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1. Dados de Identificação 

 

Evento: I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

Período de Realização: de 07 a 13 de maio de 2013. 

 

Locais de Realização: 

07 de maio – Memorial Casa João Goulart – 19h às 20h. 

08 de maio – Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja – 13h30min às 17h. 

09 de maio – Praça Assis Brasil – 13h30min às 17h 

10 de maio – Colégio Estadual Getúlio Vargas – 09h às 12h 

Praça XV de Novembro – 13h30min às 17h 

13 de maio – Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja – 13h30min às 19h. 

 

Orientadora: Profª Carmen Abreu 

Disciplina: Produção Cultural I 

 

Equipe Responsável: Caroline Welter, Ediliane Fortes, Elana Welter, Éverton Toller, 

Geovana Comim, Joseane Reinaço, Josenia Austria, Karen Greco, Leonardo Marion, 

Marciele Jaques, Patrícia Renner e Taiani Monteiro, acadêmicos do 5º semestre do 

curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do 

Pampa, Campus São Borja. 
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2. I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

 

Realizada de 07 a 13 de maio de 2013, I Mostra Fotografica – O Olhar 

Missioneiro de Rossini Rodrigues foi idealizada por um grupo de alunos do curso de 

Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa 

como trabalho final para a disciplina de Produção Cultural I, ministrada pela professora 

Carmen Abreu. 

O evento, proposto pela professora como uma atividade que contribuísse para a 

inserção dos discentes no campo prático da produção cultural, teve como principal 

objetivo apresentar à população são-borjense formas diferenciadas de apreciação 

cultural, tendo em vista que a identidade cultural do município é mais reconhecida pelo 

seu patrimônio histórico, sem se dar o enfoque ou a divulgação maior na sua produção 

artística da atualidade. Partindo disso, foi pensada a realização de uma mostra 

fotográfica de arte visual contemporânea, que circulou por diversos pontos da cidade 

apresentando 15 fotografias de várias esculturas criadas pelo artista plástico são-

borjense Rossini Rodrigues. 

Durante os cinco dias de realização, a Mostra percorreu, ao todo, seis locais, são 

eles: Memorial Casa João Goulart, Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja, 

Praça Assis Brasil, Colégio Estadual Getúlio Vargas, Praça XV de Novembro e 

Universidade Federal do Pampa – campus São Borja. 

A abertura do evento aconteceu no Memorial Casa João Goulart, contando com 

a presença de autoridades municipais (prefeito de São Borja, secretários municipais e 

vereadores); do artista homenageado, Rossini Rodrigues; imprensa; estudantes e 

professores da rede municipal de ensino e da UNIPAMPA – São Borja; do diretor do 

campus São Borja da UNIPAMPA, Ronaldo Colvero e comunidade são-borjense 

interessada. 
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Durante a abertura da Mostra, além das fotografias das obras de Rossini que 

estavam expostas, o público pode prestigiar o músico Victor Rocha, também aluno do 

curso de Jornalismo da UNIPAMPA – São Borja, que cantou e tocou músicas da MPB. 

Na ocasião foi realizado um coffe break, que ficou à disposição do público enquanto 

apreciava as obras e interagia entre si. 

Para a realização dos outros dias de evento, a Mostra seguiu, respectivamente, 

para: Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja; Praça Assis Brasil; Colégio 

Estadual Getúlio Vargas; Praça XV de Novembro e Universidade Federal do Pampa – 

campus São Borja, onde foi realizado o encerramento. Esses locais foram identificados 

pela equipe executora como estratégicos para se atingir os objetivos pretendidos com a 

Mostra Fotográfica, pois são locais de intensa circulação de pessoas, de todas as idades 

e classes sociais. 

Em ambas as exposições feitas nas escolas, a sistemática de visitação era o 

rodízio de turma, com uma média de 30 a 35 alunos por vez e com um total de 5 a 6 

turmas, totalizando um fluxo de quase 200 estudantes, além de professores, técnicos 

administrativos e demais servidores que também circulavam pelo local. Na Praça Assis 

Brasil, além dos transeuntes desse espaço público, várias turmas da Escola Estadual 

Olavo Bilac prestigiaram a Mostra. 

Salienta-se que, durante a exposição das obras na Praça XV de Novembro, foi 

preciso uma mudança repentina de local e as fotografias foram transferidas para o 

saguão da Prefeitura em razão das condições climáticas desfavoráveis e que estavam 

danificando as peças. 

O encerramento da Mostra aconteceu na Universidade Federal do Pampa, 

campus São Borja, que foi escolhida por ter sido “o berço” da proposta do projeto. Para 

a equipe organizadora, nada mais justo que finalizar a atividade oferecendo a todo o 

corpo docente, discente e técnicos administrativos da instituição a oportunidade de 

prestigiar eventos culturais idealizados pelos acadêmicos do campus. 
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3. A organização 

 

Para melhor desenvolver as atividades relativas à organização do evento, o 

grupo achou pertinente subdividir-se em comissões de tarefas, visto que era grande a 

quantidade de ações que precisavam ser realizadas para o sucesso da Mostra, além do 

do fato do evento ter uma duração de cinco dias e um caráter itinerante. 

Assim, coube a cada comissão coordenar ações específicas necessárias para o 

bom andamento do evento, bem como contribuir na execução das diversas atividades 

gerais necessárias durante as etapas de pré-evento, evento e pós-evento. 

 

3.1.Comissão de Apoio e Patrocínio 

 

Responsáveis: Ediliane Fortes e Elana Weber. 

Foram definidas pela equipe as seguintes empresas para busca de apoio ou 

patrocínio: Loja Sete Povos Tecidos e Armarinhos, Minha Loja, Missões Mecânica 

Agrícola Dalla Costa Terraplanagem, Oficina de Fotos, Pirahy Alimentos, Sirtec 

Sistemas Elétricos Ltda., Supermercado Baklizi, Supermercado Nacional e Totti 

Confeitaria e Café. 

Após contato com as empresas, o resultado foi o seguinte: 

Loja Sete Povos Tecidos e Armarinhos: patrocínio de 300 pratinhos descartáveis e 

100 folhas de papel couchê, tamanho A4. 

Minha Loja: patrocínio de quatro pacotes de bolacha e quatro bandejas de papelão. 
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Missões Mecânica Agrícola Dalla Costa Terraplanagem: patrocínio 

de R$ 150,00 para a compra dos 15 cavaletes utilizados para exposição das fotografias. 

Os cavaletes foram confeccionados em madeira, custando R$ 10,00 cada, totalizando, 

assim, o valor de R$ 150,00. 

Oficina de fotos: patrocínio da impressão das fotografias expostas. No total, foram 

impressas 15 fotografias, em tamanho 30 x 40 cm, no valor de R$ 15,00 cada, 

totalizando, assim, R$ 225,00. 

 Nas demais empresas anteriormente citadas, não foi conseguido patrocínio nem 

apoio. 

 Como apoiadores, citam-se as instituições que sediaram a Mostra ou autorizaram 

sua exposição nos locais públicos (Praças), a saber: Colégio Estadual Getúlio Vargas, 

Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja, Prefeitura, Secretaria Municipal de 

Turismo, Cultura e Eventos e Universidade Federal do Pampa – campus São Borja. 

 

3.2.Comissão de Equipamentos e Transportes 

 

Responsáveis: Ediliane Fortes e Taiani Monteiro 

A comissão ficou responsável pelo transporte dos materiais para os locais do 

evento; recebimento das listas de materiais de cada uma das outras comissões e controle 

dos recursos necessários para o bom desenvolvimento do evento. Também fez 

agendamento de alguns locais para realização da Mostra. 

Para o dia 07 de maio, abertura da Mostra Fotográfica, foram transportados do 

campus da UNIPAMPA até o Memorial Casa João Goulart os seguintes materiais: 

 Uma (1) caixa de som. 

 Dois (2) microfones. 

 Dois (2) tripés para microfone. 
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 Um (1) tripé para caixa de som. 

 Uma (1) extensão de 30 metros. 

 Dois (2) adaptadores de tomadas. 

 Um (1) púlpito. 

 Uma (1) bombona de água. 

 Duas (2) caixas de café. 

 Dois (2) pacotes de açúcar. 

 Um (1) suporte para bombona de água. 

 Quatro (4) pacotes de guardanapos. 

 Uma (1) máquina de fazer café. 

 Um (1) banner do curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural. 

A retirada dos materiais foi autorizada pelo técnico administrativo Jean 

Petherson, e os mesmos foram recolhidos na manhã do dia 08 de maio pelo motorista do 

campus. 

Os cavaletes foram entregues pelo fabricante no local do evento e as fotografias 

foram entregues no museu pela empresa Missões Mecânica Agrícola Dalla Costa 

Terraplanagem, patrocinadora do evento. 

Nos outros dias de realização do evento, o processo de exposição e recolhimento 

dos cavaletes e das fotografias foi repetido e controlado pela comissão. No 

encerramento do evento, 13 de maio, na UNIPAMPA, os seguintes materiais foram 

reservados e organizados pela comissão: 

 Duas (2) caixas de som. 

 Dois (2) microfones. 

 Um (1) banner do curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural. 

 Dois (2) tripés para caixa de som. 

 Dois (2) tripés para microfone. 
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3.3.Comissão de Coffe Break 

 

Responsáveis: Marciele Jaques e Patrícia Renner 

A comissao ficou responsável pela organização do coffe break realizado na 

abertura do evento e contou com o auxílio da Comissão de Apoio e Patrocínio, através 

da qual foram conseguidos 300 pratinhos descartáveis, 4 pacotes de bolacha e 4 

bandejas de papelão.  

Com a universidade, a comissão conseguiu emprestadas uma cafeteira e duas 

térmicas para o chá, além da doação de guardanapos, dois pacotes de café e um pacote 

de açúcar. Os frios servidos e as bolachas doces foram conseguidos por meio da 

colaboração da equipe organizadora do evento, que contribuíram com recurso financeiro 

ou doação de frios. Ao todo, o coffe break contou com cerca de três centos de frios. O 

chá e as colheres de chá também foram doados por uma das organizadoras do evento. 

 

3.4. Comissão de Materiais Gráficos 

 

Responsável: Caroline Welter. 

Para compor as peças gráficas da I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro de 

Rossini Rodrigues foi observado o intuito principal da campanha, que era divulgar o 

evento e a captação de público, levando em conta que o projeto tinha por objetivo levar 

à comunidade são-borjense uma mostra fotográfica de arte visual contemporânea. Com 

as características barrocas nas fotografias do artista, as mesmas foram utilizadas para 

compor o cartaz. 

 Para que não se fugisse do assunto e, ao mesmo tempo, não fossem mostradas as 

fotografias tal qual estariam nos dias da Mostra, estas foram colocadas em partes no 

cartaz (peça principal), onde aparecem cobertas por raios, que simbolizam os raios do 

sol. Os raios de sol foram escolhidos porque o pôr-do-sol em São Borja é um dos pontos 



 

 
Produção Cultural I 

   

I Mostra Fotográfica - O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

 

10 

 

altos da cidade, considerado, por vezes, um espetáculo ao final de tarde, 

muito esperado pelos turistas. 

 As cores utilizadas foram laranja, preto e branco. O laranja, além de remeter um 

pouco ao tom das peças, também foi utilizado por ser a cor da comunicação, que não só 

tem a ver com o curso de Relações Públicas, mas também com o autor, que utiliza a arte 

como forma de se comunicar. É a cor que representa o equilíbrio, a segurança e a 

confiança, é a cor das pessoas que creem que tudo é possível, o que de certa forma tem 

tudo a ver com a arte, pois nela tudo é possível. O preto é a cor do mistério, a que 

favorece a autoanálise, é a cor que simboliza a dignidade, a sofisticação e o luxo. Já o 

branco transmite paz, calma, pureza e verdade. 

 Além do cartaz, foram produzidos flyer, crachás e convites para o evento. Os 

cartazes foram impressos em tamanho A4, em papel couchê, assim como os flyers e 

convites, porém os últimos em tamanho A2. Os crachás, em tamanho A2, foram 

impressos em papel desenho. Os mesmos cartazes e convites foram enviados e 

distribuídos de forma digital. Não foi feito convite de encerramento, cartaz em tamanho 

A3 e banner, este último devido aos recursos financeiros limitados. 

 

3.5.Comissão de Conhecimentos Culturais 

 

Responsável: Karen Greco 

Essa comissão ficou encarregada de montar uma compilação bibliográfica e 

histórica do artista. Para isso, foram pesquisas inicialmente, no site de Rossini 

Rodrigues, informações sobre suas peças e demais inclinações artísticas. Feita a 

pesquisa, foi realizada uma entrevista com o artista em seu local de trabalho. Na 

ocasião, Rossini relatou sua trajetória da infância até descobrir a escultura, sua inserção 

no meio artístico são-borjense, influências nacionais e internacionais, etc. A entrevista 

foi gravada e posteriormente decupada para ser socializada com o restante do grupo. 

Em uma segunda ocasião houve outra visita ao local de trabalho do artista. Em 

tal momento, foram realizadas as fichas técnicas das obras que iriam ser expostas. Essas 

fichas continham título da obra, descrição e uma referência cultural. Todo o material da 
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compilado durante a pesquisa foi socializado entre o grupo e divulgado 

no flyer para o público em geral. 

 

3.6.Comissão de Cerimonial e Protocolo 

 

Responsáveis: Elana Weber e Josenia Austria. 

A comissão ficou responsável pela elaboração dos cerimoniais de abertura e 

encerramento da Mostra; da lista de convidados, que contiveram uma média de 60 

pessoas entre autoridades municipais e diretores de escolas; confirmação de presenças e 

recebimento das autoridades e demais convidados. 

 

3.7.Comissão de Assessoria de Imprensa 

 

Responsáveis: Éverton Toller, Geovana Comin, Karen Greco e Leonardo Marion 

A comissão ficou responsável pela divulgação do evento; produção e envio de releases; 

criação do evento no facebook e convite para amigos; clipping; cobertura fotográfica e auxílio à 

imprensa, seja durante a exposição das fotografias ou após o evento. 

No total, foram produzidos dois releases, um pré e outro pós-evento, observando-se a 

periodicidade da circulação de jornais no município, que é semanal. No evento criado no 

facebook, houve a confirmação da presença de 200 pessoas e o valor ganho em mídia 

espontânea atingiu um montante de R$ 650,00. O número de atingidos pelas notícias da 

Mostra, conforme análise feita no jornal Folha de São Borja, foi de 11.760 leitores. 
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3.8.Comissão de Coordenação Geral 

Responsáveis: Josenia Austria, Leonardo Marion e Taiani Monteiro 

Em todas as etapas de organização e execução da Mostra, esta comissão buscou 

acompanhar as demais comissões, orientando os que necessitavam e centralizando as 

ações para alinhar todos os grupos em prol dos objetivos do evento. Na maioria dos 

casos, as dúvidas eram postadas e solucionadas através do grupo criado no facebook. 

Esta ferramenta contribuiu para a comunicação e o entendimento de toda a equipe, 

facilitando o fluxo de informações rápidas. Além do grupo virtual, eram realizadas 

reuniões para discussão dos assuntos mais importantes e resolução das disparidades de 

entendimento que surgissem ao longo execução do projeto. 

Durante todas as etapas do evento, buscou-se pela democracia na tomada de 

decisões, entretanto, quando era necessário que decisões rápidas fossem tomadas nas 

fases pré-evento e evento, ou para resolver alguns casos de discordância de ideias, a 

comissão de coordenação geral tinha autoridade para fazê-lo. 

 Ainda para essa comissão, coube: receber todos os pedidos de ofício e os 

encaminhar à coordenação do curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção 

Cultural; elaborar check lists e escalas de trabalho para o evento; revisar o projeto 

escrito; receber o relatório das comissões e elaborar relatório geral do evento, 

compilando todas as etapas desenvolvidas durante a Mostra. 

 

É importante salientar que, apesar da divisão em comissões, toda a equipe 

procurou trabalhar sempre de forma integrada, e cada membro serviu de suporte para as 

demais comissões. 
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4. Objetidos Atingidos 

 

A I Mostra Fotografica – O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues: 

 Proporcionou a um grande número de são-borjenses, muitos deles estudantes, 

aproximarem-se de uma expressão artítica diferenciada. 

 Valorizou um artísta plástico local através da divulgação de suas obras,, da 

cobertura feita pela imprensa e das divulgação do evento de forma geral. 

 A Mostra alcançou uma grande diversidade de públicos, devido ao seu caráter 

itinerante, circulando em diversos pontos do município. 

 Proporcionou um momento de integração e confraternização entre professores, 

acadêmicos e comunidade em geral. 

 Levou as ações desenvolvidas pela Universidade no meio cultural ao 

conhecimento da imprensa, poder  público do município e membros da 

comunidade. 

 Disponibilizou o exercício do trabalho em equipe, superação de desafios e 

estímulo a pró-atividade. 
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 Proporcionou, aos acadêmicos, aprendizado e experiêcia prática 

no desenvolvimento de projetos culturais. 

 

5. Dificuldades ou mudanças na realização do projeto 

 

Durante o planejamento ou a execução do projeto foram necessárias, em 

algumas situações, mudanças na forma como seria dado andamento ao evento, diferente 

do que estava previsto no planejamento. Em outras ocasiões, algumas dificuldades 

foram enfrentadas. Aqui serão descritas essas situações. 

 

5.1.Data de realização da Mostra 

Inicialmente prevista para o período que iria de 23 a 29 de abril, a  realização da 

Mostra foi alterada para o período de 07 a 13 de maio em função de eventos municipais 

e acadêmicos, pré-agendados para o mesmo período, destinados ao mesmo público. 

 

5.2.Horários 

Mesmo com a nova data, algumas alterações nos horários precisaram ser feitas. 

A abertura passou para o horário noturno para se adequar melhor à disponibilidade de 

colegas e professores do curso de Relações Públicas. No IFFarroupilha, a Mostra foi 

cancelada no horário da manhã, pois haveria reunião dos professores e os alunos teriam 

horário especial, no entanto, no turno da tarde a Mostra foi exposta normalmente. 

Na Praça Assis Brasil e na UNIPAMPA, a equipe decidiu realizar a exposição 

das fotografias apenas no turno da tarde, pois nesses locais o fluxo de pessoas é menor 

pela manhã. 
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5.3. Encerramento 

Para o encerramento da Mostra, estava prevista cerimônia no estúdio de TV do 

campus São Borja da UNIPAMPA, às 17h, com atração artística e cofee break. Devido 

à realização de concurso, o local mudou para o hall de entrada do campus e o 

cerimonial de encerramento não foi realizado pois o número de público foi bastante 

reduzido. A apresentação artística também não aconteceu, pois o músico convidado, por 

motivos de trabalho, precisou cancelar sua participação poucos dias e como a equipe da 

Mostra trabalhou com recursos reduzidos, a contratação de outro artista era inviável, 

visto que a pessoa que iria se apresentar anteriormente, faria isso de forma gratuita. 

 

Além das mudanças já citadas, as principais dificuldades para realização do 

evento foram os recursos financeiros limitados e o grande número de integrantes da 

equipe organizadora. Quanto aos recursos financeriros reduzidos, entendeu-se que por 

se tratar de um projeto inovador, apresentando uma expressão artístico-cultural pouco 

reconhecida no município, isso possa não ter gerado toda a credibilidade e o interesse 

necessários para atrair investimentos através de patrocínios. Por outro lado, essa 

situação também se apresenta como um fator de estímulo, já que o sucesso do evento e a 

grande repercussão gerada no município são aspectos que tendem a modificar e a 

estimular o apoio a futuros projetos culturais. 

Sobre o grande número de integrantes da equipe organizadora, isso refletiu em 

uma heterogenidade de pensamentos, que por vezes dificultou a tomada de decisões. 

Entratanto, assim como os poucos recursos financeiros, essa heteregeneidade também 

tem seu aspecto positivo, pois mesmo gerando a barreira e a falta de consenso em 

algumas situações, foi responsável por gerar uma varieade de talentos que, unidos, 

contribuíram para o sucesso da Mostra Fotográfica. 
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Anexo 01 - Planejamento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

RELAÇÕES PÚBLICAS – ÊNFASE EM PRODUÇÃO CULTURAL 

PRODUÇÃO CULTURAL I 

 

I Mostra Fotográfica 

O olhar missioneiro de Rossini Rodrigues 

 

Acadêmicos 

Caroline Welter 

Ediliane Fortes 

Elana Weber 

Everton Toller 

Geovana Comin 

Joseane Reinaço 

Josenia Austria 

Karen Greco 

Leonardo Marion 

Marcieli Jacques 

Patrícia Renner 

Taiani Monteiro 

 

 

São Borja, 19 de março de 2013. 
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do projeto: I Mostra Fotográfica – O olhar missioneiro de Rossini Rodrigues. 

Orientadora: Professora Me. Carmen Abreu 

Disciplina: Produção Cultural I 

 

 

Proponentes: Caroline Welter, Ediliane Fortes, Elana Weber, Geovana Comin, Joseane 

Reinaço, Josenia Austria, Karen Greco, Leonardo Marion, Marcieli Jacques, Patrícia 

Renner e Taiani Monteiro. Acadêmicos do 5º semestre do curso de Relações Públicas – 

Ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

Através da divulgação de quinze registros fotográficos das esculturas do artista 

plástico local Rossini Rodrigues, a I Mostra Fotográfica – O olhar missioneiro de 

Rossini Rodrigues percorrerá o município de São Borja/RS visando levar à comunidade 

um espaço de interação com a arte contemporânea do município. As obras são 

reproduções em terracota, madeira e bronze feitas artesanalmente, que revelam 

peculiaridades das missões. Retratos de mulheres ribeirinhas, homens em traje 

gauchesco e igrejas jesuíticas são algumas das obras expostas. 

A Mostra expõe fotografias das esculturas de Rossini Rodrigues aliando um 

segmento artístico – a fotografia – a outro distinto – a escultura. Já que há a dificuldade 

de promover a circulação das obras em ambientes diferentes da cidade, a iniciativa de 

fotografá-las e expô-las se torna uma alternativa sustentável de divulgação da arte. 

Além disso, essa peculiaridade de ver “a arte na arte” promove a hibridação de campos 

culturais diferenciados, criando, assim, um novo produto cultural a ser apresentado à 

sociedade são-borjense. 

E nada mais democrático do que levar produções culturais locais a um número 

expressivo de indivíduos através de uma mostra fotográfica que percorrerá locais 

diferentes da cidade. O projeto objetiva invadir as praças, as escolas, os ônibus e a vida 

das pessoas com arte visual, fazendo da imagem um instrumento de preservação do 

patrimônio artístico do município. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que São Borja, município localizado na fronteira-oeste do estado 

do RS, é uma cidade com relevante patrimônio cultural e histórico para o país, mas que 

carece da divulgação e do conhecimento dos seus talentos contemporâneos, a Mostra 

Fotográfica Rossini Rodrigues é uma iniciativa que prevê a valorização das 

obras/expressões de um artista são-borjense da atualidade. 

Este projeto se justifica por levar formas diferenciadas de apreciação cultural 

(como a escultura em fotografia) à população são-borjense, visto que a identidade 

cultural do município é mais reconhecida pelo seu patrimônio histórico, sem ter o 

enfoque ou a divulgação maior na sua produção artística da atualidade. 

Por que fotografia? 

Devido ao risco de danificar as obras do artista ao realizar o deslocamento de um 

local para o outro, a escolha de fotografá-las se tornou uma alternativa viável e 

sustentável de trazê-las ao público. A fotografia é um meio de expressão que registra e 

torna atemporal qualquer objeto. Através do olhar atento de uma câmera é possível 

captar detalhes diferenciados. 

Por que Rossini Rodrigues? 

Um artista local de renome que vende suas obras nos grandes centros do país, 

mas que na sua cidade natal é pouco conhecido. Portanto, a Mostra fotográfica Rossini 

Rodrigues tem por objetivo aproximar a expressão desse artista da comunidade onde ele 

nasceu. 

A relevância social do projeto se pauta na descentralização e democratização 

dessa produção cultural através da sua circulação em diferentes espaços da cidade. 

Além disso, trata-se de um fomento a uma área ampla de pouca ou nenhuma discussão 

de profissionalização no município: a organização e a execução de projetos culturais. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 

Levar à comunidade são-borjense uma mostra fotográfica de arte visual 

contemporânea. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar uma mostra de esculturas em fotografia do artista plástico Rossini 

Rodrigues; 

 Impulsionar, através da mostra, a valorização de expressões artísticas atuais 

pouco conhecidas do município; 

 Promover a inclusão e o incentivo de órgãos públicos e privados no projeto, com 

vistas a ampliar a discussão de fomentos para a área cultural do município; 

 Oportunizar a públicos distintos, através da circularização da mostra em 

diferentes pontos da cidade, uma maior integração às artes locais; 

 Proporcionar aos estudantes do município espaços onde possam conhecer 

aspectos da cultura local pouco difundidos. 
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5. PÚBLICO-ALVO 

 

 Estudantes de São Borja 

o Universitários e estudantes de ensino médio. 

 Comunidade são-borjense 

o Frequentadores de espaços públicos, praças, museus e ônibus urbanos. 
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6. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

6.1. Ônibus urbano: um dos objetivos da Mostra Fotográfica é atingir o 

maior número de pessoas de São Borja a fim de divulgar essa forma de expressão 

artística, que é produzida por um são-borjense. Partindo dessa ideia, pensou-se na 

utilização do transporte público coletivo como meio de se chegar ao maior número de 

pessoas, mesmo elas não podendo estar presente nos locais do evento. Para tanto, será 

estabelecida uma parceria com a empresa Santa Ignês Transportes e, dentro de um dos 

ônibus urbanos, serão expostas as mesmas fotografias que estarão na Mostra, além de 

convite com a programação para quem quiser ir até um dos locais onde o evento será 

realizado. 

 

6.2. Facebook: devido a um dos públicos que se quer atingir através do 

projeto ser formado por estudantes (universitários e estudantes de ensino médio) e esses 

se caracterizarem pelo grande uso das redes sociais, a utilização do facebook como uma 

das estratégias mostra-se coerente. Por ser uma forma interativa, rápida, de baixo custo 

e com o qual se consegue atingir milhares de pessoas, propõe-se a utilização da página 

oficial da Direção do Campus São Borja; a página oficial do curso de Relações Públicas 

– ênfase em Produção Cultural; os grupos de cada curso do campus São Borja da 

Unipampa e o grupo Unipampa – São Borja. Cabe ressaltar que esse último grupo foi 

escolhido pelo fato de ser o grupo do campus da Unipampa que se localiza na cidade 

onde acontecerá o evento e por ser o grupo oficial do campus, contando com mais de 

600 membros, entre os quais há discentes, docentes, técnicos administrativos e demais 

servidores. Serão postados banners digitais da Mostra Fotográfica, convites para o 

evento, programação com local, datas e horários, fotos diárias, enfim, tudo que for 

relacionado à Mostra Fotográfica Rossini Rodrigues. 

Além dessas ações, também será criado um evento com o objetivo de quantificar 

uma media de participantes da Mostra. 
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6.3. Contato com escolas locais: para atingir a comunidade estudantil das 

escolas estaduais de São Borja, bem como estreitar o relacionamento entre a Unipampa 

estas instituições de ensino, além de divulgar o curso de Relações Públicas – Ênfase em 

Produção Cultural, serão enviados convites do evento aos diretores das escolas e fixados 

cartazes nas dependências das mesmas. Também serão feitas visitas a fim de reforçar o 

convite para participação na Mostra. 

 

6.4. Entrevista em rádio: além dos estudantes, o evento busca atingir demais 

membros da comunidade (frequentadores de espaços públicos, praças, museus e ônibus 

urbanos) e a forma escolhida para se chegar até esse público foi o uso do rádio, veículo 

de comunicação de massa que, apesar dos inúmeros avanços tecnológicos, mantém seu 

espaço dentro dos lares brasileiros e tem o poder de atingir grande parte da comunidade, 

principalmente nos estrados mais idosos e nas casas onde a internet não se faz presente. 

Diante disso, buscar-se-ão espaços para a realização de entrevistas em rádios locais 

(Rádio Cultura AM/Fronteira FM, Rádio Butuí e Rádio Navegantes), onde membros da 

equipe idealizadora do projeto farão convite para toda a comunidade para que participe 

do evento e divulgarão os dias, locais e horários em que a Mostra acontecerá. 

 

6.5. Assessoria de imprensa: para ampliar ainda mais a divulgação do 

evento, dar-lhe maior público e visibilidade e estreitar o relacionamento entre Unipampa 

e veículos de comunicação local, será realizado um trabalho de assessoria de imprensa 

junto aos veículos de comunicação impressa e digital de São Borja. Sendo eles: os 

jornais Folha de São Borja e O Regional e os sites Clic São Borja, Diário A Notícia, 

Mais que Bah e Flash São Borja (além das rádios mencionadas na estratégia específica 

para o rádio). O contato com a imprensa se dará através do envio de release pré e pós-

evento, envio de press-kit e convite para participação e cobertura do evento. 
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6.6. Matéria em vídeo: ao final do evento, será produzida 

uma matéria em formato de vídeo contendo imagens da Mostra, depoimentos de 

participantes e dos organizadores do projeto. O objetivo é registrar o evento em um 

formato mais interativo, ficando de arquivo e referência para a realização de futuros 

projetos. O vídeo será produzido pelos acadêmicos do curso de Jornalismo da 

Unipampa, campus São Borja, Luciano Costa e Rafael Junckes. 
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7. METODOLOGIA 

 

A I Mostra Fotográfica – O olhar missioneiro de Rossini Rodrigues acontecerá 

de 23 a 29 de abril. A abertura será no dia 23 de abril, no Memorial Casa João Goulart, 

sito à Avenida Presidente Vargas n°. 2033, às 10 horas, permanecendo no local até às 

17 horas. Para a abertura serão convidados representantes do poder público municipal, 

de órgãos ligados à cultura e instituições de ensino, além de demais membros da 

comunidade interessados. Durante a abertura do evento haverá uma apresentação 

musical do cantor Márcio Trindade e será servido um coffe break. 

O segundo dia da Mostra, dia 24 de abril, acontecerá no Instituto Federal 

Farroupilha, localizado na Rua Otaviano Castilho Mendes, nº. 355, das 09 às 17 horas. 

Dia 25 de abril o evento acontecerá na Praça Assis Brasil, localizada no bairro do Passo, 

das 09 às 17 horas. Dia 26 de abril, pela parte da manhã, das 09 às 12 horas, as 

fotografias estarão expostas no Colégio Estadual Getúlio Vargas, situado na Avenida 

Presidente Vargas, nº. 1503. Já na parte da tarde, das 13h30min às 17 horas, a Mostra 

estará na Praça XV de Novembro, no Centro da cidade, em frente à Prefeitura. 

O último dia de exposição da Mostra será 29 de abril, no campus São Borja da 

Universidade Federal do Pampa, na Rua Vereador Alberto Benevenuto, nº. 3200, das 09 

às 17 horas. Para o encerramento também está prevista uma apresentação cultural com 

Márcio Trindade e coffe break. 
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8. DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS 

 

Comissão de Patrocínio 

Responsáveis: Ediliane e Elana 

Atribuições: solicitação de ofícios, relacionar empresas para parcerias, nomear 

integrantes para fazer as aproximações com as empresas, receber as solicitações de 

despesas das demais comissões, administrar recursos financeiros e monitorar espaço de 

divulgação oferecido às empresas parceiras, elaborar relatório das atividades realizadas 

pela comissão. 

 

Cerimonial e Protocolo  

Responsáveis: Elana e Josenia. 

Atribuições: elaborar cerimonial de abertura e encerramento, elaborar lista de 

autoridades a serem convidadas e recebê-las, enviar convites e confirmar presenças 

elaborar relatório das atividades realizadas pela comissão. 

   

Coffe Breack 

Responsáveis: Marciele e Patrícia 

Atribuições: levantar produtos que serão utilizados, orçar alimentos e materiais 

necessários, organizar os alimentos, cuidar das quantidades, repondo sempre que 

necessário, ficar atento à limpeza do local do coffe antes, durante e após as cerimonias, 

elaborar relatório das atividades realizadas pela comissão. 
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Equipamentos e Transporte 

Responsáveis: Taiani e Ediliane 

Atribuições: transportar materiais aos locais de evento, receber a lista de materiais de 

cada comissão e fazer o controle dos recursos necessários para o bom desenvolvimento 

do evento, elaborar relatório das atividades realizadas pela comissão. 

 

Assessoria de Imprensa 

Responsáveis: Leonardo, Éverton, Karen e Geovana 

Atribuições: Divulgar o evento, preparar releases antes e pós os eventos, disseminar 

através das mídias digitais os matérias de divulgação e convites, criar evento no 

facebook e enviar solicitações de participação, clipping, gerenciar a gravação dos vídeos 

e entrevistas e realizar a cobertura do evento, elaborar relatório das atividades realizadas 

pela comissão. 

 

Materiais Gráficos:  

Responsáveis: Caroline 

Atribuições: Criar a identidade visual do evento e peças gráficas, elaborar relatório das 

atividades realizadas pela comissão. 

 

Conhecimento Culturais  

Responsáveis: Karen 

Atribuições: Levantar informações bibliográficas quanto ao artista e suas obras, elaborar 

ficha técnica das obras que serão expostas, compartilhar informações relevantes aos 

demais membros da equipe. 
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Comissão de pesquisa e avaliação 

Responsáveis: Josiane e Éverton 

Atribuições: Elaborar pesquisa de satisfação e lista de presença, fazer a tabulação e 

análise de resultados. 

 

Coordenadores:  

Responsáveis: Taiani, Leonardo e Josenia. 

Atribuições: Acompanhar as etapas de execução do evento, distribuir e acompanhar 

escala de plantões da mostra, receber das comissões os pedidos de ofícios e encaminha-

los a secretaria do campus, revisar o projeto escrito da disciplina Produção Cultural I e 

receber o relatório das comissões e elaborar relatório geral do evento. 
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9. PROGRAMAÇÃO 

 

Local Data Horário 

Memorial/Casa João Goulart* 23 de abril Das 10h às 17h 

Instituto Federal Farroupilha 24 de abril Das 9h às 17h 

Praça Assis Brasil 25 de abril Das 9h às 17h 

Colégio Estadual Getúlio Vargas 26 de abril Das 9h às 12h 

Praça XV de Novembro 26 de abril Das 13h30min às 17h 

UNIPAMPA 29 de  abril Das 9h às 17h* 

*abertura 

**17h: encerramento 
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10. RECURSOS 

 

10.1.  Recursos Humanos 

 

 12 discentes de Relações Públicas; 

 01 docente orientador; 

 01 decoradora. 

 02 discentes de Jornalismo. 

 01 músico 

 

 

10.2. Recursos Materiais 

 

 15 Fotografias das obras do Rossini; 

 15 Cavaletes; 

 12 Crachás; 

 100 Convites; 

 50 Cartazes em A4; 

 20 Cartazes em A3; 

 500 Flyers; 

 01 Câmera fotográfica; 

 01 Câmera de vídeo; 

 01 pct de folhas de ofício, tamanho A4; 

 05 Canetas; 

 01 mesa; 

 01 Caixa de som; 
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 01 microfone; 

 01 Notebook; 

 01 carro; 

 600 salgadinhos; 

 16 pct de bolachas sortidas; 

 04 pcts de bombons; 

 20 refrigerantes; 

 200 copos descartáveis; 

 04 pcts de guardanapos; 

 01 Toalha de mesa; 

 01 púlpito; 
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11. AVALIAÇÃO 

 

A fim de mensurar os resultados alcançados através da realização da I Mostra 

Fotográfica – O olhar de Rossini Rodrigues, propõe-se a criação de um Livro de Visitas 

para que os participantes do evento assinem, colocando nome, instituição que representa 

ou da qual faz parte e cidade. Com isso, busca-se a quantificação da média de visitantes 

da mostra, bem como se faz um levantamento do perfil de quem participou. 

Outro método de avaliação que será a realização de uma breve pesquisa de 

satisfação, que possa ser respondida rapidamente e contenha perguntas relacionadas à 

forma como o público ficou sabendo do evento, se conhecia o trabalho do artista e 

sugestões de eventos culturais para serem realizados no município. Através da análise 

dos dados dessa pesquisa será possível identificar os acertos e falhas no processo de 

divulgação do evento, se os objetivos foram alcançados e que tipo de evento cultural a 

comunidade são-borjense gostaria de participar. 
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Anexo 02 – Check-list 

  

CHECK-LISTS 

I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

07 a 13 de maio em São Borja 

 

Check-list 1 - Geral 

Pré-evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Criação de Projeto Todos  X 

Confirmação de locais  X  

 

Materiais Gráficos    

Criação de identidade visual Caroline  X 

Criação de cartazes A3 Caroline   

Criação de convites Caroline  X 

Criação de crachás Caroline  X 

Compilação de dados para flyer Karen  X 

Criação de flyer Caroline  X 

Impressão de cartazes A4 Éverton  X 

Impressão de Flyer Éverton  X 

Impressão de convites Éverton  X 

Impressão de crachás Taiani  X 

Conseguir cordão para crachás Taiani/Ediliane  X 

Conseguir papéis couche Ediliane/Elana  X 

Conseguir papéis A4 Éverton  X 

 

Patrocínio    

Escolher empresas p/ solicitação Ediliane/Elana  X 

Solicitar ofícios Ediliane/Elana  X 

Confirmar patrocínio nas empresas Ediliane/Elana X X 

Comprar/ recolher produtos Ediliane/Elana  X 

Recolher notas e ofícios p/ relatório Ediliane/Elana   

Entrevistar Artista Karen  X 

Estudar blog do artista Karen  X 

Elaborar fichas técnicas das obras Karen  X 

Compartilhar informações membros  Karen  X 
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Assessoria de Imprensa    

Envio de releases imprensa Leonardo  X 

Agendamento de entrevista nas 

rádios 

   

Realização de entrevistas    

Ônibus Urbano (cartazes Santa 

Ignês) 

Josenia  X 

Facebook (evento, cartazes digitais) Todos X X 

Matéria em vídeo Taiani X X 

 

Entrega de convites    

Escolas ?  X 

Autoridades ?  X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar avaliação Éverton/Joseane  X 

Conseguir máquina fotográfica Taiani  X 

Cavaletes Elana X X 

Fotografar obras Geovana  X 

Quadros para exposição Taiani X X 

Organizar escalas de trabalho Josenia  X 

 

Pós-Evento    

Prestar conta de gastos/notas Ediliane/Elana   

Devolver materiais emprestados Ediliani/Taiani  X 

Release de agradecimento imprensa Leonardo 

(imprensa) 

  

Divulgação de vídeo facebook Leonardo(imprensa)   

Tabulação de pesquisas avaliativas Éverton  X 

Relatório Leo/ Josenia  X 

Clipping Leonardo 

(imprensa) 

X X 
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Check-list 2 – Museu Casa João Goulart 

Abertura da Mostra 

Data: 07/maio/2013 

Horário: 19 horas 

Equipe presente: Todos 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação de local Josenia X X 

Recolher logomarca p/ peças 

gráficas 

Josenia X X 

Confirmar atração artística Geovana X  

Lista de convidados Josenia/Elana  X 

Confirmar presenças Joseane  X 

Elaborar cerimonial Josenia  X 

Pagar R$15,00 para compra de frios Todos   

Comprar frios Geovana  X 

Conferir quantidades comes e bebes Patrícia/Marciele  X 

Preparar chás e cafés Patrícia/Marciele  X 

Conferir materiais:    

200un Copos Éverton X X 

4pts Guardanapos Patrícia/Marciele X X 

4 a 6 Térmicas Patrícia/Marciele X X 

Colheres Patrícia/Marciele  X 

Conferir se há materiais de limpeza Patrícia/Marciele  X 

Sacolas para lixo/ restos Patrícia/Marciele   

Papel higiênico Patrícia/Marciele   

Toalhas ou papel toalha Patrícia/Marciele   

Guardanapo de pano Patrícia/Marciele   

Cafeteira grande  Patrícia/Marciele X X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar avaliação Éverton/Joseane  X 

Conseguir mesa e toalha de mesa Josenia X X 

Conseguir equipamento de som Èverton/ Taiani X X 

Conseguir microfone Èverton X X 

Preparar playlist Leonardo  X 

Conseguir pupito Taiani X  

Levar caixa de som Taiani/Ediliane  X 

Levar notebook Taiani/Ediliane  X 

Levar microfone Taiani/Ediliane  X 

Levar equipamentos de cozinha Taiani/Ediliane  X 

Buscar mesa e toalhas Taiani/Ediliane  X 
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Levar cavaletes e obras Taiani/Ediliane  X 

Instalar equipamentos de som  Éverton  X 

Organizar obras artísticas   X 

Cadeira p/ apresentação artística Taiani/Ediliane  X 

Canetas p/ preenchimentos de 

fichas 

Taiani X X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani X X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Receber convidados Ediliane/ Elana  X 

Apresentar obras    

Realizar cerimonial Joseane  X 

Cuidar do som ambiente Éverton  X 

Servir coffe break Patrícia/Marci  X 

Distribuir/recolher avaliação Ediliane/ Elana  X 

Solicitar assinatura lista presença Ediliane/ Elana  X 

Cobertura fotográfica Geovana  X 

Filmagem Taiani/Joseane  X 

Cuidar para que não falte nada Josenia/Leo/Taiani  X 

Distribuição de flyer sobre obras    

    

Pós-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Recolher obras Taiani/Ediliane  X 

Cuidar da limpeza Todos  X 

Recolher sobras de comida Patrícia/Marci  X 

Recolher equipamentos Taiani/Ediliane  X 

Recolher Listas de presença Joseane/Éverton   

Devolver equipamentos 

emprestados 

Taiani/Ediliane  X 
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Check-list 3 – Instituto Federal Farroupilha 

Data: 08/maio/2013 

Hora: 13h30min às 17h 

Equipe presente: Elana e Marciele 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação do local Caroline X X 

Recolher logomarca p/ peças  Caroline X X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar fichas de avaliação Éverton/Joseane  X 

Levar cavaletes e obras Taiani/Ediliane  X 

Organizar obras artísticas Elana/Marci  X 

Canetas p/ preenchimentos de fichas Taiani/Ediliane  X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani/Ediliane  X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Receber convidados Elana/Marci  X 

Apresentar obras Elana/Marci  X 

Distribuir/recolher avaliação Elana/Marci  X 

Solicitar assinatura lista presença Elana/Marci  X 

Cobertura fotográfica    

Filmagem    

Distribuição de flyer sobre obras Elana/Marci  X 

Pós-Evento    

Recolher obras/ equipamentos Elana/Marci  X 

Recolher Listas de presença Elana/Marci  X 

Devolver equipamentos emprestados Taiani/Ediliane  X 
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Check-list 4 – Praça Assis Brasil 

Data: 09/maio/2013 

Hora: 13h30min às 17h 

Equipe presente: Taiani, Elana, Marciele 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação do local Josenia X X 

Recolher logomarca p/ peças  Caroline  X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar fichas de avaliação Éverton/Joseane  X 

Levar cavaletes e obras Taiani/Ediliane  X 

Organizar obras artísticas Tai/Elana/Marci  X 

Canetas p/ preenchimentos de fichas Taiani  X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani  X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Receber convidados Marci/Elana/Tai  X 

Apresentar obras Marci/Elana  X 

Distribuir/recolher avaliação Marci/Elana  X 

Solicitar assinatura lista presença Marci/Elana  X 

Cobertura fotográfica Taiani  X 

Filmagem Taiani  X 

Distribuição de flyer sobre obras Marci/Elana/Tai  X 

 

Pós-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Recolher obras Marci/Elana/Tai  X 

Recolher equipamentos Marci/Elana/Tai  X 

Recolher Listas de presença Marci/Elana/Tai  X 

Devolver equipamentos emprestados Taiani  X 
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Check-list 5 – Colégio Getúlio Vargas 

Data: 10/maio/2013 

Hora: 09h às 12h 

Equipe presente: Josenia, Taiani, Karen e Marciele 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação do local   X 

Recolher logomarca p/ peças    X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar fichas de avaliação Éverton/Joseane  X 

Levar cavaletes e obras Taiani/Ediliane  X 

Organizar obras artísticas Josi/Karen/Tai  X 

Canetas p/ preenchimentos de fichas Taiani X X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani X X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Receber convidados Josenia/ Marci  X 

Apresentar obras Karen  X 

Distribuir/recolher avaliação Josenia/Marci  X 

Solicitar assinatura lista presença Josenia/ Marci  X 

Cobertura fotográfica Taiani  X 

Filmagem Taiani  X 

Distribuição de flyer sobre obras Karen  X 

 

Pós-Evento 

Recolher obras/ equipamentos Taiani  X 

Recolher Listas de presença Josenia  X 

Devolver equipamentos emprestados Taiani  X 
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Check-list 6 – Praça XV de Novembro 

Data: 10/maio/2013 

Hora: 13h30min às 17h 

Equipe presente: Karen, Ediliane e Elana 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação do local Josenia X X 

Recolher logomarca p/ peças  Caroline  X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar fichas de avaliação Éverton/Joseane  X 

Levar cavaletes e obras Taiani/Ediliane  X 

Organizar obras artísticas Elana/Edi  X 

Canetas p/ preenchimentos de fichas Taiani  X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani  X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Apresentar obras Karen/ Elana  X 

Distribuir/recolher avaliação Elana/Karen/Edi  X 

Solicitar assinatura lista presença Elana/Karen/Edi  X 

Cobertura fotográfica    

Filmagem    

Distribuição de flyer sobre obras Karen  X 

 

Pós-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Recolher obras/ equipamentos Elana/Karen/Edi  X 

Recolher Listas de presença Elana/Karen/Edi  X 

Devolver equipamentos emprestados Taiani  X 
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Check-list 7 – Universidade Federal do Pampa 

Data: 13/maio/2013 

Hora: 09h às 19h (exposição) – 17h30min às 19h (cerimonia)  

Equipe presente: Leonardo, Karen, Taiani, Geonava, Elana, Patrícia, Marciele, Ediliane 

e Josenia. 

 

Pré-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Confirmação de local Taiani X X 

Recolher logomarca p/ peças   X 

Confirmar atração artística Leonardo X  

Lista de convidados Josenia/Elana  X 

Confirmar presenças Josenia/Elana  X 

Elaborar cerimonial Josenia/Elana  X 

Preparar lista de presença Éverton/Joseane  X 

Preparar avaliação Éverton/Joseane  X 

Conseguir equipamento de som Taiani/ Geovana  X 

Conseguir microfone Taiani/ Geovana  X 

Preparar playlist Taiani/ Geovana  X 

Organizar obras artísticas Taiani/ Geovana  X 

Canetas p/ preenchimentos de fichas Taiani X X 

Prancheta/mesa p/ preencher fichas Taiani X X 

 

Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Receber convidados   X 

Apresentar obras Karen  X 

Realizar cerimonial Ediliane  X 

Cuidar do som ambiente Leonardo  X 

Distribuir/recolher avaliação    

Solicitar assinatura lista presença    

Cobertura fotográfica Geovana/ Leo  X 

Filmagem Taiane  X 

Cuidar para que não falte nada Taiani/Leo/Josenia  X 

Distribuição de flyer sobre obras Karen  X 

 

Pós-Evento 

Item Responsável Solicitado Providenciado 

Recolher obras/ equipamentos Taiani/Ediliane  X 

Recolher Listas de presença Elana  X 

Devolver equipamentos emprestados Taiani  X 
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Anexo 03 – Peças Gráficas 

 

Convite 
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Cartaz 
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Crachá 
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Flyer (frente) 
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Flyer (verso) 
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Anexo 04 – Releases 

 

Release 01/2013 

São Borja, 02 de maio de 2103. 

 

Curso de Relações Públicas promove Mostra Fotográfica 

 

 O curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da Universidade 

Federal do Pampa promove a I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro de Rossini 

Rodrigues, que acontecerá de 07 a 13 de maio. O evento é o trabalho final da disciplina de 

Produção Cultural I, ministrada pela professora Carmem Abreu, e tem por objetivo levar 

formas diferenciadas de apreciação cultural (como a escultura e a fotografia) à população 

são-borjense, visto que a identidade cultural do município é mais reconhecida pelo seu 

patrimônio histórico, sem ter o enfoque ou a divulgação maior na sua produção artística da 

atualidade. 

 A escolha pelo artista Rossini Rodrigues se deve ao fato de ser um artista são-

borjense de renome, que vende suas obras nos grandes centros do país, mas é 

desconhecido por alguns moradores de sua cidade natal. Neste sentido, a Mostra 

Fotográfica Rossini Rodrigues busca aproximar a expressão do artista Rossini da 

comunidade onde ele nasceu. A relevância social do projeto se pauta na descentralização e 

democratização dessa produção cultural através da sua circulação em diferentes espaços da 

cidade. Além disso, trata-se de um fomento a uma área ampla que vem ganhando cada vez 

mais espaço para discussão dentro de São Borja: a organização e a execução de projetos 

culturais. 

 A Mostra Fotográfica é uma realização dos alunos do 5º semestre do curso de 

Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da UNIPAMPA, que conta com o apoio 

de: Colégio Estadual Getúlio Vargas; Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja; 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos e Universidade Federal do Pampa – 

campus São Borja. Os patrocinadores são: Loja 7 Povos; Minha Loja; Missões Mecânica 

Agrícola Dalla Costa Terraplanagem e Oficina de Fotos. 

 

Programação: 
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07 de maio: Memorial Casa João Goulart – 19h às 20h30min 

08 de maio: Instituto Federal Farroupilha, campus São Borja – 13h30min às 17h 

09 de maio: Praça Assis Brasil – 13h30min às 17h 

10 de maio: Colégio Estadual Getúlio Vargas – 9h às 12h 

       Praça XV de Novembro – 13h30min às 17h 

13 de maio: UNIPAMPA, campus São Borja – 9h às 19h 
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Release 02/2013 

São Borja, 09 de maio de 2103. 

 

Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues é tema de Mostra Fotográfica 

 

 Na noite desta terça-feira, 07 de maio, aconteceu a abertura da I Mostra Fotográfica 

– O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues, promovida pelos alunos do 5º semestre do 

curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da Universidade Federal do 

Pampa. O evento aconteceu no Memorial Casa João Goulart e contou com a presença do 

prefeito Farelo Almeida e demais representantes do poder público municipal, artistas, 

estudantes e professores. 

Segundo o artista homenageado Rossini Rodrigues, que se fez presente na abertura 

da Mostra, o trabalho dos acadêmicos foi importante “porque, como foi enfatizado pelos 

organizadores, mostra uma São Borja que não é só Getúlio e Jango. Nós temos 

personagens atuais na música, nas artes, nas poesias e na política também. O interessante é 

viver o presente e não ficar só no passado”.  Além das fotos das obras de Rossini, o 

público também pode prestigiar a apresentação do músico Victor Rocha, que cantou e 

tocou músicas da MPB. 

 A Mostra Fotográfica é o trabalho final da disciplina de Produção Cultural I, 

ministrada pela professora Carmem Abreu, e tem por objetivo levar formas diferenciadas 

de apreciação cultural à população são-borjense, visto que a identidade cultural do 

município é mais reconhecida pelo seu patrimônio histórico, sem ter o enfoque ou a 

divulgação maior na sua produção artística da atualidade. 

 A escolha pelo artista Rossini Rodrigues se deve ao fato de ser um artista são-

borjense de renome, que vende suas obras nos grandes centros do país, mas é 

desconhecido por alguns moradores de sua cidade natal. Neste sentido, a Mostra 

Fotográfica Rossini Rodrigues busca aproximar a expressão do artista Rossini da 

comunidade são-borjense. A relevância social do projeto se pauta na descentralização e 

democratização dessa produção cultural através da sua circulação em diferentes espaços da 

cidade. Além disso, trata-se de um fomento a uma área ampla que vem ganhando cada vez 

mais espaço para discussão dentro de São Borja: a organização e a execução de projetos 

culturais. 

O encerramento da Mostra acontecerá na segunda-feira, dia 13, no hall de entrada 

da UNIPAMPA – São Borja, a partir das 17h. 
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A Mostra Fotográfica é uma realização dos alunos do 5º semestre 

do curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da UNIPAMPA, que conta 

com o apoio de: Colégio Estadual Getúlio Vargas; Instituto Federal Farroupilha – campus 

São Borja; Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos e Universidade Federal do 

Pampa – campus São Borja. Os patrocinadores são: Loja 7 Povos; Minha Loja; Missões 

Mecânica Agrícola Dalla Costa Terraplanagem e Oficina de Fotos. 

 

Confira os próximos dias da Mostra: 

10 de maio: Colégio Estadual Getúlio Vargas – 9h às 12h 

       Praça XV de Novembro – 13h30min às 17h 

13 de maio: UNIPAMPA, campus São Borja – 9h às 19h 

 

Legenda da foto: Equipe organizadora do evento e Rossini Rodrigues, artista 

homenageado. 

 

 

Texto: Leonardo Marion 

Foto: Luciano Costa 
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Anexo 05 – Cerimoniais 

 

I Mostra Fotográfica: O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

Cerimonial de Abertura  

Local: Memorial Casa João Gourlart 

Data: 07/maio/13 – 19h 

 

MC: Senhoras e Senhores, Boa noite! 

MC: É com imensa satisfação que recebemos a todos nesta noite para a 

abertura da “I Mostra Fotográfica: O Olhar Missioneiro de Rossini 

Rodrigues”. 

MC: A Proposta do evento surgiu através da disciplina de Produção 

Cultural I, do curso de Relações Públicas – ênfase em Produção Cultural da 

UNIPAMPA, ministrada pela professora Carmem Abreu.  A atividade 

cultural que se inicia nesta noite, também ocorrerá em outras instituições 

do município no decorrer desta semana, encerrando-se  na Universidade 

Federal do Pampa, no dia 13 de maio.   
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MC: Prestigiam este evento: 

Excelentíssimo Senhor Farelo Almeida, Prefeito Municipal de São Borja; 

 

Excelentíssimo Senhor Jefferson Olea Homrich, Vice-Prefeito Municipal de 

São Borja; 

 

Excelentíssimo Senhor Roque Feltrin, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores; 

 

Senhor Ronaldo Colvero, Diretor do Campus da UNIPAMPA São Borja; 

 

Senhor (a) __________________________________, Secretário Municipal 

de ______________________________________________________ 

 

Senhor (a) _____________________________, Secretario Municipal 

___________________________________________. 



 

 
Produção Cultural I 

   

I Mostra Fotográfica - O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

 

55 

 

 

Senhor Vereador Tiago Cadó 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

E demais autoridades aqui presentes. 

MC: Convidamos para expor a proposta deste projeto, o acadêmico de 

Relações Públicas Leonardo Marion.  

 

MC: Agradecemos as empresas patrocinadoras e instituições parceiras 

deste evento  

Prefeitura Municipal de São Borja 
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Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos 

Colégio Estadual Getúlio Vargas 

Instituto Federal Farroupilha – Câmpus São Borja 

Minha Loja 

Oficina de fotos 

Loja 7 Povos 

Missões Mecânica Agrícola Dalla Costa Terraplanagem 

MC: Para dar inicio a Mostra fotográfica, convidamos o artista plástico 

Rossini Rodrigues, autor dos trabalhos aqui representados, para sua fala  

_______________________________________________ 

MC: Convidamos agora a professora da disciplina de Produção Cultural I, 

do curso de Relações Públicas – Ênfase em Produção Cultural da 

UNIPAMPA, Carmen Abreu para apresentar o objetivo deste projeto 

MC: Agradecemos a presença de todos e convidamos a prestigiarem as 

demais atrações. Boa noite! 
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I Mostra Fotográfica: O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

Cerimonial de encerramento 

Data: 13 de maio de 2013. 

 

MC: Senhoras e Senhores, Boa Tarde! 

MC: É com satisfação que recebemos a todos para o último dia da Mostra 

Fotográfica: O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues.  

MC: Durante toda a semana a mostra percorreu diversos pontos de nossa 

cidade, são eles o Memorial Casa João Goulart, Instituto Federal 

Farroupilha, Praça Assis Brasil, Colégio Getúlio Vargas, Saguão da 

Prefeitura Municipal de São Borja, este último espaço cedido gentilmente, 

devido a impossibilidade de com o vento manter as peças na Praça XV de 

Novembro. 

MC: Atividade essa que buscou aproximar a arte visual contemporânea 

dos cidadãos são-borjenses. Desta forma, muitas pessoas puderam 

conhecer e vislumbrar as obras do artista plástico local Rossini Rodrigues. 

MC: Agradecemos as empresas e instituições parceiras deste evento  

Prefeitura Municipal de São Borja 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos 

Colégio Estadual Getúlio Vargas 
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Instituto Federal Farroupilha – Câmpus São Borja 

Minha Loja 

Oficina de fotos 

7 Povos 

Missões Dalla Costa 

MC: Neste momento gostaríamos de agradecer ao artista plástico Rossini 

Rodrigues por nos permitir a realização deste projeto e para prestar nossa 

homenagem, convidamos a aluna do curso de Relações Públicas – ênfase 

em produção cultural Taiani Monteiro para entregar-lhe um mimo. 

MC: Agradecemos também a professora Carmem Abreu, orientadora 

deste projeto e aos acadêmicos: Caroline Welter, Ediliane Fortes, Elana 

Weber, Éverton Toller, Geovana Comim, Joseane Reinaço, Josenia Austria, 

Karen Greco, Leonardo Marion, Marciele Jaques, Patrícia Renner, Taiani 

Monteiro equipe executora deste Projeto Cultural. 

MC: Agradecemos a presença de todos e convidamos permanecerem 

prestigiando a apresentação artística de.... 

Assim, damos por encerrado a I Mostra Fotográfica: O Olhar Missioneiro 

de Rossini Rodrigues. Tenham todos uma boa noite! 
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Anexo 06 – Registros Fotográficos 
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Anexo 08 – Clipping 

 

Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Mais que bah   Data: 03 de maio de 2013 

Editoria: Cultura 

Link: http://maisquebah.com/?p=2006 

Título: Acadêmicos da Unipampa promovem mostra fotográfica 

 

 

http://maisquebah.com/?p=2006
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site Clic São Borja  Data: 04 de maio de 2013 

Editoria: Eventos 

Link: http://www.clicsaoborja.com.br/destaques/curso-de-relacoes-publicas-promove-
mostra-fotografica/ 

Título: Curso de Relações Públicas da Unipampa promove Mostra Fotográfica 

 

 

 

http://www.clicsaoborja.com.br/destaques/curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica/
http://www.clicsaoborja.com.br/destaques/curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica/
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Veículo: Folha de São Borja  Data: 04 de maio de 2013 

Editoria: Final de Semana  Página: 01 

Título: Curso de Relações Públicas promove Mostra Fotográfica 

Centímetro X coluna (tamanho): 8 x 8,3 + 13,3 x 17,2 

Valor ganho em mídia espontânea: R$ 83,00 + R$ 285,95 = R$ 368,95 
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site curso RP   Data: 05 de maio de 2013 

Link: http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/2013/05/05/curso-de-
relacoes-publicas-da-unipampa-promove-mostra-fotografica/ 

Título: Curso de Relações Públicas da Unipampa promove Mostra Fotográfica 

 

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/2013/05/05/curso-de-relacoes-publicas-da-unipampa-promove-mostra-fotografica/
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/relacoespublicas/2013/05/05/curso-de-relacoes-publicas-da-unipampa-promove-mostra-fotografica/
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site UNIPAMPA   Data: 06 de maio de 2013 

Link: 
http://porteiras.unipampa.edu.br/saoborja/index.php?option=com_content&view=article
&id=904:curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica&catid=1:noticias-
unipampa 

Título: Curso de Relações Públicas da Unipampa promove Mostra Fotográfica 

 

 

 

http://porteiras.unipampa.edu.br/saoborja/index.php?option=com_content&view=article&id=904:curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica&catid=1:noticias-unipampa
http://porteiras.unipampa.edu.br/saoborja/index.php?option=com_content&view=article&id=904:curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica&catid=1:noticias-unipampa
http://porteiras.unipampa.edu.br/saoborja/index.php?option=com_content&view=article&id=904:curso-de-relacoes-publicas-promove-mostra-fotografica&catid=1:noticias-unipampa
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site Flash SB  Data: 07 de maio de 2013 

Editorial: Coberturas 

Link: http://coberturas.flashsb.com.br/?pag=album&AL=270 

Título: I Mostra Fotográfica - O Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coberturas.flashsb.com.br/?pag=album&AL=270
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site JJ Betim  Data: 07 de maio de 2013 

Link: http://jjbetim.com.br/ver_galeria.php?id_galeria=613 

Título: I Mostra Fotográfica – Rossini Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jjbetim.com.br/ver_galeria.php?id_galeria=613
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Mais que bah   Data: 07 de maio de 2013 

Editoria: Cultura 

Link: http://maisquebah.com/?p=2053 

Título: Olhar Missioneiro de Rossini Rodrigues no Memorial Casa João Goulart 

 

 

 

http://maisquebah.com/?p=2053
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Site GPSNet  Data: 08 de maio de 2013 

Link: http://www.gpsnet.tv.br/view-album/11/mostra-fotogr%C3%A1fica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpsnet.tv.br/view-album/11/mostra-fotogr%C3%A1fica
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Enfoque: (x) Positivo (  ) Negativo (  ) Neutro 

Site: Blog Fronteira RS  Data: 30 de abril de 2013 

Link: http://fronteirars.blogspot.com.br/2013/04/paixao-pela-arte.html?spref=fb 

Título: Paixão pela arte!! 

 

 

 

http://fronteirars.blogspot.com.br/2013/04/paixao-pela-arte.html?spref=fb
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Anexo 09 – Pesquisa de Satisfação 
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Anexo 10 – Fotografias utilizadas e fichas técnicas 

 

Nas 15 fotos que compõem a I Mostra Fotográfica – O Olhar Missioneiro 

de Rossini Rodrigues, o resgate dos costumes típicos ribeirinhos no cenário das 

missões é exaltado com a representação de personagens da beira do rio 

Uruguai. São lavadeiras, índias e igrejas, elementos que, esculpidos e através 

do registro eternizado em foto, resgatam a identidade originária são-borjense.  

 

 

 

Figura 1 

Título da obra: Lavadeira 

Descrição: Com o olhar esperançoso, tece suas mãos envoltas à malha.  

 

“Ajoelha junto ao rio a cantar com a correnteza  

Lavando suores profundos dos ricos da redondeza  

Vê o lombo do dourado que falta na sua mesa. 

 

De pensar em suas misérias de tão magras alegrias  

Mal pucheiriada, mas tesa com as crenças e rebeldias.  

Numa mestiça certeza que virá melhores dias.” 

Lavadeiras do Uruguai - Noel Guarany 
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Figura 2 

Título da obra: Chiquinha 

Descrição: Chiquinha, retrato da herança indígena guarani. 

 

O Guarani deixou muitas heranças culturais e de costumes para o povo gaúcho. O (Ö Tché) ou (Tché), 

palavra ainda hoje muito usada no Rio Grande do Sul, que significa "MEU", era principalmente referente 

à relação de parentesco entre as tribos. A maioria das denominações dos Rios, de cidades, acidentes 

demográficos (Jacuí, Ibicuí, Itaibé, Uruguai, entre outros) são heranças deixadas pelo Guarani. 
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Figura 3 

Título da obra: Tímida 

Descrição: Segurando as mãos sob os pés grotescos, assiste o pampa adormecer com o 

sorriso contido. 

 

Os guaranis também praticavam a caça. Caçavam em grupo e o que obtinham era dividido entre todos os 

membros do grupo. Do solo, além dos produtos agrícolas, recolhiam a argila, com a qual produziam 

artefatos de cerâmica. Da floresta, colhiam frutos silvestres e a erva-mate. O chimarrão era a bebida 

preparada com essa erva e consumida por uma grande parte da população gaúcha, é uma das heranças 

deixadas, também, pelos guaranis. 
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Figura 4 

Título da obra: Melenuda (costas) 

Descrição: As melenas caindo sob as curvaturas do corpo dando semelhança aos 

movimentos das águas do Uruguai. 

 

Melena(s) (referindo-se a cabelo) é uma palavra de origem castelhana, que significa cabelo comprido, cabelo 

desgrenhado. Também refere-se a gadelha; parte da crina do cavalo, pendendo da cabeça sobre a fronte. 
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Figura 5 

Título da obra: Melenuda (frente) 
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Figura 6 

Título da obra: Nanda 

Descrição: O pé, em contraste à obra em pintura de Tarsila do Amaral, O Abaporu. 

 

“Tarsila lembrou-se, então, de seu dicionário tupi-guarani e batizaram o quadro como Abaporu (o homem 

que come). O ‘Abaporu’ foi a tela mais cara vendida até hoje no Brasil, alcançando o valor de US$ 

1.500.000.” 

Extraído de www.tarsiladoamaral.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarsiladoamaral.com.br/
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Figura 7 

Título da obra: Chanelzinha 

Descrição: Alusão ao corte de cabelo típico indígena.  
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Figura 8 

Título da obra: Bundudinha 

Descrição: A curvatura acentuada e esculpida em traços eróticos como uma exaltação à 

beleza da mulher gaúcha. 
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Figura 9 

Título da obra: Igreja missioneira 

Descrição: Miniatura de típica igreja jesuítica de pedra que era presente na paisagem das 

missões. 

 

“Um dos fatores evidentes de diferenciação na arquitetura das reduções jesuíticas eram as suas igrejas. A 

presença de padres de proveniências diversas e com diferentes formações, dentre os quais alguns arquitetos, 

moldaram, dentro da tipologia geral, certas características peculiares para cada povoado. Os edifícios mais 

requintados das reduções foram as igrejas, que envolveram a habilidade de arquitetos e artífices em sua 

construção. Sempre estiveram associadas, de um lado, à casa dos padres e, de outro, ao cemitério.” 

(Memorial do Rio Grande do Sul - Caderno de História, nº 21. Luiz Antonio Bolcato Custódio) 
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Figura 10 

Título da obra: Cruz missioneira 

Descrição: Símbolo de catequização jesuítica. 
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Figura 11 

Título da obra: Rei e rainha do xadrez gaúcho 

Descrição: O nativo que despontava no Pampa e que originava a cidade. Primeiros 

munícipes são-borjenses. 

 

Em meados do século XVII, São Borja foi o primeiro dos chamados Sete Povos das 

Missões da Companhia de Jesus, que abrigou em seu seio a nação guarani e foi o lar de Sepé Tiaraju. São 

Borja foi fundada pelos padres jesuítas espanhóis. O nome é homenagem a São Francisco de Borja, que foi 

o 3º geral ("general") da ordem dos jesuítas. 
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Figura 12 

Título da obra: Na escada 

Descrição: Em vestes caídas, a nativa repousa na escada. 
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Figura 13 

Título da obra: Chalaneira 

Descrição: Chalana, do espanhol, que significa canoa. Marcando a influência castelhana na 

linguagem gaúcha. 
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Figura 14 

Nome: Pezinho 

Descrição: Nas margens do rio, a índia admira o local de seu nascimento. 
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Figura 15 

Título da obra: O presépio missioneiro 

Descrição: O Natal missioneiro. Foi uma das primeiras peças que Rossini fez para 

comemorações natalinas, no início dos anos 2000. 
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Anexo 11 – Pesquisa sobre o autor das obras, Rossini Rodrigues 

 

Rossini Rodrigues 

 

Sobre o Artista 

 

Nome Completo: Rossini Rodrigues 

Idade: 46 anos 

Naturalidade: são-borjense 

 

História  

 

Rossini Rodrigues, nascido e erradicado em São Borja - RS, é um escultor com 

mais de 20 anos de carreira. Suas obras, vendidas em diversos países – incluindo 

circuitos que abrangem da Europa ao Canadá e eixo Rio-SP – são retratos culturais da 

sua região e sua cidade de origem. Rossini é um expoente gaúcho da arte das 

missões e dos pampas. 

Seu talento é observado logo cedo. Na infância, ainda entre 6 e 7 anos, Rossini 

fazia os seus próprios brinquedos. Vindo de uma família humilde, buscava em 

materiais como argila recriar os brinquedos que fazia sucesso nos anos 70: tarzans, 

cowboys e forte apaches. Começou assim o seu primeiro contato com a argila e com 

as formas.  

Conforme foi crescendo, a proximidade com a arte se deu através do colégio. 

No ambiente escolar, começou a realizar trabalhos em desenho. Houve o primeiro 

contato com as cores e com o lápis. As professoras viam sua facilidade em desenhar e 

incentivavam assim a ter dedicação e, com o auxílio delas, foi amadurecendo o seu 

talento. Conforme os anos passavam lia livros, buscava inspiração nas esculturas dos 

egipcios, da renascença, etc. 

  Aos 20 anos – período de fim dos anos 80 e começo dos anos 90 – encontrou 

seu momento definitivo com a arte através da escultura e começou a participar 

ativamente de salões e encontros. Dessa forma, suas obras começaram a ganhar 

reconhecimento por apreciadores, estudiosos e pessoas em geral ligadas a escultura. 

Como era autodidata total, várias pessoas o apoiavam e, dentre eles, o arquiteto 
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Gérson Vinha começou a  pagá-lo um salário por mês para criar obras 

à ele. Em cerca de 3 ou 4 meses Rossini já obtinha sua independencia desse salário e 

podia viver das peças que produzia, vendendo principalmente para fora de São Borja.  

 Atualmente Rossini exporta suas esculturas para diversos países, levando a 

arte são-borjense para além dos limites da região das missões. Ao retratar os 

personagens da beira do rio, mulheres lavadeiras e indios que habitavam a região, 

Rossini acredita que pode homenagear a terra dos seus pais, seus avós e tataravós. O 

recorte das missões em suas obras é visível e, dessa forma, torna-se uma referencia 

em arte gaúcha e cultura missioneira. 

 

 

Inspirações 

Internacionais: Michelangelo, Auguste Rodin e movimento impressionista moderno. 

Nacionais: Aleijadinho, Victor Brecheret, Vasco Prado, Chico Estoque, Irineu Garcia e 

Milton Maia. 

Material mais utilizado: argila, madeira, resina e gesso. 

 


