Http://online.unisc.br/seer/index.php/signo
ISSN on-line: 1982-2014

OBITUÁRIO
Rodrigo Bartz
(08 de janeiro de 1983, Santa Cruz do Sul - 18 de abril de 2022)

São raros os casos em que a Indesejada das gentes encontra cada coisa em seu lugar.
Não estamos preparados para encarar a dureza da morte, sobretudo quando vem inesperada,
precipitada, precoce, trágica, como a do nosso querido amigo e colega Rodrigo Bartz. Rodrigo
tinha planos, estava trabalhando para concretizá-los, seria doutor em Letras, veria centenas de
estudantes comemorando a conquista do curso superior, teria longa jornada junto a amigos e
familiares.
Essa vida abreviada, porém, intensa, deixou-nos, a todos que tivemos a honra de conviver
com ele, profundamente marcados. Seu bom humor transbordava nas salas de aula, nos
encontros de pesquisadores, em sua maneira leve e divertida de propor reflexões relevantes.
A partir de sua graduação no Curso de Letras da Unisc, em 2009, Rodrigo dedicou-se não
somente ao ensino e aprendizagem do idioma castelhano, seu foco de interesse inicial, como
também à pesquisa interdisciplinar entre letras e jornalismo. Sua dissertação de Mestrado, As
complexificações narrativas jornalísticas de cunho biográfico, foi aprovada no PPGL- Unisc em
2014. Em 2018 iniciou, no mesmo Programa, o curso de doutoramento, em que desenvolvia sua
pesquisa na interface com o jornalismo, cujo objeto de estudo eram as narrativas biográficas.
Ao longo dos anos enquanto pesquisador, Rodrigo integrou diversos projetos de pesquisa,
dentre eles o proposto pelaRenami - Rede de Pesquisa Narrativas Midiáticas Contemporâneas,
fundada em 2015. Sua produção intelectual ficou registrada em artigos publicados em diversos
periódicos, bem como em congressos nos quais expôs o tema que mais o apaixonou: as
biografias. Sua paixão pela vida era também vivenciada nas salas de aula da educação básica,
ambiente em que fez ecoar o amor pelas Letras, pela leitura, pela escrita, pela formação de
sujeitos críticos. Rodrigo não será esquecido pelos seus alunos, tampouco por seus professores,
colegas e parceiros de caminhada.

Tua partida dói, amigo. Conforta-nos, de alguma forma, sentir tua presença no legado de tuas
pesquisas, tuas aulas e nossas memórias. Tu estarás sempre conosco.
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