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1 – Introdução: 
 
 
  
 O presente Trabalho de Conclusão do Curso de Artes Aplicadas teve início na 
disciplina dos Processos Alternativos na Cerâmica, quando eu executei uma grande urna 
funerária (fig. 1 e 2), além de alguns estudos dos símbolos gráficos (fig. 3 e 4) que teve como 
uma referência principal a Cerâmica Marajoara (fig. 4 e 6). Além disso, vale lembrar o meu 
vínculo afetivo com Belém do Pará, cidade onde eu residi durante três anos da minha vida. 
  
 O trabalho teve a sua continuidade com o desenvolvimento de uma série de 
estudos gráficos que são entendidos como letras de um alfabeto visual – o meu alfabeto 
pessoal – à partir do qual foi possível criar as superfícies mais complexas com a simples 
combinação das formas. 
 
 O resultado provisório desse estudo é a confecção de um protótipo para um grande 
painel cerâmico zoomórfico, com grafismos de baixo relevo, que foram inspirados no casco 
de uma Tartaruga Gigante. 
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Anta – Tapirus terrestris 
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Boto-cor-de-rosa – Inia geoffrensis 
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Anacã – Deroptyus accipitrinus 
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Coatá (Macaco-aranha) – Ateles paniscus 
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Onça-pintada – Panthera onca 
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Pavãozinho-do-pará – Eurypyga helias 
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