recalled on the spur of the mo-
ment, always with a smile. Discreet, he finds in his childhood the taste for music 
as an inheritance from his accordionist father and his paternal grandmother who 
also played the accordion. 

At the lounge, the furniture is removed, they play, he dances, a boy moving 
about in the space. “I wore appropriate clothes, petticoats, and I twirled. I really 
enjoyed dancing”, he laughs, glad at the recollection.

The Son of Brasiliano Duarte dos Santos and Maria Oliveira dos Santos, Dar-
cy lost his father in 1937, a mourning that brought many changes to his life. Wid-
owed and without financial resources, his mother started dress-making as a way 
to maintain her children: Darcy, Nair Maria, Áurea and Valmor Olívio. “After the 
sewing work was finished I was the one to go and deliver the clothes. I went in a 
flash, I was forever hitting the road”, he recalls, and without noticing it he repeats 
the onomatopeia to evoque the image of an agile boy, happy among the idilic 
landscape of Vargem Grande, Vargem Pequena and Rio Vermelho, neighborhoods 
in central-northern Florianópolis. 

Running from place to place. “We had a large property, cattle farming, sug-
ar cane mill and a flour mill.” When Almerindo, the patriarch, died, a cousin who 

18 Prospect of the 2006 Season, at the performance by the Chamber Orchestra of Budapest – the magical strings of Hungary.
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had also lost his parents became the care-taker. “He managed everything, and I 
followed him as his helper. I’d do everything I could handle – farming and all else! 
Almerindo took care of everything, provided assistance, he was resourceful find-
ing solutions”, he recalls his dead relative.

In a new approach, his memory skips to another time frame, when Mr João 
Mãozinha interfered with destiny and advised him to study in Florianópolis town 
centre. Young and with little money, Darcy came to town by himself. A period of 
difficulties, life settled, he lived some time at an uncle’s house, then at boarding 
school, made adjustments here and there and on the struggle he got to Academia 
do Comércio – to the technical accounting course – and, later, to the Faculty of 
Economical Sciences of Santa Catarina. He got his graduation diploma in 1959 
after temporarily interrupting his studies due to his approval at a public contest 
for employment at Banco do Brasil and to his immedi-
ate indication to work in Joaçaba (Santa Catarina), 
in 1952. In 1955 he returned to Florianópolis.

In the Midwest of the State, he entered 
the choir of the Church of Santa Teresinha, 
where he met Diva Ignez Breda. In-between 
singing sessions she became Mrs. Dos Santos 
on the 28th of September 1954. During the 
honeymoon in Caxias do Sul (Rio Grande do 
Sul), he had five days out and about and another 
eleven days in hospital. The young groom was tak-
en by typhus, an infectious disease.

From his marriage he formed a family and 
had the children Cristina Breda dos Santos, Cláudia, 
Raquel, Norma, Marcelo and Luciano; the grandchil-
dren Vinicius, Natália, Beatriz, Roberto, Bruno, Ana Be-
atriz, Rafael, Marcela, Davi, Giovani and Marina, and 
also great-grandchildren Julia, Bárbara, So-
phia and Olívia. As a couple they sup-
port one another and uphold the 
matrimonial promise of commu-
nion “in joy and in sorrow, for rich-
er or for poorer, in sickness and in 
health, until death do them part”. 
Diva, a real cornerstone for her  



Wedding with Diva Breda, on 28 September 1954. Picture 
from the Pró-Música archives | Casamento com Diva Breda, 
em 28 de setembro de 1954. Foto Acervo Pró-Música



71

husband, is an accomplice in the fostering 
of musical education for their six children. 
“Cláudia, who has already died, played 
the piano, Cristina is a very good pianist. 
Raquel and Norma studied it but haven’t 
taken it forward. The boys have great mu-
sical ear, Marcelo and Luciano are great 
listeners”, assesses Darcy, who also over-
sees the artistic career of his granddaugh-
ter Natália dos Santos Livramento, instru-
mentalist and a scholar of acoustic guitar. 
Giovani Freire dos Santos, graduated in 
Business Management, owner of a music 
school in Florianópolis, once applied for a 
job and during the interview mentioned 
his parentage with Darcy and, according 
to him, was offered the job.

Although he has no formal music 
education, he leads a business that is one 
of the hallmarks in the family. Laconic in 
his personal annotations, Darcy system-
atizes, in a very simple way, his own life 
into two topics: the first one is his career 
as a graduate in economical sciences, his professional practice. Between 1944 and 
1952 he worked at the now extinct Banco do Comércio and, between 1952 and 
1977, at Banco do Brasil. The second aspect of his biography, conveyed by cre-
ation, includes the Choir Padre José Maurício Nunes Garcia in 1955; the Choir As-
sociation of Florianópolis, in 1960; the Pró-Música in 1973, and the Chapel Choir 
of the Irmandade do Divino Espírito Santo in 2001.

In a letter addressed to the journalist Ilmar Carvalho19, Darcy wrote about his 
personal life and about Pró-Música, subject of the interview. A typed interview de-
tailes his studies, the name of the teachers, the schools and the maestros. He took 
courses on history of music, musicalization, modal harmony, piano, organ, vocal tech-
nique and conduction. He took part in seminars and meetings for further studies.

A public person, he is a man with a renaissance bias, a humanist, leader, 
cultural producer with all the attributes needed for the activity. Postmodernist,  

19 Born in Joinville (SC), he went to live in Rio de Janeiro in 1964. A radio broadcaster, music researcher working as a critic, he wrote 
for important Brazilian releases. Author of the book O bêbado azul do Desterro (Letradágua Publisher). During the fifties he lived 
in Florianópolis working as a corresponding journalist for periodicals such as Manchete, Fatos e Fotos, O Globo, Visão, Folha de S. 
Paulo, Correio do Povo and Estado do Paraná. In Rio he was in touch with the carioca music, choro, partido alto, the samba schools 
and bossa nova. Later he went to teach at Villa Lobos Institute at UniRio, becoming a member of the Popular Music Board at the 
Museum of Sound and Image (MIS/RJ). He took part in symposiums, collected records and books of popular and erudite music. He 
died in 2018.

The children 
of Darcy and 
Diva during the 
celebration of 
Cristina’s 15th 
birthday with the 
siblings Claudia, 
Raquel, Norma, 
Marcelo and 
Luciano. Picture 
from the Pró-
Música archives | 
Os filhos de Darcy 
e Diva na festa de 
15 anos de Cristina, 
com os irmãos 
Claudia, Raquel, 
Norma, Marcelo 
e Luciano. Foto 
Acervo Pró-Música
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an archivist – all possible definitions for Darcy. The renaissance was an artistic and 
philosophical movement started in Italy during the fifteenth century, bringing some 
of the most important changes of history as it renovated areas of knowledge, pol-
itics, arts and science. Humanism, as the main characteristic of this movement, 
placed man in the centre of the universe, which was key for the cultural Renais-
sance. Alert to his time, the renaissance man developed different attributes to leave 
his mark in history. Tireless, he worked and sought a place in future. Emancipation 
of the individual and the principle of democracy, which marked the transition be-
tween the Middle and Modern Ages, brought forward notions of improvement in 
personal work, skills and talents, apart from the investment in arts.

“Infinite in faculty”, as in Hamlet’s words20 in the work by Shakespeare, Dar-
cy wants to transform reality, he believes in work, in human progress from the es-
tablishment of beauty through music and dance. His ambition has been to “trans-
form Pró-Música into an artistic team that would really promote Florianópolis 
within the artistic-musical sector of the Country”21. Religious, a practicing catholic, 
idealistic, diplomatic, bearer of a gentle character, he mediates conflicts and inter-
ests with a sense of justice and puts all effort into having his goal accomplished. 
A researcher, self-learner at times, he improves his musical knowledge, goes to 
church, sings at the choir, plans and arranges board meetings, assembles pro-
grams, goes to printers, contacts musicians, orchestras, singers and artists, makes 
phone calls, writes and signs contracts, produces releases, picks up guests at the 
airport, attends to rehearsals, prepares the dressing rooms, visits authorities for 
sponsoring, drops by editorial offices, raises awareness among new associates, 
writes articles, files away traces of the activity. 

Without placing himself in this position, Darcy also plays the part of a music 
critic. A voracious reader of newspapers since his teenage years, he “always knew 
about the music action in Rio de Janeiro”, he listened to the programs in the Na-
tional Radio broadcasting concerts, piano and singing contests, and attentively read 
the newspapers of Rio and São Paulo. Darcy’s files are a set of cutouts with music 
critique, amongst which are texts of the seventies by Edino Krieger22, J.R. Tinhorão, 
Tárik de Souza, Caldeira Filho and Ronaldo Miranda. During the seventies and the  

20 “What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculty! In form and moving how express and admirable!”
21 Pró-Música intends to promote Florianópolis. Correio do Povo Newspaper, Porto Alegre, 28 mai. 1974.
22 Born in Brusque (SC), violinist, composer and conductor. Son of the maestro Aldo Krieger, from whom he received his first musical 
studies. Award winner, received the Anita Garibaldi Medal of SC (1986). Young, won a scholarship from the state government, in 1943 
moved to Rio de Janeiro where he lives. One of the most important biographies in the state of Santa Catarina, he studies, composes, 
writes. A collaborator at Radio MEC, is a music critic at the Newspaper Tribuna da Imprensa. He studied in London and worked for 
the BBC Radio with the production of programs for Brazil. Conductor of the National Symphonic Orchestra. In the public management 
he was the artistic director of Fundação de Teatros do Rio de Janeiro (Funterj), director of the National Institute of Music at Funarte 
between 1989 and 1990. President of Fundação Museu da Imagem e do Som in Rio between 2003 and 2006. President of the Brazilian 
Academy of Music (ABM-RJ) between 1998 and 2001. Composed for the movies Bruma seca and O meu pé de laranja lima. Among 
his compositions, Ludus Symphonicus (1965), premiered by the Philharmonic Orchestra of Philadelphia, Te Deum puerorum Brasiliae 
(1997), composed for the occasion of the Pope’s visit to Rio, in which gregorian, regionalist and indigenous chants are merged, and 
Terra Brasilis, for the 500 years celebration of the discovery of Brazil, are works to be highlighted. The most famous work is Canticum 
naturale (1972), for soprano and orchestra, based on birdsong and environment noises in the Amazon.
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eighties he’d write regularly especially for the newspaper O Estado, through which 
he’d inform of the musical agenda, events to come, issue his opinion about the 
shows, most of the times he’d not sign his texts or stick to Pró-Música, he’d release 
information about the local government’s initiatives, important concerts in the coun-
try and curiosities. The sophisticated texts are evident: “The program presented by 
the group Academia de Música de Graz was nobly performed within an atmosphere 
of great emotion, grace and style.” And about Eudoxia de Barros: “A privileged pianist 
with the rare gift of technical-aesthetic balance with irresistible communication of 
all she does at the piano.” And the Nuovo Quintetto di Roma shows in Florianópolis 
“their personality, presenting remarkable precision and sound brilliance”.

The post-modern theory23 that indicated the celebration of pluralism at the 
end of the twentieth century, moved away from the conventional narratives and 
opened up for differences and multiplicity, giving space to the abandonment of a 
fixed place in life and in artistic representations, the rupture between the so-called 
erudite and the popular cultures. A careful reading through the history of Pró-Músi-
ca reveals focus on the core purposes and a borderless movement throughout the 
repertoire, a mixture, exclusive open stage. Not only music but also dance. Not only 
those already acknowledged but also talents from the city and the state. The inclu-
sion of a variety of styles came up, of periods such as the renaissance, medieval, 
baroque, sacred to romantic, and the jazz, choro, good Brazilian music.

The purpose of forming and educating an audience requires the organiza-
tion of an eclectic agenda that is capable of attracting and answering to the pub-
lic’s taste. Thus, throughout 38 seasons, unusual meetings, the start of artistic 
careers that were then establishing, various and different moments of national 
and international glow. What does it mean to be memorable, unforgettable? To 
be one of the renowned orchestras in Brazil and in the world? To play the acoustic 
guitar, cello, piano, to sing, to dance? In the memories of each mind, a sentence. 
Turíbio Santos, the Quinteto Armorial do Recife and Paulo Moura’s saxophone in-
side a fully-booked Clube Doze. The Kirov Ballet, St. Petersburg Theatre Mariinsky 
in Russia; the chamber orchestra in Budapest; the cellist Antonio Menezes alone 
or along with Miguel Proença’s piano; the good times of the Chamber Orchestra 
of Blumenau performing ten shows in Florianópolis between the years 1984 and 
2006; the Recital de Música Negra performed by Cia. Ópera de São Paulo; the 
Missa Crioula performed by the Pró-Música Choir conducted by Mércia Mafra Fer-
reira; the coming of 92-year-old Magdalena Tagliaferro. The Villa-Lobos Series and 
the striking concerts on special dates such as Mozart’s 200 Years, Liszt, Schumann, 
the choro band A Época de Ouro. The list of good moments is long.

23 “Aesthetic and cultural practices are particularly susceptible to the changing experience of time and space especially because 
they involve the construction of space representations and artifacts from the flow of human experience. They are always the in-
termediary between the Being and Come-to-Be.” HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loloya, 2000, p. 291.
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Significant and different, it includes Quinteto D’Elas with their three perfor-
mances in the years 1996, 1998 and 2000 –, showing how women, as men, are 
represented in this trajectory. Certainly the issue of gender is not anticipated for 
the planning of the agenda, but there is an equity between feminine and masculine 
after all. The trio Elas por Elas, created in 2006 by the gaúchas Hella Frank (violin), 
Inge Schmiedt Volkmann (cello) and Olinda Alessandrini (piano), also stands out as 
they filled a gap in the field of composition, presenting works composed by women. 
A search for the group’s trajectory reveals the importance attributed to the opening 
concerto of the Pró-Música 2008 Season, a program mentioned in their curriculum 
attesting for the artistic production by women. “In the sphere of erudite artistic pro-
duction, one could say that the feminine presence still moves around a volatile and 
ephemeral atmosphere, but such scene has been changing: the amount of women 
turned towards composition increases every year and research has brought back 
the relationship that has always connected women to music since ancient times”, 
according to the three musicians. 

A dedicated archivist, Darcy guards the history of Pró-Música. He documents 
everything, mail, posters, photographs, newspaper cutouts, interviews, creates files 
and sub-categories. When he puts himself in the position of a guardian of memory, 
he reveals an inner facet of his. Is such disciplined organization, a narcissistic trace 
or the conviction that through his gesture and dedication he is capable of chang-
ing reality? In the same way as Walter Benjamin, the German philosopher, and Jean 
Baudrillard, French thinker, Darcy conceives collections as “a system thanks to which 
the individual tries to reconstruct a world, a private totality”24, certain that there is 
“a possession enterprise [...]” in it “the daily prose of objects turns into poem, an un-
conscious and triumphant speech”. Darcy’s file is not little, it embodies the greatness 
of Pró-Música. “It is not possible to be inside civilization and outside art”, a quote by 
Rui Barbosa opens annotations about the first season of concerts in 1974. In short, 
in his innermost he has the intuition for an “absolute singularity”. Someone who, as 
Darcy himself says, cannot “live without music, for it brings harmony and congre-
gates, it does nothing but good to those who make it and to those who listen”. 

So, in a flash, to and fro, someone rushes through the streets of the city. 
Whereas before he would carry the clothes his mother sewed for a living, he now 
carries the files organized with papers from his agenda. In his elegant fast walk, he 
symbolically evoques the strength of a mother who had, in the gesture of sewing, 
the detail of perfection as she took the stitches and joined them in a new totality. 
Stitch by stitch, she sewed clothes in the past, while he does it in Pró-Música. Darcy 
weaves life and his own destiny through the cultural development of Florianópolis.

24 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1993, p. 94, 95 e 98.
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Darcy on stage, in 2011. He would 
always open the performances 
with thanks and brief information 
regarding the program. Photo by 
Danísio Silva | Darcy no palco, em 2011. 
Ele sempre abria as apresentações em 
agradecimentos e breve informações 
sobre o programa. Foto Danísio Silva



La traviata (2000). 
Fotos Danísio Silva 
| La traviata (2000). 
Photo by Danísio 
Silva
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Sofreria suspeição de sanidade se alguém em  
exercício de futurologia afirmasse na década de 1970 que Flo-
rianópolis em breve tempo teria palco e plateia lotada para 
grandes espetáculos de óperas com produções locais em qua-
tro noite consecutivas. Sem tradição nesse campo, por sua 
improbabilidade, produzir ópera na Capital nos anos 2000 
resulta em algo extraordinário na história cultural de Santa 
Catarina. O terceiro eixo para reflexão aqui proposto constitui 
o período em que a Associação Pró-Música mergulha no so-
nho de transformar Florianópolis numa referência brasileira 
do canto lírico a partir da produção local de espetáculos de 
ópera. Na esteira de iniciativas do passado, sobretudo do Fes-
tival Nacional de Canto Aldo Baldin, a instituição presidida por 
Darcy Brasiliano dos Santos monta projetos de envergadura 
em torno do gênero artístico teatral que propõe um drama 
encenado por meio de música e canto. Entre 2000 e 2009, 
produz nove espetáculos: La traviata (2000), Madame Butter-
fly (2001 e 2002), Carmen (2003), Cavalleria rusticana (2004), 
A flauta mágica (2005), Rigoletto (2006), La traviata (2007),  
O elixir do amor (2008) e O barbeiro de Sevilha (2009). 

Desde a criação da Pró-Música, ano a ano, o pro-
grama das temporadas, os convidados, a permanente in-
clusão de corais, o intercâmbio entre artistas, a busca de 
aperfeiçoamento, um trabalho ininterrupto que, por fim, 
alarga o conhecimento em torno de repertórios, refina o 
gosto por obras dramáticas musicadas. A crença do papel  

Meca do canto l ír ico
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transformador da arte mobiliza a diretoria, os associados, músicos, cantores e 
maestros. Ninguém parece considerar outras noções do imaginário de que a 
ópera é entretenimento elitista, de baixa acessibilidade e voltada a gerações do 
passado. Juntos, nos interstícios do tempo e das ações, projeta-se algo inusitado. 

O estudo A recepção da ópera em Florianópolis, defendido por Claudia On-
drusek, no Programa de Pós-Graduação de Música do Centro de Artes da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina (Udesc), por meio de uma pesquisa etnográfica 
entre os atores do circuito de música erudita, aponta que a prática na produção 
de ópera na cidade remonta a uma evolução iniciada na década de 1980. Embora 
com apresentações esparsas desde o século 19 e meados do século 20, as com-
panhias líricas em sua maioria vêm da Europa e, regra geral, os espetáculos têm 
caráter filantrópico com renda revertida para entidades.

Difícil precisar onde exatamente começa um processo deste porte. Por um 
pouco de delírio – no sentido de profundo entusiasmo – e de bravura de pessoas 
que prezam as virtudes da arte, da pesquisa, do conhecimento e da experiência. 
Desdobramento da Associação Coral de Florianópolis, a valorização do canto lírico 
está nos primórdios da Pró-Música, comprovada pela expressiva participação dos 
corais de Santa Catarina em especial nos projetos Ciclo de Intérpretes Catarinen-
ses. A execução da Nona sinfonia, de Beethoven, em junho de 1979, no Clube 
Doze Agosto, indica a primeira concretude, algo de fôlego. Cantada pela primeira 
vez em Florianópolis, a obra-prima do compositor alemão, por sua importância, 
passa a ser tratada como uma persona merecedora de um volume extraordinário 
de matérias jornalísticas sobre a empreitada que reúne a Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre (Osca), com regência de David Machado, a Associação Coral de Flo-
rianópolis, o Coral Julinda Ribas Camargo, o Coral da Udesc, Rute Gebler25 como 
soprano, Eduardo Alvarez como tenor, Lenice Prioli, a mezzo soprano e Zuinglio 
Faustini, o baixo. O sucesso da experiência se repete no Centro Integrado de Cul-
tura (CIC) em 1983, em outra configuração. Agora, sob a responsabilidade da 
Orquestra Sinfônica de Campinas, regida por Bento Juarez, da Associação Coral 
de Florianópolis, do Coral Julinda Ribas Camargo e do Coral da Udesc. O elenco, 
além de Rute e Faustini, tem a mezzo soprano Mariângela Réa e o tenor Wilson  

25 Nascida em Pelotas (RS), formada pela Escola de Canto Inah Emil Martensen, em Rio Grande, e pelo Conservatório de Música de 
Pelotas da Universidade Federal de Pelotas, chega em Florianópolis em 1969, onde por dez anos rege a Associação Coral de Floria-
nópolis e é professora de técnica e expressão vocal do curso de educação artística e Escola de Música do Ceart/Udesc, professora 
de música do Colégio Coração de Jesus por 17 anos. Como cantora, percorre o Estado de Santa Catarina, grande parte do Brasil 
e também Uruguai, Argentina, Alemanha e Nova Iorque. Canta sob a regência de grandes maestros. Em 1973, integra o grupo de 
artistas que funda a Pró-Música de Florianópolis. Concebe e atua como solista do Vozes da Primavera, série de espetáculos anuais 
que, entre 1995 e 2005, estimula a voz cantada e estabelece um diferencial nas produções artísticas da capital catarinense: interpre-
tação vocal agregada por dança e cenografia em peças consagradas como Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Carl Orff, e Nona 
sinfonia de Beethoven. Membro da Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla), é consagrada, recebe inúmeras homenagens, 
como Cidadã Honorária de Florianópolis, Cidadã Catarinense, Prêmio Destaque do Festival Aldo Baldin (2007), Medalha de Mérito 
Cruz e Sousa, Medalha Antonieta de Barros, entre outras. Em 2015, a Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino, em São Pau-
lo, lhe confere o grau de comendadora e a Medalha da Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes. Desenvolve outros projetos em 
diferentes gêneros musicais e que resultaram nos espetáculos Vozes líricas, Musicais do cinema, Música brasileira e internacional, 
Música açoriana, Operetas em noite de gala, Vozes, sons e ritmos. Recitalista, integra grupos de música de câmara, destacadamente 
da série de recitais intitulados Piano Voci, com a pianista Bernardete Castelan Póvoas e cantores convidados.
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Marques. Os fulgores do espetáculo se repetem em 2007, quando a mesma  
sinfonia volta a ser atração numa única noite no CIC sob a regência de Jeferson 
Della Rocca26 e direção artística de Mércia Mafra Ferreira27.

Outra grandeza está em O Messias, de Händel, no CIC, em 1985, com duas 
noites sob a regência de Gilberto Bittencourt, ousadia que se repete em 1993, 
também em duas apresentações no mesmo teatro e mesma batuta na condução 
do Coro Pró-Música, o Coro Municipal de Petrópolis, Canarinhos de Petrópolis, 
Orquestra Municipal de Florianópolis, Gisa Volkmann (soprano), Cláudia Vianna 
(soprano), José Paulo Bernardes (tenor), Maurílio Costa (baixo), Rozana Lanzelotti 
(órgão e cravo). A extensa listagem do elenco no catálogo – mais de 130 pessoas 
no palco – dá noção do tamanho da produção.

A criação, de Haydn, regida por Carlos Besen, em duas noites de 1988, e 
The cruxifixon, oratório de John Steiner, em 1990, também estão entre as possibi-
lidades constitutivas de um sonho quixotesco. Do mesmo modo, Carmina Burana, 
no CIC, e a produção Una notte di opera, no Clube Doze de Agosto, em 1991, um 
formato grandioso que envolve Rute Gebler. Embora não tenha a ópera como 
especialidade, confia em Darcy, ao seguir a sugestão de realizar em Florianópolis 
um concerto lírico feito em Pelotas (RS) por ela e o pianista Joaquim Paulo Espírito 
Santo. No mesmo ano, fazem a primeira noite de ópera no CIC, iniciativa que se 
repete inúmeras vezes nas temporadas.

A história da Meca do Canto Lírico do Sul do Brasil não é de uma única pessoa 
e nem só masculina. Embora em minoria na criação – apenas cinco mulheres entre 
os 22 fundadores da Pró-Música, o feminino têm voz e vez. Atuantes e fundamen-
tais, pelo engajamento e importância das trajetórias artísticas, a vital participação 
de Rute Gebler e Mércia Mafra Ferreira. Imprescindível, o trabalho das duas está 

26 Nascido em São Carlos (SC), começa os estudos musicais na infância principalmente do violino e do violão clássico. Estuda regência 
com o maestro Roberto Farias, Ernani Aguiar, Sigfried Engels (Alemanha), Iuri Simonov (Hungria) e Ennio Nicotra (Itália). Como violi-
nista e professor, realiza cursos de aperfeiçoamento e participa de congressos no Brasil, em países da América do Sul, Europa, Ásia e 
Oceania. É maestro da Camerata Florianópolis desde 1994, com a qual contabiliza mais de mil concertos de câmara ou sinfônicos, rege 
e assina a direção artística de 11 óperas, bem como concertos de gênero popular com grandes nomes de música popular brasileira 
(MPB). Com a Camerata faz turnês pelo Brasil, Alemanha, França, Espanha e Itália. Em 2015, rege a Camerata e o guitarrista Steve Vai 
no Rock in Rio. Nos últimos anos realiza um incansável trabalho pela democratização do acesso a espetáculos de música erudita, pelo 
incentivo à composição erudita brasileira. Estreou cerca de 35 obras eruditas contemporâneas, gravação CDs, DVDs, trilhas sonoras, 
por seu trabalho didático e valorização da arte popular. Entre inúmeras premiações e homenagens, destaca-se o título de comendador 
e a medalha de Mérito Cultural Carlos Gomes. É membro da Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla).
27 Nascida no Rio de Janeiro, graduada em piano pela CBM (RJ), estuda canto com Maria Aida Wulchere e Teresa Simas Aguiar e 
regência coral com Elza Lakschevitz e Isaac Karabtchevsky. Há 50 anos dedica-se à música, tanto nos palcos quanto na educação, 
dá aulas no setor público e privado. Seu currículo aponta atuações como regente titular do coral Harry Lessa Porto (RJ) e Coro Pró-
-Música. Radicada em Florianópolis desde 1976, atua com o coral do Instituto Estadual de Educação e o Coro Pró-Música. Rege o 
Coral Julinda Ribas Camargo da Igreja Presbiteriana. Em 2000, funda o Polyphonia Khoros, que dirige até hoje. Rege importantes 
obras como cantatas de Buxtehude, de Bach, Missa brevis K194 de Mozart e os oratórios The crucifixion de J. Stainer, O Messias de 
Handel, Missa n.º 2 em sol maior de Schubert e importantes programas para coro a capela e coro e piano. Realiza turnês estaduais, 
uma nacional e uma sul-americana. Participa com a Camerata Florianópolis como preparadora do coro de obras como Gloria de 
Vivaldi, Magnificat de Bach, e Réquiem de Mozart; Fantasia coral e Nona sinfonia de Beethoven. Seu nome está fortemente as-
sociado à Pró-Música. Atua como diretora artística do Festival de Canto Aldo Baldin e preparadora do coro em óperas produzidas 
pela associação e pela Cia. Ópera de Santa Catarina. Integra o júri do 2.º Concurso Nacional Funarte de Canto Coral (2001) e, como 
convidada, rege a Camerata Antiqua de Curitiba (2002). Com o Polyphonia Khoros, trabalha pelo crescimento, a profissionalização 
e o aperfeiçoamento individual de seus componentes.
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nos espetáculos Nona sinfonia, O Messias, A criação, Cruxifixon e Carmina Burana, 
obras que prenunciam um polo de canto lírico em Florianópolis na primeira década 
do século 21. Um bloco de sensibilidades composto por inúmeros artistas dá corpo 
e visibilidade à arte, à partilha do canto, da música e do teatro.

O elemento deflagrador da criação operística com produção local está con-
tido em um processo de diferentes fatores inter-relacionados. Um conjunto de 
artistas, associados e gestores, procedimentos, de práticas e atuações, de mudan-
ças legais e o surgimento de novas empresas, instituições e entidades favorecem 
a estruturação, ao mesmo tempo em que exige permanente negociações da enti-
dade que se mantém sem fins lucrativos.

Um dos fatores é a implantação do Ministério da Cultura na gestão do então 
presidente da República José Sarney (1985-1989) da lógica das leis de incentivo 
que propõe buscar verbas no mercado. Percurso de instabilidades, a Lei Sarney, 
criada em 1986, prevê incentivos fiscais para promover ações culturais e exige 
mudança radical na captação dos recursos. A Lei Rouanet, de 1991, institui o Pro-
grama Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) que estabelece as políticas públicas 
para a cultura nacional. Na mesma trilha, em 1998, Santa Catarina implanta o 
sistema estadual que prevê um fundo para atender projetos propostos por órgãos 
públicos de cultura ou entidades de direito privado, sem fins lucrativos e de utili-
dade pública com histórico de serviços prestados no Estado.

O Festival Nacional de Canto Aldo Baldin, lançado em 1998 nos 25 anos da 
Pró-Música, incorpora os novos mecanismos de incentivo à cultura determinantes 
para a realização do projeto voltado à cena de música erudita em Florianópolis  

Mércia Mafra 
Ferreira, em 2011. 
Foto Danísio Silva 
| Mércia Mafra 
Ferreira, 2011. 
Photo by Danísio 
Silva
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já reconhecida no Estado, no Brasil e na Europa. Inédita na América Latina,  
a iniciativa seleciona elencos para as óperas planejadas. Entre 1998 e 2014, o fes-
tival ocorre em 14 edições no formato concurso que, em vez de dinheiro na pre-
miação, garante a inserção no espetáculo a partir do aval de um júri qualificado. 
A cada edição, às vezes em três, quatro ou cinco dias, o programa inclui a oferta 
de cursos, palestras, encontros, debates, master class e aulas magnas. Solene, o 
evento reconhece personalidades com o troféu Aldo Baldin. Atrai profissionais do 
Brasil e do exterior a partir de um tema planejado na intenção de “transformar 
Florianópolis, passo a passo, num polo nacional do canto lírico, com a montagem 
integral, em nossa cidade, de grandes óperas”.28

O desejo de profissionalização incorpora a Multieventos, empresa de con-
sultoria multifocada em eventos nacionais e internacionais em criação gráfica 
e na medição das relações institucionais. O requinte no trato da comunicação 
atesta-se no catálogo Ano 2001 que busca sensibilizar a comunidade e sobretudo 
o empresariado sobre o valor de um projeto cultural como capitalização de uma 
marca. De acordo com o material, as temporadas da Pró-Música se traduzem em 
“arte com qualidade”, uma iniciativa que “ajuda a fazer história, traz para Santa 
Catarina aquilo que tem sido privilégio das grandes metrópoles brasileiras, coloca 
Florianópolis no mapa do circuito dos grandes eventos artísticos do País e, por 
fim, contribui com a qualidade de vida de nossa gente”.

Inicialmente, o Festival Aldo Baldin tem a direção artística de Paulo Abrão 
Esper29, que toma para si a criação. Entre 1999 e 2003, o tenor jacareiense res-
ponde pelo conceito, escolha dos artistas, concertos e recitais. Os três primeiros  

Encerramento do 
Festival Nacional 
de Canto Aldo 
Baldin, em 2008. 
Foto Danísio Silva 
| Closing of the 
National Singing 
Festival Aldo 
Baldin, in 2008. 
Photo by Danísio 
Silva

28 Catálogo Madame Butterfly em 2002, texto Arte sem fronteiras.
29 Sua atuação está vinculada à Cia. Ópera São Paulo. Inicialmente se apresenta em recitais e concertos, além de óperas completas 
e cortinas líricas. Ao escolher o caminho da produção, desloca a carreira de cantor e fundador da companhia de ópera, cujo site 
informa que, em 1993, cria o Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas e, em 1998, o Festival Nacional de Canto Aldo Baldin, do 
qual foi diretor artístico até a sexta edição em 2003.



82

espetáculos – La traviata, Madame Butterfly e Carmen –  
contam com profissionais vindos a maioria de São Paulo com os 
quais, a cada edição, são agregados talentos locais. O concurso 
La traviata em 1999 toma forma em 2000, nos dias 12, 13 e 14 
de setembro, quando se encena a ópera La traviata, de Guise-
ppe Verdi, em três atos. Baseada na peça A Dama das Camélias, 
de Alexandre Dumas, a primeira ópera inclui as sopranos Ka-
linka Damiani30 e Claudia Todorov31, ambas de Santa Catarina, 
os tenores Eduardo Itaborahy e Miguel Geraldi, os barítonos 
Rodolfo Giugliani e Sergio Santos, além de outros personagens. 
A direção musical é do maestro Carlos Fiorini, a artística de Pau-
lo Esper. Cláudio Koca assina a direção cênica, cenários e figu-
rino; Luiz Carlos Pinto, os adereços. Juntas, a Orquestra de São 

Paulo, de Campinas, de Rio Claro e o Coral Campinas. 
A quarta edição do festival prepara Madame Butterfly, de Puccini. A compo-

sição do júri na seleção do elenco situa o desejo de qualificação a partir dos convi-
dados – todos do exterior: Roger Alier, de Barcelona, Tibor Weil, da Hungria, José 
Oliveira Lopes, de Portugal, Juan Desiderio, do Uruguai, e Alberto Boris Laures, 
da Argentina, formam a comissão julgadora. A apresentação em 2002 se faz nas 
conexões e reconhecimento de profissionais do eixo Rio-São Paulo. Na direção e 
na encenação, a maioria dos artistas são desses Estados, prática que se reflete nas 

30 Nascida em Urussanga (SC), graduada em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Aperfeiçoa-se com 
Neyde Thomas em Curitiba (PR), onde cursa bacharelado em canto da Escola de Música e Belas e também faz pós-graduação lato 
sensu – especialização em performance em canto. Integra o projeto Tela Lírica, intercâmbio do Centro Cultural Teatro Guaíra e 
Universidade e Conservatório de Adria, Itália. Entre as premiações destaca, entre outras, melhor soprano leggero no 4.º Concurso 
Maria Callas; 1.º lugar no Concurso Carlos Gomes, 1.º Prêmio La Traviata no Concurso Aldo Baldin; melhor intérprete de Mozart no 
5.º Concurso Maria Callas, no qual também conquista o grande prêmio do público. Debuta com a ópera Elisir d’Amore no papel de 
Adina, com montagem da Cia.de Ópera Experimental no Teatro Guaíra em Curitiba. Em 2000, à convite da embaixada brasileira, 
apresenta-se em Roma, Itália, em comemoração aos 500 anos do Brasil com o pianista Ivan Ribeiro Pires. Protagoniza grandes 
títulos de óperas no Brasil e no exterior: La traviata, La serva padrona, Il Guarany, Rigoletto, L enfant et le sortileges, A viúva ale-
gre, O barbeiro de Seviglia e La voix humaine, entre outras. Canta o papel título na estreia mundial da ópera Zaira, primeira ópera 
composta em solo brasileiro. Em concerto foi solista da Nona sinfonia e Fantasia coral de Beethoven, Réquiem de Mozart, A criação 
de Haydn, O Messias de Händel, Carmina Burana de Orff. Integra o corpo docente do Encontro de Cantores de Curitiba, Festival de 
Música de Londrina, Oficina de Música de Curitiba e Semana de Música da UFAM. Convidada pela segunda vez para Temporada 
Internacional de Ópera de Medellin, Colômbia, protagoniza a ópera Lucia di lammermoor de Donizetti. É idealizadora do projeto 
Pisando no Palco de estudo de repertório, performance e organização de recitais, em parceria com a Orquestra Unisul e orientadora 
vocal do grupo de música antiga Cantus Firmus. Paralelo ao repertório lírico e de concerto, dedica-se ao repertório de câmara. So-
lista do CD Carmina Burana lançado na Alemanha com a Camerata Antíqua de Curitiba e Carmina Mundi. Desde 2009, é professora 
dos cursos de artes cênicas e música da Udesc.
31 Nascida em Florianópolis (SC), bacharel em música e pós-graduada em educação musical. Atua no Brasil e no exterior (Alemanha, 
Rússia, Bélgica, Chile e Israel). Solista convidada da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina; do Coro Pró-Música de Florianópolis; do 
Coral da Udesc; da Associação Coral de Florianópolis; da Orquestra Municipal de Florianópolis; da Orquestra do Teatro São Pedro/
Porto Alegre, do Coro Poliphonia Khorus, da Camerata Florianópolis; da Orquestra ABDA/SP; da Orquestra Sinfônica de Florianópo-
lis; da Frauenchoir der Kantorei Stuttgart/Alemanha e Israel e da Orquestra de Câmera da Universidade de Antofagasta (Chile). Em 
1998, na Rússia, aperfeiçoa-se no Conservatório Estatal de Moscou. Em 1999 recebe o Troféu Aldo Baldin, do Concurso Nacional de 
Canto Aldo Baldin. É solista do Estúdio Vozes desde 1993. Em 2001 aperfeiçoa repertório com o maestro Bernhard Lang, em Man-
nheim/Alemanha. Em 2008, apresenta-se em Stuttgart e Jerusalém. Foi professora titular de técnicas de expressão vocal na Udesc e 
preparadora, por dez anos, do Coral Hélio Teixeira da Rosa do Tribunal de Contas do Estado. Em 2009, lança a Série Domínio Público. 
É integrante do grupo Piano Voci, no qual desenvolve repertório lírico de câmera e ópera. Em 2012, 13 e 14, a convite da Universi-
dade de Antofagasta e do 5.º Congresso Internacional de Jovens Músicos, ministra workshops de canto lírico e se apresenta em con-
certo. Em 2012, recebe o Prêmio Edino Krieger, como personalidade musical do ano pela Academia Catarinense de Letras e Artes.
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condecorações com o troféu Aldo Baldin para Lucia Camargo, diretora do Teatro 
Municipal de São Paulo e Fernando Calvozo, diretor do Teatro São Pedro, de São 
Paulo. O trunfo local em Madame Butterfly está representado pela Polyphonia 
Khoros32, Claudia Todorov, Claudia Ondrusek33 e Fernando de Carli34, no elenco 
principal, e Alberto Heller35 como um dos pianistas preparadores.

Única via de realização, já que ainda falta coragem para assumir tudo o que 
envolve um espetáculo de ópera, é fundamental a chancela de outros profissio-
nais e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), regida pelo maestro Ion 
Bressan. A partir de uma parceria com Fundação Orquestra Sinfônica de Porto 
Alegre e o apoio da Fundação Franklin Cascaes, a peça de Puccini totaliza cinco 
apresentações, três em Florianópolis, uma em Porto Alegre e outra em Caxias do 
Sul (RS). Na turnê, os artistas do Estado aprendem e se firmam para outros voos 
coletivos e individuais. O catálogo abre com o texto Arte sem fronteiras de Darcy 
que aparece em foto de homem elegante e orgulhoso por conduzir a associação 
que naquele momento totaliza quase três décadas de um trabalho que requer 
coragem para “sonhar com um desafiante objetivo de longo prazo”. 

Carmen, em 2001, a terceira ópera, incorpora de vez o maestro, diretor 
artístico, fundador da Camerata Florianópolis, o atuante Jeferson Della Rocca.  

32 Desde 2000 realiza turnês anuais em Santa Catarina. Apresenta-se em capitais brasileiras, Buenos Aires e Montevideo. Entre 
inúmeros trabalhos regência da maestrina Mércia Ferreira, a trajetória do grupo aponta O Messias em 2007, A criação em 2008 e 
Nona sinfonia em 2007 e reprisada em 2009 e 2011. Em parceria com a Camerata Florianópolis e junto ao auxiliar de regência Per 
Ekedhal mantém intensa atividade operística. No próprio site se apresenta como coro oficial do Festival Aldo Baldin em 2002 com 
estreia em Madame Butterfly. Desde 2010 atua como parte da Companhia Ópera de Santa Catarina.
33 Nascida em Florianópolis (SC), é musicista, cantora, pianista, produtora e empresária. Estudou canto com Claudia Todorov, Rute 
Gebler, Elaine Boniolo e Samira Hassan. Bacharel em piano (2003) e mestre em musicologia (2011) pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina com o trabalho A recepção de ópera em Florianópolis. Preparadora vocal do coro do Instituto Polyphonia e da 
Associação Coral de Florianópolis, bem como professora da Escola de Música da Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. 
É coordenadora do projeto Ópera Prática e sócia da empresa de produção musical Arteria. Tem experiência na área de artes, com 
ênfase em canto, piano, prática coral e ópera. Entre seus trabalhos, destacam-se a participação como solistas, entre outros, Glória 
de Vivaldi, O empresário de Mozart como Silberklang, A flauta mágica de Mozart como Papagena e Rigoletto de Verdi como Con-
dessa di Ceprano.
34 Nascido em Joaçaba (SC), estuda com Carlos Bessen, Rute Gebler e Elaine Boniolo. Participa como solista da Associação Coral de 
Florianópolis e do Estúdio Vozes. Com o Polyphonia Khoros, Camerata Florianópolis e Pró-Música de Florianópolis atua como solista 
do Magnificat de Bach, Missa da coroação de Mozart, The crucifixon de John Steiner e nas óperas Carmen, Cavalleria rusticana, A 
flauta mágica e Rigoletto. Graduado em música pela Udesc e regente titular da Associação Coral Hospital Florianópolis e preparador 
vocal e assistente de regência do Polyphonia Khoros.
35 Nascido na Argentina, o compositor, pianista, escritor e professor é um dos mais expressivos músicos eruditos da contemporaneida-
de, com atuação no Brasil e no exterior. Começa os estudos em Curitiba, onde sua família vive a partir de 1973, se gradua e especializa 
como pianista concertista em Weimar, na Alemanha. Na volta ao Brasil, realiza mestrados em educação e literatura na UFSC e especia-
lização em gestalt-terapia no Instituto Müller-Granzatto. Ligado às áreas de arte, filosofia e psicoterapia, faz apresentações solo e atua 
junto a diversas orquestras. Autor dos livros Fenomenologia da expressão musical (2006) e John Cage e a poética do silêncio (2011) 
que conquista em 2012 o prêmio da Academia Catarinense de Letras como o melhor ensaio da temporada. Em 2007 recebe o Prêmio 
Edino Krieger, concedido pela Academia Catarinense de Letras e Artes, como personalidade musical do ano. Entre suas composições, 
destacam-se a Sinfonia Terra (para orquestra, coro e solos de soprano e barítono), Aurora consurgens (concerto para piano, violino, 
viola e orquestra sinfonia), Oratório de Natal, Concerto para piano e orquestra e Onze momentos (violoncelo e piano). Como intér-
prete, além de suas composições e improvisações, pesquisa o estilo clássico (Mozart, Beethoven e Schubert) e o repertório do século 
20 (Debussy, Ginastera e Villa-Lobos). Várias de suas obras para orquestra de cordas foram gravadas em 2005 pela Camerata Florianó-
polis, sob a regência do maestro Jeferson Della Rocca. Em 2007, grava o álbum duplo As vozes da poesia, com 20 poemas de autores 
catarinenses musicados para coro e piano por Heller, com a Polyphonia Khoros, sob a regência da maestrina Mércia Mafra Ferreira. 
Entre 1994 e 1998 dá aulas na Escola de Música e Belas Artes de Jena, na Alemanha, e de 2001 a 2004 na Udesc, em Florianópolis, no 
curso de bacharelado em música. Também ministra cursos, palestras e seminários, atua como professor em festivais e como jurado em 
concursos. Como maestro, regeu a Missa da coroação de Mozart, o Réquiem de Fauré e composições próprias.



Ópera Carmen, em 2003: catálogo, bailarinos,  
cenário: produção com acuidade. Foto Danísio Silva | 
The opera Carmen, in 2003: brochure, dancers, scenery: 
a production with acuity. Photo by Danísio Silva
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Ponto alto da carreira, “mais do que a participação no Festival Rock in Rio,  
em 2015”, diz que fica profundamente emocionado com a peça que insere a 
Camerata no percurso que almeja criar referências de óperas no Brasil. Essa 
inserção é determinante, tanto que no fim do ano, conciso em suas anotações 
Darcy anuncia que a partir de 2004 “o festival estará ao cargo de uma equipe 
local”. Se antes realiza concerto pontuais nas temporadas da Pró-Música, agora 
Della Rocca está lado a lado no planejamento futuro. Sensibilidades artísticas se 
afloram em produções que chegam, no caso, a envolver cerca de 300 pessoas. 
“Se tivesse a mínima noção, não teria aceitado fazer Carmen”, diz Della Roca 
bem-humorado ao pensar as dificuldades da experiência transformadora da 
criação. A partir de Carmen, ele assina a direção musical de Cavalleria rusticana 
(2004), A flauta mágica (2005), Rigoletto (2006), La traviata (2007), O elixir do 
amor (2008) e O barbeiro de Sevilha (2009). 

Importante instituição cultural de Santa Catarina, a Camerata Florianópo-
lis é apontada como o principal produto cultural36 do Estado num modelo único 
no Brasil de valorização e projeção de uma orquestra que mistura o erudito 
e o popular, a exemplo dos interesses e história da Pró-Música. Com plateia 
e repertório amplos, o maestro celebra 25 anos da Camerata, popularidade e 
1.100 concertos, cujo montante não sabe quantos realizados nas temporadas 
da Pró-Música. Vida e trabalho intensos associados desde a adolescência quan-
do, como sócio, aprecia ao vivo, a dois metros de distância, uma orquestra da 
Europa com grandes solistas de música de câmara, até a criação das óperas. 
“Rigoletto, fantástica, La traviata destaco como ópera, Carmen, que me emocio-
na”, avalia o maestro, astuto na análise da atual cena musical de Santa Catarina 
e do Brasil, nos desafios, nas mediações com o mercado, volume de público, o 
gosto, os custos, os consumidores de cultura da música erudita. Agenda cheia, 
olho brilhante, sorriso aberto, aproxima-se de Darcy na paixão pela música, na 
felicidade de viabilizar um bom espetáculo, um instante único, sempre uma ex-
periência de difícil descrição. 

A estratégia de investir nos talentos do Estado, a disciplina e a coragem de 
artistas que não desperdiçam oportunidades, permite em 2004 assumir a pro-
dução integral dos espetáculos de ópera em Florianópolis. Para isso, o projeto 
agrega a criação de representações locais expressivas da música, do canto, do 
teatro, da dança, moda, cinema e da arquitetura. Em um ato, Cavalleria rustica-
na, a primeira ópera totalmente produzida em Santa Catarina, tem a Camerata 
Florianópolis regida pelo maestro e diretor musical Jeferson Della Rocca, Mércia 
Mafra Ferreira na direção artística e preparação da Polyphonia Khoros, e Neyde 

36 “Aqueles que expressam ideias, valores, atitudes e criatividade artística e que oferecem entretenimento, informação ou análise 
sobre o presente, o passado (a historiografia) ou o futuro (prospectiva, cálculo de probabilidade, intuição), quer tenham origem 
popular (artesanato), que se tratem de produtos massivos (discos de música popular, jornais, histórias em quadrinhos), quer circu-
lem por público mais limitado (livros de poesia, discos e CDs de música erudita, pinturas).” COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de 
política cultural. São Paulo: Iluminuras, 2004, p. 318.
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Coelho37 na direção-geral de produção. Antônio Cunha38 assume a direção cênica, 
Sylvio Mantovani (1959-2011)39 a cenografia e iluminação e, José Alfredo Beirão40, 
os figurinos e adereços. Um grupo afinado de trabalho que supera dificuldades, 
atende os interesses da Pró-Música e, ao mesmo tempo, instaura novas tessituras 
no cenário artístico de Santa Catarina. 

Embora ausente nessa fase, Rute Gebler não é menos importante. No per-
curso, no ensino e nos projetos do Estúdio Vozes41 continua próxima, atenta, vivaz 
como dama do canto lírico. Um “verdadeiro divisor de águas”, segundo A história 
de um desafio, texto de Darcy no catálogo. Grandioso, o resultado da Cavalleria 
é animador para produzir em 2005 A flauta mágica, de Mozart. Uma das mais 
conhecidas óperas no mundo, reúne “nossa gente”, como afirma Darcy. Os con-
ceitos do projeto permitem incorporar outros profissionais como a cineasta Tânia 
Lamarca, a Vitelli Design, outra parceria sólida no trajeto gráfico da Pró-Música, a 
coordenação de negócios de Maria Elita Pereira e Joice Della Rocca. Cunha convi-
da Sulanger Bavaresco como assistente de direção e operadora de luz. A criação e 
execução da alegoria da serpente, de Marcos Carioni42 e Carlos Henrique da Silva, 
encantam a plateia.

Rigoletto, ópera em três atos de Giuseppe Verdi, no Teatro Ademir Rosa, 
no CIC, ocupa em 2006 uma agenda de quatro noites consecutivas, com dois 
elencos distintos. Das prediletas do compositor italiano, a peça se estrutura  

37 Pianista e produtora de eventos, Neyde Coelho desempenha atividades como diretora da Escola Superior de Música de Blu-
menau, manager da Orquestra de Câmara de Blumenau (1981 a 1993), produtora da Interarte Produções Artísticas (SP), diretora 
artística Pró-Música de Florianópolis (1998 a 2009), diretora geral de produção de óperas e fundadora da Cia. Ópera de SC. Em 1992 
recebe o Top de Marketing da Associação dos Dirigentes e Venda no Brasil (ADVB/SC) na categoria cultura e, em 2007, a Medalha 
do Mérito Cultural Cruz e Sousa.
38 Diretor, dramaturgo, roteirista e ator. Assina produções das companhias teatrais Armação e O Dromedário Loquaz, de Florianópo-
lis. Autor das peças Dona Maria, a louca, já apresentada no Brasil e em Portugal, As quatro estações e Flores do inverno, publicadas 
no livro Três dramas possíveis, bem como Contestado – A guerra do de fogo contra o exército encantado e Eu confesso! Preside a 
Associação Catarinense de Letras e Artes (Acla).
39 Gaúcho, arquiteto, ator, cenógrafo e iluminador. Em Florianópolis, funda o escritório Mantovani Rita Arquitetura. No começo dos 
anos 1980, a convite do arquiteto e diretor teatral Isnard Azevedo (1950-1991) entra no Grupo de Teatro O Dromedário Loquaz, no 
qual atua no espetáculo Exercícios, jogos e cenas. Um ano depois faz a cenografia de Nó cego, peça que garante o troféu Bastidores 
– melhor cenário.
40 Nascido em Criciúma (SC), graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/1984), tem 
especialização em costumes de scene pela Escola Superior em Técnicas da Moda em Paris (1999), mestrado em engenharia de pro-
dução (2004) e doutor pela engenharia e gestão do conhecimento (UFSC /2011). Atualmente é professor titular do Departamento 
de Moda do Centro de Artes da Udesc e professor do Programa de Pós-Graduação em Moda da mesma instituição. Larga experiên-
cia na área de moda e estilismo, com ênfase em criação de figurinos para espetáculos cênicos, com atuação nos domínios da moda 
como criação de coleção de moda, produção de moda, estilo e exposições.
41 Desde 1991 realiza diferentes audições públicas, de recitais de pequeno porte a grandes apresentações, envolvendo cenários, 
figurinos, orquestra e centenas de pessoas. O espetáculo Vozes da Primavera foi um dos espetáculos de maior destaque, em cartaz 
por 11 anos consecutivos em Florianópolis. A soprano Rute Ferreira Gebler percebe a carência de um ambiente para a formação de 
cantores na cidade. No seu entorno estão interessados no desenvolvimento da voz cantada em estilos distintos, da música popular 
brasileira e internacional à erudita e operística. Um dos grupos vocais mais atuantes no Estado.
42 Nascido em Florianópolis (SC), graduado em arquitetura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Cursa cenografia com Rita 
Borges, cenógrafa formada pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e estágio na Escola de Samba Unidos da Vila Isabel do Rio 
(1994). Em 1999 e 2005 realiza em Saint Etiene, na França, alegoria para desfiles de carnaval e cenografias para a prefeitura daquela 
cidade. Desenvolve trabalhos de cenografia e adereços para as óperas Cavalleria rusticana (2004), A flauta mágica (05), Rigoletto 
(2006), La traviata (2007 e 08), Elixir do amor (2008), produzidas pela Pró-Música de Florianópolis. É especializado em alegorias 
para teatro, musicais e para o carnaval.
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no envolvimento do mesmo grupo de trabalho que reúne Darcy, Della Rocca, 
Cunha, Mércia, Neyde, Mantovani, Beirão, Polyphonia Khoros, Camerata Floria-
nópolis e solistas, “um empenho extraordinário devido a complexidade e requinte 
da produção”, de acordo com Darcy no catálogo. Inúmeros, os agradecimentos 
nominais envolvem desde os que atuam na coxia aos empresários, políticos, jor-
nalistas – todos “amigos da Pró-Música”.

A experiência no passado vitaliza a retomada de La traviata, em 2007, para 
quatro noites no CIC, e serve para celebrar os dez anos do Festival Aldo Baldin 
com a produção local da sétima ópera. Com glória e pompa, em 2008 o espetácu-
lo marca os 50 anos da Sociedade Cultura Artística (Scar), em Jaraguá do Sul. De-
pois, O elixir do amor, ópera de Caetano Donizetti, e, por fim, em 2009, O barbeiro 
de Sevilha, de Rossini, ambos em dois atos. 

No catálogo de O barbeiro de Sevilha, além dos resultados artísticos, desta-
ca-se o aspecto social, pois assegura, direta ou indiretamente, emprego tempo-
rário de artistas, técnicos e artesãos que “não mediram esforços para garantir a 
excelência de uma ópera”. A inclusão inédita de breve texto do então governador 
Luiz Henrique da Silveira e do secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 
sinaliza relações que aproximam cultura e política. O chefe do Executivo aborda o 
valor da arte, da inclusão social e da emancipação cidadã catarinense. “O governo 
do Estado não descuida do apoio à difusão dos bens simbólicos, patrimônio ima-
terial que nutre a alma e dá sentido ao futuro.” Knaesel menciona dificuldades na 
arrecadação de recursos, cortes orçamentários, o empenho na manutenção de 
“um grande produtor cultural que tem a responsabilidade de promover a arte e a 
inclusão social”. Os argumentos logo se perdem, pois em 2010 o fim do apoio do 
governo do Estado impede a realização do festival, retomado em 2011 e encerra-
do definitivamente em 2014. 

No campo da música erudita e da dança, a Pró-Música muda uma lógica 
perversa. Na ordem inversa de um pensamento de que ao longo dos anos as atra-
ções do melhor entretenimento cultural passam por cima de Florianópolis, ex-
cluem o Estado nos roteiros de grandes shows na região Sul do País em favor de 
Curitiba e Porto Alegre, a instituição configura um palco ambicionado por artistas 
do canto lírico interessados em crescimento profissional. Desde a sua criação, as 
temporadas anuais incluem atrações nacionais e internacionais de qualidade. A 
possibilidade de vir, estar ou retornar atravessam vias de legitimação e de perten-
cimento. O seleto público, a inserção numa temporada e a chance de premiação 
são motivações aos interessados em visibilidade e currículo. Florianópolis garante 
um bom catálogo, aprendizagem, convívio, espaços generosos na mídia, posturas 



Em 2004, ópera Cavaleria 
rusticana, com regência de 
Jeferson Della Rocca. Abaixo, 
os aplausos para o elenco, 
o figurino e adereço de José 
Alfredo Beirão e a cenografia 
e iluminação de Sylvio 
Mantovani. Foto Danísio Silva 
| In 2004, the opera Cavaleria 
Rusticana, conducted by 
Jeferson Della Rocca. Below, 
applause for the cast, José 
Alfredo Beirão costumes and 
props and Sylvio Montovani’s 
scenography and lights. Photo 
by Danísio Silva
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adequadas no trato, cuidado artístico com recepção no aeroporto e detalhes no 
camarim. E o melhor, teatro lotado com uma plateia educada e calorosa. 

Há ainda, fora da música, outras virtudes formais imagéticas alcançadas 
pela tríade Cunha, Beirão e Mantovani, profissionais do teatro, da moda e arqui-
tetura. Substância pura, a atmosfera criada na direção e nos figurinos é realçada 
pela cenografia e iluminação de Mantovani que conecta de modo transcendental 
o antigo e o contemporâneo, o velho e o novo, o passado e o presente, o local e 
o universal. Perspicaz, ele transfere aos projetos cenográficos o desenho limpo 
adotado na arquitetura em favor de estruturas monumentais, impactantes nos 
aspectos estéticos. Com domínio, arrojado, rigoroso e profundo pesquisador, po-
tencializa as simbologias sugeridas pelas obras encenadas, algumas das quais já 
com tecnologia de vídeo. Morre precocemente, mas deixa um valioso legado na 
cultura de Santa Catarina. Integra equipes técnicas de trabalhos marcantes nos 
anos 1990 como Catharina, uma ópera da Ilha (96) da Aprika Produção em Arte; 
In’perfeito (97) e Violência (2000) do Cena 11 Cia. de Dança; Sim eu sei (92) e 
Pronome Fausto (93) do Grupo Armação; Dona Maria, a louca (1999) e Quinni-
pack – mundos de vidro (02 e 05) do Grupo de Teatro Dromedário Loquaz. Pela 
Pró-Música faz Cavalleria rusticana (04), A flauta mágica (05) Rigoletto (06), La 
traviata (07), O elixir do amor (08) e O barbeiro de Sevilha (09). Com o espetáculo 
In’perfeito recebe o cobiçado prêmio de melhor concepção cênica conferido pela 
Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). 

Cunha depõe sobre Mantovani: “Era antes de tudo um criador e todas as 
suas criações, sem exceção, se tornaram parte indissociável dos espetáculos. Ao 
criar um espaço cênico, punha a sua arte a dialogar com todos os demais elemen-
tos que compunham a obra. Para ele, a estética tinha que levar à emoção. Só as-
sim se tornava arte. Tive o privilégio de trabalhar com Sylvio tanto na condição de 
encenador como na de autor. Em todas às vezes, mais que cenógrafo e iluminador, 
ele foi coautor”43.

Assim como Beirão e Mantovani, Cunha dispõe a própria experiência em pe-
ças teatrais para a direção cênica de Cavalleria rusticana, A flauta mágica, Rigolet-
to, La traviata, O elixir do amor, O barbeiro de Sevilha, produções da Pró-Música, 
e Carmen (Bizet) e As bodas de Fígaro (Mozart), iniciativas da Companhia Ópera 
de Santa Catarina44, um desdobramento da Pró-Música criado em 2009. Sobre 
Darcy, Cunha admite dificuldade para definir protagonista tão discreto. “Pessoa 
recatada mas profundo conhecedor daquilo que faz e gosta, algo que se desco-
bre com clareza nos prospectos dos espetáculos.” No distanciamento cronológico 
das ações, no processo histórico sobressai “alguém profundamente envolvido,  

43 Entrevista em 23.11.2011. Do site <https://odromedarioloquaz.wixsite.com/grupo-de-teatro/sylviomantovani>.
44 Fundada em 2009, a Cia. de Ópera de Santa Catarina tem sido reconhecida desde sua criação como uma referência em montagens 
de óperas.
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a ideia inicial de uma pessoa quieta substitui-se por uma de alguém capaz de 
trazer novidades, música erudita e balé que muitos não tinham condições para 
assistir fora da cidade”.

Pesquisador de ópera, encara o convite desafiador. Para dirigir as óperas, 
desenvolve um processo parecido ao do teatro. Similar, porém não igual, porque 
o teatro, mais flexível, dá liberdade. Na ópera, a demarcação, a partitura, mais de 
um diretor, o cênico, o musical – acertos entre muitos em montagem na língua 
e concepção próxima a original, porque por princípio a Pró-Música empenha-se 
com a formação de plateia, ou seja, de que Florianópolis estaria vendo esses es-
petáculos pela primeira vez. “Não tinha porque criarmos uma versão diferente, 
lidávamos com um público iniciante”, diz Cunha. Ao começar em 2004, estipula 
para si mesmo não imitar ou repetir o já visto em palco ou audiovisual. A maior 
preocupação? Ser criativo nos limites da partitura. 

Criativo e complexo. Profissionalmente a jornalista Rejane Wilke45 acompa-
nha as temporadas. Para ela, só é possível realizar a montagem de óperas, o que 
parece uma utopia para a cidade ainda convencida de sua modéstia, a partir das 
parcerias com o Polyphonia Khoros, a Camerata Florianópolis e o trabalho obsti-
nado de uma equipe de especialistas. “Provavelmente, o período de maior flores-
cência da Pró-Música. As óperas se sucediam, os concertos não paravam, trabalho 
para todo lado: só quem mergulha de fato nas intrincadas operações para colocar 
no palco um espetáculo operístico conhece o verdadeiro sentido da expressão 
‘mãos à obra’. É um mundo de inimagináveis complexidades.” 

Percurso não só de glórias, o caminho florescente tem também avarias e 
desacertos, nos meandros entre arte e política, como em 2008 quando a Pró-
-Música e outras nove instituições e empresas envolvidas com projetos culturais46 
no Estado se veem nas malhas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
(TCE/SC), que exige esclarecimentos e acertos jurídicos. No seu papel fiscaliza-
dor, auditoria do órgão aponta deficiências nas ações do governo do Estado para 
incentivo e valorização da cultura, realizadas no exercício de 2008 com recursos 
do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (Funcultural). A falta de análise téc-
nica de mérito e a fragilidade da avaliação na maioria dos projetos constituem 
irregularidades do Executivo. Assegurado por transferências dos contribuintes do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a administração orça-
mentária, financeira e contábil do Funcultural na ocasião é exercida pelo Sistema 

45 Bacharel em jornalismo pela PUC/RS, especialista em jornalismo pela mesma Universidade. Também graduada em música (piano) 
pela UFRGS. Em 2006 concluiu pós-graduação em educação e sexualidade na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), e 
publicou o livro O fim do desejo no casamento sem fim (Ed. Insular). Tem matérias publicadas nos jornais O Estado, A Notícia, Zero 
Hora, Diário Catarinense, Gazeta Mercantil, O Estado de S. Paulo, Folha da Lagoa, O Continente, NotiSul, revistas Mares do Sul, Estilo 
Zaffari, Viver Bem, Cartaz Cultura e Arte e outras. Foi assessora de imprensa da Fundação de Economia e Estatística do RS (1978-87) 
e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – Ospa (1989-94).
46 Além da Associação Pró-Música de Florianópolis, aparecem na listagem do TCE/SC o Instituto Festival de Dança de Joinville, Ins-
tituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, LGP Produções Artísticas Ltda. Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, 
Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, Gráfica Avenida Ltda., Grupo Teatral Terra-Laguna, Instituto Jaraguá do Sul Turismo 
& Eventos e Fundação Cultural de Timbó.
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Estadual de Incentivo ao Turismo, Esporte e Cultura (Seitec), órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL). Mais do que os apu-
ros, ranger de dentes e maledicências, essas e outras ações similares relativas à 
comprovação boa e regular aplicação dos recursos garantem a aprendizagem na 
correta execução dos projetos sobretudo no rigor documental das contas exigidas 
pela legislação de estímulo cultural. 

Narrativa sem fim, projeto de formação no campo da música erudita, um 
exemplo de fé na arte, a Pró-Música aparece em outros-interstícios, a história se-
gue vibrante na linha do tempo, agora em alta velocidade, no fluxo da renovação, 
nas agendas da Polyphonia Khoros, da Companhia de Ópera, na carreira de can-
tores, compositores, maestros, coreógrafos, figurinistas, aderecistas, cenógrafos, 
bailarinos, figurantes. A “revolução” mencionada por Della Rocca quando admite 
a criação de um mercado de canto lírico no Estado a partir da produção de óperas 
no começo do século 20, também está manifesta no sucesso da Camerata, o pro-
duto cultural que em 2017 atrai, segundo ele, 220 mil pessoas, dado que em 2018 
alcança 180 mil espectadores, o que não é pouco em Santa Catarina.

Público lota o 
Centro Integrado 
de Cultura em 2009 
para prestigiar a 
ópera O barbeiro 
de Sevilha. Foto 
Danísio Silva | The 
audience filled 
up the theatre at 
Centro Integrado 
de Cultura in 2009 
to acclaim the 
opera The Barber 
of Seville. Photo by 
Danísio Silva



Opera performance of The Magic Flute, by Mozart, 
in 2005, aggregating new developers, attesting 
for professionalism and catching the public’s 
attention. Photo by Danísio Silva | Ópera  
A flauta mágica, de Mozart, em 2005, agrega novos 
criadores, atesta a profissionalização e encanta  
o público. Foto Danísio Silva
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The third axis proposed for reflexion here is 
regarding the period when the Pró-Música Association 
plunged into the dream of making Florianópolis into a na-
tional reference in lyric singing from the local production 
of opera performances. Anyone who, during the seventies, 
should declare, on a futurology practice, that Florianópo-
lis would soon have stage and audience booked up on four 
consecutive nights, they would suffer suspicion as to their 
sanity. With no tradition in this field, for its unlikeliness, to 
have produced them in the capital during the years 2000, 
consists of an extraordinary achievement in the cultural his-
tory of Santa Catarina.

But on the steps of initiatives of the past, especial-
ly the National Singing Festival Aldo Baldin, the institution 
presided by Darcy Brasiliano dos Santos set up far-reach-
ing projects around the artistic genre of theatre proposing 
a drama acted by means of music and singing. Between 
2000 and 2009, nine spectacles were presented: La Traviata 
(2000), Madame Butterfly (2001 and 2002), Carmen (2003), 
Cavalleria rusticana (2004), The magic flute (2005), Rigolet-
to (2006), La traviata (2007), The elixir of love (2008) and 
The barber of Seville (2009).

Ever since Pró-Música was created, year after year, 
there has been the program for the seasons, the guests, the 
permanent inclusion of choirs, the exchange between art-
ists, and the quest for improvement, one continuous work 

The lyric  s ing ing mecca
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developed, which has at last enriched knowledge around repertoires, refined the 
taste for musical drama works. Belief on the transforming power of art moves the 
directory, the associates, musicians, singers and maestros. No one seems to con-
sider other notions of the imagery, such as the one regarding opera as an elitist 
entertainment, of limited cultural access and for generations of the past. Togeth-
er, on interstices of time and actions, something with no precedent is projected.

The study A recepção da ópera em Florianópolis, defended by Claudia On-
drusek, on her Post-Graduation Program in Music at the Arts Department of State 
University of Santa Catarina (Ceart-Udesc), through an ethnographic research 
among actors of erudite music, points out that the practice of opera production 
in the city dates back to an evolution started in the eighties. Although with sparse 
performances since the nineteenth century and mid-twentieth century, the lyric 
companies mostly come from Europe and, general rule, the spectacles are of phil-
anthropic character with proceeds donated to entities.

It is difficult to pinpoint exactly where a process of such magnitude starts. 
With the delirium – in the sense of a deep enthusiasm – and the bravery of people 
who cherish the virtues of art, of research, of knowledge and experience. Unfold-
ing from Associação Coral de Florianópolis, the appreciation of lyric singing lies 
in the early days of Pró-Música as attested by the significant participation of the 
choirs of Santa Catarina, especially on the Project Ciclo de Intérpretes Catarinens-
es. The performance of the 9th Symphony, by Beethoven, in June 1979, at Clube 
Doze de Agosto, suggests the first concretude, a long-winded accomplishment. 
Sung for the first time in Florianópolis, the masterpiece by the German composer, 
for its importance, got the treatment of a persona worthy of a massive amount 
of newspaper reports about the undertaking that gathered Orquestra Sinfônica 
de Porto Alegre (Ospa), conducted by David Machado, the Associação Coral de 
Florianópolis, the Choir Julinda Ribas Camargo, Udesc Choir, Rute Gebler25 as 
soprano, Eduardo Alvares as tenor, Lenice Prioli as mezzo soprano and Zuinglio 
Faustini as bass. The success of the experience was repeated at Centro Integrado 
de Cultura (CIC) in 1983, with another configuration. Now, under the responsi-
bility of Orquestra Sinfônica de Campinas (OSMC), conducted by Benito Juarez,  

25 Born in Pelotas (RS), qualified at Escola de Canto Inah Emil Martensen, in Rio Grande, and at Conservatório de Música de Pelotas 
of the Federal University of Pelotas (UFPel), she arrived in Florianópolis in 1969, where, for ten years, she led the Choir Associa-
tion of Florianópolis and is a professor of vocal technique and expression in the course of art education at Ceart/Udesc, and music 
teacher at Colégio Coração de Jesus for 17 years. As a singer she toured the state of Santa Catarina, a great part of Brazil and also 
Uruguay, Argentina, Germany and New York. She has sung under the conduction of great maestros. In 1973 she was part of the 
group who founded Pró-Música Florianópolis. She devised and worked as a soloist at Vozes da Primavera, a series of yearly concerts 
which, between 1995 and 2005, encouraged singing and established a differential on artistic productions in Santa Catarina: voice 
interpretation aggregating dance and scenography on successful plays such as Mozart’s Requiem, Carl Orff’s Carmina Burana, and 
Beethoven’s 9th Symphony. A member of Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla), hers is an established talent, she receives 
countless tributes such as: Honorary Citizen of Florianópolis, Santa Catarina Citizen, Distinction Prize at Festival Aldo Baldin (2007), 
Cruz e Sousa Medal of Cultural Merit, Antonieta de Barros Medal, among others. In 2015, she was appointed commander by Socie-
dade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino, in São Paulo, and received the Carlos Gomes Medal of Cultural Merit. She has developed 
other projects in other musical genres that resulted in the shows Vozes líricas; Musicais do cinema; Música brasileira e internacio-
nal; Música açoriana; Operetas em noite de gala; Vozes, sons e ritmos. A recitalist, she is a member of chamber music groups espe-
cially the ones in the series of recitals known as Piano Voci, with the pianist Maria Bernardete Castelan Póvoas and guest singers.
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of Associação Coral de Florianópolis, of Julinda Ribas Camargo Choir and of the 
Udesc Choir. The cast, apart from Rute and Faustini, had the mezzo soprano 
Mariângela Rea and the tenor Wilson Marques. The glow of such performance 
repeated itself in 2007, when the same symphony was again the attraction on 
a single night at CIC under the conduction of Jefferson Della Rocca26 and artistic 
direction of Mércia Mafra Ferreira27.

Another great performance was Messiah, by Händel, at CIC, in 1985, on two 
evenings under the conduction of Gilberto Bittencourt, daringness that repeated 
itself eight years later, also with two performances in the same theatre and under 
the same conduction of the Pró-Música Choir: the Coro Municipal de Petrópolis, 
Canarinhos de Petrópolis, Orquestra Municipal de Florianópolis, Gisa Volkmann 
(soprano), Cláudia Vianna (soprano), José Paulo Bernardes (tenor), Maurílio Costa 
(bass) and Rosana Lanzelotti (organ and harpischord). The long list of the cast in 
the listing gives an idea of the proportions of the production. 

The Creation by Haydn, conducted by Carlos Besen, on two nights in 1988, 
and The Crucifixion, oratorio by John Steiner, in 1990, are also among the possi-
bilities that constitute a quixotic dream. Likewise, Carmina Burana, at CIC, and 
the production of Una Notte di Opera, at Clube Doze de Agosto, in 1991, a grand 
format involving Rute Gebler. 

Although she did not have opera as her expertise, she trusted Darcy and 
followed his suggestion of performing, in Florianópolis, a lyric concert made in 
Pelotas (RS) by her and the pianist Joaquim Paulo do Espírito Santo. In the same 
year they made the first opera night at CIC, an initiative that was repeated several 
times during the seasons. 

26 Born in São Carlos (SC), he started his musical studies in childhood, especially the violin and classic guitar. He studied conduction 
with the maestro Roberto Farias, with Ernani Aguiar, Sigfried Engels (Germany), Yuri Simonov (Hungary) and Ennio Nicotra (Italy). 
As a violinist and professor he took development courses and participated in congresses in Brazil, in countries of South America, 
Europe, Asia and Oceania. He is the maestro of Camerata Florianópolis since 1994, where he has conducted over a thousand cham-
ber and symphonic concerts; he conducts and is the artistic director of 11 operas, as well as concerts in the popular genre alongside 
musicians of significant stand in Brazilian Popular Music (MPB). With Camerata he has toured Brazil, Germany, France, Spain and 
Italy. In 2015 he conducted Camerata and the guitarist Steve Vai in Rock in Rio. In the last few years he has been carrying out rest-
less work for a more democratic access to performances of erudite music, and to encourage the composition of Brazilian erudite 
music. He has launched around 35 contemporary pieces of erudite music, recorded CDs, DVDs, soundtracks, all through his work 
that promotes education and popular art. Among several awards and tributes, the title of Commander and the Carlos Gomes Medal 
of Cultural Merit. He is a member at Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla).
27 Born in Rio de Janeiro, graduated in piano by Conservatório Brasileiro de Música – CBM (RJ), she studied singing with Maria Aida 
Wulchere and Teresa Simas Aguiar, and choir conduction with Elza Lakschevitz and Isaac Karabtchevsky. Has been dedicating herself 
to music for the past fifty years, on stage as well as in education, she teaches in the public and in the private sector. Her curriculum 
lists activities as chief conductor at the Choir Harry Lessa Porto (RJ) and the Pró-Música Choir. Based in the city of Florianópolis 
since 1976, she works with choir of Instituto Estadual de Educação (IEE), the Pró-Música Choir. She conducts the Choir Julinda Ribas 
Camargo of the Presbyterian Church. In the year 2000 she founded Polyphonia Khoros, which she directs to this day. She con-
ducts important works such as the Bach cantatas Buxtehude, Mozart’s Missa Brevis K194 and J. Stainer’s oratorios The Crucifixion, 
Haendel’s Messiah, Schubert’s Mass n.º 2 in G Major and important programs for choir a cappella, and choir and piano. She goes on 
state, national and south-American tours. With Camerata she prepares the choir for works such as Vivaldi’s Gloria, Bach’s Magnifi-
cat, Mozart’s Requiem, Beethoven’s Fantasia Choir and 9th Symphony. Her name is strongly associated to Pró-Música. She works as 
the artistic director of Singing Festival Aldo Baldin and as choir coach in operas produced by the association and by the Cia. Ópera 
de Santa Catarina. She was a member of the jury on the 2nd Concurso Nacional Funarte de Canto Coral (2001) and, as a guest, she 
conducted Camerata Antiqua de Curitiba (2002). With Polyphonia Khoros, she works for the development, professionalization and 
for the individual improvement of the members of the choir.



96

The history of the lyric singing Mecca in the South of Brazil is not that of  
a single person nor is it masculine alone. Although a minority in its creation – 
there were only five women among the 22 founders of Pró-Música –, the feminine 
has voice and space. Active and essential, because of their engagement and their 
important artistic trajectory, the participation of Rute Gebler and Mércia Mafra 
Ferreira has been vital. Their crucial work is in the spectacles 9th Symphony, Mes-
siah, Crucifixon and Carmina Burana, works that heralded Florianópolis as a lyric 
centre in the first decade of the 21st century. A block of sensibilities composed 
of several artists, which embodies art, the partaking of singing, of music and of 
theatre and makes all these visible.

The element establishing the onset of operatic creation with a local pro-
duction lies within a process of different factors relating to each other. A group of 
artists, associates and managers, procedures, practices and actions, legal changes 
and the rise of new enterprises, institutions, entities, all favor the structuring and 
at the same time require permanent negotiations from the entity that maintains 
itself with non-profit purposes. One of the factors is the implement by the Ministry 

The Messiah, 
concert by Händel, 
1985. A great 
production that 
was repeated in 
1993 and has helped 
materializing 
the dream of an 
opera Mecca in 
Florianópolis. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives | 
Concerto O 
Messias, de Händel, 
em 1985. Uma 
superprodução que 
se repete em 1993 e 
ajuda a constituir 
o sonho de uma 
meca de ópera em 
Florianópolis. Foto 
Acervo Pró-Música
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of Culture, under the management of José Sarney, then President of the Republic 
(1985-1989), of the logic of laws of incentive, proposing that funds are sought 
within the market. A path of instabilities, the Sarney Law, created in 1986, provid-
ed for tax incentives to promote cultural initiatives and required a radical change 
on fundraising. The Rouanet Law, of 1991, established the Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), which sets public policies for the national culture. In the 
same line, in 1998, Santa Catarina implemented the Sistema Estadual de Incenti-
vo à Cultura (Seic), which provides for a fund to attend to projects proposed by 
public departments of culture or private entities classified as non-profitable and 
of public interest with a history of services rendered to the state.

The National Singing Festival Aldo Baldin, launched in 1998 for the 25 
years of Pró-Música, embodies the new mechanisms to foster culture which are 
key for the accomplishment of the project around erudite music in Florianópolis 
already acknowledged in the state, in Brazil and in Europe. Unprecedented in 
South America, the initiative selects the cast for the planned operas. Between 
1998 and 2014, the festival has had 14 editions in the format of a contest which, 
instead of a money prize, guarantees inclusion in the spectacle from the en-
dorsement of a qualified jury. At each edition, that lasts for three, four or some-
times five days, the program includes the offer of courses, lectures, meetings, 
debates, masterclasses and master lectures. Solemn, the event acknowledges 
personalities with the Aldo Baldin trophy. It has attracted professionals from 
Brazil and abroad through a theme planned with the purpose of “turning Flo-
rianópolis, step by step, into a national centre for lyric singing, with the entire 
setup of great operas in our city”28. 

The desire for professionalization has involved Multieventos, consultan-
cy company with multiple focus on national and international events of graphic 
creation and the measuring of institutional relationships. The refinement when 
dealing with communication can be seen in the Ano 2001 brochure, where they 
seek to make the community and the business class more sensitive towards the 
value of a cultural project such as the capitalization of a brand. According to the 
material, the seasons of Pró-Música translate into “art with quality”, an initiative 
which “helps making history, bringing to Santa Catarina that which had been a 
privilege restricted to the great Brazilian metropolis, placing Florianópolis in the 
circuit map of great artistic events in the country and, at last, contributing towards 
(sic) the quality of life of our people”.

Initially, the Aldo Baldin Festival had for its artistic director Paulo Abrão Es-
per29, who took the creation upon himself. Between 1999 and 2003 the tenor 

28 Madame Butterfly in 2002 brochure, text Arte sem fronteiras.
29 His work is linked to Cia. Ópera São Paulo. Initially he performed on two recitals and concerts, apart from complete operas and 
curtain lyrics. He chose the path of production, to which he changed from his career as a singer and founder of the opera company, 
whose website informed that, in 1993, the Brazilian contest Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas was created and, in 1998, the 
National Singing Festival Aldo Baldin, of which he was the artistic director up to its sixth edition in 2003.



The opera Rigoletto, 2006, which had 
four consecutive nights of performance 
at Centro Integrado de Cultura and 
had two casts. Photo by Danísio Silva 
| Ópera Rigoletto, em 2006, quatro 
noites consecutivas de apresentações 
no centro Integrado de Cultura e dois 
elencos. Foto Danísio Silva
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answered for the concept, the choice of artists, for the concerts and recitals. The 
first three spectacles ― La traviata, Madame Butterfly and Carmen ― counted 
on professionals who came mostly from São Paulo, with local talents joining in at 
every edition. The 1999 contest La Traviata took form in 2000 on the 12th, 13th 
and 14th of September, when Giuseppe Verdi’s opera La Traviata was staged, in 
three acts. Based on the play The Lady with the Camellias by Alexandre Dumas. 
The first opera performance included the sopranos Kalinka Damiani30 and Claudia 
Todorov31, both from Santa Catarina, the tenors Eduardo Itaborahy and Miguel 
Geraldi, the baritones Rodolfo Giugliani and Sergio Santos, besides the characters. 
The musical direction was by maestro Carlos Fiorini, the artistic direction by Paulo 
Abrão Esper. Cláudio Koca signed the scenic direction, scenery and costumes; Luiz 
Carlos Pinto, the props. Together, the orchestras of São Paulo, of Campinas, of Rio 
Claro and the Campinas Choir. 

The fourth edition of the festival prepared Puccini’s Madame Butterfly. The 
composition of the jury for the selection of the cast placed a desire for quali-
fication from the guests – all of them from abroad: Roger Alier, from Barcelo-
na, Tibor Weil, from Hungary, José Oliveira Lopes, from Portugal, Juan Desiderio, 
from Uruguay, and Alberto Boris Laures, from Argentina, composed the judging 
commission. The performance in 2002 was based on connections and the recog-
nition of professionals from the Rio-São Paulo area. For the direction and stage  

30 Born in Urussanga (SC), graduated in music at the State University of Santa Catarina (Udesc). She took further studies with Neyde 
Thomas in Curitiba (PR), where she took a bachelors degree in singing at the Escola de Música e Belas and also underwent a post-
graduation lato sensu ‒ specializing in performance and singing. She was part of the project Tela lírica, exchange between Centro 
Cultural Teatro Guaíra and Universidade e Conservatório de Adria, Italy. Among the awards, the one for best soprano leggero on the 
4th Maria Callas Contest; 1st place on the Carlos Gomes Contest; 1st Prize La Traviata on the contest Aldo Baldin; best interpreter of 
Mozart on the 5th Maria Callas Contest, in which she also won the great prize of the public. Debuted with the opera Elisir d’Amore 
playing the part of Adina, production by Cia. de Ópera Experimental at Teatro Guaíra, in Curitiba. In 2000, invited by the Brazilian 
embassy, she performed in Rome, Italy, on the celebration of 500 years anniversary of Brazil, with the pianist Ivan Ribeiro Pires. She 
featured great opera titles in Brazil and abroad: La traviata, La serva padrona, Il Guarany, Rigoletto, L’enfant et le sortileges, A viúva 
alegre, O barbeiro de Sevilha and La voix humaine, among others. She sang in the title role of the world launching of Zaira, the first 
opera composed in Brazil. In concert, she was the soloist in the 9th Symphony and Choral Fantasy by Beethoven, Mozart’s Requiem, 
Haydn’s Creation, Haendel’s Messiah, Carmina Burana by Orff. Has been part of the teaching staff at the Encontro de Cantores de 
Curitiba, the Music Festival of Londrina, the Oficina de Música de Curitiba and the Semana de Música da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM). Invited for the second time to the Temporada Internacional de Ópera de Medellín, Colombia, she was protago-
nist at Donizetti’s opera Lucia di Lammermoor. She devised the project Pisando no Palco with studies for repertoire, performance 
and recital organization, in a partnership with the Unisul Orchestra, and was the vocal mentor of the ancient music group Cantus 
Firmus. In parallel to the lyric and concert repertoire, she has dedicated herself to the chamber repertoire. Soloist at the Carmina 
Burana CD, launched in Germany with Camerata Antiqua of Curitiba and with the choir Carmina Mundi. Since 2009 she has been a 
professor in the courses of drama and music at Udesc.
31 Born in Florianópolis (SC), she has a degree and post-graduation in musical education. She works in Brazil and abroad (Germany, 
Russia, Belgium, Chile and Israel). Soloist guest of Orquestra Sinfônica de Santa Catarina; Pró-Música Choir of Florianópolis; Udesc 
Choir; Associação Coral de Florianópolis; Orquestra Municipal de Florianópolis; Orquestra do Teatro São Pedro/Porto Alegre; Choir 
Polyphonia Khoros, Camerata Florianópolis; ABDA/SP Orchestra; Orquestra Sinfônica de Florianópolis; Frauenchoir der Kantorei 
Stuttgart/Germany and Israel, and Orquestra de Câmara da Universidade de Antofagasta (Chile). In 1998, in Russia, she took further 
studies at the Moscow State Conservatory. In 1999, she received the Aldo Baldin trophy, at the contest National Singing Contest 
Aldo Baldin. A soloist at Estúdio Vozes since 1993. In 2001, she underwent repertoire improvement with the maestro Bernhard Lang, 
in Mannheim/Germany. In 2008, she performed in Stuttgart and in Jerusalem. Has been a professor of vocal expression technique 
at Udesc and a choir coah, for ten years, of Coral Hélio Teixeira da Rosa at Court of Auditors of the State (TCE-SC). In 2009, she 
launched the series Domínio Público. She is a member of the group Piano Voci, in which she developed lyric repertoire for chamber 
and opera. In 2012, 13 and 14, invited by Antofagasta University and the 5th International Congress of Young Musicians, she taught 
workshops of lyric singing and presented in concert. In 2012, she received the Edino Krieger Award, for musical personality of the 
year at Academia Catarinense de Letras e Artes (Acla).
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performance most artists were from those states, a practice that has reflected on 
the distinctions granted with the Aldo Baldin Trophy to Lúcia Camargo, director of 
Teatro Municipal de São Paulo, and to Fernando Calvozo, director of Teatro São 
Pedro, in São Paulo. The local asset in Madame Butterfly was represented by Poly-
phonia Khoros32, by Claudia Todorov, Claudia Ondrusek33 and Fernando de Carli34, 
in the main cast, and Alberto Heller35 as one of the pianist coaches.

The only road to accomplishment, since courage was still lacking to assume 
all that’s involved in an opera spectacle, was the approval of other professionals 
and of the Symphonic Orchestra of Porto Alegre (Ospa), conducted by the maestro 
Ion Bressan. From a partnership with Ospa and the support of Fundação Franklin 
Cascaes, Puccini’s play had a total of five performances, three in Florianópolis, 
one in Porto Alegre and another in Caxias do Sul (RS). On the tour, the artists 
from the state learned and got stronger for other collective and individual flights. 
The directory opened with the text Arte sem fronteiras, by Darcy, who shows on 
a photograph, an elegant man and proud for leading the association which, at 
that moment, had three decades of a work that required courage to “dream of  
a challenging long term goal”.

32 Since 2000 has been making tours in Santa Catarina. Presents performances at Brazilian capitals, in Buenos Aires and Montevideo. 
Among countless conduction works by the conductor Mércia Ferreira, the group trajectory has had Messiah in 2007, Creation in 
2008 and 9th Symphony in 2007, repeated in 2009 and 2011. In a partnership with Camerata Florianópolis and with the conduction 
assistant Per Ekedahl, an intense opera activity is held. In their website the group is presented as the official choir of the Aldo Baldin 
Festival in 2002, premiered in Madame Butterfly. Since 2010 they work as part of Cia. Ópera de Santa Catarina.
33 Born in Florianópolis (SC), she is a musician, singer, pianist, producer and entrepreneur. Studied singing with Claudia Todorov, Rute 
Gebler, Elaine Boniolo and Samira Hassan. Graduated in piano (2003) and master in musicology (2011) by the State University of 
Santa Catarina (Udesc) with the work A recepção de ópera em Florianópolis. Vocal coach of the choir at Instituto Polyphonia and of 
Associação Coral de Florianópolis, as well as a teacher at the music school of Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. She is 
a coordinator of the project Ópera Prática and a partner at the music production company Arteria. She has experience in the arts 
with emphasis on singing, piano, choir practice and opera. Among her works are the participation as soloist, among others, in Vival-
di’s Gloria, Mozart’s The Impresario, as Silberklang, and The Magic Flute, as Papagena, and Verdi’s Rigoletto, as Countess di Ceprano.
34 Born in Joaçaba (SC), has studied with Carlos Besen, Rute Gebler and Elaine Boniolo. Takes part, as a soloist, of Associação Coral de 
Florianópolis and of Estúdio Vozes. With Polyphonia Khoros, Camerata Florianópolis and Pró-Música de Florianópolis he performed 
as a soloist on Bach’s Magnificat, Mozart’s Coronation Mass, John Steiner’s The Crucifixon and on operas such as Carmen, Cavalleria 
Rusticana, The Magic Flute and Rigoletto. Graduated in music at Udesc, chief conductor of Associação Coral Hospital Florianópolis, 
vocal coach and conducting assistant at Polyphonia Khoros.
35 Born in Argentina, composer, pianist, writer and professor, he is one of the most expressive musicians of contemporary times, 
working in Brazil and abroad. He started his studies in Curitiba, where his family went to live in 1973, graduated and specialized 
as a concert pianist in Weimar, Germany. On his way back to Brazil he took his master degree in education and doctor degree in 
literature, both at UFSC, and specialized in gestalt-therapy at the Müller-Granzotto Institute. Linked to areas of art, philosophy and 
psychotherapy, he performs solo and also with several orchestras. Author of books such as Fenomenologia da expressão musical 
(2006) and John Cage e a poética do silêncio (2011), a work that won him a prize in 2012 at Academia Catarinense de Letras for the 
best essay of the season. In 2007 he received the Edino Krieger award, granted to him by Academia Catarinense de Letras e Artes 
(Acla), as musical personality of the year. Among his compositions, the symphony Terra (for symphonic orchestra, choir and soprano 
and baritone solo singing), Aurora Consurgens (concert for piano, violin, viola and symphonic orchestra), Christmas Oratory (for 
soprano and tenor solo, choir and string orchestra), Concert for piano and orchestra (for piano and string orchestra) and Onze mo-
mentos para violoncelo e piano (for cello and piano). As an interpreter, apart from his compositions and improvising, he researches 
the classical style (Mozart, Beethoven and Schubert) and the 20th century repertoire (Debussy, Ginastera and Villa-Lobos). Several 
of his works for string orchestra were recorded in 2005 by Camerata Florianópolis, conducted by the maestro Jeferson Della Rocca. 
In 2007 he recorded and launched the double album As vozes da poesia, containing 20 poems by authors from Santa Catarina set to 
music for choir and piano by the composer with Polyphonia Khoros, conducted by Mércia Mafra Ferreira. Between 1994 and 1998, 
lectured at the School of Music and Fine Arts of Jena, in Germany, and from 2001 to 2004 at Udesc, in Florianópolis, at the music 
graduation course. He also teaches at courses, lectures, seminars and works as a teacher at festivals and in the jury at contests. As 
maestro, conducts Mozart’s Coronation Mass, Fauré’s Requiem and his own compositions.



101

Carmen, in 2001, the third opera, embraced once and for all the maestro, 
artistic director, founder of Camerata Florianópolis, the active Jeferson Della Roc-
ca. High point in the career, “more than the participation in Rock in Rio Festival 
in 2015”, he says that he feels deeply emotional with the play that inserted Cam-
erata in the route that that was meant to generate opera references in Brazil. 
This insertion has been decisive, so much so that, in the end of the year, concise 
with his notes, Darcy announced that from 2004 “a local team will be in charge 
of the festival”. If before Della Rocca performed specific concerts in the seasons 
of Pró-Música, now he was side by side planning for the future. Artistic sensibil-
ities have emerged through productions that got to involve 300 people. “If I had 
the faintest notion I wouldn’t have accepted doing Carmen” said humorous Della 
Rocca thinking of the difficulties undergone with the transforming experience of 
such creation. Starting with Carmen he signed the musical direction of Cavalleria 
rusticana (2004), The magic flute (2005), Rigoletto (2006), La traviata (2007), The 
elixir of love (2008) and The barber of Seville (2009). 

An important cultural institution in Santa Catarina, Camerata Florianópolis 
is the main cultural product36 from within the state, in a format that is unique in 
Brazil with appreciation and projection of an orchestra that combines the erudite 
and the popular, along the lines and the history of Pró-Música. With large audi-
ence and repertoire, the maestro celebrates 25 years of Camerata, popularity and 
1.100 concerts with a number of those executed along with Pró-Música. Intense 
life and work since his teenage years when, as a partner, he appreciated the live 
performance, from a 2 meters distance, of an European orchestra with great solo-
ists of chamber music, and even the creation of operas. “‘Rigoletto’ is fantastic, ‘La 
traviata’ worthy of a highlight as an opera, and ‘Carmen’, makes me emotional”, 
explains the maestro, cunning in his analysis of the current music scenery in Santa 
Catarina and in Brazil, of the challenges, of the mediations with the market, of the 
size of the audience, of the taste, costs, consumers of erudite music. Full agenda, 
a spark in his eyes, open smile, he is close to Darcy in the aspect of a passion for 
music, the joy of being able to provide for a good spectacle, unique moment, al-
ways an experience that is hard to describe.

The strategy of investing in talents from the state, the discipline and cour-
age of artists who don’t waste opportunities, has allowed Pró-Música, in 2004, to 
assume the complete production of opera spectacles in Florianópolis. For that, 
the project aggregates the creation by local exponents of music, singing, theatre, 
dance, fashion, cinema and architecture. In one act, Cavalleria rusticana, the first 
opera totally produced in Santa Catarina, had Camerata Florianópolis conducted  

36 “[...] those who express ideas, values, attitudes and artistic creativity, and who offer entertainment, information or analysis about 
the present, past (historiography) or the future (forecasting, probability calculation, intuition), whether from a popular origin (craft), 
whether they are products for the masses (popular music records, newspapers, comics), or products that go round a more limited 
public (poetry books, records, erudite music CDs, paintings)” COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: 
Iluminuras, 2004, p. 318.



The opera Elixir 
of Love, a 2008 
attraction. Photo 
by Danísio Silva | 
Ópera O elixir do 
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2008. Foto Danísio 
Silva
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by the maestro and musical director Jeferson Della Rocca, with Mércia Mafra  
Ferreira as artistic director and responsible for the preparation of Polyphonia 
Khoros, and Neyde Coelho37 as the general production director. Antônio Cunha38 
assumed the scenic direction, Sylvio Montovani (1959-2011)39, did scenography and 
light, and José Alfredo Beirão40, the costumes and props. A group working in tune 
overcoming difficulties, answering to the expectations of Pró-Música and, at the 
same time, establishing new tessituras to the artistic scenario of Santa Catarina.

Although absent during this phase, Rute Gebler is nonetheless important. 
On the tract, either teaching or on the projects of Estúdio Vozes41, she was still 
close, alert and lively as the lady of lyric singing. A real hallmark, according to A 
História de um desafio, the text by Darcy on the directory. Grand, the result of 
Cavalleria meant encouragement for the production, in 2005, of Mozart’s The 
Magic Flute. One of the best known operas in the world, it has brought “our 
people” together, as Darcy says. The project’s concepts allow for the inclusion of 
other professionals, such as the filmmaker Tânia Lamarca, the Vitelli Design, an-
other steady partner in the graphic path of Pró-Música, the business coordina-
tor Maria Elita Pereira and Joice Della Rocca. Cunha invited Sulanger Bavaresco 
to work as director’s assistant and light operator. The creation and construction 
of the serpent allegory by Marcos Carioni42 and Carlos Henrique da Silva have 
charmed the audience. 

37 Pianist and events producer, Neyde Coelho has performed activities as director of Escola Superior de Música de Blumenau, 
manager of Orquestra de Câmara de Blumenau (1981 to 1993), producer of Interarte Produções Artísticas (SP), artistic director of 
Pró-Música of Florianópolis (1998 to 2009), general production director of operas and founder of Cia. Ópera de Santa Catarina. In 
1992, she received the award Top de Marketing e Vendas of the Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina 
(ADVB/SC) in the culture category and, in 2007, the award Medalha de Mérito Cultural Cruz e Sousa.
38 Director, playwright, scriptwriter and actor. He signs productions at theatre companies from Florianópolis such as Armação and 
O Dromedário Loquaz. Author of the plays Dona Maria, a louca, already presented in Brazil and in Portugal, As Quatro Estações and 
Flores do Inverno, published in the book Três dramas possíveis, as well as Contestado – A guerra do dragão de fogo contra o exército 
encantado and Eu confesso! President of Associação Catarinense de Letras e Artes (Acla).
39 Gaucho, architect, actor, scenographer and light technician. In Florianópolis, he founded the office Mantovani and Rita Arquite-
tura. In the beginning of the eighties, invited by the architect and general director Isnard Azevedo (1950-1991), he entered the 
theatre group O Dromedário Loquaz, where he performed on the spectacle Exercícios, Jogos e Cenas. One year later he made the 
scenography of Nó Cego, a play that won him the Bastidores trophy – Best Scenery.
40 Born in Criciúma (SC), graduate in architecture and urbanism at Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/1984), he is spe-
cialized in scenic costumes at École Supérieure des Techniques de la Mode in Paris (1999), master degree in Production Engineering 
(2004) and doctor degree in Engineering and Knowledge Management (UFSC – 2011). Nowadays he is a full professor of the Depart-
ment of Fashion at the Arts Centre at the State University of Santa Catarina (Udesc) and professor on the Fashion Post-Graduation 
Program at the same institution. He has a wide experience in the area of fashion and style, with emphasis on creation of scenic 
costumes and work with fashion such as the creation of fashion collections, production of fashion, style and exhibitions.
41 Since 1991 different public auditions have been made, from small recitals to large performances, involving sceneries, costumes, 
orchestra and hundreds of people. Vozes da Primavera has been one of the most prominent shows (onstage for 11 consecutive 
years in Florianópolis). The soprano Rute Gebler noticed the need for an environment for the qualification of singers in the city. In 
their surroundings are those interested in the development of the voice sung in different styles, from Brazilian and international pop 
music up to erudite and opera. One of the most active vocal groups within the state.
42 He was born in Florianópolis (SC), graduated in Architecture at the Federal University of Santa Catarina (UFSC). He coursed sce-
nography with Rita Borges, scenographer graduated at Escola de Belas Artes of Rio de Janeiro, and he was a trainee at Escola de 
Samba Unidos da Vila Isabel, in Rio (1994). In 1999 and 2005, in Saint-Étienne, France, he made the allegory for the carnival parade 
and scenography for that city hall. He developed scenography works and props for the operas Cavalleria rusticana (2004), The magic 
flute (2005), Rigoletto (2006), La traviata (2007 and 2008), Elixir of love (2008), produced by Pró-Música of Florianópolis. Creating 
allegory for theatre, musical plays and for Carnival is his expertise.
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Rigoletto, an opera in three acts by Giuseppe Verdi, at Teatro Ademir Rosa, 
in CIC, had an agenda of four evenings in a row in 2006, with two different casts. 
One of the favorites by the Italian composer, the play was structured with the 
participation of the same work group that gathered Darcy, Della Rocca, Cunha, 
Mércia, Neyde, Montovani, Beirão, Polyphonia Khoros, Camerata Florianópolis 
and soloists, “an extraordinary commitment due to (sic) the complexity and re-
finement of the production”, according to Darcy in the listing. Acknowledgements 
were abundant, from those working in the backstage up to entrepreneurs, politi-
cians, journalists – all “friends of Pró-Música”.

Experience amassed in the past gains new vitality with the revival of La 
Traviata in 2007, on four evenings at CIC, for the celebration of the ten years 
anniversary of Aldo Baldin Festival with the local production of the seventh op-
era. With glory and pomp, in 2008, the spectacle marked 50 years of Sociedade 
Cultura Artística (Scar) from Jaraguá do Sul. After that there was Elixir of Love, 
an opera by Caetano Donizetti and, at last, in 2009, Rossini’s Barber of Seville, 
both in two acts. 

In the listing of the Barber of Seville, besides the artistic results, the social 
aspect stands out, for it assures the direct or indirect temporary employment of 
artists, technicians and artisans who “spared no effort to guarantee the excellency 
of an opera”. 

The unprecedented inclusion of a short text of then governor Luiz Hen-
rique da Silveira and of the State Secretary for Tourism, Culture and Sport 
Gilmar Knaesel, is a sign of approximation between culture and politics. The 
head of Executive approaches the value of art, social inclusion and civic eman-
cipation in Santa Catarina. “The state government does not neglect the sup-
port to diffusion of symbolic assets, immaterial patrimony that nourishes the 
soul and provides meaning to future.” Knaesel mentions difficulties with fund-
raising, budget cuts, and the commitment for the maintenance of “a great cul-
tural producer who has the responsibility to promote art and social inclusion”. 
Arguments soon get lost, for in 2010 the end of state government support 
hindered the realization of the festival, retaken in 2011 and definitely termi-
nated in 2014.

In the field of erudite music and dance, Pró-Música has changed a perverse 
logic. In the reverse order of a mindset according to which, over the years, attrac-
tions of the best of cultural entertainment have overlooked Florianópolis and ex-
cluded the state from the tours of great shows in the South region of the country 
in favor of Curitiba and Porto Alegre, the institution has become the representa-
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tion of a stage where lyric artists long to perform for professional development. 
Since it was created, the yearly seasons include national and international shows 
of quality. The possibility of coming, being, returning cross pathways of legitima-
tion and belonging. The exclusive public, inclusion in a season and the chance of a 
prize are incentives for those interested in exposure and curriculum. Florianópolis 
is the guarantee of good listing learning, interaction, generous space in the me-
dia, proper attitude on interactions, artistic care with reception at the airport and 
dressing room details and, best of all, a booked up theatre with an educated and 
warm audience.

Apart from music, there are still other formal image tic virtues achieved 
by the triad Cunha, Beirão and Mantovani, professionals in the performing arts, 
fashion and architecture, respectively. Sheer substance, the atmosphere creat-
ed for the direction and costumes was highlighted with the scenography and 
the light adjustments by Mantovani, connecting in a transcendental way the old 
and the contemporary, past and present, local and universal. Perspicacious, he 
used to transport the scenographic projects into architecture in favor of mon-
umental structures, of impact to aesthetic aspects. With expertise, bold, rig-
orous and a profound researcher, he has enhanced the symbolism suggested 
at the staged works, some of which already with video technology. He passed 
away prematurely but left a precious legacy in the culture of Santa Catarina. He 
was part of technical teams that carried out notable works in the nineties such 
as Catharina, uma ópera da Ilha (1996), by Áprika Art Production; IN’Perfeito 
(1997) and Violência (2000), by the group Cena 11 Cia. de Dança; Sim, eu sei 
(1992) and Pronome Fausto (1993), by Grupo de Teatro Armação; Dona Maria, 
a louca (1999) and Quinnipack – Mundos de vidro (2002 and 2005), by Grupo 
de Teatro O Dromedário Loquaz. With Pró-Música, he did Cavalleria rusticana 
(2004), The Magic Flute (2005) Rigoletto (2006), La traviata (2007), Elixir of love 
(2008) and Barber of Seville (2009). With the show IN’Perfeito he received the 
coveted prize for the best scenic conception awarded by Associação Paulista de 
Críticos de Arte (APCA). 

Cunha testifies about Montovani: “[...] above all else he was a creator, and 
all his creations, without exception, have become inextricable part of the shows. 
When he created a scenic space, he made his art dialogue with all the other el-
ements composing the work. To him, aesthetics had to lead to emotion. That 
was the only way for it to become art. I’ve had the privilege to work with Sylvio 
for many years as a stage director as well as an author. At all times, more than  
scenographer and light technician, he was co-auhtor (sic)”43.

43 Interview on 23.11.2011. From the site <https://odromedarioloquaz.wixsite.com/grupo-de-teatro/sylviomantovani>.



The opera Barber of Seville, by 
Rossini, produced in 2009, with 
a great cast and sophisticated 
costumes and scenery. Photo 
by Danísio Silva | O barbeiro de 
Sevilha, de Rossini, produzida 
em 2009, tem grande elenco 
e traz figurino e cenário 
sofisticados. Foto Danísio Silva
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Just like Beirão and Montovani, Cunha has made use of his own experience 
with plays for the scenic direction of Cavalleria rusticana, The magic flute, Rigo-
letto, La traviata, Elixir of love, Barber of Seville, productions by Pró-Música, and 
Carmen (Bizet) and The Marriage of Figaro (Mozart), initiatives of Cia. Ópera de 
Santa Catarina44, Pró-Música’s offshoot created in 2009. About Darcy, Cunha ad-
mits having difficulties to define such a discreet protagonist.

“A modest person but a deep connoisseur of what he does and likes, a fact 
that gets unveiled clearly on the spectacles prospects.” In the chronological de-
tachment of actions, in the historical process “someone deeply involved stands 
out, the initial idea of a quiet person is replaced by that of someone who is capa-
ble of bringing novelties, the erudite music and ballet that many people did not 
have conditions to get away from the city to watch”. 

An opera researcher, he faced the challenging invitation. To direct operas he 
developed a process similar to drama. Similar but not the same, because perform-
ing arts are more flexible, they allow for more freedom. In an opera, demarcation, 
scores, more than one director, scenic director, music director – among the many 
arrangements, assembly and language that must be as close as possible to the 
original one because, in principle, Pró-Música is committed with educating the 
audience, in other words, Florianópolis was attending to those spectacles for the 
first time. “We had no reason to create a different version, we were dealing with 
a public of beginners”, said Cunha. Starting in 2004, he established for himself the 
purpose of not to copy or repeat what had been seen on stage or on audiovisual 
works. The greatest concern? Being creative in the limits set by the music score. 
Creative and complex. Professionally, the journalist Rejane Wilke45 has followed 
the seasons. For her, the only way to stage an opera, something that seems uto-
pia for a city still convinced of its own modesty, is through the partnerships with 
Polyphonia Khoros, Camerata Florianópolis and the obstinate work of a team of 
specialists. “That was likely the period when Pró-Música bloomed the most. The 
operas followed one after the other, concerts were non-stop, it was work every-
where: only those who have already plunged into the intricate operations to stage 
an operatic show know the real meaning of the expression ‘get down to business’. 
It is a world of unimaginable complexities.”

The journey has not been only glory, the flowering road has also had dam-
ages and failures, in the meanders between art and politics, such as in 2008 when 

44 Founded in 2009, Cia. Ópera de Santa Catarina has been acknowledged, from its foundation, as a reference on the staging of 
operas.
45 Graduated and a specialist in journalism at Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). She also graduated in 
music (piano) at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS). In 2006 she concluded post-graduation in Education and Sexu-
ality at the State University of Santa Catarina (Udesc), and published the book O fim do desejo no casamento sem fim (Ed. Insular). 
She has published articles in the newspapers O Estado, A Notícia, Zero Hora, Diário Catarinense, Gazeta Mercantil, O Estado de S. 
Paulo, Folha da Lagoa, O Continente, NotiSul; in the magazines Mares do Sul, Estilo Zaffari, Viver Bem, Cartaz Cultura e Arte, and 
others. She has been a press agent with Fundação de Economia e Estatística do RS (1978-87) and with the Symphonic Orchestra of 
Porto Alegre – Ospa (1989-94).
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Pró-Música and another nine institutions and companies involved with cultural 
projects46 in the state found themselves in the clutches of Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina (TCE/SC) being demanded explanations and juridical ar-
rangements. In their controlling part, the organ’s audit pointed out deficiencies in 
the government’s actions to promote and value culture in the 2008 finances with 
resources from Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (Funcultural). The lack of 
technical and merit analysis and the weakness of the assessment constitute irreg-
ularities by the Executive. Ensured through transfer by taxpayers of the Tax over 
Circulation of Goods and Services (ICMS), the budgetary, financial and accounts 
management of Funcultural was then exercised by the system Sistema Estadual 
de Incentivo ao Turismo, Esporte e Cultura (Seitec), an office linked to Secretaria 
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL). More than the plight, the grind-
ing of teeth and slander, these and other similar attitudes related to the good 
and regular evidence of resource investment have guaranteed learning with the 
correct execution of projects, especially on the documentary rigor of accounts 
demanded by the laws of cultural incentive.

Endless narrative, a project for qualification in the sphere of erudite music, 
an example of faith in art, Pró-Música has showed up in other interstices, history 
follows vibrant in the timeline, now in high speed, in the flow of renovation, in the 
agendas of Polyphonia Khoros, of Cia. Ópera de Santa Catarina, in the career of 
singers, composers, maestros choreographers, costume makers, props specialist, 
dancers, extras. The “revolution” mentioned by Della Rocca, when he admitted 
the creation of a market for lyric singing within the state from opera productions 
in the beginning of the twentieth century, is also present in the success of Ca-
merata, the cultural product that attracted 180 thousand spectators, which is no 
small achievement for Santa Catarina.

46 Besides the association Pró-Música of Florianópolis, the organizations that were listed by TCE/SC were Instituto Festival de Dança 
de Joinville, Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, LGP Produções Artísticas Ltda., Associação Cultural Orquestra Sinfônica de 
Santa Catarina, Associação Filarmônica Camerata Florianópolis, Gráfica Avenida Ltda., Grupo Teatral Terra-Laguna, Instituto Jara-
guá do Sul Turismo & Eventos and Fundação Cultural de Timbó.
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47 1975 – Ballet Stagium, Lira Tênis Clube; 1976 – Ballet Stagium, TAC; 1979 – Les Etoiles de L’Ópera de Paris e Las Estrellas Del Teatro 
de Colon, Arg., TAC; 1980 – Ballet Stagium, TAC; 1980 – Bailarina birmanesa Flora Gatha, TAC; 1981 – Ballet Stagium, TAC; 1983 – 
Ballet Stagium, TAC; 1984 – Barre Philips e Dominique Petit, contrabaixo e dança, França. CIC; 1986 – Ballet Teatro Guaíra e Orq. Sinf. 
do Paraná, CIC; 1992 – Ana Botafogo e Paulo Rodrigues, TAC; 1994 – Ballet Stagium, TAC; 1995 – Ballet Stagium, CIC; 1995 – Ballet 
Stagium e Coral Jovem da Televisão Russa, CIC; 1997 – Ballet Stagium, CIC; 1998 – Ana Botafogo e Paulo Rodrigues. Participação da 
Escola Albertina Ganzo, com o Gaya Grupo, CIC; 1999 – Cecília Kersche e Dmitri Goudanova. Participação do Ballet Paula Castro (SP) 
e Coral Infantil do Colégio Coração de Jesus. CIC; 2000 – Ballet em noite de gala com Ana Botafogo e Marcelo Missailidis, e o Ballet 
Paula Castro, CIC; 2000 – Tango, seducion, CIC; 2001 – Kirov Ballet, CIC; 2002 – Cia. de Dança de Lisboa, com apresentação em Lages, 
Jaraguá, Criciúma e Florianópolis; 2003 e 2004 – Ballet em noite de gala. Escola Albertina Ganzo, que se reapresenta em 2004 em 
Ballet de Óperas Famosas, sob a direção de Barbara Rey, CIC; 2006 – Três momentos de amor com Ana Botafogo e a pianista Lilian 
Barreto, CIC; 2007 – Gala ballet com Cecília Kersche &Vitor Luiz, e Cia. Jovem Ballet sob a direção de Barbara Rey, CIC; 2008 – Cia. 
Antonio Márquez – Ballet Flamenco, Espanha, CIC, e Lês Ballets Jazz de Montreal, CIC; 2009 – Ballet Nacional de Marseille, França, 
Teatro Pedro Ivo, e musical argentino Tango-a-Tierra, Cia. de Tango, Teatro Pedro Ivo.

A escrita e os relatos de Darcy Brasiliano dos 
Santos revelam poucas referências sobre as significativas 
aproximações entre a Associação Pró-Música de Florianó-
polis e o contexto da dança em Florianópolis. Sem querer, 
nas falas e nas escritas sempre dá maior relevância à mú-
sica, quase como se não tivesse tido dança no percurso, 
ajudando a constituir o imaginário de pesquisadores con-
temporâneos deste universo. As ressonâncias das tempo-
radas não se restringem aos grupos musicais, cantores, 
orquestras, coros. Nas representações e no alargamento 
do sensível, ela envereda de imediato para a oferta de 
espetáculos de dança, a começar pelo Ballet Stagium, 
uma das mais importantes companhias de balé fundada 
em 1971 na cidade de São Paulo. Além de proporcionar 
18 espetáculos47 nas 38 temporadas entre 1975 e 2009 
com um repertório abrangente – do clássico ao moderno 
e o contemporâneo –, também valoriza a partir de 1998 
o trabalho de grupos, artistas e escola de dança de Flo-
rianópolis. Assim como legitima a música erudita e popu-
lar, a instituição estimula os criadores da chamada arte 
do movimento da cidade. Do montante dos espetáculos  

Escritura no imaginário da dança
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de dança, incluídos oito são de companhias internacionais: Argentina, Portu-
gal, Espanha, França, Rússia e do Canadá.

O Stagium destaca-se no percurso. Com nove vindas e responsável pelo mo-
mento inaugural da dança na Pró-Música, o grupo cria impacto, forma amplo pú-
blico entre 1976, 1980, 1981, 1983, 1994, 1995 em duas ocasiões, e, por fim em 
1997. A estreia começa com uma noite no Lira Tênis Clube, o que basta para virar 
acontecimento aguardado dali adiante. Darcy anota: “Um estrondoso sucesso”. Na 
segunda vez, em 76, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), a companhia faz duas noi-
tes. Em 80 e 83, também no TAC, três noites sucessivas. Em 94, retorna ao TAC em 
dia único. Em 95, no teatro do CIC, vem em maio e em outubro, quando compar-
tilha o palco com o Coral Jovem da Televisão Russa. Em 97, a última vinda se dá 
em apresentação única. Entre as coreografias apreciadas em Florianópolis, as mais 
importantes da história da companhia, como Kuarup ou a Questão do índio, Coi-
sas do Brasil, Estudo brasileiro n.º 01 – Maracatu, A mi América, Estudo brasileiro  
n.º 02 – Batucada, Qualquer maneira de amor vale amar, Santa Maria de Iquique, 
Vida, Mundo em chamas, Uirapuru, O mandarim miraculoso, Quadrilha, Estudo 
brasileiro n.º 06 – Modinhas, Paulistânia (Retratos da cidade de São Paulo).

Ballet Stagium: 
um acontecimento 
em Florianópolis. 
Em 40 anos, a 
companhia de São 
Paulo integrou 
nove vezes a agenda 
da Pró-Música 
com espetáculos 
memoráveis que 
estão na história da 
dança brasileira. 
Fotos Reproduções 
Danísio Silva | 
Stagium Ballet: 
important event 
in Florianópolis. 
In 40 years, this 
ballet company 
from São Paulo, 
for nine times, 
was part of the 
Pró-Música agenda 
with memorable 
performances 
which are part 
of history of 
Brazilian dance. 
Reproduction 
pictures by Danísio 
Silva
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A linha de atuação adotada pela companhia criada em plena ditadura  
militar, em 1971, transforma a cena brasileira pela ousadia criativa. Dança poli-
tizada que refuta os cânones hegemônicos internacionais, assume um discurso 
próprio e propõe pensar o Brasil com um repertório desafiador para a censura. 
Marika Gidali e Décio Otero, os fundadores, de modo inédito assinam as pró-
prias coreografias com temas provocadores para aquele período como a desi-
gualdade social, o racismo, a violência. Primeiro grupo a incorporar a música 
popular brasileira em sua trilha sonora, vai de Norte a Sul do País, aproveita 
as viagens para pesquisar linguagens corporais, muda noções coreográficas ao 
aproximar o clássico e o moderno, instaura novos códigos não só nos aspec-
tos poéticos mas na relação com o público que pode estar em grande palco de 
teatros ou na periferia, em escolas, centros comunitários, favelas, estações de 
metrô e presídios. Entre 1971 e 2009, o Stagium contabiliza 3.359 espetáculos, 
assistidos por 1.851.692 de pessoas, número certamente incrementado pelas 
sucessivas apresentações e público fiel em Florianópolis. 

O reconhecimento e a gratidão do Stagium à Pró-Música estão na placa 
ofertada a Darcy em 1997 com a inscrição de uma frase de Bertold Brecht: 
“Existem homens que trabalham um dia e são bons, existem outros homens 
que trabalham um ano e são melhores, existem os que trabalham muitos anos 
e são muito bons, mas existem os que trabalham toda a vida, esses são im-
prescindíveis”. 

Expoentes do balé latino-americano, reconhecidas internacionalmente, as 
bailarinas brasileiras Ana Botafogo e Cecilia Kersche não poderiam estar de fora 
dessa história. Nas representações entre o local e o nacional, o moderno e o clás-
sico, noites de galas e peças diversificadas na agenda de dança, Ana Botafogo tem 
plateia cativa. Nome consagrado da dança clássica, a primeira bailarina do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro se entrecruza com a Pró-Músi-
ca em 1992, 1998, 2000 e 2006. Inicialmente, traz 
In concert, com Paulo Rodrigues. 

A prática de aproximar a arte local com 
um trabalho consagrado, se ins-
titui no programa de 1998 
novamente com Ana Bota-
fogo e o bailarino Paulo Rodrigues para duas noites 
no CIC com Divertissement que se compõe das co-
reografias Swits e Romeu e Julieta. Além da estrela, 
o palco se abre à participação do Gaya, 
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grupo formado por alunas da Escola Albertina Ganzo48, inscrita desde 1950 como 
pioneira na história da dança de Florianópolis. Em 2000, Botafogo dá brilho ao pro-
grama Ballet em noite de gala com Marcelo Missailidis, primeiro bailarino do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, e o Ballet Paula Castro (SP). Em 2006, mostra Três mo-
mentos de amor, compartilhados com a pianista Lilian Barreto e direção cênica de 
Cláudia Botelho. O êxito dessas conexões serão marcantes nos anos 2000 com os 
espetáculos Ballet em noite de gala, Balé de óperas famosas e Gala ballet montados 
em formato similar: dois atos, um com celebridades e outro com “prata da casa”. 

Cecilia Kersche, admirada em palcos dos quatro continentes do mundo, vem 
em 1999 e 2007. No primeiro momento, em duas noites de Ballet internacional 
no CIC, brilha com Dmitri Goudanova, solista do Ballet Bolshoi, medalha de ouro 
no Concurso Internacional de Paris. O eclético programa tem ainda a participação 
especial do Ballet Paula Castro e o Coral Infantil do Colégio Coração de Jesus, 
de Florianópolis. Essas aproximações inusitadas alcançam relevância sobretudo 
com a Escola Albertina Ganzo, onde as profissionais da dança, Barbara Rey49 e 
Malu Rabelo50, encontram oportunidade. Barbara contabiliza na carreira quatro  

48 Albertina Saikowska de Ganzo nasceu no Cáucaso russo, de onde a sua família foge do regime bolchevique. Da Lituânia, segue 
para a França e, mais tarde, para o Brasil. Forma-se na Escola de Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1937, casa com 
Juan Carlos Ganzo Fernandez. Vindo morar em Florianópolis, abre uma academia de balé, a Escola de Danças Clássicas Albertina 
Ganzo, inaugurada em 1950. Clorinda Ganzo Pereira, a filha, assume a direção em 1974, amplia o ensino: do balé clássico passa a 
oferecer jazz, sapateado americano e dança flamenca.
49 Bailarina, coreógrafa e maitre de balé. Fundadora e diretora do Jovem Ballet de SC, presidente da Associação Profissional de Dan-
ça do Estado de Santa Catarina – Aprodança (2004-2009), membro do Conselho Estadual de Cultura de SC (2005-2010), professora 
autorizada a ministrar aula da técnica Beamish Bodymind Balancing®, membro do Conselho Internacional de Dança – CID Unesco, 
organizadora da mostra de dança Exercícios Cênicos e do Seminário Verso. Coordenadora artística do Festival Bento em Dança, 
Bento Gonçalves (RS). Atua como professora e coreógrafa residente. Convidada em cursos e em companhias como o Teatro Colón 
de Buenos Aires, Cia. Deborah Colker, Fundação Maximiliano Guerra e o Ballet del Mercosur, Buenos Aires. Integra júris e ministra 
cursos em eventos como o Festival de Dança de Joinville, Prêmio Desterro, Seminário de Verão da Universidade das Artes e Puerto 
Vallarta, no México.
50 Tem formação em balé clássico e método Bertazzo, trabalha com o Grupo Cena 11 Cia. de Dança desde sua fundação, propondo 
pesquisas sobre percepções corporais.
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momentos na Pró-Música: em 1998, 2003 e 2004 participa como coordenadora 
na Escola Albertina Ganzo, em 2007, faz a estreia com o projeto independente 
Jovem Ballet de Santa Catarina51. Em 2003, a noite de Ballet de óperas famosas 
reúne quatro coreografias, duas de Flavio Vargas e duas de Barbara com o corpo 
de baile por ela dirigido na escola.

Um ano depois, no Ballet em noite de gala, ainda com a mesma escola, 
em dois dias consecutivos no CIC, assina a direção e coreografia do espetáculo 
As lendas e o ballet clássico, que envolve 35 profissionais numa pesquisa sobre a 
aproximação da literatura e os roteiros coreográficos de grandes balés. Inspira-se 
na lenda do violino da morte e aproxima Dança macabra, de Saint Saëns, e Valsa, 
de Maurice Ravel, dois compositores franceses executados por Eduardo Titton no 
violino e Alberto Heller no piano. “Criei um roteiro próprio inspirado na lenda do 
violino da morte”, diz a coreógrafa. 

Morte e renascimento, o eterno ciclo da vida. Em agosto de 2007, o progra-
ma Gala ballet reúne Cecília & Vitor Luiz, e legitima a estreia da Jovem Ballet sob 
a direção de Barbara Rey. Os figurinos de José Beirão e a cenografia de Antonio 
Chiarello potencializam as concepções da coreógrafa e engrandecem o trabalho. 
Em novembro, a companhia integra o elenco da ópera La traviata. Na memória da 
diretora, até então nunca alguém tinha bancado suas ideias coreográficas. “Não 
foram superproduções, mas importantes na época como respaldo e incentivo”, 
diz ela. Esses trabalhos impulsionaram a criação do projeto Jovem Ballet, compa-
nhia profissionalizante, lugar onde os bailarinos podem continuar os estudos e, 
idealmente, começam a ganhar os primeiros cachês. Sem patrocínio, suspende as 
atividades em 2011 para retomá-las em 2015 só dando aula gratuitamente para 
alunos avançados. “Continuo com o apoio de Aline Menezes, diretora da Cena-
rium Escola de Dança que nos acolhe até hoje.” A experiência é enriquecedora 
tanto como coreógrafa, diretora e produtora. Apesar que já fazer direção cênica 
na escola e atuar como diretora do corpo de baile, a responsabilidade de coreo-
grafar grande parte do espetáculo, idealizar e realizar um completo para uma ins-
tituição como a Pró-Música está na memória como fator significativo na carreira. 
Inspirador, dá estímulo para projetos futuros. “Aprendo todo dia, mas com esses 
trabalhos amadureci profissionalmente. Talvez ter coragem tenha sido o maior 
aprendizado”, analisa ela.

No pavimento da dança, há outras singularidades, como a aproximação 
em 1979, de Les Etoilles de L´Ópera de Paris e Las Estrellas Dell Teatro de Co-
lon, da Argentina, ou a exuberância do Balé Teatro Guaíra acompanhado pela Or-
questra Sinfônica do Paraná, patrimônios culturais daquele Estado que ocupam  

51 Criado em 2006 é dirigido por três das mais conceituadas professoras da Escola de Dança Albertina Ganzo: Ivana Bonomini, Malu 
Rabelo e Barbara Rey. A partir do corpo de baile da escola, sob a direção de Barbara desde 1999, o Jovem Ballet é formado por um 
elenco de 14 a 24 anos com o objetivo de proporcionar experiência cênica e base profissional.
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o teatro do CIC em 1986. Uma das mais importantes companhias do Brasil, tem 
larga representatividade no contexto da dança com a divulgação de espetáculos 
de incentivo artístico, acessibilidade à arte e formação de plateia.

A vinda de outros grupos ajudam a criar densa escritura na história da dan-
ça de Florianópolis, tanto que o Kirov Ballet, da Rússia, em única apresentação no 
CIC em 2001, tem ingressos esgotados num vapt-vupt. “O espectro da rosa é o es-
petáculo mais aguardado da temporada”, escreve Darcy. Sinônimo de excelência 
e tradição, o Kirov faz turnê com diferentes repertórios nas cidades de São Paulo, 
Florianópolis, Porto Alegre e Recife. O programa em Santa Catarina, ao contrário 
da capital paulista, não contempla a íntegra de O corsário, concebido em 1856, e 
raramente visto em versão completa. Em três partes, Florianópolis vê um mosaico 
de trechos de peças. 

Para abrir a temporada em 2002, a Companhia de Dança de Lisboa, reco-
nhecida em âmbito internacional com um repertório que transita entre o moder-
no e o contemporâneo, inclui na agenda, além da Capital, outras cidades do Es-
tado. O espetáculo Cabo da Boa Esperança, criado em 1997 pelo diretor artístico 
José Manuel Oliveira para estrear junto à Torre de Belém, nos festejos dos 500 
anos de Vasco da Gama para a Índia, é atração em Florianópolis e Lages, onde bri-
lha no Teatro Marajoara. Em Jaraguá do Sul, no teatro da Scar, o grupo apresenta 
Nos silêncios da Lua. 

Em 2008, no CIC, mais duas atrações significativas. Em agosto, Les 
Ballets Jazz de Montreal e, em setembro, a Cia. Antonio Márquez, que traz 
a luxúria e a beleza do balé flamenco. Para a companhia do Canadá, o ma-
terial de divulgação recorre a uma prática adotada desde os primórdios da 
Pró-Música, a de incluir no release (material informativo) comentários de 

críticos. “Eles possuem o dom da perfeição e de uma 
audácia com o sopro da jovialidade. É mais do 

que dançar, é fazer da música um espetáculo  
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de deslumbramento”52, escreve Adele Nickel, do The Village Voice, de Nova 
Iorque. “É uma dança refinadíssima de estilo neoclássico com origem no puro 
jazz. Pura e simplesmente sedução! Uma verdadeira demonstração de talento, 
virtuosidade e modernidade”53, informa Mya Tannebaum, do Corriere Della 
Serra, de Roma, na Itália. 

Nessa listagem, a vizinha Argentina traz o erotismo do tango, declarado pela 
Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. Em 2000, Florianópolis vê Tan-
go, seducion que reúne 11 bailarinos e um cantor com coreografia e direção artística 
de Gustavo Russo. Em 2009, no Teatro Pedro Ivo, o espetáculo Tango-a-Tierra traz 
um corpo de baile, orquestra e cenário para mostrar um panorama entre o século 
20 e 21 em diferentes estilos – do clássico, das ortodoxias e inovações. 

Em 2009, outro ponto de deslumbramento: o Ballet Nacional de Marseille, 
uma das mais prestigiadas companhias da Europa que investiga novas formas de 
balé contemporâneo. Primeira cidade a receber o espetáculo Metamorphoses no 
Brasil, a peça criada em 2007 para o Grande Teatro de Luxemburgo faz uma livre 
adaptação de um poema mitológico de Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.) com cenário e 
figurino dos designers brasileiros, os irmãos Fernando e Humberto Campana. As 
celebrações do Ano da França no Brasil justificam o diálogo entre os dois países e 
asseguram apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

52 <http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tar?mod=pagina&id=8031&grupo=>. Acesso em: 04.06.2019.
53 <http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tar?mod=pagina&id=8031&grupo=>. Acesso em: 04.06.2019.

Balé Kirov: em 2001, 
turnê no Brasil 
com uma noite em 
Florianópolis com 
ingressos esgotados 
num piscar de 
olhos. Foto Acervo 
Pró-Música e 
Divulgação Kirov 
Ballet | Kirov 
Ballet: in 2001, on 
a Brazilian tour 
with one night 
in Florianópolis, 
tickets sold out in 
no time. Pictures 
from the Pró-
Música archives 
and Kirov Ballet 
advert
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Sandra Meyer54, uma das principais referências na dança contemporânea 
de Santa Catarina, associa a juventude ao seu Darcy quando, no fim dos anos 
1960, ele e o pai, o artista modernista Meyer Filho55, constroem casas próximas 
uma da outra. Os Meyer se instalam na rua Altamiro Guimarães e os Santos numa 
transversal, a uma quadra, na Germano Wendhausen 51, que depois passa a ser 
105, e sede permanente da Pró-Música. Vizinhos e colegas no Banco do Brasil, as 
famílias Meyer e dos Santos convivem entre os encontros e brincadeiras de rua 
dos filhos e os lanches da tarde, práticas sociais organizadas pelas mulheres. Em 
meados dos anos 70, Sandra passa a acompanhar as iniciativas da Pró-Música, em 
especial o Ballet Stagium. “Era um encantamento, a gente ficava aguardando todo 
o ano qual seria a companhia a vir”, porque a única possibilidade de ver algo novo 
era por meio da instituição que faz toda a diferença num lugar acostumado aos 
balés de fim de ano, voltado as mães, pais e amigos. “Antes que as escolas pudes-
sem formar bailarinos com outras possibilidades estéticas, a Pró-Música prepara 
o público, aponta as novas tendências da dança que se abrem historicamente na 
cidade só a partir de 1976”, lembra Sandra que crê ter visto todas as montagens 
do Stagium. “Eu saía perturbada, muito tocada.”

54 Nascida em Florianópolis (SC). Aposentada como professora, pesquisadora e doutora ligada ao curso de licenciatura em teatro 
no Programa de Pós-Graduação em Teatro – mestrado e doutorado – do Centro de Artes da Udesc, autora de livros, como A dança 
cênica em Florianópolis (1994) e As metáforas do corpo em cena (2011), ela também está na história cultural do Estado como atriz 
e bailarina junto a Persona Cia. de Teatro (2002 a 2008). Em setembro de 1984, funda e dirige o Ballet Desterro, grupo de dança 
contemporânea nos anos 1980 que a partir da tradição do balé clássico, adota procedimentos contemporâneos. Também tem uma 
importante atuação como crítica de dança.
55 Nascido em Itajaí em 1919, morre em Florianópolis 1991. Consagrado como o pintor dos galos, representava quintais e galos fan-
tásticos. Formado em ciências contábeis e funcionário do Banco do Brasil, participa como ilustrador da revista Sul, ajuda a fundar 
e preside o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis (GAPF), responsáveis pela introdução do modernismo em Santa Catarina. 
Organiza os dois primeiros salões de artes de Santa Catarina. Seu amplo legado inclui trabalhos realizados em guardanapos dos ba-
res e em folhas de cheque. Também expôs, individualmente, em galerias profissionais e museus do Rio de Janeiro (Galeria Penguim, 
1960), Belo Horizonte (Museu de Minas Gerais Pampulha, 61) e São Paulo (Casa do Artista Plástico, 1963 e 64).
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As coreografias são impactantes. Sandra lembra do teatro lotado com  
Kuarup, em que os índios tombam e morrem, uma força imagética incrível!” 
Pelo Stagium, uma mostra que a dança pode ser de outra forma, algo que in-
corpora a técnica do clássico e do balé com temática social, ou seja, um flerte 
com a modernidade. Em plena ditadura militar há essa força capaz de nutri-la 
e prepará-la para o futuro. A agenda da Pró-Música, segundo Sandra, ajuda a 
moldar seu olhar artístico. “Pude compreender e visualizar que existiam ou-
tras danças, vi que precisava estudar, pesquisar. A Pró-Música é primordial, dá 
suporte de produção, organização, tem um teatro – primeiro no TAC, depois 
no CIC. Fundamental para aguçar os sentidos”, diz ela que também enaltece o 
comprometimento com o local, a chancela, as consistências, a parceria com a 
Escola Albertina Ganzo e os artistas da cidade que sabiam: “O que vem pela Pró-
-Música passou por um crivo técnico e artístico”.

Nas voltas que a vida dá, de espectadora à crítica de arte no começo dos 
anos 2000, em atuação no jornal A Notícia, no caderno Anexo, Sandra acompa-
nha a programação neste papel. Em elegante texto, registra a vinda do Kirov. Ao 
comentar cada um dos trechos apresentados em Florianópolis, lamenta a retirada 
da coreografia Manon, “carro-chefe da companhia pelo País e que sinaliza clara-
mente a transição da dramaturgia do Kirov para a contemporaneidade”. Sobre o 
Espectro da Rosa, “obra imortalizada por Nijinksi e lindamente dançada por An-
drei Merkuryev, revela a importância de Mikhail Forkine como criador de uma ex-
pressividade típica do balé do início do século 20”. Encerra a análise contando que 
os ingressos se esgotaram em apenas 45 minutos, algo revelador de que a cidade 
anseia por receber espetáculos nacionais e internacionais representativos. “Um 
sinal de alerta a ser considerado para a efetivação de projetos de investimento 
desta natureza por parte do empresariado local e para o envolvimento maior por 
parte das instituições públicas da área cultural do Estado.”56

Em 2003, destaca Ballet de noites famosas. Sob o título Exercício de balé, si-
tua a parceria entre a Escola Albertina Ganzo e a Pró-Música que “se converte em 
momentos em que as alunas, em sua maioria jovens entre 13 e 19 anos, podem 
exercitar seu aprendizado para além dos festivais de dança e espetáculos de fim 
de ano, e quem sabe provocar o nascimento de outras oportunidades e espaços 
de atuação para a área de dança”57. Do mesmo modo, comenta As lendas e o bal-
let clássico: “Decidida a investir também nos artistas locais, a Pró-Música cumpre 
seu papel fomentador, proporcionando a maior profissionalização dos agentes de 
ambas as áreas, dança e música”58.

56 Kirov Ballet garante lugar de honra no Olimpo. Jornal A Notícia, caderno Anexo, Joinville, p. 3, 2 set. 2001.
57 Exercício de balé. Jornal A Notícia, caderno Anexo, Joinville, p. 6, 22 out. 2003.
58 Academia Ganzo revela amadurecimento. Jornal A Notícia, caderno Anexo, Joinville, p. 3, 13 mai. 2004.
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Em 2009, em diálogo com a França, a Pró-Música promove  
o espetáculo Marseilles National Ballet, com cenário criado 
pelos designers e irmãos Campana. Foto Danísio Silva |  
In 2009, on a dialogue with France, Pró-Música promoted  
the show Marseilles National Ballet, with scenery created  
by the Campana Brothers. Photo by Danísio Silva
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À luz da atualidade, a instituição tem uma perspectiva curatorial, traz o  
grupo mais instigante da época com produções inusitadas que pensam o Brasil, 
obras de importância fundamental na produção e renovação de linguagens. “É as-
sertivo quando escolhe algo com força estética, política e poética. Essa visão, não 
sei se tão consciente, mas fato que o que traz faz grande diferença, fundamental 
para mim.” A imagem de Sandra sobre Darcy é a de um homem sempre elegante, 
que não fala muito, preciso e delicado, focado e persistente. Admira-se na fase 
áurea da Pró-Música quando percebe que não há ninguém igual na cidade, capaz 
de manter uma associação musical forte, de grande credibilidade. Apesar do ce-
nário cultural inóspito, ele coloca Florianópolis no mapa do mundo.

Palco democrático, em 40 anos de atuação o conjunto de eventos da Pró-
-Música constitui um campo de investigação e reflexão em Florianópolis que re-
verbera em diferentes atuações. Seja como espectadores, artistas envolvidos ou 
pelas tessituras da programação, histórias são articuladas, sensações e conceitos 
firmados. Sandra Meyer e Barbara Rey seguem no circuito, atuantes, combativas.

Sandra Meyer, 
pesquisadora do 
universo da dança, 
reconhece o papel 
de Darcy e da Pró-
Música na oferta 
de espetáculos 
inovadores 
no panorama 
brasileiro. Foto 
Danísio Silva | 
Sandra Meyer, a 
researcher in the 
universe of dance, 
has acknowledged 
the role that 
Darcy and Pró-
Música played 
for innovative 
spectacles in the 
Brazilian panorama. 
Photo by Danísio 
Silva
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The performance Tango-a-Tierra,  
in 2009, attested connections with 
the neighboring country, Argentina. 
Photo by Danísio Silva | Espetáculo 
Tango-a-Tierra, em 2009, comprova 
conexões com a dança do país vizinho, 
a Argentina. Foto Danísio Silva
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The writing and the reports by Darcy Brasiliano  
dos Santos reveal few references about the significant 
approximation between Association Pró-Música of Flori-
anópolis and the context of dance in Florianópolis. Unwill-
ingly, he has always given more relevance to music almost 
as if there hadn’t been dance on the journey, thus allow-
ing the imaginary of contemporary researchers of this 
universe to establish. The resonance of seasons are not 
restricted to the music groups, to the singers, the orches-
tras, or to the choirs. Upon representation and enlarge-
ment of what is sensitive, he immediately heads towards 
the dance shows on offer, starting with Ballet Stagium, 
one of the most important ballet companies in the coun-
try, founded in 1971 in the city of São Paulo. Apart from 
providing for 18 spectacles47 during the 38 seasons be-
tween the years 1975 and 2009 with an extensive reper-
toire – from the classical to modern and contemporary –, 
 from 1998 the work of groups, artists and dance schools in 
Florianópolis has also been valued. By legitimating the eru-
dite and popular music this institution is an encouragement  

Writ ings on the Imagery of Dance

47 1975 – Ballet Stagium, at Lira Tênis Clube; 1976 – Ballet Stagium, at TAC; 1979 – Les Etoiles de L’Ópera de Paris and Las Estrellas 
Del Teatro de Colon, Arg., TAC; 1980 – Ballet Stagium, TAC; 1980 – Burmese ballerina Flora Gatha, TAC; 1981 – Ballet Stagium, TAC; 
1983 – Ballet Stagium, TAC; 1984 Barre Phillips and Dominique Petit, doubleness and dance, France. CIC; 1986 – Ballet Teatro Guaíra 
and Symphonic Orchestra of Paraná, CIC; 1992 – Ana Botafogo and Paulo Rodrigues, TAC; 1994 – Ballet Stagium, TAC; 1995 – Ballet 
Stagium, CIC; 1995 – Ballet Stagium and Young Choir of the Russian Television, CIC; 1997 – Ballet Stagium, CIC; 1998 – Ana Botafogo 
and Paulo Rodrigues. Participation of the Albertina Ganzo Ballet School, with the Gaya Grup, CIC; 1999 – Cecília Kerche and Dmitri 
Gudanov. Participation of the Paula Castro Ballet (SP) and Children Choir of the school Colégio Coração de Jesus. CIC; 2000 – Bal-
let em noite de gala with Ana Botafogo and Marcelo Missailidis, and the Paula Castro Ballet, CIC; 2000 – Tango, seducción, CIC; 
2001 – Kirov Ballet, CIC; 2002 – Cia. de Dança de Lisboa, with performances in Lages, Jaraguá, Criciúma and Florianópolis; 2003 e 
2004 – Ballet em noite de gala. Albertina Ganzo Ballet School, with new performance in 2004 of Ballet de óperas famosas, under 
the direction of Barbara Rey, CIC; 2006 – Três momentos de amor with Ana Botafogo and the pianist Lilian Barreto, CIC; 2007 – Gala 
ballet with Cecília Kerche & Vitor Luiz, and Cia. Jovem Ballet under the direction of Barbara Rey, CIC; 2008 – Cia. Antonio Márquez – 
Ballet Flamenco, Espanha, CIC, and Les Ballets Jazz from Montreal, CIC; 2009 – National Ballet of Marseilles, France, and Argentinian 
Musical Tango-a-Tierra, Cia. de Tango, both at Teatro Pedro Ivo.
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for creators of the so-called art of movement in the 
city. Of the amount of dance shows covered, eight are 
from international companies: Argentina, Portugal, 
Spain, France, Russia and Canada. 

Stagium stands out for its trajectory. With nine 
comings and responsible for the inaugural moment of 
dance within Pró-Música, the group has generated im-
pact, formed a large public in 1976, 1980, 1981, 1983, 
1984, two occasions in 1985 and, finally, in 1997. The pre-
miere happened on an evening event at Lira Tênis Clube, 
good enough to have become an eagerly awaited event 
from then on. Darcy notes: “A thundering success”. At 
the second show, in 1976, at Teatro Álvaro de Carvalho 
(TAC), the company performed on two evenings. In 1980 
and 1983, also at TAC, on three consecutive evenings. In 
1994 they got back to TAC on a single performance. In 
1995, at the CIC theatre, they went on stage in May and 
in October, when they shared the stage with the Young 

Choir of the Russian Television. In 1997, they came on a last single performance. 
Among the most appreciated choreographies in Florianópolis, the most impor-
tant ones in the company’s history have been Kuarup, or Questão do Índio, Coisas 
do Brasil, Estudo brasileiro n.º 01 – Maracatu, A Mi América, Estudo brasileiro  
n.º 02 – Batucada, Qualquer maneira de amor vale amar, Santa Maria de Iquique, 
Vida, Mundo em chamas, Uirapuru, O mandarim miraculoso, Quadrilha, Estudo 
brasileiro n.º 06 – Modinhas, Paulistânia (Retratos da cidade de São Paulo).

The line of action adopted by this company that was born under a full 
Military Dictatorship in 1971, has transformed the Brazilian scenery through 
its creative audacity. A politicized dance, refuting the hegemonic international 
canons, assumed their own statement and proposed to rethink Brazil with a 
repertoire that was challenging towards censorship. The founders Marika Gidali 
and Décio Otero, in unprecedented way, signed their own choreographies with 
provocative themes for that period of history, such as social inequality, racism, 
violence. First group to embody Brazilian popular music in their soundtrack, 
they travelled the country from North to South, researching body languages on 
their trips, they changed the notions of choreography when they approached 
the classic from a modern perspective, they set new codes, not only in poetic 
aspects but also in relation to the public, either on the stage of a theatre or 
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round peripheral neighborhoods, schools, community centres, slums, subway 
stations and prisons. Between 1971 and 2009 Stadium accounted for over three 
thousand and three hundred shows attended by over a million eight hundred 
and fifty one thousand people, a number that was boosted by the successive 
performances and the loyal public in Florianópolis.

The acknowledgment and gratitude from Stagium to Pró-Música can be 
seen on the plaque offered to Darcy in 1997 with the inscription of a quote by 
Bertold Brecht: “there are men who work for one day and they are good, there are 
other men who work for a year and they are better, there are those who work for 
many years and they are very good, but there are the ones who work a lifetime, 
they are indispensable.”

Prominent representatives of latin-american ballet, internationally ac-
knowledged, the Brazilian ballerinas Ana Botafogo and Cecília Kerche could not 
be left out. Between representations of local and national, modern and classical, 
gala nights and several plays in the dance agenda, Botafogo had a captive audi-
ence. Famous name in classical dance, the Prima Ballerina at Teatro Municipal 
do Rio met Pró-Música in 1992, 1998, 2000 and 2006. At the start she brought In 
Concert, with the ballet dancer Paulo Rodrigues. 

The practice of approaching the local art with an established work was 
at the program again with Botafogo and Rodrigues performing Divertissement, 
which was made from the choreographies Swits and Romeo & Juliet. Besides the 
star, the stage was open for the participation of Gaya, a group formed by students 
from Albertina Ganzo48, the dance school, since 1950 a pioneer in the history of 
dance of Florianópolis. In the year 2000, Botafogo brought glow to the program 
Ballet em noite de gala, with Marcelo Missailidis, First Dancer at Teatro Municipal 
of Rio de Janeiro, and Paula Castro Ballet (SP). In 2006 she showed Três momen-
tos de amor, along with the pianist Lilian Barreto and scenic direction by Cláudia 
Botelho. The success of these connections marked the year 2000 with the shows 
Ballet em noite de gala, Balé de óperas famosas and Gala Ballet, set up in a similar 
format: two acts, one with a celebrity and another with a “local treasure”.

Cecília Kerche, admired on stages of the four continents in the world, came 
in 1999 and 2007. In the first moment, on two nights of international Ballet at CIC, 
she shone with Dmitri Gudanov, solo dancer at the Bolshoi Ballet, gold medal at the 
Paris International Contest. The eclectic program also had the special participation 
of Paula Castro Ballet and the Children Choir of the former school Colégio Coração 
de Jesus, nowadays Colégio Bom Jesus, in Florianópolis. These unusual approaches 
achieved relevance especially with the dance school Albertina Ganzo, where the 

48 Albertina Saikowska de Ganzo was born in the Russian Caucasus, from where her family fled the bolchevique regime. From Lithu-
ania she went to France and later to Brazil. She qualified at the Escola de Ballet of Teatro Municipal do Rio de Janeiro. In 1937 she 
married Juan Carlos Ganzo Fernandez. When she came to live in Florianópolis she set up a ballet academy, Escola de Danças Clás-
sicas Albertina Ganzo, founded in 1950. Clorinda Ganzo Pereira, her daughter, assumed as a director of the academy in 1974, and 
extended the teachings: from classical ballet they started offering jazz, American tap dancing and flamenco.
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dance professionals Barbara Rey49 and Malu Rabelo50 have found opportunity.  
Barbara had four moments with Pró-Música in her career: in 1998, 2003 and 2004, 
she participated as the coordinator at Albertina Ganzo School; in 2007 she had a 
premiere with the independent project Jovem Ballet de Santa Catarina51. In 2003, 
the night of Ballet de óperas famosas gathered four choreographies, two by Flavio 
Vargas and two by Barbara with the corps de ballet directed by her at the school.

One year later, at the Ballet em Noite de Gala, still with the same school, in 
two consecutive performances at CIC, she signed the direction and choreography 
of As Lendas e o Ballet Clássico, involving 35 professionals in a research about the 
proximity between literature and the choreographic scripts for the great ballets. 
Inspired by the myth of the death violin she approached Dance macabre by Saint-
Saëns, and the Waltz by Maurice Ravel, two French composers, performed by Ed-
uardo Titton at the violin and Alberto Heller at the piano. “I have created a proper 
script inspired by the legend of the violin of death”, said the choreographer.

Death and rebirth, the eternal cycle of life. In August 2017, the program 
Galla Ballet united Cecília and Vitor Luiz, and validated the premiere of Jovem 
Ballet de Santa Catarina under the direction of Barbara Rey. The costumes made 

49 Ballerina, choreographer and ballet maȋtre. Founder and director of the project Jovem Ballet of SC, president of Associação Profis-
sional de Dança of the State of Santa Catarina – Aprodança (2004-2009), member of the State Board for Culture in Santa Catarina 
(2005-2010), authorized professor to teach through the technique Beamish Bodymind Balancing®, member of the International 
Dance Council at Unesco – CID Unesco, organizer of the dance expo Exercícios Cênicos and of Verso Seminar. Artistic coordinator of 
the Festival Bento em Dança, in Bento Gonçalves (RS). Works as a professor and resident choreographer. Guest at courses offered by 
companies such as Teatro Colón of Buenos Aires, Cia. Deborah Colker, the Foundation Maximiliano Guerra and Ballet del Mercosur, 
in Buenos Aires. She is a member of juries and teaches at courses on events such as the Joinville Dance Festival, the Prêmio Desterro, 
the Summer Seminar at Universidade das Artes and Puerto Vallarta, in Mexico.
50 With an education background in classical ballet and the Bertazzo method, she works with the dance group Grupo Cena 11 Cia. 
de Dança since it was founded, proposing research about bodily perceptions.
51 Created in 2006, the project was directed by three of the most distinguished teachers from the school Escola de Dança Albertina 
Ganzo: Ivana Bonomini, Malu Rabelo and Barbara Rey. Formed from the corps de ballet of the school, under the direction of Barbara 
since 1999, the Jovem Ballet of SC is composed of a 14 to 24-year-olds cast with the purpose of fostering scenic experience and 
professional foundation.
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by José Beirão and scenography by Antonio Chiarello brought potential to the 
choreographer’s conceptions and made the work great. In November the com-
pany integrated the cast of the opera La Traviata. In the director’s memory no-
body had backed her choreographic ideas so far. “They were not super produc-
tions but they were important at the time as incentive and support”, she said. 
These works spurred the creation of the project to professionalize the company 
Jovem Ballet, where the dancers can further their studies and, ideally, start get-
ting their first fees. Without sponsorship, activities were suspended in 2011 and 
reopened in 2015, with free lessons for advanced students. “I still have support 
from Aline Menezes, director of the dance school Cenarium, who hosts us to 
this day. I find the experience enriching as a choreographer as well as director 
and producer.” Although she is already at the scenic direction in the school and 
directs the corps de ballet, the responsibility to choreograph a great part of the 
spectacle – to idealize and create a complete performance for an institution 
such as Pró-Música is in her memory as a significant factor for her career – it 
has been inspiring and an encouragement for future projects. “Every day I learn, 
but with those works I have become professionally mature. Perhaps courage has 
been the greatest learning”, she ponders. 

On the dance floor there are the singularities, such as the 1979 proximity 
with Les etoilles de L´ópera de Paris and with Las Estrellas Del Teatro de Colón, 
from Argentina, or the exuberance of Balé Teatro Guaíra accompanied by the 
Symphonic Orchestra of Paraná, cultural patrimony of that state which performed 
at the CIC theatre in 1986. One of the most important companies in Brazil, with 
wide representativity in the context of dance with the promotion of shows that 
stimulate and offer access to art and form audience. 

The advent of other groups boosted the history of dance in Florianópolis, 
so much so that the Kirov Ballet from Russia, on a single performance in 2001 was 
quickly sold out. “The Specter of the Rose was the most awaited show of the sea-
son”, Darcy wrote. A synonym of excellence and tradition, the Kirov toured with 
different repertoires through the cities of São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre 
and Recife. The program in Santa Catarina, as opposed to the one in São Paulo, did 
not have Le Corseire, conceived in 1856 and seldom seen in its complete version. 
In three parts, Florianópolis saw a mosaic of parts of plays. 

To open the 2002 season, the Companhia de Dança de Lisboa, acknowl-
edged worldwide with a repertoire ranging from modern to contemporary, in-
cluded in their agenda, apart from the capital, other cities in the state. The spec-
tacle Cabo da Boa Esperança, created in 1997 by the artistic director José Manuel 
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Oliveira to be premiered by the side of the Belem Tower during the 500 years  
celebrations of Vasco da Gama trip to India, was a success in Florianópolis and 
also in Lages, at the Theatre Marajoara where it was performed. In Jaraguá do 
Sul, at the theatre Sociedade Cultural Artística (Scar), the group presented Nos 
silêncios da lua – o Apelo do Mar. 

In 2008, at the CIC theatre, there were another two significant attractions. In 
August, Les Ballets Jazz from Montreal and, in September, Cia. Antonio Márquez, 
who brought the luxury and beauty of the flamenco ballet. For the Canadian com-
pany, the material for promotion used a resource that had been adopted since the 
early days at Pró-Música, which was to include in the release (information material) 
the commentaries by critics. “They have the gift of perfection and an audacity with 
a breeze of youth. More than dance, it is a question of making music into a dazzling 
spectacle”52, wrote Adele Nickel, of the Village Voice from New York. “It is a highly 
refined dance in the neoclassic style with origins in the pure jazz. Sheer and simple 
seduction! A true demonstration of talent, virtuosity and modern character”53, in-
formed Mya Tannebaum, from the Corriere Della Serra, Rome, Italy.

On this list, the neighbor Argentina came with the eroticism of the Tango, 
intangible world heritage as declared by Unesco. In 2000, Florianópolis received 
Tango seducción, which gathered 11 ballet dancers and one singer with artistic 

52 <http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tar?mod=pagina&id=8031&grupo=>. Access on: 4 jun. 2019.
53 <http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/tar?mod=pagina&id=8031&grupo=>. Access on: 4 jun. 2019.

Audacity and 
joviality in 2008 
with the dance 
performance by the 
group Les Ballets 
Jazz of Montreal. 
Photo by Danísio 
Silva | Audácia e 
jovialidade em 2008 
com a dança do 
grupo Les Ballets 
Jazz de Montreal. 
Foto Danísio Silva
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direction and choreography by Gustavo Russo. In 2009, at Pedro Ivo Theatre, the 
spectacle Tango-a-Tierra brought a corps de ballet to show a panorama from be-
tween the twentieth and twenty first centuries in different styles – from classic to 
orthodox and innovative.

In 2009 another dazzling point: the Marseilles National Ballet, one of the 
European companies with the most prestige investigating new forms of contem-
porary ballet. The city was the first to host the spectacle Metamorphoses in Brazil, 
the play created in 2007 for the great Luxembourg Theatre with a free adapta-
tion of a mythological poem by Ovídio (c. 43 a.C. – 17 d.C.) with scenery and 
costumes by Brazilian designers, the Campana Brothers. The celebrations of the 
Year of France in Brazil substantiated the dialogue between both countries and 
guaranteed presentations in São Paulo, Rio de Janeiro and Brasília.

Sandra Meyer Nunes54, one of the main references in contemporary dance 
in Santa Catarina, associates Mr. Darcy to her youth, because in the late sixties, 
he and her father, the modernist artist Ernesto Meyer Filho55, built their houses 
close to each other. The Meyer family settled at Rua Altamiro Guimarães and the 
Dos Santos family at a cross street, one block away, at rua Germano Wendhausen 
nr 51, which became 105 and the permanent headquarters of Pró-Música. Col-
leagues from Banco do Brasil, the Meyer and the Dos Santos families shared a life 
among the meetings and games of their children, the afternoon tea and the social 
practices organized by the women. In the mid-seventies, Sandra was following the 
activities at Pró-Música, especially with the Ballet Stagium. “It was magical, one 
would wait all year long to see which company would come”, because the only op-
portunity to see something was through the institution, it made all the difference 
at a place used to the end of the year ballets geared towards the mothers, fathers 
and friends. “Before the schools could form ballet dancers with new aesthetic 
possibilities, Pró-Música prepared the public, pointed out the new tendencies of 
dance that historically were opening up in the city only after 1976”, members 
Sandra, who believes having seen all of the Stagium productions. “I used to come 
out affected, very touched.”

The choreographies made an impact. Sandra remembers the fully booked 
theatre with Kuarup, where indigenous people fall and die, “an incredible force 

54 Born in Florianópolis (SC). Retired as a professor, researcher, and doctor linked to the drama graduation course on the Drama 
Post-Graduation Program – master and doctor degrees – at the department of Arts at Udesc. Author of books, such as A Dança 
Cênica em Florianópolis (1994) and As metáforas do corpo em cena (2011), she too figures in the cultural history of the state as an 
actress and ballerina at Persona Cia. de Teatro (2002 a 2008). In September 1984, she founded and directed Ballet Desterro, a group 
of contemporary dancers in the eighties which, from the tradition of classical ballet, adopted contemporary procedures. Also has 
significant work as a dance critic.
55 Born in Itajaí (SC) in 1919, he died in Florianópolis in 1991. Well-established as the painter of cockerels, he represented fantastic 
backyards and cockerels. Graduated in Accounting Sciences and an employee of Banco do Brasil, he worked as an illustrator at Re-
vista Sul, helped founding and was the director of Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis (GAPF), responsible for the introduc-
tion of modernism in Santa Catarina. He organized the first two art salons in the state. His broad legacy includes work on napkins 
and checkbooks. He also had individual exhibitions in professional galleries and museums in Rio de Janeiro (Galeria Penguim, 1960), 
in Belo Horizonte (Museu de Minas Gerais Pampulha, 61) and in São Paulo (Casa do Artista Plástico, 1963 and 64).
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of imagery!” It was via Stagium, showing that dance can be done in another way, 
something incorporating the technique from the classic and the ballet with a so-
cial theme, in other words, a flirt with modernity. It was during a military dic-
tatorship and there was this force capable of nourishing and preparing her for 
the future. The agenda with Pró-Música, according to Sandra, helped to shape 
her artistic look. “I could understand and envision the existence of other kinds of 
dance, I realized I needed to study, research. Pró-Música was paramount, offered 
production support, organization, there was a theatre, first TAC and then at CIC. 
All fundamental to sharpen up the senses”, she said, also praising engagement in 
the local sphere, the approval, the consistencies, the partnership with the school 
Albertina Ganzo and the local artists who knew the motto: “if something came 
through Pró-Música it means it has passed a technical and artistic screening”. 

On the turns that life takes, from spectator to art critic in the beginning of 
the years two thousand, working at the Annex of the periodical A Notícia, Sandra 
followed the programs from the perspective of this role. In an elegant text she 
took note of the coming of the Kirov Ballet. When commenting each of the pas-
sages performed in Florianópolis, she regretted the withdrawal of Manon, “the 
flagship of the company around the country, a performance that clearly signals the 
transition of Kirov’s dramaturgy from classical to contemporary”. The Specter of 
the Rose, “a work immortalized by Nijinsky and beautifully danced by Merkuryev, 
revealed the importance of Mikhail Fokine as a creator with an expression that 
was characteristic of ballet in the early twentieth century”. She completed the 
analysis telling that tickets were sold out in only forty five minutes, an indication 
that the city was keen to host significant national and international performances. 
“A warning to be taken into account for the development of such projects with the 
support of the local business class and for a greater participation of public institu-
tions from the sphere of culture within the state.”56 In 2003 there was Ballet de 
Noites Famosas, she remarked. Under the title Exercício de balé, the partnership 
between Escola Albertina Ganzo and Pró-Música, “turned into moments when the 
students, most of them between 13 and 19-year-olds, could practice their learn-
ing apart from taking part in dance festivals, end-of-the-year performances and, 
who knows, give rise to new opportunities and venues in the area of dance”57, she 
highlighted. Likewise she commented about As Lendas e o Ballet Clássico: “Com-
mitted to investing on local artists too, Pró-Música fulfills its fostering part, pro-
viding for a stronger professionalism by agents in both areas, dance and music.”58

In the light of present times, the institution has a curatorial perspective 
bringing the most instigating group of the time, with unusual productions that 

56 Kirov Ballet guarantees a place of honor in the Olympus. Newspaper A Notícia, Joinville, 2 set. 2001, Caderno Anexo, p. 3.
57 Ballet exercise. Newspaper A Notícia, Joinville, 22 out. 2003, Caderno Anexo, p. 6.
58 Academia Ganzo shows maturity. Newspaper A Notícia, Joinville, 13 mai. 2004, Caderno Anexo, p. 3.
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define Brazil, through works that are of vital importance for the production and 
renewal of languages. “He is assertive when choosing something with an aesthet-
ic, political and poetic power. I am not sure whether such approach is conscious 
or not, but the fact is that whatever is brought makes a big difference, and this, 
to me, is fundamental.” The image Sandra has of Darcy is that of a man who is al-
ways elegant, doesn’t speak much, is precise and delicate, focused and persistent. 
She was surprised when noticed that there was nobody just like him in the city, 
capable of maintaining a strong musical association with considerable credibility. 
According to her, although the cultural scenery was uninviting, he placed Flori-
anópolis in the world map.

 On a democratic stage, in forty years of operation, the events made by Pró-
Música formed a field of investigation and reflexion in Florianópolis reverberating 
in different areas of practice. Either as spectators, as artists involved or through 
the program tessituras, stories are articulated, sensations and concepts are  
established. Sandra Meyer and Barbara Rey follow the circuit, active, feisty.

Dance Company of 
Spain was one of 
the attractions on 
the 2008 season. 
Photo by Danísio 
Silva | Cia. de Dança 
da Espanha é uma 
das atrações da 
temporada de 2008. 
Foto Danísio Silva
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Em oposição ao imobilismo, no desejo de mudar 
uma determinada ordem, a Associação Pró-Música de Flo-
rianópolis promove a circulação de obras artísticas, aposta 
na formação de público, estimula múltiplas ressonâncias e 
novas conformações decorrentes dos artistas, da geografia, 
da obra, daqueles que experimentam e observam. Na me-
mória e entendimento de interlocutores envolvidos com a 
Pró-Música transparecem outras facetas em torno da ins-
tituição e de seu presidente Darcy Brasiliano dos Santos, 
apontado como um discreto porém sofisticado protagonis-
ta, dono de um olhar de quem sabe que a história é um 
processo que engendra trabalho, diferenças e semelhanças 
criativas para mudar percepções e paradigmas no campo 
da sensibilidade, em especial na linguagem da música e da 
dança. O enfoque associativo da instituição envolve noções 
de convivência, inclusão, educação, construção de identida-
des, fortalecimento de vínculos que impactam diretamente 
na vida humana. A arte expande a consciência humana. 

Em etapas distintas, o conceito e a reputação da insti-
tuição ultrapassam fronteiras afetivas e geográficas, profis-
sionais e artísticas, estabelece conexões entre partes, cada 
avanço em favor de um núcleo, uma intenção, um compro-
misso. Resultado de cruzamentos e de permanentes emba-
tes entre vetores internos e externos, no fluxo humano das 
cidades, do País e do mundo, a vida e a gestão demandam 
esforços, preocupações e percalços. 

Outros- interstíc ios

Cantora Massami 
Ganev, que estudou 
com Mércia Mafra 
Ferreira e integra o 
Polyphonia Khorus 
desde a sua criação, 
faz carreira 
internacional. Foto 
Danísio Silva | The 
singer Massami 
Ganev, who studied 
with Mércia Mafra 
Ferreira and is 
part of Polyphonia 
Khorus since its 
creation, has 
been following 
an international 
career. Photo by 
Danísio Silva
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Raquel Breda dos Santos conta que o amor do pai pela música primeira-
mente é sentida na família pela coleção de discos, depois na dedicação à Asso-
ciação Coral de Florianópolis, à Pró-Música de Florianópolis e pela obrigação na 
aprendizagem musical dos filhos. É o que realmente o mobiliza com inteira dedi-
cação. Cedo, todos percebem que se trata de um projeto meritório feito de modo 
diuturno, algumas vezes solitário, na busca de apoio, sócios, recursos. Incansável, 
Darcy pesquisa programações que podem ser interessantes à cidade. “Ele fazia 
acontecer, tinha compromisso assumido com os associados, sempre dava um jei-
to por mais trabalhoso que fosse.” Entre os atributos paternos, aponta a habili-
dade no trato humano. Tranquilo, raramente perde a calma. “Ouve todo mundo, 
escuta. Na verdade, escuta, mas só o que ele quer! Faz tudo o que você quiser 
para deixá-lo em paz e poder fazer o que quer. Quando coloca algo na cabeça, não 
há nada que o tire do caminho”, define com humor a terceira filha do casal Darcy 
e Diva que partilha a compreensão sobre a jornada e suas influências na vida fa-
miliar, até o susto de constatar nos últimos anos que as economias se instabilizam 
com Darcy pondo dinheiro do próprio bolso em favor da associação. 

Neta de Darcy, Natália dos Santos Livramento, violonista nascida em Floria-
nópolis, graduada em música, profissionalizada na área de licenciatura, com pós-
-graduação em latino musicologia, tem a carreira artística voltada ao chorinho e ao 
samba, realiza projetos em teatros, artes cênicas e dança. Em paralelo a atividades e 
estudos de instrumentista, atua como educadora musical. Nas reflexões sobre como 
se constitui uma artista do violão assume as influências familiares, a mãe pianista, o 
pai violonista amador, o avô e a Pró-Música. Depõe como privilegiada, por vivenciar 
e conhecer de perto e por dentro uma história que lamentavelmente sua geração 
não conhece. Em defesa das referências, do passado e dos mestres, num mundo 
em que tudo muda, pensa que é preciso ter os pés no chão para continuar o que ela 
chama de caminhada, que não é só do avô mas de muitos, como dela própria, a co-
meçar no trabalho de atendimento no balcão da instituição. Se havia ópera, choro, 
balé, hoje há outras linguagens igualmente emocionantes. Sem aprisionamentos, a 
música traça relações que só ela proporciona em processo expansivo, em relação 

Russian Virtuosi, 
atração em maio 
de 2008. Foto 
Danísio Silva | 
Russian Virtuosi, 
an attraction of 
May 2008. Photo by 
Danísio Silva
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com a sociedade, capaz de revelar o que não precisa de explicações. “Não importa 
A, B ou C, se complexa sob o ponto de vista da composição ou se simples, porque 
o simples é de uma grandiosidade gigantesca. A boa música consegue transmitir 
essa mensagem. Não importa o gênero, mas a verdade, a energia, algo a ser dito.” 
Para ela, as preferências guardadas nos playlists, spotifys, CDs, discos, toca-discos 
ou nas mídias sociais devem estar abertas, sem hierarquizar a música, as pessoas, 
a cultura. “Não existe uma superior a outra”, defende Natália, certa de que o poder 
da música está posto, está aí – depende de uma série de variantes, de contextos, 
existências, de locais, do tempo vivido. 

Difícil, a escolha na carreira alcança fluxo de continuidade no plasma exis-
tencial do avô, a quem deve a frequência em teatros, a apreciação de renomados 
artistas, grandes e pequenos shows, no contato permanente com a música, o tea-
tro e a dança, no convívio da casa na infância e adolescência, “lugar de muitas vi-
das, mundo de sons e alegrias”. Darcy é “um pensador, um batalhador”. Conduz a 
Pró-Música de modo amplo. “Ninguém faz nada sozinho. Se há o Centro Integrado 
de Cultura, apesar dos pesares, ele estava nas reuniões de construção como re-
presentante da música.” Na mesma relação, a neta aponta consultorias na criação 
do curso de música na Udesc, na criação da Camerata de Florianópolis e recentes 
iniciativas porque no passado “teve um moço com um facão abrindo caminho”.

Embora sem clara compreensão, o neto Giovani Freire dos Santos já na in-
fância percebe o avô como uma personalidade pública. Gosta de acompanhá-lo, 
ver o quanto o cumprimentam e agradecem pelos espetáculos, participa dos jan-
tares com os artistas. “Sensacional o respeito que tinham por ele.” Só mais tarde 
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Livramento, Darcy’s 
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at Nau Catarineta. 
Photo by Ayrton 
Cruz
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reconhece em si mesmo a mesma admiração testemunhada nos teatros e na casa 
dos avós, com quem mora em certo período da vida escolar. “Casa grande, bem 
movimentada, com uma escola de música dentro, a tia Cláudia dando aulas, sem-
pre com gente para almoçar, os amigos sempre por lá.” 

Formado em administração, como empresário, quer manter sua escola de 
música com o mesmo espírito e desejo de dar contribuição à sociedade, um papel 
que garante o lugar de Darcy na história de Florianópolis a partir de um bem-
-sucedido projeto no qual coloca uma verdade. “Quando criança, não entendia o 
que de fato era tudo aquilo, sabia, no entanto, que feito da melhor forma possível. 
Quando há honestidade e comprometimento, não dá errado, é um segredo do 
sucesso – eu imagino assim!”

Para o professor e musicista Marcos Holler59, associações como a Pró-Músi-
ca só funcionam quando alguém está à frente, “quando há a pessoa que faz tudo, 
que arrasta o piano, abre a sala, escreve o programa”. Homem, segundo ele, que 
se vê cada vez menos, figura de ação e prática que fez da pesquisa e da música um 
cenário fértil em lugar altamente inóspito. Lembra de 1994 quando a Pró-Música 
recebe o conjunto Academia Antiqua de São Paulo composto por ele no cravo, Cé-
sar Villavivencio na flauta, Celeste Gattai no canto e Mônica Wolff, no violoncelo. 
Surpreende-se com Darcy no Aeroporto Internacional Hercílio Luz e com o teatro 
tão grande e tanta gente num dia da semana. “Pessoa extremamente simpática, 

59 Cravista. Graduado em biologia (1985), bacharelado em música, modalidade instrumento-cravo (1990), mestrado em artes (1995) 
e doutorado em música (2006) pela Universidade Estadual de Campinas. Em 2012 realiza estágio pós-doutoral junto à Universidade 
Nova de Lisboa e, em 2016, atua como pesquisador visitante junto à Hochschule für Musik Franz-Liszt, em Weimar (Alemanha), 
como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt/Capes. Atualmente é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Tem experiência na área de artes, com ênfase em musicologia histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: arquivos 
brasileiros, história da música em Santa Catarina, música na Companhia de Jesus na América portuguesa. É autor do livro Os jesuítas 
e a música no Brasil colonial, publicado em 2010.
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gentil. E algo evidente, o seu interesse de trazer música, recitais, gente para tocar, 
formar plateia. De cara, a boa vontade, a disposição de sair de casa para receber 
os artistas.” Um ano depois do encontro e da apresentação, Holler é morador 
da cidade, onde passa a ser espectador, músico e associado da Pró-Música, uma 
história que ele vê de fora e de dentro do palco onde se apresenta em diferentes 
ocasiões como cravista.

A recepção, o teatro e o público norteiam a decisão de viver na Ilha de San-
ta Catarina a partir de 1995. Do que vê na primeira vinda, escolhe Florianópolis. 
Depois, como habitante, acompanha concertos excelentes, ao ponto de incluí-los 
em aulas de história da música na Udesc, faz os alunos escrever resenhas sobre 
as apresentações. O bom gosto no direcionamento, as escolhas dos convidados, a 
intensa e permanente disputa de ingressos estão respaldadas no conhecimento e 
na sensibilidade que se refletem nas escolhas “de altíssimo nível. Darcy e a direto-
ria tinham discernimento”. Holler reconhece resultados da pedagogia e formação 
de plateia, um “excelente trabalho”. 

Profissionais do jornalismo de Santa Catarina, Carlos Damião e Rejane Wilke 
acompanham as atividades da Pró-Música e atendem Darcy nos pedidos de divulga-
ção e material que ele mesmo leva aos jornais. Damião, que analisa os fatos como 
conhecedor da história de Florianópolis a partir de precisa documentação ancorada 
no tempo contemporâneo e na memória, vê Darcy como uma figura indispensável 
que está ao lado de outros notáveis que mudaram os paradigmas da cultura na cida-
de. Também associado, Damião entende que o mérito maior se dá na sistematização 
de um política cultural privada, mantida por sócios, e o permanente trabalho “de 
formiguinha, de mascate”, que transformaram a cidade em referência obrigatória. 

Rejane Wilke, formada em música, atua como jornalista na cultura, faz a 
cobertura da agenda com olhar crítico e, por convite, entre 2004 e 2006, entra 
na diretoria, responsável pela secretaria da Pró-Música. A contribuição modesta 
e efêmera, segundo ela, proporciona o inspirador convívio com os “verdadeiros 
gigantes do contexto”, que têm papel decisivo no crescimento da vida musi-
cal de todo o Estado de Santa Catarina. Abnegados e incansáveis apreciadores 
de concertos, constroem, ao longo de décadas, um público cativo, mesmo que 
pequeno, numa capital ainda em incipiente processo de criação de uma men-
talidade afeita a expressões culturais, principalmente à chamada música erudi-
ta. A constante preocupação pela perda de assinantes, a batalha por recuperá-
-los e por ampliar o quadro de sócios é “uma pedra no sapato”. Rejane situa 
Darcy como uma personalidade marcada pela trajetória que entrecruza músi-
ca e vida, “numa verdadeira simbiose entre criador e criatura, com o perdão  
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do lugar-comum”. Faz da Pró-Música a sua razão de viver com dedicação in-
tegral. Determina rumos e decide passo a passo a consolidação de um sonho. 
“Com a pasta debaixo do braço, batia incansavelmente nas portas de potenciais 
patrocinadores na busca do suporte financeiro para a concretização dos espe-
táculos. Empreitada sem resultados imediatos, entre um sim e muitos ‘nãos’ a 
serem contornados, só com obstinação – que ele teve de sobra – um a um os 
apoios são colhidos. A tenacidade inclui momentos de exacerbação chamados 
pelos colaboradores mais próximos pelo nome de teimosia. Depois de uma ideia 
na cabeça, ninguém segura. Apegado a suas convicções, eventualmente tinha 
dificuldade em aceitar sugestões sobre necessárias adaptações às novas faces 
do mercado da vida cultural. Mas, como diz Brecht, os que lutam sempre são os 
imprescindíveis”, diz Rejane.

Wagner Segura60, outro que bebe da mesma fonte de conhecimento, lem-
bra de sua participação na Pró-Música na década de 1980 como associado, espec-
tador e instrumentista, quando acompanha “as belíssimas apresentações”. Afirma 
Darcy como a pessoa mais importante que conhece como fomentador da cultura 
musical clássica do Estado. A amizade se estreita no acompanhamento entusias-
mado do fechamento anual das temporadas, quase sempre com grupos de choro, 
violonistas e pianistas voltados à música instrumental brasileira. “Cheguei a indi-
car nomes como o conjunto Época de Ouro, Altamiro Carrilho, o flautista Dirceu 
Leite, entre outros. Também participei com o Grupo Vibrações da programação 
em 1986, além de ter participado dos Concertos de Intérpretes Catarinenses”, 
situa o instrumentista e compositor. 

Cláudia Ondrusek, cantora e pianista se considera cria da Pró-Música, cuja 
agenda, de obrigatório acompanhamento, proporciona conhecimento desde a in-
fância nos primeiros estudos de piano. Nascida em Florianópolis, pequena, vê o 
Ballet Stagium sem entender direito “aquela experiência”, espetáculos grandiosos 
e quase todos os concertos da Orquestra de Câmara de Blumenau. De tanto ver, 
não sabe se é melhor estar no palco como musicista ou na plateia. Vê e fala da 
Pró-Música de diferentes pontos, como artista, como associada, como especta-
dora, engajada na produção e direção artística e como pensadora no estudo aca-
dêmico. Na carreira, do piano, sem abandonar o instrumento, migra para o canto 
por influência de Mércia Mafra Ferreira. Igual à Natália, mantém o foco no pas-
sado, reconhece Darcy, Mércia e Rute Gebler como grandes mestres musicais de 
Florianópolis. Trabalho intrínseco, eles estão na história cultural da cidade. Uma 
coisa se desdobra na outra: da Associação Coral de Florianópolis à Pró-Música, 

60 Nascido em São Paulo (SP), chega em Florianópolis em 1971. Violonista, cavaquinista e bandolinista. Arranjador. Compositor. Um 
dos principais divulgadores do samba e do choro em Florianópolis, onde integrou conjuntos do gênero, tais como Vibrações e Nosso 
Choro. Criador do Centro Musical Wagner Segura, escola em que estudaram músicos da nova geração de Santa Catarina, entre eles 
Chico Camargo, Daniel Aranha, Guilherme Cardoso, Anderson Ávila, Marinho e Ademar, além dos integrantes do grupo Ginga do 
Mané. Tem vários CDs gravados. Como músico, acompanhou artistas como Paulo Moura, Altamiro Carrilho, Ademilde Fonseca, Síl-
vio Caldas, Neide Mariarrosa, Zininho, Arthur Moreira Lima, Marcelo Bratte, Rute Gebler, Maria Helena, Noite Ilustrada, Nei Lopes, 
Dominguinhos do Estácio, David Corrêa, Aroldo Melodia, Almir Guineto e Monarco, entre outros.
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da Pró-Música ao Coro Pró-Música – mais tarde Polyphonia Khorus, ao Estúdio 
Vozes, a Companhia Ópera de Santa Catarina.

Na compreensão de um dos fundadores da Pró-Música, o instrumentista 
e empresário Ademar Cassol, Darcy move-se pela paixão e absoluta dedicação, 
um homem com muitos relacionamentos na cidade: “Ele conhecia todo mundo! 
É notório que todos o consideravam imprescindível, ninguém quis o seu lugar, 
sempre foi aclamado”. Assim como Darcy – que deixa a presidência e passa a ser 
diretor de relações institucionais –, Cassol é a pessoa de participação mais longe-
va dentro da gestão. Na análise dos nomes que integram a diretoria entre 1973 e 
2019, ele atravessa os anos de modo permanente, quase sempre no acúmulo de 
funções entre a direção artística e o conselho administrativo. No biênio 2006-07 
ocupa o lugar de vice-presidente. 

A discreta atuação como músico, não ofusca a importância da trajetória de 
um dos fundadores e participantes da Orquestra de Câmara de Florianópolis e 
hoje integrante do Quarteto de Cordas Itaguaçu, fundado em 1997, por Elisabeth 
Cassol (violoncelo), Paulo Costa (violino) e Glauco Sanford Vasconcellos (violino). 
Ao dizer que teria que nascer um outro Darcy, alguém com o mesmo idealismo 
para levar adiante o trabalho “com essa obsessão”, Cassol parece não dimensio-
nar na trama de suas atuações cidadãs, como músico e empresário, o que significa 
ser o maior incentivador da música erudita em Santa Catarina.

José Alfredo Beirão vê como de extrema importância para Santa Catarina 
as montagens operísticas totalmente formadas por artistas do Estado. Lembra da 
grandeza do desafio, da concepção cênica à cenografia, dos figurinos à direção ar-
tística, à direção musical, de coro e de orquestra. “Cada um com sua bagagem e 
experiência pôde contribuir para este acontecimento. Com isso advém a solidifica-
ção de artistas aptos para enfrentar a realização de qualquer montagem de ópera, 
independente dos títulos, nada ficando a dever a outros centros com tradição neste 
tipo de espetáculo.” A coesão do grupo está, segundo ele, embasada no interesse 
de mostrar um trabalho sério, bem pensado e acabado, dentro do rigor exigido pela 
ópera, tornando-a atraente para um público repleto de expectativas. Recém-saído 
de uma experiência de dois anos na Ópera Nacional de Paris, foi emocionante assi-
nar figurinos de montagens no Brasil. “As provas de roupas dos solistas e coro, o en-
saio geral com cenários, figurinos e iluminação, eram inesquecíveis pelo momento 
do ajuste final de todos os elementos de cena. Em cada obra, a alquimia complexa 
de uma montagem, fazia de cada apresentação um espetáculo extraordinário, mo-
nopolizando a visão, a audição, a imaginação e a sensibilidade de um público onde 
todas as paixões humanas estavam em jogo”, lembra Beirão. 
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“Acompanhei o excelente trabalho de Darcy Brasiliano dos Santos à frente 
da Pró-Música, sobretudo através de informações que recebi de meu pai, regente 
da Associação de Canto Coral de Florianópolis durante dez anos. Pessoalmente 
tive pouco contato com ele, mas conservo na memória a sua imagem simpática 
e seu espírito atuante durante as temporadas de concertos da associação, o que 
certamente contribuiu para enriquecer a cultura musical do Estado de Santa Cata-
rina”, testemunha o regente e compositor Edino Krieger, dono de vasto currículo, 
uma das maiores expressões da música erudita no Brasil. Darcy e Edino estão 
próximos dentro da programação e pela crítica musical. Na leitura de jornais do 
Rio, o ilhéu acompanha o texto, as opiniões, analisa como o catarinense, filho do 
amigo Aldo, confere legitimação ao artista.

Neyde Coelho tem Darcy como uma pessoa carismática, amável, de educa-
ção impecável, extremamente organizado, justo, sempre atencioso e de bom hu-
mor. “Sempre me honrou com a sua confiança e permitiu que me desenvolvesse 
como produtora. Aprendi muito com o seu estilo de vida, sua obstinação e bom 
gosto musical. Nunca abriu mão da qualidade dos eventos, mesmo nos momentos 
difíceis, nunca perdeu a fé, sendo uma pessoa de grande religiosidade e determi-
nação. Vê a Pró-Música como um projeto pioneiro, corajoso sobretudo porque, 
naquela época, só as grandes metrópoles como São Paulo e Rio, Belo Horizonte, 
Curitiba e Porto Alegre, promoviam de modo constante temporadas de concertos  

Altamiro Carrilho, 
compositor e 
flautista, em 
maio de 2002. 
Reconhecido no 
mundo como um 
dos melhores, 
difundiu o choro. 
Foto Acervo Pró-
Música | Altamiro 
Carrilho, composer 
and flutist, May 
2002. Has been 
acknowledged, 
worldwide, as one 
of the best, and 
promoted choro. 
Picture from 
the Pró-Música 
archives
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destinadas a formar plateias e, sobretudo, mantida pela própria comunidade,  
com o apoio de algumas empresas. “Darcy fez um trabalho ímpar, indo incan-
savelmente de pessoa em pessoa para conquistar adeptos, trabalho que teve a 
participação de um grupo de empresários dedicados como ele e que integravam 
a diretoria. Algo sem repetição na história cultural da cidade, Darcy presidiu 
durante quatro décadas. Ele é o nosso presidente emérito.”

Rute Gebler reconhece que para além do idealizado para a própria vida, 
num abandono da carreira em favor do casamento, vê tudo mudar a partir de 
1969, quando vem morar com o marido em Florianópolis. Visionário, “homem 
sempre antenado”, Darcy propõe a ela permanentes desafios. Com mil histórias 
para contar sobre os momentos emocionantes, classifica o amigo como um ar-
tista. Não importa o fato de que não tenha sido um instrumentista ou um cantor 
solista, mas “pessoa diferente, de grande sensibilidade, ele entende o interior de 
um artista”, razão pela qual, segundo Rute, encanta como presidente-anfitrião. 
“Ele sabe como um artista merece ser tratado, uma postura que deu grandiosi-
dade e profissionalismo à entidade que queria proporcionar bons espetáculos, 
aprendizagem e o surgimento de escolas de música.” 

Nos interstícios existenciais, entre contiguidades, os depoimentos dão bre-
ve noção da dimensão da Pró-Música e de Darcy Brasiliano dos Santos. A memória 
dos interlocutores envereda por campos distintos, de acordo com sua proximidade  
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e participação. As lembranças, porém, estão fixadas na admiração profunda do 
projeto e de um homem que num tempo sem internet e redes sociais compôs 
uma sinfonia em favor do lugar onde nasceu. De absoluta grandeza, essa história 
não pode ser esquecida porque é fruto de um enérgico trabalho que envolve a 
base profissional de inúmeros artistas e o aprimoramento musical de uma infi-
nidade de pessoas. Por meio da música e da dança, asseguram transformação 
social. Uníssonos aplausos, sintetizados por Beirão: “Bravo, Pró-Música de Floria-
nópolis! Bravo, Darcy Brasiliano dos Santos!”.

Orquestra 
de Câmara de 
Budapeste. Foto 
Danísio Silva | 
Budapest Chamber 
Orchestra. Photo by 
Danísio Silva
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As opposed to inaction, with the wish to change 
a certain order, the Association Pró-Música of Florianópo-
lis has promoted the flow of artistic works, invested into 
creating an audience, stimulated multiple resonances and 
a new conformation derived from artists, the geography, 
the work, and from those who experienced and observed 
it. In the memory and in the understanding of interlocu-
tors involved, other facets have become visible around the 
institution and its president Darcy Brasiliano dos Santos, 
suggested as a discreet but sophisticated protagonist, with 
a vision of someone who knows that history is a process 
generating work, creative differences and similarities that 
change perceptions and paradigms in the sphere of sensi-
bility, especially through the language of music and dance. 
Pró-Música’s associative focus involves notions of coexis-
tence, inclusion, education, construction of identities, and 
strengthening of bonds that directly impact the lives of 
people. Art expands human consciousness.

In different stages, the concept and reputation of the 
institution go beyond the emotional, geographic, profession-
al and artistic frontiers, they establish connections between 
the parts, every progress in favor of a core, an intention, a 
compromise. The result of intersection and permanent con-
flict between internal and external vectors, in the human flow 
of the cities, the country and the world, life and management 
require efforts and come along with concerns and obstacles.

Other Interstices
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Raquel Breda dos Santos has reported that her father’s love for music was 
first felt in the family through the collection of records, then with his dedica-
tion to Associação Coral de Florianópolis, to Pró-Música of Florianópolis, and 
through the commitment with the musical education of his children. It is what 
moves his entire dedication. Early enough everyone noticed it was a meritorious 
project, a system made on a day-to-day basis, sometimes lonely, on the search 
for support, for partners and funds. Tireless, Darcy researched for programs 
that could be interesting for the city. “He made it happen, he undertook com-
mitment with his associates, he always managed it no matter how hard it was.” 
Among the paternal attributes, lies the ability with human interaction. “Peace-
ful, he rarely loses his temper. He listens to everyone. In fact, he listens, but only 
the things he wants to! He will do whatever you want him to in order to be left 
alone to do what he wants to do. When he gets something in his mind, nothing 
and no one will get it out”, humorously defines Darcy and Diva’s third daugh-
ter, who partakes of the same understanding about his journey and influence 
in family life, even the shock of realizing in recent years about their economic 
instability what with Darcy making use of his own private resources in favor of 
the association.

Darcy’s granddaughter, Natália dos Santos Livramento, guitar player born in 
Florianópolis, licentiate graduated in music with a masters degree in ethnomusi-
cology, her artistic career is around choro and samba, and she carries out projects 
in performing arts. In parallel with activities and studies as a musician, she works 
as a music educator. On reflections about how a guitar artist is formed, she took 
on family influences: her mother a pianist, her father an amateur acoustic guitar 
player, her grandfather and Pró-Música. Hers is a testimony of someone privileged 
for having lived and known from the inside a history that her generation hasn’t 
known. Defending the references, the past and the masters, in a world where 
everything changes, she thinks it is necessary to keep both feet on the ground to 
continue what she calls a walk, a walk not only of her grandfather but of many, 
as herself who started her work at the institution’s front desk. If once there was 
ópera, choro, ballet, today there are other equally exhilarating languages. With 
no imprisonments, music outlines relationships that only music itself provides 
for on a process of expansion, with regards to society, capable of revealing what 
needs no explanation. “It doesn’t matter whether A, B or C becomes complex 
when taken from the perspective of composition or gets simple, because simple 
is of a gigantic grandeur. Good music can transmit this message. Genre does not 
matter, but truth does, energy, something to be said.” For her, the preferences 



145

kept on playlists, Spotify, CDs, records, record-player or on social medias must be 
open, without getting music, people, culture, to be placed into a hierarchy. “There 
is no such thing as one being superior to another”, defended Natália, sure that the 
power of music is set, it is around – it depends on a series of variables, of contexts, 
existences, places, and of the time lived.

In a distinctly difficult way, the career choice achieved a flow of continuity 
within the existence of a grandfather to whom she owes the trips to theaters, the 
appreciation of renowned artists on big and small shows, the permanent contact 
with music, theatre, dance, the interactions at home during childhood and teen-
age years, “a place filled of many lives, a world of sounds and of joys”. Darcy “is 
a thinker, a fighter”. He conducted Pró-Música in a broad manner. “Nobody did 
anything alone. If there is Centro Integrado de Cultura, despite it all, he was at 
the construction meeting as a representative for music.” In the same regard, the 
granddaughter points out consultancies for the creation of the music course at 
Udesc, for the creation of Camerata Florianópolis and on recent initiatives, be-
cause in the past “there was a young man clearing the way”. 

Although with no clear understanding, grandson Giovani Freire dos San-
tos sees his grandfather as a public personality. He liked to accompany him, to 
see people greeting him and thanking him for the shows, and he took part in 
the dinners with artists. “The respect people have for him is sensational.” Only 
later he recognized in himself the same admiration he had witnessed in the the-
aters and in the house of his grandparents, with whom he lived for a period of 
time during his school years. “Big house, lots of movement, with a music school 
inside. Auntie Claudia teaching, always someone to join in at lunchtime, friends 
always around.”

In 2010, at Álvaro de 
Carvalho Theatre, 
the Itaguaçu String 
Quartet, with 
Alberto Heller at 
the piano, one of 
the attractions on 
Pró-Música 37th 
Season, 13th Ciclo 
de Intérpretes 
Catarinenses. Photo 
by Danísio Silva | 
Em 2010, no Teatro 
Álvaro de Carvalho, 
o Quarteto de 
Cordas Itaguaçu, 
com piano de 
Alberto Heller, uma 
das atrações da 
37.ª Temporada da 
Pró-Música no 13.º 
Ciclo de Intérpretes 
Catarinenses. Foto 
Danísio Silva
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Graduated in management, as an entrepreneur, he wants to maintain his own 
music school with the same spirit and desire to contribute to the society that placed 
Darcy in the history of Florianópolis following a successful project in which he estab-
lished something true. “As a child I wouldn’t understand what all that in fact was, how-
ever I knew it was all done in the best way possible.When honesty and compromise 
are present nothing can go wrong, this is a secret for success – I imagine it is like that!” 

For the teacher and musician Marcos Tadeu Holler59, associations such as Pró-
Música only work when one person is at the forefront, “when there is one person 
who does everything, who drags the piano, opens the room, writes the program”. 
Such man, according to him, one of those you see increasingly less these days, like 
the figure of action and practice who turned research and music into a fertile scen-
ery at a highly inhospitable place. He remembers 1994 when Pró-Música received 
the group Academia Antiqua of São Paulo, with himself at the harpsichord, César 
Villavivencio at the flute, Celeste Gattai singing, and Mônica Wolff at the cello. He 
was surprised seeing Darcy at the Hercílio Luz International Airport, with the big 
theatre and with such a large audience on a weekday. “An extremely kind person. 
His evident interest in bringing in music, recitals, people to play, to form and audi-
ence. Straight away, one could see his disposition to leave the comfort of his home 
to go and welcome the artists.” One year after the meeting and the performance, 
Holler came to live in the city where he became a spectator, musician and associate 

59 Harpischord player. Graduated in biology (1985), with a bachelor’s degree in music, in the category of harpsichord (1990), master 
of arts (1995) and a PhD in music (2006), both at the State University of Campinas (Unicamp). In 2012, underwent a post-doctoral 
apprenticeship at Universidade Nova de Lisboa and, in 2016, worked as a visiting researcher at Hochschule für Musik Franz-Liszt, 
in Weimar (Germany), with a scholarship from Fundação Alexander von Humboldt/Capes. Nowadays he is a professor at the State 
University of Santa Catarina (Udesc). He is experienced in arts, with an emphasis on historic musicology, working especially on the 
following themes: Brazilian files, history of music in Santa Catarina, music at Companhia de Jesus na América Portuguesa. He is the 
author of the book Os jesuítas e a música no Brasil colonial, published in 2010.
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of Pró-Música, a history he could see from the inside and the outside of the stage 
where he performed many times as a harpsichord player.

The reception, the theatre, the public have guided his decision to come and 
live in the island of Santa Catarina from 1995. It was from what he saw on his first 
coming that he chose the city. Then, as a resident, he attended to excellent concerts, 
to the point of including them in his classes of music history at Udesc, when he got 
students to write reviews of the performances. The good taste in the directions, 
the choice of guests, the intense and permanent dispute for tickets were based on 
knowledge and sensibility that reflected on the “high standard choices. Darcy and 
the board of directors had discernment”. Holler acknowledges the results from the 
pedagogy and from the creation of audience, “an excellent work” according to him.

Journalism professionals from Santa Catarina, Carlos Damião and Rejane 
Wilke kept track of Pró-Música activities and attended to Darcy’s requests for pro-
motion and received the material that he personally took to the newspaper agen-
cy. Damião, as a connoisseur of the history of Florianópolis, after having examined 
the facts through the precise documentation, grounded on contemporary times 
and on memory, sees Darcy as an indispensable figure along with other outstand-
ing people who changed the cultural paradigmas of the city. Also an associate, 
Damião understands that the greater merit lies on the systematization of a varied 
cultural policy, upheld by partners through permanent hard work turning the city 
into a compulsory reference.

Forming an 
audience, a 
goal that has 
been achieved 
and has been 
spreading between 
generations up 
to date. Picture 
from the Pró-
Música archives 
| Formação de 
plateia, meta 
alcançada que se 
difunde de modo 
transgeracional 
com repercussões 
até à atualidade. 
Foto Acervo Pró-
Música
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Rejane Wilke, graduated in music, worked as a journalist in the field of  
culture, covered the agenda with the eye of a critic and, upon invitation, between 
2004 and 2006, entered the board of directors, and became responsible as secretary 
of Pró-Música. The modest and ephemeral contribution, according to her, allowed 
for the inspiring interaction with the “real giants of the context”, who have had a 
decisive part on the development of the musical life of the whole state of Santa Cata-
rina. Selfless and tireless lovers of concerts, they have built a captive, however small 
public along decades, in a capital with a still incipient process of developing a profile 
that nourishes the appreciation of music, especially the erudite. The constant con-
cern with losing subscribers, the struggle to get them back and increase the board of 
associates was a “thorn in the side”. Rejane describes Darcy as a personality marked 
by a trajectory intertwining music and life, “a real symbiosis between creator and 
creature, however cliché it may sound”. He made Pró-Música into his full-time life 
purpose. He established directions and decided step-by-step the fulfilling of a dream. 
“With his folder under his arm, he would tirelessly knock on the door of potential 
sponsors on the search for financial support to materialize the spectacles. An un-
dertaking with no immediate results, between a ‘yes’ and many ‘nos’ to get around 
through obstinacy alone – of which he had plenty – AND one by one the supports 
were achieved. Tenacity included moments of exacerbation called stubbornness by 
those closer to him. After an idea got into his head nobody could hold him back. At-
tached to his convictions, he eventually had difficulties to accept suggestions about 
the necessary adaptations to the new market demands of cultural life. But, as Brecht 
says, “those who work a lifetime are indispensable”, says Rejane.

Wagner Segura60, another one who drinks from the same source of knowl-
edge, remembers when he was part of Pró-Música in the eighties, as an associate, 
spectator and musician, when he attended to the beautiful performances. He has 
Darcy in the account of the most important person he knows to foster the classical 
music culture in the state. Their Friendship deepened with the enthusiastic yearly 
closure of seasons, almost invariably with groups of choro, guitar and piano play-
ers geared towards Brazilian instrumental music. “I got to appoint names such as 
the group ‘Época de Ouro’, Altamiro Carrilho, the flute player Dirceu Leite, among 
others. I have also taken part in Grupo Vibrações at the 1986 program, and in 
‘Concertos de Intérpretes Catarinenses’”, explains the musician and composer.

Claudia Ondrusek, singer and pianist, regards herself an offspring of Pró-
Música, whose agenda she followed since childhood with her first piano lessons. 

60 Born in São Paulo (SP), he arrived in Florianópolis in 1971. Acoustic guitar player, cavaquinho player and mandolinist. Arranger 
and composer. One of the main promoters of samba and choro in Florianópolis, where he was part of groups in this genre, such as 
Vibrações and Nosso Choro. Creator of the Centro Musical Wagner Segura, a school where musicians of the new generation from 
Santa Catarina have studied, among them Chico Camargo, Daniel Aranha, Guilherme Cardoso, Anderson Ávila (Agulha), Marinho and 
Ademar, apart from Thiago Larroyd, Fernanda Silveira, Andrey Miranda, Daniel Aranha, Igor Issicaba and Juarez Goulart (members of 
the group Ginga do Mané). He has several CDs recorded. As a musician, he accompanied artists such as Paulo Moura, Altamiro Carrilho, 
Ademilde Fonseca, Silvio Caldas, Neide Mariarrosa, Zininho, Arthur Moreira Lima, Marcelo Bratte, Rute Gebler, Maria Helena, Noite 
Ilustrada, Nei Lopes, Dominguinhos do Estácio, David Corrêa, Aroldo Melodia, Almir Guineto and Monarco, among others.
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Born in Florianópolis, when she was still little she watched Ballet Stagium and didn’t 
quite understand “that experience”, and grand performances and almost all of the 
concerts by the Blumenau Chamber Orchestra. From so much watching, she doesn’t 
know whether it is preferable to BE on stage or at the audience. She sees and speaks 
of Pró-Música from different perspectives, as an artist, as an associate, as spectator, 
engaged on the production and artistic direction and as a thinker on her academic 
studies. From her piano career, without abandoning the instrument, she migrated 
to the singing career through the influence of Mércia Mafra Ferreira. Like Natália, 
she keeps her focus on the past, acknowledges Darcy, Mércia, Rute Gebler as the 
great music masters of Florianópolis. Their work is intrinsic and they are part of the 
cultural history of the city. One thing unfolds into another: from Associação Coral 
de Florianópolis to Pró-Música, from Pró-Música to the Pró-Música Choir – later on 
Polyphonia Khoros, Estúdio Vozes, and to Cia. Ópera de Santa Catarina. 

According to the understanding of one of Pró-Música’s founders, the mu-
sician and entrepreneur Ademar J. Cassol, what moves Darcy is his passion and 
absolute dedication, a man with many relationships in the city: “He knew every-
body! It is a notorious fact that everyone regarded him as indispensable, nobody 
wanted his place, he has always been acclaimed”. Just like Darcy – who left the 
presidency and became the director of institutional relations –, Cassol was the 
person with the longest participation in the management. When names of those 
integrating the board between 1973 and 2019 are checked, it is possible to notice 
that he has crossed those years in a permanent way, almost always accumulating 
positions between artistic director and administrative board. From 2006 to 2007 
he was in the position of vice-president.

The discreet participation as a musician did not overshadow the importance 
of the trajectory of one of the founders and members of the Chamber Orchestra of 
Florianópolis and nowadays a member of Quarteto de Cordas Itaguaçu, founded in 
1997 by Elisabeth Cassol (cello), Paulo Costa (violin) and Glauco Sanford Vasconcel-
los (violin). When he says that another Darcy has yet to be born, Cassol seems not 
to dimension within the weaving of his attitude, as a musician and an entrepreneur, 
what it meant to be the greatest fosterer of erudite music in Santa Catarina.

José Alfredo Beirão sees it as extremely important for Santa Catarina 
that the opera spectacles were completely composed of artists from within the 
state. He remembers the challenges, from the scenic composition to scenogra-
phy, from the costumes to the artistic direction, the music, choir and orchestra 
direction. “Each one with their own baggage of experience could contribute to-
wards this event. With it came the establishment of artists capable of staging any  



150

opera, independent of their titles, second to no other centres with tradition in 
this kind of spectacle.” The cohesion of the group was, according to him, based 
on the interest of showing a work that is serious, well thought and finished, 
within the rigor required for opera, making it attractive for a public full of ex-
pectations. “The trying of costumes for soloists and choir, the general rehearsal 
with the scenery up, costumes and lights were unforgettable because of the mo-
ment for the final adjustment of all scenic elements. At each work, the complex 
alchemy of an assemblage made each performance an extraordinary spectacle, 
with full hold of the sight, hearing, imagination and sensibility of an audience 
where all human passions were on stake.” Beirão had just been back from a 
two-year experience at the National Opera of Paris, and he was thrilled to sign 
costumes for stagings in Brazil.

“I have followed the track of the excellent work by Darcy Brasiliano dos San-
tos at the head of Pró-Música, especially through the information I had from my 
father, Aldo Krieger, maestro at ‘Associação de Canto Coral de Florianópolis’ dur-
ing ten years. I personally had little contact with him, but I bring in my memory his 
kind image and his active spirit during the concert seasons with the association, 
which have certainly been a contribution towards enriching the musical culture of 
Santa Catarina”, witnesses the maestro and composer Edino Krieger, owner of a 
vast curriculum and one of the greatest expressions of erudite music in Brazil. Dar-
cy and Edino were close, both on the program and with music critics. When read-
ing the newspapers in Rio, the islander read the text, the opinions, and analyzed 
the way in which the son of his friend Aldo would bestow legitimacy to artists.

Neide Coelho considers Darcy as a charismatic person, lovable, of flawless 
education, extremely organized, fair, always thoughtful and in a good mood. “He 
has always honored me with his trust and allowed me to develop as a producer. 
I have learnt from his lifestyle, his obstinacy and his good musical taste. He has 
never given up quality in events, did not lose faith even on the hardest moments 
for the was a very religious and determined person”. He saw Pró-Música as a pio-
neer project, especially courageous because in those days only the big cities like 
São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba and Porto Alegre would constantly promote 
concert seasons meant to form audiences and, moreover, maintained by the com-
munity itself, with the support of a few companies. “Darcy made unprecedented 
work, going from person to person in order to win supporters, a work that had 
the participation of a group of entrepreneurs, dedicated like himself, who would 
compose the board of directors. Something unique in the history of the city, Darcy 
was president for four decades. He is our emeritus president.”
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Rute Gebler recognizes that, beyond what had been idealized for her own 
life, she had a career discontinuation in favor of marriage, and saw everything 
change from 1969, when she came to live with her husband in Florianópolis. A vi-
sionary man, “always tuned”, Darcy proposed permanent challenges to her. With 
thousands of stories to tell about the exciting moments, she defines the friend 
as an artist. It doesn’t matter that he hasn’t been a musician, or a soloist singer, 
but “a different person, of great sensibility, he understands the inside of an art-
ist”, reason for which, according to Rute, he was so charming as a host-president. 
“He knows how an artist deserves to be treated, his posture conferred grandeur 
and professionalism to an entity meant to offer good spectacles, learning and the 
coming of music schools.”

On the existencial interstices, between contiguities, the statements provide 
a brief notion as to the dimension of Pró-Música and Darcy Brasiliano dos Santos. 
The memory of interlocutors head into different fields, according to their proximity 

Director and 
playwright 
Antônio Cunha, 
Darcy and Rute 
Gebler: partnership. 
Photo by Danísio 
Silva | Diretor 
e dramaturgo 
Antônio Cunha, 
Darcy e Rute 
Gebler: parceiros. 
Foto Danísio Silva
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and participation. The memories, however, are fixed on the deep admiration for the 
project and for a man who, at a time when there was no internet or social networks, 
composed a symphony as a tribute to the place where he was born. This grand his-
tory must not be forgotten because it is the fruit of energetic work involving the pro-
fessional grounds of countless artists and the musical improvement of an infinity of 
people. Through music and dance, social transformation is guaranteed. Unisonous 
applause, synthesized by Beirão: “Bravo, Pró-Música of Florianópolis! Bravo, Darcy 
Brasiliano dos Santos!”

A fulfilled Darcy 
who, according 
to himself, has 
made what he 
“could and should” 
and the maestro 
Patrick Cavalheiros 
conducting the 
Unisul Chamber 
Orchestra, at 
Álvaro de Carvalho 
Theatre, in 2010. 
Pictures by Danísio 
Silva | O realizado 
Darcy que fez, 
segundo ele mesmo, 
o que “podia e 
devia” e o maestro 
Patrick Cavalheiros 
na regência da 
Orquestra de 
Câmara da Unisul, 
no Teatro Álvaro de 
Carvalho, em 2010. 
Fotos Danísio Silva
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1973-74
Darcy Brasiliano dos Santos, presidente; Lia Weber, vice-pres.; Ivan Carlos Schmidt, secretaria 
executiva; Martinho Aurélio Bonetti, tesoureiro; Gilberto Bittencourt, diretor artístico. Ademar 
José Cassol, Helena Moritz Pereira e Carlos Alberto da Silva Faria, conselho fiscal; Carlos Alberto 
Angioleti Vieira, Peter Schmithausen e Arlete Malina, suplentes. Álvaro Camargo, Maria Suza-
mila Lopes Flores, Mauro Julho Amorim, Michel Curi, Osvaldo Ferreira de Melo, Roberto Kell e 
Rute Ferreira Gebler, conselho administrativo.

1975-76
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco Sanford Vasconcelos, vice; Vera Molenda Franzke, secret. 
exec.; Getúlio Uba, tes.; Ademar Cassol, dir. art.. Carlos Alberto da Silva, Helena M. Pereira, 
Michel Curi, cons. fiscal; Arlete Malina, Osvaldo Ferreira de Melo e João Paulo Silveira de Souza, 
suplentes. Álvaro Camargo, Acácio Garibaldi São Thiago, Rute Gebler, Maria Suzamila Flores, 
Roberto Kell, Helvecio Neves, Friedrich Carl Franzke, cons. adm..

1977-78
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Vera Franzke, secret. exec.; Getúlio Uba, 
tes.; Ademar Cassol, dir. art.. Carlos Alberto da Silva Faria, Helena M. Pereira, Washington Luiz 
do Vale Pereira, cons. fis. Egon Augusto Fritzen, Norton Candemil Pereira e Oscar Pereira, su-
plentes; Ary Kardec Bosce de Melo, Carlos Lucas Besen, Fernando Springmann, padre Ney Brasil 
Pereira, Otília Canella e William Richard Schisler, cons. adm..

1979-80
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Vera Molenda Franzke, secret. exec.; 
Ilton Damazio Moreira, tes.; Ademar Cassol, diretor art.. Walter Celso Lima, Helena M. Pereira, 
Washington do Vale Pereira, cons. fis.; Luiz Carlos Gentil, Dalmiro Caldeira de Andrada, Yara 
Fischer Springmann, suplentes. Ary Kardec de Melo, Carlos Besen, Friedrich Franzke, Mario Kor-
mann, padre Ney Brasil, Otilia Canella e Rute Gebler, cons. adm..

1981-82
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; Tadeu Ge-
novez da Silva, tes.; Ademar Cassol, dir. art.. Ilton Moreira, Mario Kormann e Washington Vale 
Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, Carmelo Krieger, Gilberto Pinheiro dos Santos, suplen-
tes. Friedrich Franzke, Helena Moritz, Noé Rodrigues de Almeida, Pedro Moacir Mendes de 
Campos, Rute Gebler, Walter Lima, Vera Franzke, cons. adm..

1983-84
Darcy B. dos Santos, pres.; Pedro Moacir Mendes de Campos, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; 
Vitor Pedro Werlang, tes.; Ademar Cassol, dir. art.. Ilton Moreira, Mario Kormann e Washington 
do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, Carmelo Krieger, Gilberto dos Santos, suplen-
tes. Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Helena Moritz, Rute Gebler, Vera Franzke, Walter 
Lima e Zoraide Boarbaid, cons. adm..

1985-86
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto Teixeira Barreiros, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; Vitor 
Werlang, tes.; Ademar Cassol, dir. art.. Friedrich Franzke, Ilton Moreira e Washington do Vale 
Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, Gilberto dos Santos e Osvaldo Ferreira de Melo, su-
plentes. Arlete Malina, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Ilton Moreira, Mario Kormann e 
Pedro Mendes de Campos, cons. adm..

Diretorias
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1987-88
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Teixeira Barreiros, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; Ademar 
Cassol, dir. art.. Friedrich Franzke, Ilton Moreira e Washington do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, 
Gilberto dos Santos e Osvaldo Ferreira de Melo, suplentes. Egon Augusto Fritzen, Friedrich Franzke, Glauco Vas-
concelos, Helena Pereira, Ilton Moreira, Mario Kormann e Rute Gebler, cons. adm..

1989-90
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Teixeira Barreiros, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; Ademar 
Cassol, dir. art.. Egon Fritzen, Célio Gonçalves Ferreira e Washington do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro 
Filho, Gilberto dos Santos e Edgar da Luz Pereira, suplentes. Egon Fritzen, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, 
Mario Kormann, Mercia Mafra Ferreira, Vera Franzke e Rute Gebler, cons. adm..

1991-92
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Teixeira Barreiros, vice; Dyrce Sardá, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; Ademar 
Cassol, dir. art.. Egon Fritzen, Célio Ferreira e Washington do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, Gilberto 
dos Santos e Edgar da Luz Pereira, suplentes. Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Ilton Moreira, João Luiz Dutra 
Povoas, Mercia Mafra Ferreira, Rute Gebler e Vera Franzke, cons. adm..

1993-94
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Teixeira Barreiros, vice; Cláudio Nazaré Verani, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; 
Ademar Cassol, dir. art.. Egon Fritzen, Célio Ferreira e Washington do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, 
Gilberto dos Santos e Edgar da Luz Pereira, suplentes. Rute Gebler, Mercia Mafra Ferreira, João Povoas, Jairo Braz 
de Souza, Glauco Vasconcelos e Egon Fritzen, cons. adm..

1995-96
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Teixeira Barreiros, vice; Cláudio Nazaré Verani, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; 
Ademar Cassol, dir. art.. Egon Fritzen, Célio Ferreira e Washington do Vale Pereira, cons. fis.. Enedino Ribeiro Filho, 
Gilberto dos Santos e Edgar da Luz Pereira, suplentes. 

1997-98
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar Cassol, Carlos Roberto Bessa Teixeira, Celio Ferreira, Darcy B. dos Santos, Dyrce 
Sardá, Egidio Machry, Egon Fritzen, Ilton Moreira, Jose Teixeira Barreiros, Glauco Vasconcelos, Rute Gebler, Vitor 
Werlang, Waldemar Guazitin e Washington do Vale Pereira, cons. adm..

1999-2000
Darcy B. dos Santos, pres.; Friedrich Franzke, vice; Lilian Ycovo Teixeira, secret. exec.; Vitor Werlang, tes.; Neyde 
Borges Coelho, dir. art.. Egon Fritzen, Célio Ferreira e Washington do Vale Pereira; Carmelo Krieger, Enedino Ribei-
ro Filho e Gilberto dos Santos, suplentes.

2001-02
Darcy B. dos Santos, pres.. Ademar Cassol, José Roberto Teixeira Barreiros, Célio Ferreira, Darcy B. dos Santos, 
Egon Fritzen, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Ilton Moreira, Irene Pavoni, Vitor Werlang e Washington do 
Vale Pereira, cons. adm..

2003-04
Mandato prorrogado. Em 2004, reforma do estatuto. Pelo novo estatuto, o conselho administrativo num total de 
12 integrantes, elege a diretoria executiva.

2004-05
Darcy B. dos Santos, diretor presidente; Rejane Wilke, diretora secretária.; Hermann de Oliveira, diretor tesoureiro; 
José Roberto Barreiros, diretor administrativo; Neyde Coelho, diretora artística. Ademar Cassol, Carlos Roberto Bessa 
Teixeira, Darcy B. dos Santos, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Hermann de Oliveira, Irene Pavoni, José Roberto 
Barreiros, Lilian Yacovo Teixeira, Neyde Borges Coelho e Sivestre Pavoni, cons. adm.. Célio Ferreira, Vitor Werlang, 
Washington do Vale Pereira, cons. fis.; Carmelo Krieger, Gilberto Bittencourt e Maria Helena Lorenzon, suplentes.

2006-07
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar Cassol, vice; Maria Helena Lorenzon, secret.; César Vitelli, tes.; Neyde Coelho, 
dir. art.. Ademar Cassol, César Augusto Vitelli, Darcy B. dos Santos, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Inah 
Pereira Alves, Mario Alves Neto, Maria Helena Lorenzon, Mércia Mafra Ferreira, Neyde Borges Coelho, Ondina 
Pimont Berndt e Waldir Berndt, cons. adm.; Célio Ferreira, Vitor Werlang, Washington do Vale Pereira, cons. fis.; 
Ilton Moreira, Gilberto Bittencourt e Onira Guedes Piazera, suplentes. 
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2008-09
Darcy B. dos Santos, pres.; Carmelo Krieger, dir. adm.; Vitor Werlang, secret.; César Vitelli, tes.; Ademar Cassol, dir. 
art. e Diles Wittmann, diretor de relações institucionais. Ademar Cassol, Carmelo Krieger, César Vitelli, Darcy B. 
dos Santos, Diles Tombini Wittmann, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Inah Alves, Mario Alves Neto, Neyde 
Borges Coelho, Severino Soares Silva e Vitor Werlang, cons. adm.; Célio Ferreira, Washington do Vale Pereira e 
Maria Helena Lorenzon, cons. fis.. Gilberto Bittencourt, Ilton Moreira e Onira Guedes Piazera, suplentes.

2010-11
Darcy B. dos Santos, pres.; Marcos Ottoni de Almeida, dir. adm.; Vitor Werlang, dir. secret.; César Vitelli, dir. tes.; 
Ademar Cassol, dir. art. e Diles Wittmann, dir. de rel. inst.. Ademar Cassol, Carmelo Krieger, César Vitelli, Darcy B. 
dos Santos, Diles Wittmann, Friedrich Franzke, Glauco Vasconcelos, Inah Alves, Marcos Ottoni de Almeida, Mario 
Alves Neto, Neyde Borges Coelho e Vitor Werlang, cons. adm.. Milton Braitt, Onira Piazera e Washington do Vale 
Pereira, cons.fis.; Ilton Moreira, Eliana Wobeto e Walter Konell, suplentes.

EM TEMPO
No período de 26 de agosto de 2008 a 15 de dezembro de 2009 o associado Francisco Socorro assume o cargo de 
diretor administrativo.

2012-13
Darcy B. dos Santos, pres.. Ademar Cassol, César Vitelli, Darcy dos Santos, Diles Wittmann, Ilton Moreira, Inah 
Alves, Marcos de Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Neyde Borges, Walter Konell e Vitor 
Werlang, cons. adm.. Washington do Vale Pereira, Onira Piazera e Milton Braitt, cons.fisc.. 

2014
Darcy Brasiliano dos Santos, dir. pres., Marcos Almeida, dir. adm., Natália dos Santos Livramento, dir. fin., Ademar 
Cassol, dir. art., Diles wittmann, dir. rel. inst., Onira Guedes Piazzera, dir. sec.. Ademar Cassol, Cesar Vitelli, Darcy 
dos Santos, Ilton Moreira, Inah Alves, Marcos Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Milton dos 
Santos, Neyde Coelho, Vitor Werlang, Walter Konell, Onira Piazzera, Natália Livramento, Ondina Berndt, Walter 
Berndt, cons. adm.. Washington do Vale Pereira, Milton Veríssimo Ribeiro e Carmen Seara Cassol, cons.fisc.. Maria 
Regina da Conceição, Erico e Diva Ignez Brada dos Santos, suplentes. 

2014-15
Neyde Borges Coelho, dir. pres., Cesar Augusto Vitelli, dir. adm., Ilton Moreira, dir. fin., Ademar Cassol, dir. art., 
Darcy B. dos Santos, dir. rel. inst., Onira Guedes Piazzera, dir. sec.. Ademar Cassol, Cesar Vitelli, Darcy B. dos San-
tos, Ilton Moreira, Inah Alves, Marcos Ottoni Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Milton dos 
Santos, Neyde Coelho, Vitor Werlang, Walter Konell, Onira Piazzera, Natália Livramento, Ondina Berndt, Walter 
Berndt, cons. adm..

2016-17
Neyde Coelho, dir. pres., Jordain Guimarães Vieira da Silva, dir. adm., Ilton Moreira, dir. fin., Ademar Cassol, dir. 
art., Darcy B. dos Santos, dir. rel. inst., Tayná de Oliveira Borges, dir. sec.. Ademar Cassol, Cesar Vitelli, Darcy B. dos 
Santos, Ilton Moreira, Inah Alves, Marcos Ottoni Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Milton 
dos Santos, Neyde Coelho, Vitor Werlang, Walter Konell, Onira Piazzera, Natália Livramento, Ondina Berndt, Wal-
ter Berndt, cons. adm..

2018-19
Neyde Coelho, dir. pres., Francisco Socorro, dir. adm., Julian Guimarães Vieira da Silva, dir. fin., Ademar Cassol, dir. 
art., Darcy B. dos Santos, dir. rel. inst., Tayná Borges, dir. sec.. Neyde Coelho, Igor Tomé, Ademar Cassol, Tayná Bor-
ges, Carmen Alice Raffs Leite, Francisco Socorro, Vitor Werlang, Julian Guimarães Vieira da Silva, Luiz Ricardo da 
Silva Almeida, Darcy B. dos Santos, Cristina Breda dos Santos, cons. adm.. Talita Guimarães Vieira da Silva, Jordain 
Guimarães Vieira da Silva, Álvaro Guimarães Vieira da Silva. Suplentes: Maurício da Costa Júnior, Iannayê da Silva 
Costa, Maria Regina Conceição, con. fis..
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1973-74
Darcy Brasiliano dos Santos, president; Lia Weber, vice-pres.; Ivan Carlos Schmidt, executive 
secretary; Martinho Aurélio Bonetti, treasurer; Gilberto Bittencourt, artistic director; Ademar 
José Cassol, Helena Moritz Pereira and Carlos Alberto da Silva Faria, fiscal board; Carlos Alberto 
Angioletti Vieira, Peter Schmithausen and Arlete Malina, substitutes; Álvaro Camargo, Maria 
Suzamila Lopes Flores, Mauro Julho Amorim, Michel Curi, Osvaldo Ferreira de Melo, Roberto 
Kel and Rute Ferreira Gebler, board of managers.

1975-76
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco Sanford Vasconcelos, vice; Vera Molenda Franzke, exec. se-
cret.; Getúlio Uba, treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Carlos Alberto da Silva Faria, Helena M. 
Pereira, Michel Curi, fiscal board.; Arlete Malina, Osvaldo F. de Melo and João Paulo Silveira de 
Souza, subst.; Álvaro Camargo, Acácio Garibaldi São Thiago, Rute F. Gebler, Maria Suzamila L. 
Flores, Roberto Kel, Helvecio Neves, Friedrich Carl Franzke, board of managers.

1977-78
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Vera M. Franzke, exec. secret.; Getúlio 
Uba, treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Carlos Alberto da S. Faria, Helena M. Pereira, Washington 
Luiz do Vale Pereira, fiscal board; Egon A. Fritzen, Norton Candemil Pereira and Oscar Pereira, 
subst.; Ari Kardec Bosco de Melo, Carlos Lucas Besen, Fernando Arthur Springmann, father Ney 
Brasil Pereira, Otília Delci Canella and William Richard Schisler, board of managers.

1979-80
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Vera M. Franzke, exec. secret.; Ilton 
Damazio Moreira, treas.; Ademar José Cassol, art. dir.; Walter Celso de Lima, Helena M. Pereira, 
Washington L. do Vale Pereira, fiscal board; Luiz Carlos Gentil, Dalmiro Caldeira de Andrada, 
Yara Fischer Springmann, subst.; Ari Kardec de Melo, Carlos L. Besen, Friedrich C. Franzke, Mário 
César Kormann, father Ney Brasil, Otília D. Canella and Rute F. Gebler, board of managers.

1981-82
Darcy B. dos Santos, pres.; Glauco S. Vasconcelos, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Tadeu 
Genovez da Silva, treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Ilton Moreira, Mário C. Kormann and Wash-
ington L. do Vale Pereira, fiscal board; Enedino Ribeiro Filho, Carmelo Krieger, Gilberto Pinheiro 
dos Santos, subst.; Friedrich C. Franzke, Helena M. Pereira, Noé R. de Almeida, Pedro Moacir M. 
de Campos, Rute F. Gebler, Walter Lima, Vera M. Franzke, board of managers.

1983-84
Darcy B. dos Santos, pres.; Pedro Moacir M. de Campos, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Vitor 
Pedro Werlang, treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Ilton Moreira, Mário C. Kormann and Wash-
ington L. do Vale Pereira, fiscal board; Enedino R. Filho, Carmelo Krieger, Gilberto P. dos Santos, 
subst.; Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Helena M. Pereira, Rute F. Gebler, Vera M. 
Franzke, Walter Lima and Zoraide Boarbaid, board of managers.

1985-86
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Vitor P. 
Werlang, treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Friedrich C. Franzke, Ilton Moreira and Washington 
L. do Vale Pereira, fiscal board; Enedino R. Filho, Gilberto P. dos Santos and Osvaldo F. de Melo, 
subst.; Arlete Malina, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Ilton Moreira, Mário C. Kor-
mann and Pedro Mendes de Campos, board of managers.

Boards of D irectors
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1987-88
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Vitor P. Werlang, treas.; Ade-
mar J. Cassol, art. dir.; Friedrich C. Franzke, Ilton Moreira and Washington L. do Vale Pereira, fiscal board; Enedino 
R. Filho, Gilberto P. dos Santos and Osvaldo F. de Melo, subst.; Egon A. Fritzen, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vas-
concelos, Helena M. Pereira, Ilton Moreira, Mário C. Kormann and Rute F. Gebler, board of managers.

1989-90
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Vitor P. Werlang, treas.; Ade-
mar J. Cassol, art. dir.; Egon A. Fritzen, Célio Gonçalves Ferreira and Washington L. do Vale Pereira, fiscal board; 
Enedino R. Filho, Gilberto P. dos Santos, Edgar da Luz Pereira, subst.; Egon A. Fritzen, Friedrich C. Franzke, Glauco 
S. Vasconcelos, Mário C. Kormann, Mércia M. Ferreira, Vera M. Franzke and Rute F. Gebler, board of managers.

1991-92
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Dyrce Sardá, exec. secret.; Vitor P. Werlang, treas.; Ade-
mar J. Cassol, art. dir.; Egon A. Fritzen, Célio G. Ferreira and Washington L. do Vale Pereira, fiscal board. Enedino 
R. Filho, Gilberto P. dos Santos and Edgar da Luz Pereira, subst.; Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Ilton 
Moreira, João Luiz Dutra Povoas, Mércia M. Ferreira, Rute F. Gebler and Vera M. Franzke, board of managers.

1993-94
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Cláudio Nazaré Verani, exec. secret.; Vitor P. Werlang, 
treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Egon A. Fritzen, Célio G. Ferreira and Washington L. do Vale Pereira, fiscal board.; 
Enedino R. Filho, Gilberto P. dos Santos and Edgar da Luz Pereira, subst.; Rute F. Gebler, Mércia M. Ferreira, João 
Luiz D. Povoas, Jairo Braz de Souza, Glauco S. Vasconcelos e Egon A. Fritzen, board of managers.

1995-96
Darcy B. dos Santos, pres.; Jose Roberto T. Barreiros, vice; Cláudio Nazaré Verani, exec. secret.; Vitor P. Werlang, 
treas.; Ademar J. Cassol, art. dir.; Egon A. Fritzen, Célio G. Ferreira and Washington L. do Vale Pereira, fiscal board.; 
Enedino R. Filho, Gilberto P. dos Santos and Edgar da Luz Pereira, board of managers. 

1997-98
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar J. Cassol, Carlos Roberto Bessa Teixeira, Celio Ferreira, Darcy B. dos Santos, 
Dyrce Sardá, Egidio Machry, Egon A. Fritzen, Ilton Moreira, Jose Roberto T. Barreiros, Glauco S. Vasconcelos, Rute 
F. Gebler, Vitor P. Werlang, Waldemar Guazitin and Washington L. do Vale Pereira, board of managers.

1999-2000
Darcy B. dos Santos, pres.; Friedrich C. Franzke, vice; Lilian Ycovo Teixeira, exec. secret.; Vitor P. Werlang, treas.; 
Neyde Borges Coelho, art. dir.; Egon A. Fritzen, Célio G. Ferreira and Washington L. do Vale Pereira; Carmelo Krieg-
er, Enedino R. Filho and Gilberto P. dos Santos, subst..

2001-02
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar J. Cassol, José Roberto T. Barreiros, Célio G. Ferreira, Darcy B. dos Santos, Egon 
A. Fritzen, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Ilton Moreira, Irene Pavoni, Vitor P. Werlang and Washing-
ton L. do Vale Pereira, board of managers.

2003-04
Mandate extended. In 2004, the statute was reformulated. By the new statute, the board of managers, with a total 
of 12 members, the executive board was elected.

2004-05
Darcy B. dos Santos, director-president; Rejane Wilke, director-secretary; Hermann de Oliveira, treasure director; José 
Roberto T. Barreiros, managing director; Neyde B. Coelho, artistic director. Ademar J. Cassol, Carlos Roberto B. Teixeira, 
Darcy B. dos Santos, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Hermann de Oliveira, Irene Pavoni, José Roberto T. Bar-
reiros, Lilian Y. Teixeira, Neyde B. Coelho and Silvestre José Pavoni, board of managers; Célio G. Ferreira, Vitor P. Werlang, 
Washington L. do Vale Pereira, fiscal board.; Carmelo Krieger, Gilberto Bittencourt and Maria Helena Lorenzon, subst.

2006-07
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar J. Cassol, vice; Maria Helena Lorenzon, secret.; Cesar Augusto Vitelli, treas.; 
Neyde B. Coelho, art. dir.; Ademar J. Cassol, Cesar Augusto Vitelli, Darcy B. dos Santos, Friedrich C. Franzke, Glauco 
S. Vasconcelos, Inah Pereira Alves, Mario Alves Neto, Maria Helena Lorenzon, Mércia M. Ferreira, Neyde B. Coelho, 
Ondina Pimont and Waldir Berndt, board of manag.; Célio G. Ferreira, Vitor P. Werlang, Washington L. do Vale 
Pereira, fiscal board.; Ilton Moreira, Gilberto Bittencourt and Onira G. Piazera, subst.
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2008-09
Darcy B. dos Santos, pres.; Carmelo Krieger, adm. dir.; Vitor P. Werlang, secret.; Cesar A. Vitelli, treas.; Ademar 
J. Cassol, art. dir. and Diles Tombini Wittmann, dir. of institutional relations.; Ademar J. Cassol, Carmelo Krieger, 
Cesar A. Vitelli, Darcy B. dos Santos, Diles T. Wittmann, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, Inah P. Alves, 
Mario Alves Neto, Neyde B. Coelho, Severino Soares Silva and Vitor P. Werlang, board of manag.; Célio G. Ferreira, 
Washington L. do Vale Pereira e Maria Helena Lorenzon, fiscal board. Gilberto Bittencourt, Ilton Moreira and Onira 
G. Piazera, subst.

2010-11
Darcy B. dos Santos, pres.; Marcos Ottoni de Almeida, adm. dir..; Vitor P. Werlang, dir. secret.; Cesar A. Vitelli, 
treas. dir.; Ademar J. Cassol, art. dir., Diles T. Wittmann, dir. of institutional relations; Ademar J. Cassol, Carmelo 
Krieger, Cesar A. Vitelli, Darcy B. dos Santos, Diles T. Wittmann, Friedrich C. Franzke, Glauco S. Vasconcelos, 
Inah P. Alves, Marcos O. de Almeida, Mario Alves Neto, Neyde B. Coelho and Vitor P. Werlang, board of manag.; 
Milton Braitt, Onira G. Piazera, Washington L. do Vale Pereira, fiscal board.; Ilton Moreira, Eliana Wobeto and 
Walter Konell, subst.

IN TIME
During the period of time between August 26, 2008 and December 15, 2009, the associate Francisco Socorro 
assumed the post of managing director.

2012-13
Darcy B. dos Santos, pres.; Ademar J. Cassol, Cesar A. Vitelli, Darcy B. dos Santos, Diles T. Wittmann, Ilton Morei-
ra, Inah P. Alves, Marcos O. de Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Neyde B. Coelho, Walter 
Konell and Vitor P. Werlang, board of manag.; Washington L. do Vale Pereira, Onira G. Piazera and Milton Braitt, 
fiscal board. 

2014
Darcy B. dos Santos, pres. dir., Marcos O. de Almeida, adm. dir., Natália dos Santos Livramento, fin. dir..; Ademar 
J. Cassol, art. dir., Diles T. Wittmann, dir. of institutional relations.; Onira G. Piazera, dir. sec.; Ademar J. Cassol, 
Cesar A. Vitelli, Darcy B. dos Santos, Ilton Moreira, Inah P. Alves, Marcos O. de Almeida, Maria Regina da Con-
ceição, Mario Alves Neto, Milton dos Santos, Neyde B. Coelho, Vitor P. Werlang, Walter Konell, Onira G. Piazera, 
Natália dos S. Livramento, Ondina and Walter Berndt, board of manag..; Washington L. do Vale Pereira, Milton 
Veríssimo Ribeiro e Carmen Seara Cassol, fiscal board; Maria Regina da Conceição, Erico and Diva Ignez Breda 
dos Santos, subst. 

2014-15
Neyde B. Coelho, pres. dir..; Cesar A. Vitelli, adm. dir..; Ilton Moreira, fin. dir..; Ademar J. Cassol, art. dir.; Darcy B. 
dos Santos, dir. of institutional relations.; Onira G. Piazera, dir. sec.; Ademar J. Cassol, Cesar A. Vitelli, Darcy B. dos 
Santos, Ilton Moreira, Inah P. Alves, Marcos O. de Almeida, Maria Regina da Conceição, Mario Alves Neto, Milton 
dos Santos, Neyde B. Coelho, Vitor P. Werlang, Walter Konell, Onira G. Piazera, Natália dos S. Livramento, Ondina 
and Walter Berndt, board of manag.

2016-17
Neyde B. Coelho, pres. dir.; Jordain Guimarães Vieira da Silva, adm. dir..; Ilton Moreira, fin. dir..; Ademar J. Cassol, 
art. dir.; Darcy B. dos Santos, dir. of institutional relations.; Tayná de Oliveira Borges, dir. sec.; Ademar Cassol, Ce-
sar A. Vitelli, Darcy B. dos Santos, Ilton Moreira, Inah P. Alves, Marcos O. de Almeida, Maria Regina da Conceição, 
Mario Alves Neto, Milton dos Santos, Neyde B. Coelho, Vitor P. Werlang, Walter Konell, Onira G. Piazera, Natália 
dos S. Livramento, Ondina and Walter Berndt, board of manag.

2018-19
Neyde B. Coelho, pres. dir.; Francisco Socorro, adm. dir.; Julian Guimarães Vieira da Silva, fin. dir.; Ademar J. Cas-
sol, art. dir.; Darcy B. dos Santos, dir. of institutional relations; Tayná de O. Borges, dir. sec.; Neyde B. Coelho, Igor 
Tomé, Ademar J. Cassol, Tayná de O. Borges, Carmen Alice Raffs Leite, Francisco Socorro, Vitor P. Werlang, Julian 
Guimarães Vieira da Silva, Luiz Ricardo da Silva Almeida, Darcy B. dos Santos, Cristina Breda dos Santos, board 
of manag.; Talita, Jordain and Álvaro Guimarães Vieira da Silva, subs.; Maurício da Costa Júnior, Iannayê da Silva 
Costa, Maria Regina Conceição, fiscal board.
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Special thanks to Darcy Brasiliano dos Santos and to Diva Ignez Breda dos San-
tos. To my parents, José and Aleixia. To Ademar Cassol, Alexsandra Mendes, Alberto 
Heller, Antonio Cunha, Ayrton Cruz, Barbara Rey, Bernardo Sens, Carlos Damião, 
Carlos Lenine, Claudia Ondrusek, Cristina Breda dos Santos, Danísio Silva, Denize 
Gonzaga, Edino Krieger, Gabriel Ornellas, Giovani Freire dos Santos, Franzoi, Jeffer-
son Della Rocca, José Alfredo Beirão, Lúcia Silva, Maria Teresa Lira Collares, Marisa 
Naspolini, Mércia Mafra Ferreira, Natália dos Santos Livramento, Nenem Krieger, 
Neyde Coelho, Marcos Holler, Raquel Breda dos Santos, Rejane Wilke, Rute Gebler, 
Samantha Hoffmann, Sandra Meyer, Vinícius Alves and to Wagner Segura.
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Holler, Raquel Breda dos Santos, Rejane Wilke, Rute Gebler, Samantha Hoffmann, 
Sandra Meyer, Vinícius Alves e Wagner Segura.



NÉRI PEDROSO
Formada em comunicação social/jornalismo pela Universidade Federal de 
Santa Maria (RS), vive e atua em Florianópolis (SC). Experiência em jornalismo 
cultural, editou o caderno Anexo, do jornal A Notícia (1989/1993 e 2000/2005), 
o caderno Plural do Notícias do Dia (2008-2011), onde também atuou como 
editora executiva. É autora do livro Hassis (Tempo Editorial) e Coletiva de artistas 
de Joinville: construção mínima de memória (Fundação Cultural de Joinville) e 
do catálogo/livro Superlativa Marina (Instituto Juarez Machado). Assina artigos 
em livros, como Tubo de ensaio – composição [interseções + Iintervenções], 
Construtores das artes Visuais – Cinco Séculos de Arte em Santa Catarina Vol. 1 
(Tempo Editorial), Percurso do Círculo – Schwanke séries, múltiplos e reflexões 
(Contraponto), entre outros. Ao lado de Maria Regina Schwanke Schroeder e 
Rosângela Cherem, é organizadora do livro Interlocuções possíveis: Kosuth e 
Schwanke (Instituto Schwanke). Integra a Associação Brasileira de Críticos de 
Arte (ABCA) e a Academia Catarinense de Artes e Letras (Acla). Sócia-fundadora 
do Instituto Schwanke, em Joinville, no qual já atuou como presidente e hoje é 
vice-presidente.

NÉRI PEDROSO
Graduated in Social Communications/Journalism by the Federal University of 
Santa Maria (RS), she lives and works in Florianópolis (SC). An experienced 
cultural journalist, she was the editor of the Annex section in the newspaper A 
Notícia (1989/1993 and 2000/2005), and of the Plural section in the periodical 
Notícias do Dia (2008-2011), where she was the Chief Editor. Author of the book 
Hassis (Tempo Editorial) and Coletiva de artistas de Joinville: construção mínima 
de memória, Joinville Cultural Foundation (Joinville artists collective: minimal 
construction of memory) and of the catalogue/book Superlativa Marina, 
published by Juarez Machado Institute (Superlative Marina). She signs articles 
in books such as Tubo de ensaio – composição [interseções + intervenções], 
Construtores das artes Visuais – Cinco Séculos de Arte em Santa Catarina 
Vol. 1, published by Tempo Editorial (Test tube – composition [intersections + 
interventions], Visual arts Developers, Five Centuries of Art in Santa Catarina 
Vol. 1), Percurso do Círculo – Schwanke séries, múltiplos e reflexões, published 
by Contraponto (A Circle’s Path – Schwanke series, multiples and reflections), 
among others. Next to Maria Regina Schwanke Schroeder and Rosângela 
Cherem, she has organized the book Interlocuções possíveis: Kosuth e Schwanke, 
published by Schwanke Institute (Possible Dialogues: Kosuth and Schwanke). 
She is part of the Brazilian Association of Art Critics (ABCA) and the Academy of 
Arts and Letters of Santa Catarina (Acla). A founding member of the Schwanke 
Institute, in Joinville, of which she has already been a president and nowadays 
is the vice-president.



ISBN: 978-65-80391-01-1

PATROCÍNIOAPOIO REALIZAÇÃO

“A música é o vínculo que  
une a vida do espírito à vida  
dos sentidos. A melodia é a vida 
sensível da poesia.” 

Ludwig van Beethoven

“Music is the link connecting  
the life of  spirit to the life  
of  the senses. Melody is life  
felt from poetry.” 

Ludwig van Beethoven


