
           

        

      

          

            

             

         

              

             

         

            

         

            

     

            

         

            

          

            

           

            

       

          

          

              

           

             

         

          

            

        

         

       

       

Samuel Eller: A revista começou com um projeto de extensão que o professor 

Marcos Malafaia coordenou em 2005, nessa extensão teve uma grande 

produção de imagens que a principio nem eram colagens, eram mais 

ilustrações mesmo, tinha fotografia também. E ela resultou na primeira revista, 

que eles chamaram de revista nº0, e a principio não tinha a intenção de manter 

essa revista na escola, ela foi um resultado impresso da oficina, só que na 

época ela teve uma boa visibilidade, os alunos deram uma certa importância, 

ela foi procurada na escola, muita gente queria, então de repente a gente viu 

que tinha uma abertura para ter um produto, já que o curso de design gráfico 

não tinha um registro impresso dele, um editorial impresso. O Marcos Malafaia 

encerrou a extensão, acho que ela não passou como um novo projeto, e os 

alunos queriam dar continuidade. Acho que o nome dele era Rodrigo Lacerda 

se não estou enganado o nome desse aluno. O Rodrigo começou a coletar 

esses materiais porque os alunos continuaram se encontrando e produzindo 

novas imagens. Nessa época o Mário tava iniciando a disciplina dele, já tinha 

uma produção, e os alunos já tinha a intenção de publicar essas colagens, 

ilustrações, esse trabalho autoral que tava surgindo nessa faze do curso. Só 

que essa coleta desses materiais se perdeu pois o aluno formou, saiu da 

escola isso ficou perdido aqui na escola, até que a gente conseguiu entrar em 

contato e reorganizar isso, foi quando eu e Mário tomamos frente, mas ele não 

entrou como projeto de extensão, a gente queria mas a gente não conseguiu 

aprovar. Mas ai a gente conseguiu verba nos núcleos das disciplinas da escola, 

ai então conseguimos imprimir a revista nº1, nessa época eu não tava 

participando como produção, os alunos que fizeram tudo. Ai a ideia da terceira 

revista que foi a nº2, já que os alunos não queriam mexer, eu e Mário a gente 

assumiu então com ideia de "tocar" a revista. A gente começou a pensar um 

tema pra revista e falava com os alunos sobre o tema, essa até teve o tema 

literatura, a gente dava um tempo pros alunos criarem alguma coisa, então se 

fazia uma seleção, trabalhos que tinham alguma alteração pra se fazer a gente 

retornava pro aluno para que fosse feita essas alterações. E ai deu certo, essa 

numero três, vamos dizer assim, ela foi sobre literatura, nos tivemos a 

publicação de artigos, começou também a pensar nesse editorial, como a 

gente podia mesclar esses trabalhos para trazer mais participação, não só de 

alunos também para os professores começarem a participar. Veio a ideia de 



              

          

          

              

        

            

             

              

             

         

     

            

             

        

           

          

          

       

   

             

            

             

             

          

         

           

        

            

             

           

              

             

           

           

fazer a seguinte, que o tema foi cinema ai já teve uma participação de oito 

professores, publicando artigo e imagem, foi também um ano que teve alta 

procura para enviar criações e a revista tava em um momento que todo mundo 

já conhecia a revista e queria participar, essa de tema cinema. Mais a frente a 

gente deu um intervalo porque não estávamos conseguindo verba pra poder 

imprimir, mas a nossa intenção era e é fazer uma por ano, mas a gente não 

consegue porque é caro, e a gente não tem verba pra isso, então ficou um tem 

parado. No ano seguinte a gente tinha um verba que ia expirar ai o Mário deu a 

ideia da gente fazer, nos até demos o nome dela de "Fim do mundo" porque foi 

uma revista meio caótica, fizemos ela em um tempo menor. Nessa edição 

também tivemos alunos de outras habilitações, por exemplo de produto 

também teve um grande envio de material da moda. E ai a nossa intenção era 

fazer essa sair no final de 2012 e fazer uma outra no final de 2013, essa 

demorou mais por causa da verba e essa nos queríamos que falasse um pouco 

mais do curso, fazer com que ela servisse como portfólio do curso, porque a 

gente tava com um projeto paralelo, o Design de gerações que visava oficinas, 

mais para poder captar alunos, e essa revista ia sair como portfólio do curso, 

então a gente começou a selecionar material das disciplinas em geral, pedimos 

para os professores selecionar os melhores projetos e pedimos para os alunos 

mandar, só que como foi dispersando, veio copa do mundo, veio um tanto de 

coisa que fazia com que o aluno esquecesse, a gente fazia um "layout" pronto 

pra fechar e ai não tinha verba, chegava as ferias, quando voltava a gente não 

achava que o material não tava dentro do padrão de um portfólio de um curso, 

que é o que a gente queria, esperávamos mais um semestre para ver se 

aparecia trabalhos melhores, até que passou um tempo, a gente conseguiu 

imprimir, era pra ter saído no final de 2014, nos tínhamos uma verba aprovada, 

então nos conseguimos imprimir em Fevereiro de 2015. E agora a gente ta com 

duas possibilidades, uma é a demanda do diretor, o Prof. Lacerda, ele ta 

querendo que a gente faça uma para esse ano ainda, em comemoração de 50 

anos da faculdade, e ele pediu para fazermos mais uma, essa a gente não tem 

tema. E a revista agora foi inscrita de novo como projeto de extensão e ainda 

não saiu o resultado, ele sai em Junho, se ele for aprovado a gente vai tentar 

então inscrever ela todo ano pra gente ter essa periodicidade de uma revista 

impressa por ano, porque ela passa a ser um projeto de extensão, já tem uma 



           

           

             

        

         

           

          

     

            

     

           

            

          

             

        

         

              

         

           

             

           

              

            

             

             

           

           

              

              

            

          

        

          

verba destinada para um projeto de extensão e a gente não precisa ficar 

dependente de sobras de verba ou ter que pedir verba na escola porque nem 

sempre a gente consegue e ai se for aprovado ela vai voltar a ter aquele inicio 

dela que é um núcleo de experimentações, pode ter oficinas em paralelo, 

acontecendo dentro ou fora da escola, e a gente quer nessas oficinas trazer 

gente de fora como capitação de novos alunos, então a formatação desse 

projeto ta um pouco sobre isso, ela continua com a participação dos alunos, 

queremos inserir mais os professores com a produção de artigos pra fazer a 

revista crescer, e não ficar só uma revista de imagens, vai ser uma revista meio 

de referencia, leitura de portfólio mesmo. 

Entrevistador: E como acontece a separação de trabalho entre você e o Mário? 

Samuel Eller: Na verdade acontece assim, a gente não faz uma reunião com 

uma pauta, a gente não tem isso, as vezes acontece quando te alguma reunião 

de núcleo, que a gente solicita a verba, pensa um tema e repassa para os 

professores, e manda pros alunos nos grupos de facebook e em sala de aula, 

sempre peço pro Mário comunicar com os alunos, eu sempre to falando 

também, é o modo como a gente tem feito a divulgação. Mas ai a gente defini 

assim , ele começa a selecionar na disciplina dele as imagens, fotografamos 

ou pedimos o aluno para mandar em meio digital, e o trabalho é assim eu 

coleto de um lado e do outro, uma hora a gente senta, pensa em um "layout" 

pra revista, faz um primeiro layout, com o que é pertinente a gente publicar, 

porque tem hora que o aluno manda uma coisa que é bacana, só que vem uma 

grande produção de trabalhos bons que esse já não é tão pertinente. Acho que 

o próprio aluno seleciona o trabalho que vai entrar, se tem uma seqüência de 

trabalhos que a gente julga regular, ai de repente vem uma grande produção 

em um nível super alto, isso já muda totalmente o sistema de seleção, para que 

todos tenha um grau de produção, o que tem sido publicado eu considero tudo 

no nível bom, para muito bom, e aqueles que realmente a gente julga que não 

iria depor com a qualidade da revista ou do curso, que a gente não sabe como 

vai ser o contato disso, ai a gente acaba não publicando. Funciona dessa 

forma, o Mário me manda as imagens tratadas, quando necessário eu do um 

retoque, nos nunca tivemos monitores porque isso envolve bolsa, então fica 

mais por minha conta e dele, também até mesmo pra agilizar o processo, eu 



           

             

           

             

             

            

            

            

           

           

              

            

            

        

             

vou recebendo todo esse material, já vou fazendo o layout. E basicamente 

depois que a gente tem todo o material em mãos, é muito rápido, a parte do 

design até a produção, o difícil é coletar, a ultima por exemplo ficamos 

coletando material de primeiro de Julho de 2013 até na ultima semana de ir pra 

gráfica teve gente que ainda mandou coisa, e agente aceitou porque a gente 

tinha feito uma previsão de 200 páginas, depois caiu pra 180, então até fechar 

todas as paginas que já estava aprovada a verba. O nosso trabalho é esse a 

gente sempre vai trocando informação com o que ta chegando até mesmo pra 

gente começar a escrever o editorial, falar o que tem na revista, sempre tem 

alguma solicitação, igual nesse caso, a escola pediu que incluísse publicidade 

do curso, já que a revista ta tendo uma circulação maior, são coisas que vai 

acontecendo na produção mesmo, a gente não pensa em uma pauta pra ela 

não, e a nossa intenção é que todas tenham um tema, pra facilitar a gente a 

selecionar material e também do próprio aluno, vai ver ele quer fazer uma 

criação nova, então ele vai ter um tema pra ele se inspirar e mandar. 


