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APRESENTAÇÃO

Um registro artístico é uma homenagem a todos que fazem a arte e a cultura em nosso Estado. Assim pode ser definido o Catálogo 

de Exposições do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em comemoração 

ao 1º ano de criação do espaço. 

O Catálogo reúne biografias dos artistas, imagens e história do melhor da produção artística e cultural que foi exposta durante o 

período de outubro de 2009 a outubro de 2010, onde cada uma ao seu modo, deixou sua marca na memória das pessoas que visitaram as 

mostras.

A abertura do espaço para expressões artísticas populares de artistas com talento e imaginação, foram marcas deste Espaço 

Cultural. O que prova o compromisso e o empenho de toda a equipe em aperfeiçoar e melhorar ainda mais a programação cultural.

A publicação é o resultado do trabalho realizado pela Coordenação do Centro de Memória, com o apoio técnico e o entusiasmo 

incorporado pela equipe da Biblioteca Ministro Benedito Frade, cujo objetivo é documentar a arte paraense, buscando valorizar as 

manifestações populares e a qualidade dos artistas do Estado. 

Estamos muito felizes por podermos concretizar este sonho e esperamos que outros catálogos sejam produzidos.

Equipe do Centro de Memória do TCE-PA
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MENSAGEM
É com imenso prazer que tenho a oportunidade de, logo ao início de minha atuação na Presidência do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE-PA), disponibilizar a todos que se interessam pela cultura em nosso Estado, o “Catálogo de Exposições” realizadas no Espaço 
Cultural do nosso Tribunal.  

 O Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, foi instalado pela então Presidente, Conselheira Maria de Lourdes Lima de 
Oliveira, após proposição do Excelentíssimo  Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. O Espaço Cultural  integrou o Centro de Memória 
do TCE-PA com a missão de valorizar exposições, oficinas, abrindo um canal de conhecimento que interage com o público interno e 
externo, explorando formas de olhar, interpretar objetos e cenas.

A repercussão dos eventos realizados neste Espaço atestam a sua importância na medida em que ele se integra, com sucesso, 
ativa e frequentemente, nas atividades culturais do  Estado do Pará. A relação das exposições já realizadas e agora registradas neste 
catálogo, inclui  nomes dos mais importantes e destacados artistas das diversas áreas e tendências culturais do Pará.  

 Ronaldo Moraes Rêgo, vencedor de vários prêmios, tendo exposto em São Paulo, Rio de Janeiro e no Museu do Homem, de Paris 
e João Carlos Torres da Silva mais conhecido como Jocatos, já nos honraram com exposições dos seus trabalhos. Outro premiado artista 
plástico ao qual, também já franqueamos o nosso espaço é Geraldo Teixeira. Autor de várias exposições individuais e coletivas no Brasil, 
nos EUA e na Europa, Teixeira ganhou prêmios em vários salões de arte.

 Momento de grande significado afetivo para o TCE, foi a homenagem à escultora paraense Julieta de França. Ela foi a primeira 
mulher a exercer profissionalmente essa atividade no Brasil. Julieta ganhou uma inédita bolsa de estudos para estudar na França, onde 
foi aluna do genial Rodin. A artista deixou poucos trabalhos do grande acervo que realizou. E, entre eles, o busto de Serzedello Corrêa, 
que integra o acervo do Centro de Memória. Pioneira  em muitos aspectos, Julieta de França destacou-se também pela luta de gênero 
enfrentada para poder exercer a profissão que adotou.
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Se com a criação do Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rêgo pudemos homenagear a classe artística local, outra razão para 
festejarmos a sua existência se dá pela responsabilidade de utilizarmos o espaço para prestigiar os talentos dos nossos servidores. Caso 
das exposições de Anita Lima e Irene Almeida, respectivamente lotadas no TCE e no Ministério Público de Contas do Estado (MPCE). 

Para nossa alegria, ambas expuseram com grande sucesso fotografias de suas autorias durante as celebrações em homenagem 
ao Círio de Nazaré 2010. “Viva Nossa Senhora de Nazaré” foi outro grande momento do Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rêgo. Todas 
essas razões nos enchem de satisfação, pois, ao prestigiarmos a cultura paraense, temos a oportunidade de retornar a nossa terra natal, 
um pouco do tanto que ela nos orgulha e encanta. Ao mesmo tempo em que colocamos o TCE-PA na vanguarda do fomento cultural e 
artístico paraense.

Parabéns a todos os envolvidos na nobre missão do Espaço Cultural Cons. Clóvis Moraes Rêgo. E que este catálogo ora 
apresentado tenha a utilidade e o interesse que esperamos. Estes são os nossos melhores votos. 

CONS. CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JR.
Presidente do TCE-PA



ESPAÇO CULTURAL
Fotos da Inauguração



Espaço Cultural Conselheiro 
Clóvis de Moraes Rêgo

 Em 2009, considerando a Resolução N° 17.765, de 03 de setembro, por proposição do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Nelson 
Luiz Teixeira Chaves, foi criado o Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo.

 A denominação do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis de Moraes Rêgo é um tributo desta Corte de Contas às iniciativas e 
envolvimentos culturais do homenageado e a história do Tribunal.

 Professor Titular da cadeira de Português do Colégio “Estadual Paes de Carvalho” e Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará, membro do Conselho Estadual de Educação, Professor Honoris Causa da Universidade Federal do Pará, Membro do 
Conselho Estadual de Cultura, da Academia Paraense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

 O Espaço Cultural representa a significação criativa e busca se afirmar via programação que se abre para os artistas e à sociedade.
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OLHAR DO FILHO
Ronaldo Moraes Rêgo

O Artista
Carlos Ronaldo de Moraes Rêgo nasceu em Belém do Pará em 1956. Formou-se em Arquitetura pela Universidade Federal do 

Pará, onde é professor do Instituto de Artes. Estudou gravura com Valdir Sarubbi, São Paulo, 1993, e mais recentemente, Workshop com 
Evandro Carlos Jardim, Belém, 2001.

Realizou exposições individuais em Belém e em outros estados como na galeria Macunaíma, FUNARTE, Rio de Janeiro, 1981. 
Dentre as coletivas das quais participou, destacam-se: Museu do Homem, Paris, França, 1977. I Salão Paulista de Artes Plásticas e Visuais, 
São Paulo, 1980. II Salão Brasileiro de Arte, Fundação Bienal de São Paulo, 1980. V Exposição de Belas Artes Brasil-Japão, Tókio, Atami, 
Kyoto, Rio, Brasília, São Paulo, 1981, “Escritura Exposta – Palavra Pintada/Pintura Falada (curadoria Jorge Eiró) Galeria do MABEU, Belém 
2006, “Dos Zes & das Santas” – Homenagem a Gileno Muller Chaves, Belém, 2007. Dentre os prêmios que ganhou destacam-se: Primeiro 
Prêmio no X Salão de Arte Jovem, Santos, 1983. Prêmios Aquisitivos no IX Salão Nacional de Artes Plásticas, Rio de Janeiro, 1986.

A obra de Ronaldo Moraes Rêgo é uma das mais personalizadas das artes plásticas contemporâneas no Pará. Afastado há algum 
tempo da pintura, retorna com força abordando temática que não difere da anterior, como se a fala tivesse sido interrompida por motivos 
alheios à sua vontade. As obras de Ronaldo Moraes Rêgo buscam nas cores da região, os elementos para a construção de sua estética.

Nas gravuras da folhas, com gradações cromáticas bem estudadas, onde a forma iria abordar, como se de uma visão maior partisse 
com lente macro e focalizasse partes, detalhadas de árvores, folhas e texturas.

Essas texturas são o forte da concepção artística de Ronaldo. O forte apego à terra. As cascas com manchas o levam a construir 
figurativo com conceito abstrato. O que pode ser contraditório não o é. A estética de Ronaldo está centrada nesse processo. As experiências 
com caixas, onde colocou favos e detritos dos ninhos das abelhas, são parte desse processo de investigação. No branco com que são 
pintadas as mangueiras paraenses, surge a contradição do tempo. 

Ronaldo Moraes Rêgo 
Semente, 1986

Óleo sobre tela
80 x 50 cm



Ronaldo Moraes Rêgo 
Sem título, 2003
Acrílica sobre tela
30 x 24 cm

Ronaldo Moraes Rêgo 
Sem título, 1981
Óleo sobre tela

60 x 50 cm



Ronaldo Moraes Rêgo 
Sem título, 1981
Óleo sobre tela
60 x 50 cm
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Artesãos de Abaetetuba



BRINQUEDOS DE MIRITI 
Artesãos de Abaetetuba

Brinquedo colorido de um povo de fé
 O colorido que dá vida à fibra do miriti faz a alegria de crianças e adultos a cada outubro, quando os paraenses vivenciam o Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré - a maior procissão religiosa do País. São barcos, pássaros, cobras e tatus a retratar a imaginação dos artesãos 
que, com a destreza dos grandes mestres, transformam o miriti em objetos de encantamento e alegria.
 O brinquedo e o artesanato de miriti oferecem um show a parte na época do Círio. Podem ser encontrados durante todo o ano em 
Belém e em outros pontos de exposições e vendas. Eles nascem da fértil imaginação e talento de artesãos do município de Abaetetuba, 
onde a tradição da confecção dos brinquedos passa de pai para filho e retrata a realidade da comunidade ribeirinha.
 São pontos coloridos que brincam a cada procissão e se confundem com a fé e religiosidade dos quase dois milhões de fiéis que 
participam da romaria. São brinquedos coloridos, artisticamente colocados nas girândolas e que enchem de alegria os olhos mais atentos.
 Por conta da tradição, o artesanato de miriti se revela como um dos maiores ícones da grande festa do povo paraense e traduz 
perfeitamente o clima que paira na capital durante a quadra nazarena, como pode ser visto na Feira do Miriti, ponto de referência da arte 
estrategicamente montado em praças públicas de Belém durante as festividades.
 Conhecido como o “isopor natural” da Amazônia, a fibra do miriti é base de sustento de muitas famílias pois, além de ser um 
produto de alto valor agregado, sua utilização não agride o meio ambiente já que é biodegradável. Da sua árvore, tudo se aproveita. 
Desde o fruto utilizado na culinária local, às palmeiras que servem para cobertura de casas, o que mostra ser o miritizeiro, uma árvore 
providencial na vida do homem ribeirinho, misturando o lúdico com a necessidade de sobrevivência das suas famílias.
 Em Abaetetuba, a tradição foi herdada por homens e mulheres, onde, os núcleos familiares se revezam na confecção do artesanato. 
São artistas da natureza que não se cansam de mostrar ao mundo a arte ribeirinha, a qual, a todos encanta com seu brilho, seu colorido, 
sua beleza e simplicidade, retratando a fé e a alegria do homem da Amazônia.

.

Artesãos de Abaetetuba
A fé dos ribeirinhos, 2010 

Painel em mdf com barquinhos em miriti
400 x 200 cm



Artesãos de Abaetetuba
Promessas, 2010
Berlinda em miriti com fitas de cetim.
50 x 50 x 100 cm

Artesãos de Abaetetuba
Almoço do Círio, 2010

Paneiros com patos em miriti
50 x 50 x 100 cm



Artesãos de Abaetetuba
Girândola do Círio, 2010
Brinquedos em miriti
100 x 200 cm

NOITES BRANCAS
Jocatos



NOITES BRANCAS
Jocatos

O Artista
 Nasceu em Belém do Pará. É especialista em Estudos Culturais da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Desenvolve 
trabalhos como gravador, pintor, escultor e educador. O artista já apresentou suas obras em mostras, premiações artísticas, salões, 
bienais e possui acervos em museus paraenses, brasileiros e no exterior. Possui experiências pedagógicas por meio da arte em parceria 
com instituições que atuam em projetos sociais e comunitários. O artista faz ainda, pesquisa de matérias biodegradáveis para a criação de 
design e a sua aplicação na produção dos seus trabalhos.
 O artista plástico João Carlos Torres da Silva (Jocatos) apresentou dia 09 de dezembro de 2010, no Espaço Cultural Conselheiro 
Clóvis Moraes Rêgo do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA), a exposição “Noites Brancas”. A mostra reuniu trabalhos realizados pelo 
artista desde 2005 com a utilização de objetos escultórios feitos a partir de latas de manteiga, queijo cuia, ervilhas e outros alimentos. 
 O trabalho exposto, continha uma instalação que levava o nome da exposição, toda concebida com fragmentos de latas de 
20 quilos de manteiga. Além da instalação “Noites Brancas”, Jocatos reuniu especialmente para a exposição, seis gravuras em estojos 
acompanhadas das suas respectivas matrizes e outras trinta gravuras soltas (sem moldura). Dentre as seis gravuras acompanhadas das 
matrizes, encontrava-se o trabalho denominado “Lembrança de um Amor 1h45”, uma gravura em metal oriunda da parte lateral da lata 
de manteiga Regata de 10kg colocada em estojo de madeira.

Jocatos
Escultório

Gravura em metal



Jocatos
Noites Brancas, 2010
Painel com objetos escultóricos 
400 x 200 cm

Jocatos
Meu Rei

Objeto escultórico em metal
18 x 25 x 18 cm



Jocatos
Lembrança de um grande Amor 01h45
Gravura em metal
40 x 40 x 60 cm

Jocatos
Série Amazônia

Gravura Monotipia
60 x 40 cm



Jocatos
Série Amazônia

Gravura Monotipia
60 x 40 cm

MEMÓRIA URBANA
Geraldo Teixeira



MEMÓRIA URBANA
Geraldo Teixeira

O Artista
Geraldo Teixeira nasceu em Belém no ano de 1953, iniciou sua vida artística em 1975, tendo participado de várias exposições 

individuais e coletivas no Brasil, Estados Unidos e Europa. Obras em acervos de vários museus brasileiros. Fundador da Associação dos 
Artistas Plásticos do Pará. Foi curador geral do Salão Paraense de Arte Contemporânea. Premiações em vários salões de arte. Grande 
Prêmio do XI Salão Arte Pará, em 1992. Artista convidado para a Mostra Artistas Brasileiros 2006 e 2007-Brasília (DF). Atualmente 
desenvolve pesquisa no campo tridimensional, trabalhando com madeira, alumínio, ferro e vidro usando como tema a construção náutica, 
característica dos rios da Amazônia especificamente os “cavernames” (conjunto de peças que dão forma ao casco da embarcação - 
estrutura). Trabalha hoje também com Arte Pública, produzindo obras de grandes dimensões. Vive e trabalha em Belém. 
 A exposição “Memória Urbana” ocorrida no dia 16 de março de 2010, no Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, foi 
uma releitura do azulejo e se constituiu tanto como preciosa fonte de referências históricas, como objeto de transcendência artística. 
Atravessando séculos de aplicação como “pele” da arquitetura de nossa cidade, o azulejo aporta no século XXI não só como um eficiente 
recurso de revestimento cerâmico, mas também por diversificados padrões decorativos, que possibilitam um interessante processo de 
criação artística a partir dessa iconografia. 
 O artista se apropriou dos elementos dessa cerâmica que reveste a memória de nossas arquiteturas e elaborou sofisticadas 
tramas de desenho e cor, resignificando padronagens desgastadas pelo tempo e pela ação humana. Dessa forma, pretendeu modificar o 
conceito de “velho, feio e ultrapassado”, que induz à falta de cuidado com o nosso patrimônio, e provocando um olhar sensível e atento à 
beleza desta artesania  estimulando assim, a formação de um pensamento sobre a necessidade de preservação da arquitetura histórica 
da cidade. Geraldo Teixeira

Memória Urbana II
Mista s/Madeira

70 x 80 cm



2010

Geraldo Teixeira
Rabeta
Escultura em piquiá e aço

Geraldo Teixeira
Salto,  2010
Escultura em sucupira, piquiá e alumínio



Geraldo Teixeira
Memória Urbana VI, 2010
Mista s/Madeira
80 x 80 cm

JULIETA DE FRANÇA
Equipe do Centro de Memória



JULIETA DE FRANÇA
Equipe do Centro de Memória

Visitando Julieta

 A escultora paraense Julieta de França é considerada a primeira mulher a exercer profissionalmente esta atividade no Brasil. 
Nascida na década de 1870 estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, de 1896 a 1899 e foi aluna de Rodin em Paris 
no início do século XX. Deixou poucos trabalhos do muito que produziu em longa carreira marcada por dificuldade e incompreensão. No 
Pará, além de obras de menor porte, ficaram como testemunho da qualidade de seus trabalhos, dois bustos: o de Serzedello Corrêa e o 
do Barão do Rio Branco. “Visitando Julieta” um percurso entre as duas esculturas, procurou ampliar o conhecimento e a percepção dos 
monumentos em áreas públicas da cidade, ocorrido na Semana Nacional de Museus do ano de 2010 como iniciativa conjunta do Tribunal 
de Contas do Estado e do Museu da Universidade do Pará. No bojo do tema da Semana: Museus e Harmonia Social, buscou-se iluminar 
a figura de uma mulher pioneira em muitos aspectos, cuja trajetória ilustra a luta de gêneros enfrentada para exercer uma profissão 
considerada como masculina no início do século passado.
 Julieta abriu caminho para outras artistas como Carmem Sousa, cuja fase mais importante de produção, situa-se entre os anos de 
1930-50. O maior exemplo de seu trabalho em áreas públicas, é o painel da Ação Católica, hoje sede do Arcebispado de Belém. Premiadas 
por instituições nacionais e estrangeiras, nem sempre estas mulheres obtiveram o reconhecimento da sociedade de seu tempo. “Visitar” 
suas obras é buscar outro olhar sobre mulheres que ousaram mudar padrões, enfrentar preconceitos, vencer barreiras.

Julieta de França trabalhando em seu ateliê 
na armação da escultura “O sonho do filho 

pródigo”
Fotografia [s.d.]. 

Acervo do Museu Paulista da USP, 
São Paulo/SP.



Julieta de França
Serzedello Corrêa, 1900
Busto em bronze

Julieta de França
Barão do Rio Branco, 1910

Busto em mármore



Carmen Sousa
Hilda Ribeiro 
Escultura em gesso
57,5 x 27 x 29 cm

Carmen Sousa
Arthur Moreira Lima
Escultura em gesso

47 x 21 x 18 cm



VIVA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ...
Anita Lima e Irene Almeida



VIVA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ...

Irene Almeida 

Iniciou na fotografia em 1996, por meio de oficinas 
ministradas pela Fundação Curro Velho, tendo participado de 
uma série de outras oficinas no I, II e VII Colóquio de fotografia 
e imagem - IAP/Fotoativa. Ganhou o 2º Prêmio Salão Primeiros 
Passos - CCBEU, em 2001. Participou de mostras coletivas 
como “Um Olhar Pede Passagem”, “Todos Nus”, “Detalhes de 
Belém”, “Abril para a Arte” , “O Eterno Feminino” e “Banho 
de Luz”. Foi selecionada no salão Primeiros Passos - CCBEU, 
em 1997 e 1998, no salão Cobra Criada - Fundação Curro 
Velho, 1999, 2000 e 2003. Atua como instrutora das oficinas 
Câmera Obscura, Câmera Artesanal e Brinquedos Ópticos da 
Fundação Curro Velho e Fotoativa. Atua na produção de vários 
eventos na Fotoativa como o Colóquio de Fotografia, Imagem 
e o Café Fotográfico e atuou na produção do prêmio Diário 
Contemporâneo de Fotografia (2010). Desde 2007 faz parte da 
diretoria da Associação Fotoativa.

Anita Lima

Em 2007 e 2008 desenvolveu o projeto “Espia, Colares: a 
representação visual do imaginário infantil numa comunidade 
do litoral paraense”, pela especialização Imagem e Sociedade 
da Faculdade Letras e Artes da Universidade Federal do Pará. 
Cursou pós-graduação em Fotografia pela Faculdade de 
Comunicação e Artes do Senac-SP, com a monografia intitulada  
“Fotografia e Projetos sociais: Olhar Cidadão”, entre 2003 e 2004. 
Ministrou oficina de Iniciação à Fotografia, desde a construção da 
câmera escura, passando pela construção da câmera fotográfica 
e técnicas de laboratório na Fundação Curro Velho - Belém Pará 
(2005 - 2007). Na Imagem Mágica (SP), Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, que utiliza a fotografia como instrumento 
para promoção do desenvolvimento humano, trabalhou como 
educadora, principalmente com crianças e adolescentes de diversas 
comunidades (2003 - 2005). Participou de algumas exposições 
coletivas, tais como: Exposição Indicial - SESC Belém PA (2010), 
Fotoativa Pará Cartografias Contemporâneas - SESC São Paulo SP 
(2009), Eterno Feminino - Fotoativa Belém-PA (2008), PinholeDay 
2007 - Galeria Sol Informática Belém PA (2007), Salão Arte Pará 
2006 - selecionada - Fundação Rômulo Maiorana, Belém PA (2006), 
entre outras.

Irene Almeida
Transladação, 2005

Fotografia color.
40 x 60 cm



Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009
Fotografia color.
20 x 30 cm

Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009

Fotografia color
20 x 30 cm



Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009
Fotografia color.
20 x 30 cm

Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009

Fotografia color
40 x 60 cm



Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009
Fotografia color
20 x 30 cm

Anita Lima
Série Círio de Nazaré, 2005/2009

Fotografia color
40 x 60 cm



Irene Almeida
A mão da fé, 2005
Fotografia p&b
40 x 60 cm

Irene Almeida
Berlinda, 2002

Fotografia p&b
40 x 60 cm



Irene Almeida
Anjo Negro / Círio, 2005
Fotografia p&b
40 x 60 cm

 

Irene Almeida
Anjos do Círio, 2004

Fotografia p&b
40 x 60 cm



Irene Almeida
A força da fé, 2005
Fotografia p&b
40 x 60 cm

Irene Almeida
Promesseiro / Círio, 2005

Fotografia p&b
40 x 60 cm



Irene Almeida
Promesseiro / Círio, 2005
Fotografia p&b
30 x 45 cm

CANOAS DE PROMESSEIROS
Artesãos de Abaetetuba



CANOAS DE PROMESSEIROS
Artesãos de Abaetetuba

A Exposição 

 “Canoas de Promesseiros” foi composta por 250 pequenas embarcações de miriti distribuídas no espelho d’água do lago artificial,  
localizado na entrada do prédio sede da instituição. A mostra foi uma réplica da romaria fluvial, que expressa toda a emoção, fé, contrição 
e colorido da festa, dando a idéia da chegada na escadinha do cais de Belém.
 A estudante Ana Paula Miranda, enquanto observava os barcos e as canoas de miriti, declarou: “Não tem como não parar para 
admirar, pois é uma réplica perfeita. A impressão que se tem, é de que estamos presenciando o Círio Fluvial“.
 De acordo com a curadoria da Coordenadora do Centro de Memória do TCE/PA Silvia Teixeira e do técnico em montagem 
Manoel Pacheco, “a exposição já era um projeto antigo que pode ser viabilizado através da parceria com os artesões de Abaetetuba/PA. 
Conseguimos causar impacto, pois as pessoas se aproximavam para tirar foto ao lado dos barquinhos, principalmente as crianças, que 
ficavam encantadas com a perfeição das embarcações”.
 Os brinquedos de miriti oferecem sempre um show a parte na época do Círio e foram a mola propulsora para compor a exposição, 
que encantou visitantes e transeuntes que circularam pelo local.
A exposição fez parte de uma série de eventos relacionados ao Círio e que comemoraram o aniversário do Espaço Cultural.

Artesãos de Abaetetuba
Canoas de Promesseiros, 2010

Barco em miriti
40 x 60 cm



Artesãos de Abaetetuba
Canoas de Promesseiros, 2010
Instalação em espelho d’água com barcos em miriti

ARTE SACRA
Alunas da Oficina de Arte Sacra



ARTE SACRA
Alunas da Oficina de Arte Sacra

 A arte barroca tem como principais características, 
sua composição assimétrica, monumental e retorcida. Esses 
detalhes substituem a unidade geométrica e o equilíbrio da 
arte renascentista. Outro aspecto do barroco, é o acentuado 
contraste de claro-escuro, com cores fortes e a utilização 
do dourado, sendo todos esses fundamentos aplicados nos 
trabalhos das servidoras por ocasião da oficina.
 A curadoria foi da servidora e instrutora Dione 
Guimarães que disse: ”Este trabalho por nós ora apresentado, 
cuja técnica utilizada foi barro rústico, resultou de uma oficina 
de arte sacra oferecida pelo TCE/PA. O objetivo da iniciativa da 
Corte de Contas, mais uma vez, foi de valorizar e integrar seus 
servidores”.
 A exposição foi composta por 16 réplicas de gesso da 
imagem de Nossa Senhora de Nazaré, dispostas em uma base 
de madeira e vidro em formato de altar. As imagens foram os 
resultados dos trabalhos das alunas na Oficina de Arte Sacra 
e encontravam-se harmoniosamente integrados com o tema 
“Viva Nossa Senhora de Nazaré...”.

Dione Guimarães
Nossa Senhora de Nazaré, 2010

Escultura sacra em gesso pintada em técnica Barroco Rústico
10 x 15,5 x 29 cm



Alunas da Oficina de Arte Sacra
Nossa Senhora de Nazaré
Escultura em gesso, pintura Barroco Rústico
10 x 15,5 x 29 cm


