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A Lei Federal no. 14.017, de 29 de junho 
de 2020, batizada como Lei Aldir Blanc, 
foi criada para promover ações essenciais 
destinadas à manutenção e sobrevivência 
das atividades culturais em todo o 
país, garantir renda emergencial aos 
trabalhadores da cultura e a sustentação 
de   espaços culturais, alimentando assim 
a cadeia produtiva da cultura.

A Associação Fototiva atendeu ao chamamento público feito pela Secretaria de 
Estado de Cultura (Secult-PA) para administrar os recursos federais destinados ao 
estado do Pará, para a área das Artes Visuais de acordo com o Inciso III, por meio 
de edital aberto a todos os fazedoras e fazedores da cultura desta área específica 
nas diversas categorias.

Somos uma Organização da Sociedade Civil de interesse público municipal e 
estadual sediada em Belém, e há mais de 30 anos atuamos na área cultural, propondo 
a fotografia e a imagem para promover e desenvolver ações coletivas de reflexão, 
formação, educação, experimentação e pesquisa da linguagem de artes visuais e 
seus desdobramentos.

Esta publicação virtual funciona como uma partilha de resultados obtidos pelos 
projetos contemplados no edital de Artes Visuais da Lei Aldir Blanc Pará 2020, 
organizados nas  categorias prêmio Projeto em Artes Visuais I, prêmio Projeto em 
Artes Visuais II, prêmio Bolsa de Pesquisa e Experimentação I, prêmio Bolsa de 
Pesquisa e Experimentação II, Prêmio de Reconhecimento em Artes Visuais. 

Boa leitura e conexões!



prêmio Projeto em Artes Visuais I 

Dez prêmios de R$50.000 para projetos culturais em Artes 
Visuais que resultem em produto(s) em uma ou mais das 
seguintes modalidades: Acervo e Memória; Articulação; 
Criação e Difusão; Encontros; Exposição; e Formação.



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Paixão de Vigia é um projeto de exposição e uma galeria virtual 
permanente para artistas da região. A exposição de Antônio 
Coutinho tem 20 telas, que revelam com pinceladas e paixão a 
cidade, a natureza, história, cultura, folclore, assim como a vida 
do caboclo, do pescador, das mulheres e de toda a gente que 
vive em Vigia.

+ https://vigilengadasartes.com.br/ 
+ https://www.youtube.com/channel/UCPj_tREyuFGR7_
w4mOcNOkg/videos

Paixão de Vigia | 3ª edição

Antonio Faustino 
Coutinho Leal

Vigia de Nazaré / 

Guamá

https://www.youtube.com/channel/UCPj_tREyuFGR7_w4mOcNOkg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPj_tREyuFGR7_w4mOcNOkg/videos


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Armando Queiroz, ARTISTA VISUAL, visitou a obra e a pessoa 
de Vicente Franz Cecim, JORNALISTA, CINEASTA E ESCRITOR. Os 
dois artistas uniram-se – nesta Série COVID - A Cicatriz Perfeita 
– baseada no livro de Cecim do mesmo título – convidando 
os espectadores dos quatro episódios a fazer um mergulho 
dialogado com o próprio Cecim sobre COMO VIVER SEM SER 
FERIDO PELA VIDA, optando entre o CAMINHO DAS PEDRAS – 
rígido – e o CAMINHO DAS ÁGUAS - flexível. Sob a direção em 
vídeo de Armando Queiroz, Cecim apresenta os quatro episódios 
da Série - com o leitor agora convertido em audiência virtual, 
nas margens de um Lago Sereno. 
+ https://youtube.com/
playlist?list=PLUkEGaMVvrdJtqF6focQ8Eur8eEV3xeGU

COVID – a Cicatriz Perfeita

Armando Queiroz

Marabá / Carajás

https://youtube.com/playlist?list=PLUkEGaMVvrdJtqF6focQ8Eur8eEV3xeGU
https://youtube.com/playlist?list=PLUkEGaMVvrdJtqF6focQ8Eur8eEV3xeGU


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Realização do 2º Festival NoiteSuja – Identidades 
Transformadoras. Evento virtual com transmissão via Youtube, 
com palestras, shows performáticos e musicais, constituindo 
rico acervo audiovisual acerca da cena LGBTQIA+ de Belém do 
Pará, Amazônia brasileira. 

+ https://www.youtube.com/watch?v=EhTLBAQJQU8 
+ https://www.instagram.com/noitesuja/

Foto: Kazu Ishizaki

2º Festival NoiteSuja - Identidades Transformadoras

Coletivo 
Noite Suja 
(Matheus Rossy)

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O secular mito da sereia e o recente conceito de drags 
“Themonias”, criado em Belém do Pará, são as grandes referências 
da primeira exposição solo realizada por Allyster Fagundes e 
coproduzida pela CYN Produções. Montada pela primeira vez 
em dezembro de 2020, agora o trabalho, que é dividido em 
Ilhas, também ganha novos horizontes. A grande novidade da 
exposição, além do tempo maior para visitação, são as quatro 
obras que compõem a Ilha das Sombras, criadas especialmente 
para este novo momento.

+ https://www.allysterfagundes.com/ 

+ https://www.instagram.com/tv/CUWJ7Uhls2b/ 

O percurso que me fez chegar ao Eu Drag 
Exposição Revérbero

Edielson 
Shinohara / 
Coletivo CYN 
Produções

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Após a seleção de artistas e rodas de conversas sobre temas 
relativos a representação e representatividade negra, o resultado 
final esperado foi a publicação coletânea impressa, em formato 
de box, contendo o trabalho de até quinze artistas. Os Box foram 
distribuídos gratuitamente para pontos de democratização da 
leitura no estado: bibliotecas e centros comunitários, escolas 
públicas etc. Todas as atividades de interação pessoal foram 
pensadas para o formato on-line, considerando o cenário atual 
de pandemia. 

+ https://cutt.ly/pn5FRFW

+ https://www.instagram.com/araacatu/

Zagaia : Coletânea de Quadrinhos Afroamazônidas

Elton Galdino
Ananindeua / 
Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Articular a sabedoria tradicional de três espaços culturais da 
região bragantina com o fazer artístico visual contemporâneo, 
sendo utilizados recursos fotográficos e audiovisuais feitos 
em smartphones, para a produção de fotoperformances e 
videoperformances que detalham artisticamente a relação 
entre o Santo da Igreja Católica e as encantarias das tradições 
indígenas e africanas nas Amazônias. A proposta se destina aos 
povos de terreiro da Região do Caeté, à comunidade bragantina 
e ao público em geral com acesso ao material digitalizado e 
compartilhado em rede.

+ https://www.instagram.com/encantariasdesaobenedito/

Encantarias de São Benedito: performances visuais do 
Santo Preto em comunidades de terreiro

Mayka Melo
Bragança /  
Rio Caeté



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Promover diálogo entre as paisagens naturais e humanas 
locais e o fazer artístico visual contemporâneo utilizando 
fotografias e vídeos a serem expostos para o público que 
é e sempre foi o verdadeiro protagonista das imagens, 
proporcionando uma valorosa experiência artística visual 
para a comunidade local. A ocupação do Espaço Cultural pela 
mostra “Encantarias da Ilha” vem para estimular a comunidade 
de Maiandeua a refletir sobre o autorreconhecimento e 
a preservação da memória local por meio dos recursos 
imagéticos, proporcionando, por meio da formação artística, 
que criem as suas próprias narrativas visuais etnográficas.

+ https://www.instagram.com/encantariasdailha/

Encantarias da Ilha no Mupéua: Documentação 
Etnográfica e Exposição

Nannachara 
Fernandes
Maracanã / Guamá



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Projeto de salvaguarda de memórias e imagens contidas no acervo 
construído ao longo de 30 anos de documentação fotográfica na 
Amazônia. São fotografias, cartas, escritos, registros fonográficos 
e audiovisuais, centrados no cotidiano de trabalhadores que se 
estabeleceram às margens de grandes projetos de exploração 
e ocupação na região amazônica, além de comunidades 
quilombolas e parte da área histórica de Belém(PA). Ao público 
é disponibilizado um e-book compartilhando o processo de 
trabalho e as técnicas de recuperação implementadas, bem como 
proposta de atividades de arte-educação.
+ https://paulasampaio.com.br 
+ http://paulasampaio.com.br/projetos/projeto-rotas-
amazonicas-um-acervo-de-imagens-historias/

Rotas Amazônicas: 
salvaguarda de um acervo de imagens-histórias

Paula Sampaio
Belém / Guajará

https://paulasampaio.com.br


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Teve por objetivo valorizar a tradição da Iluminação dos Mortos 
através das pessoas que a realizam, por meio de um projeto de 
fotografia documental e relacional, a partir de uma imersão na 
Ilha de Colares em busca das pessoas retratadas para devolver 
suas imagens, estabelecendo uma relação entre artista, retratados 
e a comunidade de Colares. Foi montada uma exposição ao ar 
livre no muro do cemitério, além de um estúdio na praça com a 
possibilidade de retratar os moradores, presentando-os com os 
retratos posteriormente.

+ https://www.youtube.com/watch?v=YxXIqVh3W4M

+ https://www.instagram.com/p/CLbrs4mBAR5/

Projeto Iluminação - Um Retorno às Imagens

Ursula Bahia

Belém / Guajará

https://www.youtube.com/watch?v=YxXIqVh3W4M


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Exposição do acervo fotográfico do violonista Sebastião 
Tapajós (falecido em 2021), apresentando a fotografia 
enquanto documento fundamental à reconstrução da história.  
A preservação desses documentos tem relevada importância na 
preservação da memória de mais de sessenta anos de trajetória 
artística desse grande compositor, que se misturam ao retrato 
político, econômico e sociocultural da sociedade brasileira e 
internacional, permitindo uma ilustração de mais de seis décadas 
vividas pelo artista. 
+ https://www.portal.iteleport.com.br/tour3d/exposicao-
virtual-sebastiao-tapajos/fullscreen/
+ https://www.instagram.com/tv/CQkCuIsIm_A/

Acervo fotográfico de Sebastião Tapajós

Vanessa Barros

Santarém /  

Baixo Amazonas

https://www.portal.iteleport.com.br/tour3d/exposicao-virtual-sebastiao-tapajos/fullscreen/
https://www.portal.iteleport.com.br/tour3d/exposicao-virtual-sebastiao-tapajos/fullscreen/


prêmio Projeto em Artes Visuais II 

Vinte prêmios de R$25.000 para projetos culturais em Artes 
Visuais que resultem em produto(s) em uma ou mais das 
seguintes modalidades: Acervo e Memória; Articulação; 
Criação e Difusão; Encontros; Exposição; e Formação.



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Fotoperformances em plataforma digital projetadas em casarões 
antigos de Bragança, com temas que dialoguem sobre corpos 
negros nas Amazônias, e processos de resistência através do 
jogo da Capoeira e da manutenção do Candomblé de Angola, 
e destina-se ao público de terreiro, comunidade bragantina e 
público em geral. A proposta é significativa em Bragança para 
o desenvolvimento, aprendizado e compartilhamento local de 
criações artísticas em artes visuais que utilizam a performance 
como ferramenta para produção de fotografias.

+ https://www.instagram.com/ocorpopreto_capoeiraangola/
+ https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=113362427767405&id=100072809436297

O Corpo Preto na Tradição Capoeira Angola - 
Fotoperformances

Barbara Hafyella

Bragança /  

Rio Caeté

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113362427767405&id=100072809436297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=113362427767405&id=100072809436297


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Livro digital físico, intervenções urbanas através de lambe-
lambes que mesclou fotografia e ilustração, com narrativas, 
arquétipos sociais e personagens do Mercadão 2000 em 
Santarém: vendedores de frutas, remédios, artesanatos, peixes 
e população em geral que circula naquele ambiente. A proposta 
foi utilizar a fotografia como método de captura de imagens do 
cotidiano da maior feira popular da região, e de seus personagens 
que fazem do ambiente um rico centro de diversidade social e 
cultural, representativo da cidade.

+ https://facesdomercadao.alboompro.com/home 

Registro fotográfico e produção de uma HQ com 
personagens da Feira Mercadão 2000 em Santarém

Bárbara Vale

Santarém /  

Baixo Amazonas

https://facesdomercadao.alboompro.com/home 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Uma ‘exposição’ permanente na Casa dos Rios, sede do Projeto 
Rios de Encontro, com 20 obras (outdoors e minidoors) 
poéticofotográficas, instaladas por artistas infantis e juvenis entre 
2008-20, nas ruas de Cabelo Seco, bairro matriz de Marabá, no 
Sul e Sudeste do Pará, e uma versão digital da mesma exposição. 
Ambas contextualizadas por textos artístico-pedagógicos do 
acervo digital do projeto, para narrar e celebrar os processos 
comunitários de resgate e reinvenção realizados por crianças, 
adolescentes e jovens de suas raízes afroindígenas, para defender 
o Rio Tocantins através do cultivo de uma comunidade auto 
sustentável de uma Amazônia Bem Viver. 
+https://transformance.org.br/projetos/amazonia-sem-
molduras/

Amazônia sem Molduras 

Dan Baron

Marabá / Carajás

https://transformance.org.br/projetos/amazonia-sem-molduras/
https://transformance.org.br/projetos/amazonia-sem-molduras/


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Tornar o website E-Museu Xumucuís um espaço museológico no 
ciberespaço dedicado à pesquisa, documentação, preservação e 
difusão da arte contemporânea amazônica criada em interfaces 
digitais. Com realização de fóruns para discussão das relações 
contemporâneas da arte, museu e tecnologia com convidados 
locais e nacionais. O Xumucuís é um projeto de divulgação de 
artes visuais da Amazônia na internet com dez anos de história, 
com projetos e exposições de arte contemporânea, e ao longo 
dos anos identificou esse dilema criação-exibição-preservação 
da arte digital. 
+ https://xumucuis.org/ 
+ https://www.instagram.com/museudeartexumucuis/

E-Museus Xumucuís. Plataforma de pesquisa, 
documentação e preservação de arte digital

Deyse Marinho

Abaetetuba / 

Tocantins



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Rainha das Águas é um sonho dourado que virou realidade: 
produção e lançamento do livro de artista ‘Rainha das Águas’ de 
Fernanda Vera Cruz. Foram realizadas quatro visitas em quatro 
casas de Axé: Mansu Nangetu, Ilê Comorodé, Casa de Ogun Rompe 
Mata e Ilê Asé Afefe Orun Nija. A partir dos encontros e escutas 
sobre a vivência diária destes e destas Zeladoras do Sagrado 
com a tradição e o enfrentamento ao Racismo e Intolerância 
Religiosa foram produzidas: material audiovisual documental,  
aquarelas e transcrições que compõem a publicação “Rainha das 
Águas - aquarelas autorais sobre tradições de matriz africana”.
+ https://www.instagram.com/aquarelistaoficial/
+ https://www.instagram.com/tv/CUWDaT6JIlp/

Rainha das Águas

Fernanda Vera 
Cruz

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Levar o imaginário amazônico, seus contos e lendas, linguagem, 
vestuário e crenças para as bibliotecas de escolas públicas das 
cidades de Barcarena, Belém e região metropolitana por meio 
de Niara, uma revista de história em quadrinhos. O público é o 
infanto-juvenil, mas também abarca as pessoas com interesse 
em ficção fantástica, HQs e produções regionais. A semente para 
a criação de NIARA veio em uma discussão sobre a relação entre 
as pessoas e seus patrimônios e como elas enxergam, dialogam 
com eles de formas distintas das instituições. E o imaginário 
está diretamente ligado com isso, ele nasce dessas relações.
+ https://www.instagram.com/serendi.pa/
+ https://www.youtube.com/watch?v=wrIqxtpW7_Y&t=1s

NIARA e o Imaginário Amazônico

Francy Botelho

Barcarena / 

Tocantins



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Tem como objetivo valorizar a narrativa feminina no distrito de 
Joanes, através de uma exposição e exibição feita a partir da 
construção coletiva. O projeto ressalta a importância do povo 
paraense criar narrativas sobre quem vive no Norte e registrá-
las para acervo e memória de nosso território, enriquecendo-o 
com produções visuais e relatos locais. A produção visual tem 
o intuito de pluralizar as linguagens, pois enquanto é narrado 
visualmente a vila de Joanes, as mulheres da vila vêm com a 
oralidade narrar também, e construir essa imagem do local.

+ https://medium.com/@ahistoriaquefica 
+ https://www.youtube.com/watch?v=tEZNxWlw37w

A História Que Fica 
Mulheres Construindo Uma Narrativa Marajoara

Gyselle Kolwalsk

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto consiste em uma exposição coletiva de arte projetada 
no prédio histórico da Igreja Madre de Deus (matriz), em Vigia. 
Além de expor as obras dos artistas locais, o projeto contou com 
as contrapartidas: realização de um workshop sobre arte para 
alunos da rede pública; e expor o trabalho desses alunos junto 
com os artistas locais.

+ https://www.youtube.com/watch?v=7371esJg2N0&t=7s
+ https://www.youtube.com/watch?v=fRo-8b6GUcE&t=30s

Exposição coletiva de arte projetada 
na Igreja Matriz em Vigia

Johnatan Ryder

Vigia de Nazaré / 

Guamá



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A realização do projeto inicialmente foi proposta de forma 
presencial, pela necessidade de interação com o público, 
principalmente estudantes e professores da educação básica.
Por não ter a total liberação de retorno das aulas e eventos, 
no final optou-se, para agilizar a realização do projeto, e por 
sua vez, apresentação do devido relatório, a adaptação da “aula-
museu” para a linguagem de vídeo, no qual a ideia de transitar 
pelos cômodos de uma casa foi mantida, por meio de criação de 
ambientes 3D. O vídeo será exibido nas escolas, com mediação 
e debate sobre a história e papel da arte na sociedade.
+ https://www.youtube.com/watch?v=UoaUQvJkTfo 
+ https://www.youtube.com/watch?v=w21BUgRU3tc 

Morada das Artes – Aula-Museu de História da Arte

Jorge Lobato

Abaetetuba / 

Tocantins

https://www.youtube.com/watch?v=UoaUQvJkTfo 
https://www.youtube.com/watch?v=w21BUgRU3tc 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

José Augusto Luz é ilustrador e desenhista profissional e 
tem sua atuação voltada para o audiovisual e literatura, mais 
especificamente as HQ’s – Histórias em quadrinhos. Produz e 
expõe suas produções também em sua residência no Bairro Fonte 
Boa, que é o Espaço de HQ Amazônia Selvagem. Havia um anseio 
de difundir esse talento com pessoas assistidas por instituições 
de amparo, pessoa com deficiência e ou idosa. Buscou-se atingir 
diferentes públicos em espaços que geralmente são poucas as 
ações como esta. As oficinas se deram tanto no formato presencial, 
através das oficinas e exposições, quanto no formato virtual, na 
transmissão dos resultados e contrapartidas. 
+ https://www.youtube.com/watch?v=yW4GPi8GYAs&t=439s 
+ https://youtu.be/OwMQvKO9C-0 

Amazônia Ilustrada 
Tracejando novos rumos para a inclusão

José Augusto Luz

Castanhal / Guamá



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Exposição fotográfica que conta histórias da vivência de mulheres 
deficientes físicas, abordando questões como capacitismo, 
sexualidade, afeto, representatividade e as experiências dos 
corpos tortos no contexto amazônico. Essa exposição se 
destina não somente para o público de mulheres deficientes, 
que, em especial, poderão se ver como imagens de si e sobre 
si, mas também para a sociedade como um todo, oferecendo 
acessibilidade e as demandas inclusivas nas fotografias.

+ www.mangarataia.com
+https://www.instagram.com/tv/CUdvHitptPx/?utm_
medium=copy_link

Meu corpo torto: A experiência de mulheres deficientes

Keiliane Bandeira

Santarém /  

Baixo Amazonas

https://www.instagram.com/tv/CUdvHitptPx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CUdvHitptPx/?utm_medium=copy_link


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

E se as paredes, cartazes, outdoors, busdoors ou qualquer 
publicidade no cotidiano fossem substituídas por conteúdos 
sobre as histórias do bairro? São essas reflexões partidas dos 
itinerários de ônibus do centro ao bairro, que surgiram os 
microcontos, poemas e desarquivamento de fotos antigas na 
série #PaisagensTbmSaoMemorias. Foram apresentadas em 
quatro linhas de ônibus, cada linha (um caminho narrativo das 
paisagens com intervenções) possuem cerca de 17 a 30 obras, 
com títulos e ano. Resultando em 92 trabalhos e dois podcasts 
de duas linhas (305 e 870). Foram feitos quatro videoartes. Uma 
live no instagram @escritelie e um concurso literário.
+ https://paisagenstbmsaomemorias.blogspot.com/
+ http://instagram.com/escritelie

Paisagens Tbm São Memórias

Lais Du Lírios

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Dividido em três etapas, o projeto tem como cerne a 
estruturação de uma plataforma digital para organizar, gerenciar 
e disponibilizar acervos de conteúdos artísticos políticos e 
informativos da região amazônica. A primeira, de elaboração 
e articulação da rede, com processo de identificação das 
ferramentas para a criação da plataforma. A segunda, focada na 
organização e edição do material, junto com a customização e 
adaptação das ferramentas escolhidas. E a terceira e última, a 
publicação e criação de textos e tutoriais para o lançamento do 
site junto com a finalização e testes da ferramenta de publicação 
do conteúdo.
+ http://www.aninga.org/ 
+ https://www.youtube.com/watch?v=Kx1l2C-4ZR0&t=22s 

Rede Aninga.org

Lucas Mariano 
Gouvea

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

“Estrelas e Monstros” é uma história em quadrinho digital que 
conta a história de sete tripulantes de uma nave de exploração 
espacial, que se deparam com um bebê, o aparente único 
sobrevivente de um massacre.

+ https://estrelasemonstros.wixsite.com/my-site/post/o-
in%C3%ADcio
+ https://www.instagram.com/maxandreone/

Estrelas e Monstros

Max Andreone

Belém / Guajará

https://estrelasemonstros.wixsite.com/my-site/post/o-in%C3%ADcio
https://estrelasemonstros.wixsite.com/my-site/post/o-in%C3%ADcio


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Afro-Amazônia é uma imersão multimídia em alguns quilombos 
do Pará;  inclui um foto-Livro, uma galeria virtual, vídeos, sons e 
imagens disponíveis na página do projeto. “Um registro inédito 
que nos transporta para o cotidiano de populações remotas, 
quase-invisíveis na floresta amazônica, e nos revela histórias de 
resiliência em meio a uma grande riqueza cultural, talvez única 
em todo o planeta!”, conta Miguel, o autor.

+ http://www.miguelpinheiro.com/trabalhos/afro-amazonia/
+ https://vimeo.com/619037539

Afro Amazônia

Miguel Pinheiro

Altamira / Xingu



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A partir de pesquisa fotográfica realizada pelo artista desde 
2017 nos trajetos entre Belém - Mosqueiro - Castanhal, com 
outdoor de retratos de políticos, homenagens, parabenizações 
e reconhecimentos por feitos realizados, o projeto “Desvelar” 
utiliza a estética publicitária encontrada nestes suportes e 
convida duas Mestras e dois Mestres de Saberes Populares: 
Carimbó, Cerâmica, Pássaro e Abridor de Letras, para serem 
retratad@s, a fim de criar imagens que contenham uma nova 
narrativa de visibilização da importância de suas ações e seus 
saberes para a cultura. 

+ https://www.natangarcia.com/
+ https://www.youtube.com/watch?v=_K_nOGtEd9g

Desvelar

Natan Garcia

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Compreender a arte fotográfica e o bordado como ferramenta 
de autoconhecimento e autoestima, através de reflexão sobre 
o corpo e os estigmas sociais, pela vivência dos catadores 
de materiais recicláveis. São quatro etapas em sequência, 
encontro para compartilhamento de vivências e ensinamento 
de técnicas simples de bordados; ensaios fotográficos com os 
participantes e roda de conversa sobre percepção do corpo 
e como esse corpo é afetado pela situação social; bordados 
sobre fotografias; e, por fim, a mostra fotográfica com os 
produtos finais.
+ https://www.instagram.com/opoder_detransformacaodaarte/

O poder de transformação da arte

Raquel Leite

Bragança /  

Rio Caeté



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Fotografias do cotidiano dos pescadores e moradores da Vila dos 
Pescadores em Bragança, disponibilizadas ao público em duas 
exposições realizadas na Vila dos Pescadores e na cidade de 
Bragança, acompanhadas de uma oficina de iniciação à fotografia 
ministrada para os moradores da Vila dos Pescadores. Exaltação à 
nossa gente, seus costumes e saberes, como maneira de difundir, 
também, a beleza das paisagens da Vila dos Pescadores e dos 
costumes dessa comunidade através das fotografias da autora
juntamente com as fotografias dos alunos da oficina de iniciação 
à fotografia.
+ https://www.instagram.com/p/CNLjVO4pMDM/
+ https://www.instagram.com/tv/CPQ2CQvJQiT/

Do mar às telas:  
olhares sobre a Vila dos Pescadores em Bragança

Thais Raiol

Bragança /  

Rio Caeté



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Exposição de arte aberta ao público e um vídeo para plataformas 
de redes sociais a partir da seleção de variadas manifestações 
artísticas, como desenhos, instalações, escultura, cenografia, 
fotografia e audiovisual. O cerne temático é a religiosidade em 
seu sentido mais amplo, haja vista o sincretismo e a diversidade 
religiosa e cultural paraense. O projeto foi apresentado de forma 
virtual e itinerante em: Bragança, Belém (Forte do Castelo), 
Icoaraci, Ponta de Pedras e Breves.

+ https://www.youtube.com/watch?v=6ct8qpSCfJk&t=5s 

O Sagrado Cogniscível

Wal Souto

Rio Caeté



prêmio Bolsa de Pesquisa e 
Experimentação I 

Trinta prêmios de R$ 10.000 voltados para artistas, arte 
educadores, pesquisadores e coletivos.



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Lives com convidados sobre a arte-educação no desenvolvimento 
da educação inclusiva com especialistas no assunto.
+ https://www.instagram.com/dksoeiro/channel/

Live1– Educação Inclusiva
https://www.instagram.com/tv/CUGh8zcFCsb/
Live 2- Libras e Redes Sociais
https://www.instagram.com/tv/CUJKnrBFjlP/
Live 3- Práticas em Arte-educação.
https://www.instagram.com/tv/CULu43bF7gX/
Live 4- Arte e Diversidade
https://www.instagram.com/tv/CULu43bF7gX/

A importância da Arte-educação para o 
desenvolvimento da Educação Inclusiva Especial

Adriele Soeiro

Ananindeua / 

Guajará

https://www.instagram.com/tv/CUGh8zcFCsb/
https://www.instagram.com/tv/CUJKnrBFjlP/
https://www.instagram.com/tv/CULu43bF7gX/
https://www.instagram.com/tv/CULu43bF7gX/


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Inicialmente foi realizado o passo a passo do processo de 
extração da pigmentação de vegetais e minerais, e em seguida, 
foi elaborado o site para integrar o conteúdo do projeto 
apresentado. A bolsa deu sequência a um processo continuado de 
experiência com a pintura orgânica, e a artista pode desenvolver 
mais pigmentações de espécies nativas nessa região do Tapajós 
e assim contribuir com outros artistas.
+h t tps : / / s i tes .goog le . com/esco la . seduc .pa .gov.b r /
ofic inapintura12urear tes/exposi%C3%A7%C3%A3o-
virtual-2020

Cores da Natureza – Rio Tapajós

Alice Gopfert

Itaituba / Tapajós

https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/oficinapintura12ureartes/exposi%C3%A7%C3%A3o-virtual-2020
https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/oficinapintura12ureartes/exposi%C3%A7%C3%A3o-virtual-2020
https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/oficinapintura12ureartes/exposi%C3%A7%C3%A3o-virtual-2020


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Experimentar pela primeira vez a técnica de pintura acrílica em 
tela, ampliando assim retratos afrofuturistas e transformando-
os de artes digitais - vistos apenas por aparelhos eletrônicos 
- para quadros em tecidos impressos expostos na comunidade 
do Jurunas. Através de um smartphone foram criadas diversas 
imagens digitais, nove artes foram selecionadas pela curadoria 
e executadas em forma de imprensões em tecidos, expostas na 
comunidade e também no Gueto Hub, espaço cultural do Jurunas. 
Três telas foram pintadas, telas de experimentação em acrílica. 
As telas foram expostas junto com os tecidos impressos.

+ https://www.instagram.com/gc_arte/ 
+ https://www.instagram.com/tv/CMPcMdbJ1-N/

Futuro Preto 

Amadeu Cardoso

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto Costurando Belém ministrou oficinas de costura, 
bordado, pintura em tecido e upcycling. E culminou, juntamente 
aos alunos, em uma produção de uma coleção-cápsula sustentável 
feita a partir de roupas já existentes e que apresentassem, na 
prática, as técnicas ensinadas. Para a produção dessa coleção foi 
feito um tour-histórico online para que o tema fosse escolhido: 
Arquitetura Raio Que o Parta. Em seguida, foram realizadas 
reuniões para confecção e finalização da coleção.

+ https://www.oliberal.com/cultura/projeto-costurando-
belem-estreia-desfile-com-pecasproduzidas-em-oficinas-
nesta-sexta-8-1.443431
+ https://www.youtube.com/watch?v=tn3kR4Vtpos

Costurando Belém-Upcycle 
e experimentação de moda na cidade das mangueiras

Bruno 
Sacramento 
Perséfone de 
Milo

Belém / Guajará

https://www.oliberal.com/cultura/projeto-costurando-belem-estreia-desfile-com-pecasproduzidas-em-oficinas-nesta-sexta-8-1.443431
https://www.oliberal.com/cultura/projeto-costurando-belem-estreia-desfile-com-pecasproduzidas-em-oficinas-nesta-sexta-8-1.443431
https://www.oliberal.com/cultura/projeto-costurando-belem-estreia-desfile-com-pecasproduzidas-em-oficinas-nesta-sexta-8-1.443431


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto Studio Som Jolie é uma “vídeo-áudio experimentação” 
a partir da investigação de arquivos fotográficos, fitas K7, 
escritos, músicas e LP’s, gravados nas décadas de 1980/90, 
encontrados na sala de músicas “Studio Som Jolie” de Aldemário 
Abreu. Trata-se de um mergulho em micronarrativas pessoais, 
com experimentações em áudio e imagens. É o olhar para si, 
se disponibilizando para o outro. Versões de uma infância, da 
vida real, da família comum. Obra construída em processos de 
fabulações e reconstruções da história através de fragmentos 
(arquivos).

+ https://www.youtube.com/watch?v=E2QWiwoxbhw 
+ https://www.instagram.com/tv/CT7M_e2AXvF

Studio Som Jolie

Carol Abreu

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A pesquisa teve como tema os símbolos universais presentes 
no imaginário popular da cidade de Belém e propôs traduzir 
estes imaginários em pinturas, desenhos e gravuras, compostas 
pelos artistas Danilo Pontes, Carla Duncan, Diego Barata e Luana 
Brown. O projeto resultou na exposição “Símbolos, sentido e 
sociedade em Belém”, que integrou 31 obras bidimensionais em 
uma exposição presencial. Além de cinco videoaulas com quatro 
convidados oriundos das áreas da arte educação, artes visuais 
e museologia, gerando cinco horas de conteúdo educativo 
gratuito, com linguagem acessível e tradução em libras.
+ https://www.instagram.com/sssbelem/ 
+ https://www.youtube.com/channel/
UCf178N4Ig0LyuRezAE4g-rA 

Símbolos, Sentido e Sociedade em Belém

Danilo Pontes

Belém / Guajará

https://www.instagram.com/sssbelem/
https://www.youtube.com/channel/UCf178N4Ig0LyuRezAE4g-rA 
https://www.youtube.com/channel/UCf178N4Ig0LyuRezAE4g-rA 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A arte milenar do bordado, durante muitos anos, foi imposta 
como símbolo de representatividade feminina da antiguidade 
à contemporaneidade. Construiu-se a imagem da mulher dona 
do lar que bordava e servia, em uma sociedade machista e 
patriarcal, que define padrões e tarefas às mulheres. Questionar 
esses padrões, por meio da arte, são atos políticos urgentes 
diante de nosso tempo. No processo, foi feita uma pesquisa com 
performance diante da câmera, interferências com bordado 
nessas imagens e partilha dessa investigação em oficinas com 
outras mulheres. 

+ https://www.instagram.com/entrelinhas_corpo
+ https://www.instagram.com/tv/CUVAwHil1VA/

Entrelinhas do Corpo: Bordando o autoamor

Dairi Paixão

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A oficina foi desenvolvida com a função de levar conhecimento 
cultural e pensamento crítico, analítico e consciente do uso 
da SERIGRAFIA como poética visual para jovens e adultos da 
comunidade. Com base nos estudos voltados à estamparia, 
apresentamos a importância dessa técnica visando um melhor 
aproveitamento na sua utilização e aplicação para que os alunos 
possam se expressar através dessa Arte. Os alunos conheceram 
as etapas do processo, desde a confecção da matriz até as 
impressões em materiais variados. Pesquisaram e conheceram a 
história e os símbolos do bairro da Terra Firme e desenvolveram 
suas poéticas relacionadas ao tema. 

+https://www.facebook.com/inici.art.5/
posts/526427165420107

Oficina de Serigrafia voltada às narrativas visuais do 
bairro da Terra Firme

Elton Santos

Belém / Guajará

https://www.facebook.com/inici.art.5/posts/526427165420107
https://www.facebook.com/inici.art.5/posts/526427165420107


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Promover a cultura local, valorizar a arte visual e incentivar a 
criatividade e novos talentos do Município de Breves. O presente 
projeto tem por objeto selecionar vinte Jovens, com idade entre 
13 e 17 anos, visou dar a oportunidade para que os selecionados 
participem das oficinas de desenho e pintura em tela, sempre 
estimulando o desenvolvimento das artes e da cultura em todo 
o Município de Breves, nas suas diversas formas de expressão 
ou perfil artístico. Buscando valorizar a diversidade da arte, 
fortalecendo a memória cultural local.
+https://m.facebook.com/story.php?story_
fbid=3963385663773688&id=100003068798926&m_
entstream_source=timeline 

Descobrindo Novos Talentos em Breves - Pará

Francisco de 
Assis

Breves / Marajó

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3963385663773688&id=100003068798926&m_entstream_source=timeline 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3963385663773688&id=100003068798926&m_entstream_source=timeline 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3963385663773688&id=100003068798926&m_entstream_source=timeline 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Foi feito um mapeamento e organização das informações obtidas 
sobre jovens artistas atuantes na cidade de Belém. Tivemos 
acesso a 37 artistas, criando assim um site e uma página na rede 
social Instagram com minibios de suas trajetórias, uma obra de 
arte de cada, à escolha dos artistas, bem como um memorial sobre 
as obras. Também foram produzidos mini documentários com 
os artistas participantes, em forma de entrevista, disponívies no 
Instagram. A pesquisadora Ceci Bandeira foi convidada a fazer 
uma análise crítica sobre o mapeamento que foi criado pelo 
panorama, bem como sobre as obras desses artistas.
+ https://www.panorama21belem.com.br/
+ https://www.instagram.com/panorama21belem/ 

Panorama de Artistas Visuais jovens em Belém

Guido Couceiro

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto que ocorreu no bairro do Barreiro, trouxe um pouco 
da arte urbana periférica do Graffiti para os meninos que 
participaram da oficina, aproximando-os ao mundo da arte. O 
primeiro momento consistiu em apresentar a história do Graffiti, 
instigando o interesse e imaginação em forma de conversa e 
vídeos. Em seguida ocorreu a parte prática no desenho livre 
no papel, explorando o potencial individual e coletivo. Logo 
após, deu-se início a pintura de telas, cujo tema foram letras e 
suas composições, com duração de duas semanas. O resultado 
final foi a apresentação dessas obras e a explicação do que elas 
representavam para eles.

+ https://www.instagram.com/p/CUd9bvgsl5z/ 

Catatal “A Arte Invadindo A Quebrada”

Heitor Wilson 
“Catatal”

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Expedição realizada em São Sebastião da Boa Vista, na região do 
Rio Pracuúba Grande, localidade do Coqueiro (grande produtor 
de açaí na região do Marajó), onde foram registrados os trabalhos 
de peconheiros, as técnicas e os manuseios nas matas na colheita 
do açaí nativo. Culminou em uma exposição fotográfica para 
toda a comunidade marajoara, em especial aos boavistenses, 
que puderam prestigiar e valorizar a cultura dos peconheiros e 
as artes visuais. Posteriormente a população boavistense pode 
participar da oficina de fotografia documental, entre alunos de 
escolas públicas e público em geral. 

+ https://www.facebook.com/HerlonFotografia/
+ https://drive.google.com/drive/
folders/1Vahy8ggrWieBs0bdB69F3b1D1BAlQiPt

Os Peconheiros do Açaizal

Herlon Leitão

São Sebastião da 

Boa Vista / Marajó 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vahy8ggrWieBs0bdB69F3b1D1BAlQiPt
https://drive.google.com/drive/folders/1Vahy8ggrWieBs0bdB69F3b1D1BAlQiPt


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Exercício de criatividade, onde se desenvolve por meio da 
ilustração, conceitos e designs de personagens originais, 
inspirados na cultura paraense com base em elementos da 
culinária, lugares da cidade ou histórias famosas. Uma pequena 
série de ilustrações que demonstra como pode ser utilizado a 
habilidade de desenvolvimento de personagens. O conteúdo 
da pesquisa ganha formato de guia gratuito para ser baixado 
em PDF ou e-book, no qual pode ser acessado o processo do 
desenvolvimento dos personagens, dicas e anotações que 
funcionarão como um passo-a-passo para o desenvolvimento 
de personagens.

+ https://www.instagram.com/isisdraws/

+ https://www.youtube.com/watch?v=S0ryRMt4O6s

Desenvolvimento de Personagens 
Inspirados na Cultura Paraense

Isis Petit

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A importância de sua tradição e diversidade, cores, traços e 
costumes para a manutenção da Cultura e sobrevivência do 
povo ribeirinho Santareno. Uma imersão fotográfica no cotidiano 
desses dois lugares que abrigam a cultura do artesanato e cultura 
alimentar tradicional das regiões Tapajós e Arapiuns. Etnografias 
que retratam expressões e diversidade de produtos, saberes de 
cura através de ervas e óleos centenários que passam de geração 
em geração. Para salvaguarda dessa riqueza cultural e para que 
ela não se perca ao longo dos anos, o material será exposto em 
varal fotográfico e através de projeção dessas imagens. Ao fim 
do projeto as imagens serão entregues aos seus detentores.

+ https://joycekviana.wixsite.com/mercadao2000 
+ https://www.instagram.com/joyvianafotocult/

Mercadão 2000 e Feira do Pescado

Joyce Viana

Santarém /  

Baixo Amazonas 



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A maquiagem já teve e continua tendo muitas funções sociais: 
identificar povos, esconder “defeitos”, determinações religiosas, 
rituais, ilusões e entre tantas coisas, uma função comum: alterar 
o corpo. O Laboratório de Experimentação em Maquiagem 
Intuitiva consiste em uma série de provocações/indutores para 
as construções estéticas dos participantes com os materiais 
disponíveis, entre tintas, colas, aplicações diversas e maquiagens.

+ https://www.instagram.com/skyyssime
+ https://www.facebook.com/luna.skyyssime

Laboratório de Experimentação em Maquiagem Intuitiva

Juliano Bentes

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Foram consultados acervos de profissionais da fotografia na 
cidade de Santarém, tendo como recorte cenas do cotidiano da 
cidade nas décadas de 1990 e 2000. A proposta foi trazer imagens 
de rotina, eventos corriqueiros, acreditando que a partir desses 
fragmentos de histórias fortuitas que a memória de um lugar 
é construída. Na exposição constam um total de 72 fotografias 
digitalizadas dos acervos de cinco fotógrafos: Carlos Henrique, 
Carlos Matos, Clodoaldo Corrêa, João de Deus e Pedro Paulo 
Batista. Ao longo da pesquisa, o projeto ganhou o nome “Lugares 
de Memória” e foi concretizado sob a forma de exposição virtual 
entre os dias 10 de agosto e 4 de setembro de 2021.

+ https://www.instagram.com/lugaresdememorias/
+ https://www.instagram.com/p/CSz-W5SJW9D/

Fotografias documentais do Baixo Amazonas entre os 
anos 1990 e 2000: fotógrafos e suas imagens

Lia Malcher

Santarém /  

Baixo Amazonas



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Trata-se de uma mostra fotográfica de imagens inéditas ou já 
expostas, selecionadas no instagram @nature_n_macro_, que 
busca divulgar a beleza oculta de muitos insetos, com seus 
detalhes pitorescos que passam despercebidos do público em 
geral. A ideia inicial foi mostrar detalhes de certos seres, buscando 
trazer mais leveza em relação ao entendimento, muitas vezes 
errado, que algumas pessoas têm sobre esses pequenos. Com um 
melhor conhecimento, o respeito se torna maior e a consciência 
de preservá-los, ou de pelo menos não tratá-los apenas como 
ameaças a saúde.

+ https://pequenosanonimos.art.br/
+ https://www.youtube.com/watch?v=IFdufgJof6I

Exposição Pequenos Anônimos

Luciano 
Gemaque

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O Diário fotográfico é um projeto que tem por finalidade expor a 
arte no cotidiano gerando debate acerca da pandemia, cotidiano 
e a arte. O projeto é integrado com exposição virtual, intervenção 
urbana, documentário e oficina de fotografia.

+ https://linktr.ee/expodiariofotografico
+ https://www.youtube.com/watch?v=KBECGLaRHkI

Diário Fotográfico

Luisa Brasil

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto partiu da ideia dos ventiladores consertados por meio 
de gambiarras, ao entender estes como características da/na 
Amazônia.  Dessa forma, foi realizada a exposição “Ventos do 
Norte”, de forma física e online, no Espaço Cultural Candeeiro. 
Para o artista, ainda hoje, as artes são vistas como voltadas a 
uma elite, quando na verdade ela é aberta para as mais diversas 
narrativas. Essa aproximação foi sentida quando as pessoas de 
quem os ventiladores foram comprados ficavam empolgadas 
em saber que seus objetos cotidianos eram vistos como obras 
de arte e que fariam parte de uma exposição.

+ https://www.youtube.com/watch?v=RR3PTjtT8mc 
+ https://www.youtube.com/watch?v=Ze2gEx6QFDs 

A Pisa na Amazônia

Mauricio Igor

Belém / Guajará

https://www.youtube.com/watch?v=RR3PTjtT8mc
https://www.youtube.com/watch?v=Ze2gEx6QFDs


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Uma pesquisa inédita de INTERVENÇÃO ARTÍSTICA com uma 
série de três esculturas de grande escala, a partir da reutilização 
dos esteios em acapu das antigas palafitas da comunidade da 
VILA DA BARCA, essa que é a maior área de palafita da América 
latina, na beira da baía do Guajará. Com o projeto de urbanização 
muitas famílias foram remanejadas e com isso retiraram algumas 
palafitas e deixaram esteios de acapu, ainda enterrados, que 
resistem ao tempo pois são madeiras de lei de muita durabilidade. 
Com a intervenção artística, o público teve impacto com as obras 
nas palafitas, muito próximas do tráfego das pessoas e também 
com identificação em braille. Todos têm acesso, muitas pessoas 
param e batem fotos.
+ https://www.instagram.com/maurilenosanches/

Vila Caminho

Maurileno 
Sanches

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Com o tema Nômade Insular, o projeto Cidade em Frestas lançou 
uma chamada de trabalhos artísticos em que moradores das 
ilhas do Combu e Outeiro enviaram imagens do cotidiano local 
e artistas mandaram seus materiais relacionados às ilhas ou ao 
tema. Os trabalhos foram reunidos em um vídeo que foi projetado 
durante as duas ações propostas pelo projeto. A primeira na Ilha 
do Combu e a segunda ação em Outeiro. Além das projeções foi 
realizado um bate-papo transmitido ao vivo pelas redes sociais 
com residentes das duas ilhas.
+ https://www.youtube.com/watch?v=xCt5vbqaSbU
+ https://www.facebook.com/CidadeemFrestas/
posts/951989118691580

Cidade em Frestas

Monica Lizardo

Belém / Guajará

https://www.facebook.com/CidadeemFrestas/posts/951989118691580
https://www.facebook.com/CidadeemFrestas/posts/951989118691580


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Produção de e-Book com a técnica de pintura em aquarela 
botânica e fauna com o tema Amazônia para mostrar a 
importância do ecossistema e a degradação ambiental que 
ocorre na atualidade. 

+ https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/beija-flor-o-
cupido-da-amaznia/in%C3%ADcio
+ https://drive.google.com/file/d/1D4Yp18YZNxjdSaveoOjSfCB
VV6Kgmn3n/view

O beija-flor – Cupido da Amazônia – Aquarelas

Ordoênia Chaves

Itaituba / Tapajós

https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/beija-flor-o-cupido-da-amaznia/in%C3%ADcio
https://sites.google.com/escola.seduc.pa.gov.br/beija-flor-o-cupido-da-amaznia/in%C3%ADcio
https://www.facebook.com/CidadeemFrestas/posts/951989118691580


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Oficina ministrada com supervisão de um mestre ceramista, 
para produzir, junto com os participantes, réplicas das peças 
arqueológicas, a exemplo das expostas no museu de pequeno 
porte “Ubirajara Bentes de Souza”, no interior do Centro Cultural 
João Fona, em Santarém (PA), com depoimentos de arqueólogos 
da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) sobre a 
importância do tema. Todas as etapas registradas em audiovisual, 
numa linguagem acessível e objetiva, para que alcance todas 
as camadas da coletividade. 

+ https://www.youtube.com/watch?v=M68TMM6aGEw
+ https://www.instagram.com/p/CUQfzFAJNgF/

Cerâmica Tapajônica

Patrícia Chaves

Santarém /  

Baixo Amazonas

https://www.facebook.com/CidadeemFrestas/posts/951989118691580


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A partir de processo de pesquisa e experimentação, foram 
produzidas sete pinturas em acrílica sobre vidro, nas dimensões 
70x60 cm, retratando mulheres trans e travestis, com imagens 
que se aproximam das fotos de RG das participantes. Difundidas 
em conjunto com as narrativas destas pessoas por meio de 
uma exposição presencial e virtual, as obras visibilizam o rosto 
e a identidade travestigênere despertando reflexões sobre as 
estruturas de poder presentes nas relações cotidianas que 
tornam essas identidades ditas “fragilizadas”, porém à margem 
de olhares que as reconheçam enquanto imagens e pessoas.

+ https://www.candeeiro.art.br/c%C3%B3pia-mesa-posta-1
+ https://www.instagram.com/rafaelmmartes/

Registros Gerais

Rafael Matheus 
Moreira

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto A América devora os pretos parte das palavras título, 
proferida pelo aristocrata Carlos Augusto Tunay no século XIX, 
em sua obra O manual do Agricultor Brasileiro (1839), para 
criar um livro de artista ou, mais precisamente, um objeto, que 
discute poder, violência e vulnerabilidade. O projeto resultou 
na criação de três peças do livro/objeto, cuja as únicas palavras 
que carrega é a frase “A América devora os pretos” em letras 
douradas. No miolo, concentra-se várias páginas em branco 
feitas de diferentes tipos de papeis, texturas e gramaturas.

+ https://vimeo.com/638165351
+ https://www.instagram.com/p/CUQxaPJLRUf/
+ https://www.instagram.com/p/CUTKpnZM5IO/

A América devora os pretos

Ramon Reis

Ananindeua /  

Guajará

https://vimeo.com/638165351 
https://www.instagram.com/p/CUQxaPJLRUf/ 
 https://www.instagram.com/p/CUTKpnZM5IO/ 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A pesquisa realizada resultou em dez videopoemas, com 
durações entre 2 e 4 minutos, de formato híbrido, que 
mesclaram as linguagens literária, cênica, audiovisual e visual. 
Todos os objetos artísticos foram postados entre os dias 24 
de fevereiro e 27 de março de 2021 em três mídias sociais: 
Instagram, Facebook e YouTube. Todos eles, divididos em dez 
atos, seguiram um padrão visual definido, além de estrutura 
uniforme, conversando produções visuais autorais com imagens 
de um banco de imagens gratuito.

+ https://www.instagram.com/stories/
highlights/18100536211238940/ 
+ https://www.instagram.com/tv/CO6bm3RF5KO/

Transvendo o mundo

Tiago Júlio

Belém / Guajará

https://www.instagram.com/stories/highlights/18100536211238940/ 
https://www.instagram.com/stories/highlights/18100536211238940/ 


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Pesquisa que resultou em uma exposição de Gravura em formato 
híbrido (virtual e presencial),  em parceria com a Galeria Candeeiro, 
com curadoria de Débora Oliveira, integrando três ações para a 
comunidade. O processo contemplou a produção de uma série de 
gravuras em PVC a partir de referencial fotográfico de momentos 
captados em que crianças da comunidade brincam durante a 
pandemia. O projeto realizou ainda ação de lambe-lambe, com 
a participação de crianças, em muros cedidos por moradores, e a 
confecção de um livro artesanal entregue à Biblioteca do Porto 
que é gerida pelo coletivo Aparelho no Porto do Sal.

+ https://www.instagram.com/verlimma/
+ https://www.candeeiro.art.br/c%C3%B3pia-mesa-posta

Brincadeiras na Margem

Verônica Limma

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto partiu da construção de um pluviômetro (que é um 
instrumento meteorológico que mede a quantidade de chuva por 
um determinado tempo) utilizando a tecnologia de impressão 
3D. Em seguida, o desenvolvimento de histórias em quadrinhos 
para servir de mensagens de alertas dentro do sistema de alerta 
de alagamentos feito com o pluviômetro. Sendo necessário o 
desenvolvimento do sistema de alerta de alagamentos, para 
então definir o local para a instalação do sistema de alerta de 
alagamentos.

+ https://www.instagram.com/projeto_nimbus/ 
+ https://www.instagram.com/p/CUVB__GrbvC/ 

Nimbus: Histórias em Quadrinhos como mídia didático-
pedagógica na relação entre arte, educação e tecnologia

Vinicius 
Nascimento

Ananindeua /  

Guajará



prêmio Bolsa de Pesquisa e 
Experimentação II

Quarenta prêmios de R$ 5.000 voltados para artistas, 
arte educadores, pesquisadores em início de carreira, 
com comprovação de no mínimo 2 anos de atuação em 
Artes Visuais.



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Exposição da artista visual bragantina Dannoelly Cardoso 
retratando onze obras em homenagem aos artistas da cultura 
paraense de diversos segmentos. Realizada no espaço colaborativo 
Gueto Hub, sob curadoria do produtor cultural Cláudio Fly, a 
exposição teve como um dos principais focos a apresentação dos 
artistas de segmentos distintos da cultura local, oferecendo ao 
público o conhecimento sobre esses artistas e suas atividades, 
como valorização dos mesmos de acordo com a sua contribuição 
na cultura paraense.

+ https://www.instagram.com/dannoellyarts/
+ https://www.instagram.com/tv/CTBLU-yHcqI/

Outras Faces Nativas

Dannoelly 
Cardoso

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Pesquisa poética sobre autorretrato, que tradicionalmente é 
feito com pintura, explorando o campo do tridimensional e da 
virtualidade, a partir de obras que articulem a autorrepresentação 
com a busca por formas não convencionais de autorretrato. 
Produzidos cibco trabalhos: Autorretrato  dialético (instalação), 
Por baixo dos panos (serigrafia-instalação), 3x4 (fotocolagem), 
Permeável (vídeo) e Relicários profanos (objetual). Foram feitas 
relações diversas entre corpo, tempo, memória, identidade e 
alteridade.

+ https://www.youtube.com/watch?v=PSCIcTb8JFo
+ https://www.youtube.com/watch?v=YRavkupGmsg

Auto Retractus e arte contemporânea:  
novas possibilidades

Dóris Rocha

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

A diversidade de elementos que constituem a paisagem cultural 
de Tomé-Açu relaciona-se diretamente com o processo de 
formação do município que se deu a partir das conexões entre 
povos de origens distintas. Dentre os diferentes componentes 
que integram o campo da cultura, definiu-se três temas – 
festividade, espacialidade e identidade – para guiar a seleção 
de manifestações exploradas. A partir disso, foram produzidas 
vinte ilustrações em aquarela que retratam práticas tradicionais, 
arquiteturas, cultura alimentar, celebrações festivas e outros 
componentes identitários.

+ https://felipealmeidx.wixsite.com/aquarelasdetomea-acu
+ https://www.instagram.com/p/CTh_3ARrj6b/

Identidade, espaço e festa – Aquarelas de Tomé-Açu

Felipe Almeida

Tomé-Açu /  

Região Rio Capim



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Inicialmente chamado “Reconhecer-se mulher artista”,  no 
decorrer do percurso mudou para “uma mulher que procura: 
jornada de um heroína”, mantendo, no entanto, a proposta 
primeira:  uma investigação poética dos cadernos pessoais, 
de 2016 a 2019, e elaboração de uma publicação virtual com 
os desenhos originais e releituras da personagem recorrente 
nesses cadernos, totalizando 16 desenhos, e textos que compõe 
a jornada da pesquisa.

+ https://bit.ly/umamulherqueprocura 
+ https://www.instagram.com/umamulherqueprocura/

Uma mulher que procura : jornada de uma heroína

Flávia Cortez

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Um corpo-imagem através da fotografia e da videoperformance. 
Articulando o conceito deleuziano do Corpo-sem-Órgãos e 
tomando os escritos de Deleuze sobre as teses bergsonianas 
do movimento, o objetivo do projeto foi o de estabelecer uma 
metodologia para a produção gestual do corpo-imagem que se 
coloca perante a câmera. Uma vez realizados os trabalhos sobre 
este corpo, o projeto almejou produzir um corpus fotográfico e 
uma videoperformance captando os gestuais produzidos.

+ https://www.youtube.com/watch?v=yAtYrLGIIWc
+ https://www.instagram.com/tv/CUYhOWHFrLq/
+ https://gabrieldarwich.wixsite.com/portfolio/
desterritorializacoes-corpo-imagem

Desterritorializações do corpo-imagem: uma 
poética visual do Corpo-sem-Órgãos

Gabriel Darwich

Belém / Guajará

https://gabrieldarwich.wixsite.com/portfolio/desterritorializacoes-corpo-imagem
https://gabrieldarwich.wixsite.com/portfolio/desterritorializacoes-corpo-imagem


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Foi elaborado um material didático em formato digital que 
incorpora elementos teóricos sobre a realidade da pesca 
no município de Tucuruí aliado a registros fotográficos de 
pescadores artesanais e suas atividades. Foram acompanhados 
momentos como a pesca em si, confecção de apetrechos de pesca, 
comercialização, bem como outros elementos que compõe a sua 
reprodução social, com base na perspectiva de que o trabalho 
para as comunidades tradicionais se configura em vida, forma 
de existir além da perspectiva puramente produtiva. 

+ https://drive.google.com/file/d/1RIdyH09URC9q-
AvMDJn9erqLPx7aF3oa/
+ https://drive.google.com/file/d/1ZgUKqxNQHnmb61OSIqW_
DlTJUo0bWs43/

Pesca: trabalho e vida, retratos do ser pescador

Hugo Freitas

Tucuruí /  

Lago de Tucuruí

https://drive.google.com/file/d/1RIdyH09URC9q-AvMDJn9erqLPx7aF3oa/
https://drive.google.com/file/d/1RIdyH09URC9q-AvMDJn9erqLPx7aF3oa/
https://drive.google.com/file/d/1ZgUKqxNQHnmb61OSIqW_DlTJUo0bWs43/
https://drive.google.com/file/d/1ZgUKqxNQHnmb61OSIqW_DlTJUo0bWs43/


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto foi pensado para criticar o padrão de beleza dos corpos 
femininos como a condenação dos pelos nas axilas. O resultado 
foram cinco obras de diferentes abordagens das artes visuais. O 
processo foi filmado e fotografado, exposto em conta existente na 
rede social Instagram. Foi realizada uma roda de conversa virtual 
intitulada “Identidade e alteridade nas expressões artísticas 
contemporâneas: O relato de três artistas”, para discutir sobre 
o processo de produção das artistas convidadas. Foi criado um 
site como exposição virtual, que acabou se desdobrando em 
uma exposição coletiva com as artistas convidadas July Anne 
Silva e Dóris Rocha, com curadoria de Dairi Paixão. 

+ https://www.instagram.com/is.m.a_/
+ https://isabelamirandaa.wixsite.com/exposicaoteincomoda

Te Incomoda?

Isabela Miranda

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Este curta retrata a realidade da nossa cultura sobre a Andiroba, 
o óleo milagroso da Amazônia, para um público-alvo infantil 
e também para todas as idades. Em três etapas fez-se a 
construção de conteúdo para a criação da obra. Alguns cenários 
foram a Escola Bosque e o Bosque Rodrigues Alves. Como 
ação de contrapartida foi feita uma Live sobre o processo da 
execução do documentário, sobre a memória e sua importância 
culturalmente.

+ https://youtu.be/qZ3v9XUvlRM
+ https://youtu.be/_59X5FYJzuo

O milagre da Andiroba: encantaria e preservação

Jamille Bilby

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Oficina de papel reciclado com pesquisa e produção de peças para 
exposição, utilizando matérias primas oriundas de comunidades 
de Mocajubinha (Terra Alta, Pará). O processo colaborativo 
intrafamiliar teve um acréscimo importante na dinâmica da 
oficina proporcionando maior alcance para a formação de agentes 
multiplicadores dentro da comunidade. Importante citar também 
o estreitamento da relação com a comunidade justamente pela 
extensão da oficina, atentos ao importante fator que é a autonomia 
e sustentabilidade dos processos, possibilitando um legado de 
continuidade e empreendimento com as técnicas aprendidas, o 
que se desdobra em iniciativa de economia criativa e visibilização 
de agentes da comunidade de Mocajubinha.

+ https://www.instagram.com/jennepherpantoja/

Papel reciclado em Mocajubinha

Jennepher 
Pantoja

Castanhal / Guamá



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto visou uma ‘desnumerificação’ dos casos de Covid-19. 
Para isso, consistiu em três etapas. A primeira, de entrevistar 
sobreviventes da doença e fotografá-los seguido da entrega de 
uma cesta básica para auxílio neste momento difícil pelo qual 
todos passamos. A segunda foi composta pela utilização dos 
dados coletados para realizar um retrato e um texto para contar 
e ilustrar a história obtida na primeira etapa que foram postados 
e divulgados virtualmente.  A terceira é a de divulgação que, 
devido à pandemia, teve de ser realizada virtualmente através 
da rede social Instagram.

+ https://www.instagram.com/invisibilidadepandemica/

Invisibilidade Social em Tempos de Pandemia

Juliano Ramos

Santarém / 

Baixo Amazônas



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

“Transeuntes de brinquedo” propõe um diálogo entre artes visuais 
e gamificação na perspectiva educacional por meio de um Role-
Playing Game (RPG). Interessam as perspectivas estéticas da 
interação entre essas linguagens, aproximando possibilidades 
de criação na produção de personagens, mapa, livro-objeto. A 
história é ambientada em um contexto cyberpunk, subgênero 
alternativo da ficção científica conhecido pelo enfoque em altas 
tecnologias e baixa qualidade de vida. O produto final, um objeto 
de características múltiplas, permite a convergência de temas e 
linguagens que habitualmente não ocupam os mesmos espaços. 

+ https://www.instagram.com/batalhasamazonicas/
+ https://drive.google.com/drive/
folders/1QVDUsZaI8UTunwOHYT5ob-fUvChTD4MJ

Batalhas Amazônicas, jogo de RPG

Kenji Ichihara

Belém / Guajará

https://drive.google.com/drive/folders/1QVDUsZaI8UTunwOHYT5ob-fUvChTD4MJ
https://drive.google.com/drive/folders/1QVDUsZaI8UTunwOHYT5ob-fUvChTD4MJ


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Experimentação de técnicas de produção audiovisual, neste 
caso animação stop-motion, em que são usados recortes de 
papel (jornal, papelão reciclados) unidos a outras técnicas de 
representação visual como pintura, ilustração e colagem. A partir 
dessas técnicas foram criados cenários, ‘mini sets’, personagens 
e outros elementos que deram movimento e progressão na 
história. O resultado final foram três produções audiovisuais 
de aproximadamente 1 minuto, inclusive uma que foi realizada 
junto com a contrapartida social. 

+ https://www.instagram.com/acervoluaba/
+ https://www.youtube.com/channel/UCD-
X4o2U6eCWK8t9idBJwkQ

Colar e Animar

Luana Viana

Belém / Guajará

https://www.youtube.com/channel/UCD-X4o2U6eCWK8t9idBJwkQ
https://www.youtube.com/channel/UCD-X4o2U6eCWK8t9idBJwkQ


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Produção de uma história em quadrinhos (HQ) chamada Meia-
noite em Belhell, e criação de site para divulgação do quadrinho 
e o áudio-livro da obra,  também disponibilizado no site 
shikamastudio.com. Algumas peças adicionais foram produzidas, 
como o making of de páginas para divulgação, assim como peças 
de promoção para redes sociais.

+ https://drive.google.com/drive/folders/12UJTqYUwrmdlj-
XB96N 5hIFpoB_2FcH?usp=sharing
+ https://youtu.be/0BtJMBx-Rsc 
+ https://youtu.be/ik05USQhUEg

Produção do quadrinho Meia-noite em Belhell

Luiz Carlos 
Shikama

Ananindeua / 

Guajará

https://drive.google.com/drive/folders/12UJTqYUwrmdlj-XB96N 5hIFpoB_2FcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12UJTqYUwrmdlj-XB96N 5hIFpoB_2FcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12UJTqYUwrmdlj-XB96N 5hIFpoB_2FcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12UJTqYUwrmdlj-XB96N 5hIFpoB_2FcH?usp=sharing


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Pesquisa sonora de cinco áudios cotidianos e na figuração desses 
sons a partir da modelagem em argila de cinco peças. Assim, 
culminando em uma exposição virtual para a apresentação do 
projeto. A primeira contrapartida consistiu em uma vídeo-aula 
sobre as técnicas básicas e introdutórias sobre a modelagem 
em argila. A segunda foi uma série de duas publicações no 
Instagram do projeto dando continuidade as técnicas básicas 
e introdutórias sobre a modelagem em argila, tratando 
especificamente sobre como preparar a peça de argila para a 
queima o forno.

+ https://www.instagram.com/figurando.pela.terra/
+ https://marcellenascimento1.wixsite.com/my-site-1

Figurando o Invisível pela Terra

Marcelle do 
Nascimento

Icoaraci / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Trata-se de um desdobramento da pesquisa do autor em 
poéticas visuais de 2018/2019, para investigar as interações 
entre linguagens artísticas: fotografia, intervenção em sítio 
específico, performance, intermidialidades, em territórios de 
violência do município de Ananindeua, abordando formas de 
violência institucionais contra a juventude negra pauperizada e 
algumas de suas questões simbólicas/culturais. 

+ https://www.instagram.com/territorios_experimentacoes/
+ https://www.instagram.com/tv/CW_xZv3M1cY/
+ https://corpoderesistencia.blogspot.com/

Arte e Territórios em Experimentações

Milton da Rocha

Ananindeua / 

Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Instalação homônima composta de quadros de pessoas negras, 
escolhidas para serem retratadas, e convidadas a falarem sobre 
a própria negritude. Além dos quadros, um caderno feito à mão, 
com narrativas dos entrevistados, fotografias e objetos pessoais, 
completa a instalação. A pandemia obrigou a realização de 
ajustes e transferência da mostra para plataformas digitais. Foi 
realizada oficina de desenhos para criança no bairro do Milagre, 
de forma presencial, no espaço da Associação do bairro, e uma 
Live com a página do IlustraPretice para falar sobre a temática 
da exposição.

+ https://www.instagram.com/m.lenas_/
+ https://meutour360.com.br/tour-360/nortes-pretos

Nortes Pretos

Mylena Setúbal

Castanhal / Guamá



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Pesquisa entre a performance e a fotografia. Trata-se de um 
estudo dentro do campo das artes visuais em direção a uma 
investigação sobre a Devastidão - palavra que, ao contrário 
de “devastação”, só existe no dicionário informal e significa 
destruição em larga escala. Na procura pelas possibilidades 
imagéticas, sonoras, corporais e textuais que a ideia de 
Devastidão provoca, cria-se uma performance, uma vídeo-
projeção e uma publicação. 

+ https://www.instagram.com/tv/CQOaYh0FTa0/
+ https://drive.google.com/file/d/1kSasDwcbiTofEW7YBhnqtEX
qGQyL23fz/

Devastidão

Samia Oliveira

Belém / Guajará

https://drive.google.com/file/d/1kSasDwcbiTofEW7YBhnqtEXqGQyL23fz/
https://drive.google.com/file/d/1kSasDwcbiTofEW7YBhnqtEXqGQyL23fz/


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Produção de uma série fotográfica realizada na região de 
Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro onde buscou-se exaltar as 
belezas naturais e arquitetônicas a partir de um olhar autoral. 
Os registros foram realizados no período atípico vivido durante 
a pandemia da Covid 19, quando os espaços estavam menos 
movimentados, com o objetivo de despertar o olhar para a 
beleza, valor dos locais escolhidos e a consciência à preservação 
deles. O trabalho resultou na exposição de 23 fotografias, duas 
oficinas e quatro vídeos de making off da produção, em uma 
exposição virtual nas redes sociais.

+ https://www.instagram.com/silasjrcolecoes/
+ https://www.instagram.com/tv/CUUwhuel7mJ/

Belém Postal: registros de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro

Silas Nascimento

Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

O projeto “ Amazônia” trata-se de uma publicação impressa 
contendo ilustrações de releituras de lendas amazônicas sob 
a perspectiva da artista e seu traço. Consiste primeiramente 
na feitura de tais ilustrações, edição e impressão na gráfica e 
na venda das mesmas através das redes sociais (as ilustrações 
também foram postadas em redes sociais para que todos 
tenham acesso ao resultado da experimentação). Destina-se a 
pessoas interessadas em cultura regional e em nossas histórias 
fantasiosas e sombrias passadas de geração em geração.

+ https://drive.google.com/file/d/1Vxe8JOilnzYd5gSH-B9gPy_
mlRhykjiI/view?usp=sharing

Amazônia

Sofia Lima

Santa Maria do Pará 

/ Guamá

https://drive.google.com/file/d/1Vxe8JOilnzYd5gSH-B9gPy_mlRhykjiI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vxe8JOilnzYd5gSH-B9gPy_mlRhykjiI/view?usp=sharing


Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Experimentações em técnicas do bordado, integrando práticas 
e saberes que reverberam uma Amazônia refletida no olhar 
da autora, construções históricas, vivências familiares e que 
atravessam o olhar crítico do saber e fazer bordado. Foi realizada 
a Primeira Exposição Individual de Bordado Criativo, em 
território amazônico, o evento aconteceu no Espaço Colaborativo 
Realejo e atraiu ao longo dos sete dias de exposição mais de 
cem pessoas presencialmente nas visitações. A inauguração 
contou com uma conversa direta sobre o processo de criação, 
disponibilizada virtualmente.

+ https://www.instagram.com/yasminsouza.art/
+ https://www.instagram.com/tv/CMxYy3kJs8i/

Imersão artística no bordado criativo

Yasmin Souza

Belém / Guajará



Prêmio de Reconhecimento 
em Artes Visuais

Dez prêmios de R$ 10.000 destinado a fazedoras e 
fazedores culturais no segmento das Artes Visuais que 
tenham uma atuação pioneira e relevante, reconhecida 
por seus pares. 



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Carioca, mudou para Belém do Pará quando criança, e se dedica 
à arte desde a década de 1980, na linha de Pesquisa Material, 
sobretudo no campo da gravação, pesquisando e criando técnicas 
não convencionais. Artista da técnica tecido gravura, oriunda 
de processo de pesquisa onde utiliza ferramenta de calor na 
construção de gravura, criando matrizes para impressão através 
do reaproveitamento de tecidos sintéticos, tendo participado de 
salões locais e nacionais.

+ https://instagram.com/anacarlacarlabeltrao/
+ https://www.youtube.com/watch?v=oj3e36j-nQw&t=525s

Carla Beltrão
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Fotógrafa desde 1984. Seu trabalho se descortina em espaços 
amazônicos e sua produção se caracteriza pela utilização de 
cenários abertos, para captar situações oníricas de um tempo de 
aceleradas mudanças. Participa de eventos e exposições nacionais 
e internacionais, e sua obra encontra-se em importantes acervos 
como MAM-SP, MIS-SP, Joaquim Paiva (RJ), Thomaz Farkas (SP) e 
Funarte (RJ). Atualmente desenvolve trabalho de pesquisa sobre 
as pescadoras do Porto do Milagre, em Santarém, região do Baixo 
Amazonas.

+ https://mam.org.br/clube-de-colecionadores/clube-de-
fotografia/elza-lima/
+ http://centroculturalfiesp.com.br/evento/o-norte-sem-norte-
fotografias-de-elza-lima

Elza Lima
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Designer, Gravador, Pintor, Escultor e Educador. Especialização 
em Estudos Culturais da Amazônia pela Universidade Federal do 
Pará, com mostras e premiações artísticas em salões, bienais e 
acervos em museus locais, nacionais e internacionais. Desenvolve 
experiências pedagógicas em arte, através de instituições que 
atuam em projetos sociais e comunitários. Faz pesquisa de 
matérias biodegradáveis para a criação de designs para aplicação 
em seus trabalhos.

+ http://jocatos.blogspot.com/ 
+ http://www.culturapara.art.br/artesplasticas/jocatos/index.
htm

Jocatos
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Abaetetubense, artista autodidata. Veio criança para Belém e, das 
periferias, passou a vivenciar toda a Amazônia e se expressar 
através das artes: artes plásticas, cinema e teatro. A partir das 
expressões precárias e modos de sobrevivências da cultura 
popular e indígena, constrói sua linguagem na qual a memória 
da borracha é substancial, com outros materiais simbólicos da 
história da Amazônia, tanto natural quanto sintético. Essas obras 
e vivências são compartilhadas pelas oficinas como arte educador 
e, participações como carnavalesco, produzindo capas de livros, e 
curadorias de exposições. 

+ https://www.youtube.com/watch?v=17ebgBQHpZ4 

Margalho-Açu
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Artista visual. Desde 1994 atua na cena artística, e corrobora a ideia 
de que por meio da arte se modifica o pensar, o agir, o ver e sentir 
o entorno e o mundo. Participou de exposições coletivas dentro 
e fora do Brasil, convidada e/ou premiada em editais públicos. 
Comemorou os 20 anos de trajetória artística com a exposição 
Arara Arere Ariri Aroro Aruru, e ampla programação paralela com 
seminários e mesas redondas, em 2014, no Instituto de Artes do 
Pará. Foi artista convidada no Salão Arte Pará nos anos 2016, 
2017, 2018 e 2019. Voltou ao Brasil depois de morar sete anos 
na Suíça e se instalou na cidade de Quatipuru (PA), onde vive e 
trabalha.

+ https://instagram.com/luciagomesqt

Lúcia Gomes
Quatipuru / Rio Caeté



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Artista visual Naif, inscrita na Enciclopédia Itaú Cultural, 
vem atuando nas artes visuais desde 1997 incluindo mostras 
individuais e coletivas, e ministrando cursos e oficinas de pintura 
e adereços de carnaval. Realizou exposições individuais (Banco 
da Amazônia, 2020; Café Almazem, 2004; Galeria Elf, 2003; Sesc 
Ananindeua, 2000) e participou de inúmeras coletivas dentro e 
fora do Pará.  Foi artista convidada pela Bienal Naïf de Piracicaba 
(SP, 2006), e premiada no Salão Arte Pará (2005).

+ https://mariajosebatista.wixsite.com/oficial 

Maria José Batista
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Filho das ocupações ocorridas na Oficina Santa Terezinha, iniciada 
por Elaine Arruda, o Coletivo Aparelho se estabelece no Mercado 
do Porto do Sal com objetivo de promover ações artísticas 
e socioculturais na cidade de Belém. O projeto migra de um 
espaço privado para um local público em função do interesse na 
integração com a comunidade. A estratégia é atuar como uma rede 
pulverizada de artistas, em diálogo com os moradores, no contexto 
portuário de Belém. Trocar conhecimento, documentar ações, 
realizar atividades educativas com as crianças, dar visibilidade à 
uma realidade peculiar e potencializar seus agentes. 

+ https://instagram.com/_aparelho_

Paloma Silva da Costa/Coletivo Aparelho
Belém / Guajará



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Natural de Soure, Ilha do Marajó. É artista visual desde jovem 
tendo sido marcado pelo trabalho com esculturas em madeira. 
Ao longo dos anos passou a se dedicar à pesquisa e produção da 
cerâmica, especificamente a arte cerâmica marajoara.  Atualmente 
as esculturas que produz constituem poética que capta tradição. 
Realizou oficinas em vários estados e foi contemplado em 
editais de cultura (MinC e Secult), sendo bolsista de pesquisa e 
experimentação em artes pelo Instituto de Artes do Pará (IAP).

+ https://www.facebook.com/100001423601924/
videos/3884363124954436/
+ https://www.facebook.com/100001423601924/
videos/3887403714650377/

Ronaldo Guedes
Soure / Marajó



Projeto contemplado pelo Edital Artes Visuais - Lei Aldir Blanc Pará 2020

Artesão de miriti há mais de 30 anos, inovando e atualizando 
a arte ancestral sob as formas de brinquedos, ornamentos, 
utensílios, histórias e sentimentos, tudo isso materializado através 
da escultura e da pintura. Participou de todas as feiras de miriti 
durante o Círio expondo sua vasta produção. Ministra oficinas e 
palestras sobre a arte do miriti.

+ https://www.facebook.com/aapam.abaetetuba/
videos/4498207633550773 

José Roberto Ferreira (Mestre Beto)
Abaetetuba / Tocantins



Comissão de Seleção

A presente Comissão de Seleção foi instituída com 
nomes indicados pelo Fórum de Artes Visuais, Comitê de 
Emergência Cultural Lei Aldir Blanc Pará.



Bruna Suelen

Tem sua principal experiência profissional advinda da participação em 
coletivos artísticos que consideram arte/política como pressuposto 
estético, e a primeira atuação profissional se deu em articulação cultural 
pela Rede[aparelho]-: que atuou na cidade de Belém por 12 anos 
incentivando a criação de um circuito cultural independente e livre, 
atuando sob o fundamento do faça você mesmo! Com cineclubes e rádio 
ao vivo (sem necessidade de transmissor de potência em watts) em ruas, 
praças, portos e terreiros da cidade, distribuíam conteúdo audiovisual 
sinalizando a valorização da cultura popular, raça, autonomia feminina, 
arte livre e propriedade intelectual. Nesta rede de convivência trabalhou 
com o midiativismo (mídia livre), e por meio de ação-direta aprendeu a 
manipular programas em software livre para edição de áudio e vídeos, 
além de edição de gráficos na produção de fanzines. Trabalhou como 
apresentadora em rádio comunitária entre os anos de 2007 e 2008. 
Desde 2010 é professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação 
(Seduc) e leciona filosofia no município de Colares – ora com licença 
aprimoramento para o doutoramento em artes, pela Universidade 
Federal do Pará.

Colares / Guamá



Jean Ribeiro

É artista visual e curador independente, faz curadoria de 
artistasgravadores(as), artistas de terreiro, periféricos(as) e 
afrodescendentes; é também gravador, escultor, fotógrafo e arte-
educador. Já participou de várias exposições coletivas e individuais 
dentro e fora do estado, sendo selecionado, convidado e premiado 
em vários salões e editais públicos na área de artes visuais. Tem uma 
carreira de dezoito anos, sendo a maior parte dedicada à linguagem 
da gravura. Estudante de Licenciatura Plena em Artes Visuais, já fez 
ilustrações de livros, participou e também ministrou vários cursos, 
oficinas, workshops, capacitações, rodas de conversa sobre gravura em 
metal, xilogravura, estamparia afro, curadoria, fotografia, arte e cultura 
afrobrasileira. Participou de programas de TV, possui experiência com 
projetos culturais e artísticos. Xilogravuras em pequenas e grandes 
dimensões, vídeos de processos artísticos, suas obras de arte estão no 
acervo de coleções particulares e de instituições públicas e privadas.

Belém / Guamá



Natacha Barros

É designer com Bacharel em Projeto de Produto pela Universidade do 
Estado do Pará (2008-2011, Belém), com pesquisa em Comunicação 
Expográfica. Pelo design possui as experiências em gestão, ambiente e 
gráfico. Em 2015 mudou-se para Marabá e desde então vem colaborando 
com o Instituto de Arte Vitória Barros, onde se ocupa das funções de 
curadoria e comunicação visual, gerência de demandas de público (ações 
educativas), de artistas (exposições) e institucionais (de informação e 
conteúdo). Foi facilitadora no curso de extensão Poéticas Expográficas: 
design e práticas de montagem em exposições de arte (20h), e co-curadora 
junto ao Prof. Me. Gil Vieira Costa, na exposição borda][superfície, ações 
desenvolvidas no âmbito do Prêmio Proex de Arte e Cultura 2014/2015 
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/Unifesspa. É membro 
fundadora do Memorial Mestre Nato, coletivo que busca salvaguardar 
as obras e memória do artista plástico belenense, Raimundo Nonato 
(1952 - 2014).

Marabá / Carajás



+ info

A Associação Fotoativa foi a Organização da Sociedade 
Civil responsável pela condução do Edital de Artes 
Visuais - Lei Aldir Banc Pará 2020, responsável pela 
edição desta publicação virtual.

http://fotoativa.org.br 
http://fotoativa.org.br/leialdirblancpa

http://fotoativa.org.br
http://fotoativa.org.br/leialdirblancpa

