
 

CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE 

por MARIA NASCIMENTO 



ILHA DAS COBRAS e o Complexo Naval – Rio de Janeiro 
 
 
A Ilha das Cobras e o Complexo Naval da Marinha situados à 
Praça Mauá na Cidade do Rio de Janeiro, formam um dos 
mais belos cenários de edifícios e construções com uma 
arquitetura de mais de 250 anos. 
 
O acesso ao público é restrito por tratar-se de área militar. 
Parte desta beleza pode ser vista dos portões do 1º Distrito 
Naval voltado para a Praça Mauá, bem como através do 
Boulevard Olímpico e das proximidades da ponte que conduz 
ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 
 
É impossível conhecer este patrimônio e não desejar retratar 
expressando toda grandeza histórica do lugar. Foi com este 
sentimento que a artista Maria Nascimento realizou a 
concepção da exposição, para que todos pudessem sentir a 
emoção de adentrar cruzando os portões deste lugar 
fascinante e misterioso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria Nascimento, Natal, 1968 

Desenhou como autodidata durante anos até 

conhe er em 1994 o Ateliê da Professora e 

Pesquisadora de Artes de Campinas SILVIA 

MATOS, e realizar o Curso de Desenho no Ateliê de 

Criatividade, responsável por introduzir a técnica e a 

opção de carvão como principal escolha nos 

trabalhos da artista a partir dali. Além do Desenho, 

reali ou cursos de Técnica  de Pintura à óleo com a 

Professora Lêda Toledo e Técnica  de Violão 

Clássi o com o Professor Edson do Conservatório 

de São Carlos, ambos ministrado  pela Oficina 

Cultural Sérgio Buarque de Holanda em São Carlo -

SP. 

 

Maria Nascimento, Natal, 1968 

Desenhou como autodidata durante 

anos até conhecer em 1994 o Ateliê da 

Professora e Pesquisadora de Artes de 

Campinas SILVIA MATOS, e realizar o 

Curso de Desenho no Ateliê de 

Criatividade, responsável por introduzir a 

técnica e a opção de carvão como 

principal escolha nos trabalhos da artista a 

partir dali. Além do Desenho, realizou 

cursos de Técnicas de Pintura à óleo com 

a Professora Lêda Toledo e Técnicas de 

Violão Clássico com o Professor Edson do 

Conservatório de São Carlos, ambos 

ministrados pela Oficina Cultural Sérgio 

Buarque de Holanda em São Carlos-SP. 



Participação em Exposições Coletivas – Los Alamos-New Mexico-EUA, University of New 

Mexico(UNM), 2002(Exposição de Artes Visuais divulgada no the Monitor);  

Exposições Individuais realizadas – São Carlos-SP-Brasil, Oficina Cultural Sérgio Buarque de 

Holanda, 2009; São Carlos-SP-Brasil- Restaurante Chez Marcel, 2009. Rio de Janeiro-RJ-

Brasil, ETAM, 2017 ; Rio de Janeiro-RJ-Brasil, Museu Naval, 2017 ; Niterói-RJ-Brasil, Clube 

Naval Charitas, 2017 ; São Paulo-SP-Brasil, Oficina Cultural Volpi, 2017 ; São Carlos-SP-Brasil, 

Restaurante Chez Marcel, 2017 

Cursos de Artes Ministrados - Ministrou o Curso intitulado “Desenho da Figura Humana” em 

2009 na Oficina Cultural de São Carlos como Arte Educadora. Ao chegar ao Rio de Janeiro, em 

2010 ministrou o Curso de Desenho para a comunidade na cidade de Guapimirim. 

Participação em Atividades Artísticas e Culturais - Na Cidade de Teresópolis, participou 
ainda em 2010 do “Espaço Mulher”, promovido pela prefeitura da Cidade de Teresópolis, situado 
na Praça da Matriz de Santa Tereza no centro da cidade, desenhando em apoio à causa da 
Secretaria dos Direitos da Mulher no combate à Violência Doméstica. 









1º DISTRITO NAVAL 

  Ao tratar-se de uma 

Exposição em Homenagem e 

respeito à Marinha, não 

poderíamos deixar de retratar 

o primeiro e importante Distrito 

Naval situado no Complexo 

Naval próximo e de certa 

forma interligado à Ilha das 

Cobras. O apoio deste 

representante maior foi muito 

importante e nos remete 

sempre à um sentimento de 

gratidão. 
1º Distrito Naval, 2017 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (1o Distrito Naval) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



PAPEM e Cisne Branco 

 

 Este desenho tem um brilho 

especial para mim, através dos 

artigos que escrevi e da 

divulgação de meus desenhos 

pela EMGEPRON em sua 

revista FONOCLAMA, surgiu o 

convite para ilustrar a capa da 

Revista PAGMAR do Serviço 

de Pagadoria da Marinha. 

Entre os desenhos que realizei 

para esta Organização, este 

foi o escolhido. Uma honra 

inesquecível. 
PAPEM e Cisne Branco, 2016 

Carvão sobre papel Paraná  80 cm X 100 cm 

Acervo Militar (PAPEM) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



CPN e JÚLIO DE NORONHA 

 

 Durante muito tempo observei 

o Júlio de Noronha nas minhas 

idas e vindas do almoço pelas 

ruas do AMRJ, pois trabalhava 

ao lado do CPN (Centro de 

Projetos de Navios), também 

retratado aqui. Eternizar 

momentos e lembranças é 

parte do fascínio de desenhar. 

CPN e Júlio de Noronha, 2014 

Carvão sobre papel Paraná  80 cm X 100 cm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 5.000,00 



PAPEM e Praça 

 

 A PAPEM tem um significado 

especial para mim, onde fui 

homenageada e recebida com 

honras algumas vezes. Jamais 

esquecerei o significado que 

tem cada um de seus 

membros e como eles se 

identificam com meu trabalho 

através de sua dedicação à 

Marinha. Foi um dos trabalhos 

mais gratificantes que já 

realizei. 
PAPEM e Praça, 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (PAPEM) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



Heráldica da PAPEM 

 Muita responsabilidade e 

respeito ao retratar em uma 

releitura em carvão este  lindo 

símbolo da PAPEM. 

Edifício 11 do AMRJ (releitura), 2016 

Carvão sobre papel Canson  210 mm X 297 mm 

Acervo Militar(PAPEM) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



MASCOTE da PAPEM 

  O Mascote da PAPEM  foi 

aqui retratado em releitura de 

forma divertida por mim, foi 

muita alegria desenhar este 

simpático e criativo mascote 

que já faz parte do coração de 

todos na PAGADORIA.. 

Mascote da PAPEM (releitura), 2016 

Carvão sobre papel Canson  210 mm X 297mm 

Acervo Militar (PAPEM) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



HERÁLDICA DO AMRJ 

 Num escudo boleado 
encimado pela Coroa 
Naval, envolto por uma 
elipse feita de um cabo de 
ouro terminando em nó 
direito: em campo de azul 
com uma âncora de ouro 
acostada de duas fustas de 
nove remos e dois pendôes, 
tudo de prata, assim tem 
este símbolo sido descrito 
pela Marinha do Brasil. Em 
uma releitura foi desenhado 
aqui com carvão. Heráldica do AMRJ, 2016 

Carvão sobre papel Canson  210 mm X 297mm 

Acervo Particular (indisponível) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



PRAÇA DA BANDEIRA -
AMRJ 

 Nossa primeira imagem ao 

adentrar no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro. 

Praça da Bandeira - AMRJ, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (AMRJ) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



Edifício 25 do AMRJ 

 

 

O Edifício 25 fica logo ao lado 

direito da entrada do Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro. Suas 

inúmeras janelas compõem uma 

imagem de grandeza aos que 

olham para este imenso edifício de 

costas para o mar. 

Edifício 25 do AMRJ, 2015 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 3.000,00 



Corpo de Bombeiro do 
AMRJ 

 Neste edifício ficam os 

“marinheiros que apagam 
fogo” como carinhosamente 
chamamos estes bravos e 

corajosos homens, os 

Bombeiros da Marinha. 

Localizados logo na entrada 

do AMRJ estão sempre a 

postos. 

Corpo de Bombeiro do AMRJ, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 4.000,00 



DIQUE ALMIRANTE RÉGIS 

 O imenso Dique Almirante 

Regis, que neste momento 

abriga o “ Matoso Maia”, foi 
presente todos os dias em 

meu trajeto e o contemplava 

com admiração, bem como às 

embarcações que por alí 

passavam.  

Dique Almirante Régis, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 
Acervo Particular (indisponível) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



Edifício da ETAM  (Escola Técnica do 
Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro) 
 Parece-me impossível que ao 
cruzar os portões do Arsenal e 
atravessar  o  túnel encravado em 
tão majestosa pedra, não imaginar 
tal era o tempo ao passar centenas 
de curiosos alunos e 
educadores  pelos ladrilhos em 
frente à Escola Técnica do Arsenal 
de Marinha nos anos de sua 
inauguração. 
 Podemos imaginar que ar 
envolveria a nova ideia de 
estudantes em torno do Arsenal e 
quão maravilhados ficaram esses 
aspirantes ao conhecimento naval 
quando, por experiência própria, 
me senti fisgada pelo novo olhar 
que experimentava entre os navios, 
diques grandes galpões. 
 Que inveja do mar que os recebia 
e que sempre estaria ali para vê-los. 
Que tão brilhante foi aquele decidiu 
pôr mestres ao lado dos mais 
habilidosos construtores de 
embarcações, sim por certo em 
mente desejava e alcançará 
sempre a luz do tempo um marco 
de desenvolvimento. 

Edifício  da ETAM, 2017 

Carvão sobre papel Canson  500mm X 650 mm 
Acervo Particular (indisponível) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



Hospital do AMRJ 
  
Este que, de frente para o 
gigante  e importante Dique 
Almirante Régis, e tendo como 
vizinhos o mar e a antiga sede da 
EMGEPRON, o tão bem 
acompanhado edifício do Hospital 
do AMRJ,  encontra-se no aguardo 
daqueles que não pretendem visitá-
lo dadas suas funções, mas que 
nem isto nos repele ao tão 
privilegiado cenário, apesar de que 
nenhum de nós realmente deseja 
necessitar estar lá.  
  
Entretanto, é impossível negar que 
nos acomete a intensa curiosidade 
de quantas vidas foram  e serão 
cuidadas e salvas simplesmente 
pelo fato dele ali estar sempre a 
postos. 
 

Hospital do AMRJ, 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (AMRJ) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



Edifício 10 do AMRJ 

 Que tão nobre  vizinhança e 

de frente para o Dique 

Almirante Régis, assim fica 

localizado o Edifício 25 de 

costas para o mar onde se vê 

ao fundo a Ponte Rio-Niterói. 

Ainda para acompanhar esta 

imagem, ao fundo o Majestoso 

NAE SÃO PAULO A12. 

Edifício 10 do AMRJ, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 3.500,00 



Edifício 11 do AMRJ 

 Fundo de honras e 

homenagens em uma visão 

iluminada de enfileirados 

homens de branco, que 

representam sempre uma 

forma nobre de receber 

ilustres militares. Neste 

mesmo ambiente do edifício 

concentram-se, ao menos uma 

vez ao dia, oficiais de todo o 

Arsenal. Ainda em seus 

detalhes e inúmeras janelas de 

onde avista-se, com 

considerável clareza, desde o 

mar até o imenso  Dique 

Almirante Régis, fica 

impossível não regozijar-se 

com a beleza deste conjunto. 

Edifício 11 do AMRJ, 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda:  R$ 3.500,00 



NAE SÃO PAULO 01  

 Aqui o NAE SÃO PAULO A12 

nosso porta-aviões, repousa 

no Dique Almirante Régis em 

sua Docagem Histórica antes 

de ser desativado em 2017. 

A Logística e a visão da 

docagem de uma embarcação 

deste porte é simplesmente 

fantástica e deslumbrante. 

Aqui ao lado do Edifício 17 

onde trabalhei por quase 

quatro anos. 

NAE SÃO PAULO 01, 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 4.500,00 



NAE SÃO PAULO 02  

 Aqui retratada parte do NAE 

SÃO PAULO A12, na verdade 

uma das partes mais 

interessantes ao meu ver. 

Atracado neste momento ao 

lado do Edifício 11 do Arsenal 

de Marinha do Rio de Janeiro. 

NAE SÃO PAULO 02, 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de Venda: R$ 3.500,00 



FRAGATA DEFENSORA F41 
DOCADA 

A Fragata Defensora F41 é a 

única representada por uma 

mulher em sua Heráldica e 

denominada assim de 

“DEUSA”. Foi retratada aqui 
em sua última docagem sem 

seus adereços e aos cuidados 

daqueles que a cuidam para 

que permaneça bela e 

esplendorosa. Foi uma honra 

poder contemplar este 

momento histórico e este 

ficará em suas dependência 

como lembrança e acervo 

merecido. 

Fragata Defensora F41 Docada, 2017 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (Fragata Defensora F41) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
 



FRAGATA DEFENSORA F41 

 Este desenho retrata o grande 

momento de esplendor da 

Fragata Defensora, a 

“DEUSA”, já enfeitada com 
seus adereços recém postos 

após sua última docagem. 

Foram horas de execução 

para poder colher o máximo de 

detalhes de sua beleza. 

Fragata Defensora F41, 2017 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de venda : R$ 4.000,00 



LESPAM PARQUE 
AQUÁTICO 

 A LESPAM, Liga Esportiva do 

Arsenal de Marinha, foi de 

grande importância para mim 

durante os anos que estive na 

EMGEPRON. Neste lindo e 

acolhedor lugar passei muitos 

momentos incríveis das 

minhas férias onde idealizei e 

escrevi alguns dos artigos que 

me deram honras e prêmios 

concedidos pela Marinha. O 

Parque Aquático era refúgio 

nas minhas férias para repor 

energias e renovar ideias. 

LESPAM Parque Aquático, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (AMRJ) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



LESPAM FACHADA 

 Este momento foi de muita 

emoção e boas lembranças, 

quando já não mais pertencia 

à EMGEPRON, porém com 

este lugar para sempre em 

meu coração, pude retratar 

todo meu sentimento de 

gratidão. Com muita honra e 

satisfação o deixo nas mãos 

de quem hoje zela pelo clube. 

LESPAM Fachada, 2017 

Carvão sobre papel Canson  500 mm X 650 mm 

Acervo Particular (indisponível) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



ILHA FISCAL (Ilha dos 
Ratos) 

 A ILHA FISCAL representa 

para mim reunião de amigos 

almoçando com uma das 

melhores vistas da Ilha das 

Cobras. Neste lindo lugar parte 

de nossa história se passou e  

sua beleza é sem medidas. 

Vista de qualquer ângulo ainda 

é uma viagem no tempo para 

os olhos e as lembranças de 

quem conhece um pouco da 

História do Brasil. 
Ilha Fiscal (Ilha dos Ratos), 2016 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Particular (indisponível) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 



CEARÁ 

 O Ceará aqui foi retratado 

descontraído e sendo cuidado, 

atracado ao lado do Edifício 11 

do AMRJ. Logo depois esta 

imagem virou história quando 

o mesmo acabara sendo 

desativado. E que imensurável 

honra foi poder contemplá-lo 

beirando sua baixa. 

Ceará, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 
Valor de venda: R$ 5.000,00 



EDIFÍCIO SEDE DA 
EMGEPRON 

 Que lindo este Edifício  em 

sua moderna e robusta 

imponência contrastando com 

a arquitetura de mais de 250 

anos em sua volta. A 

EMGEPRON foi o grato motivo 

de minha permanência neste 

cenário encantador e a ela 

sempre terei respeito. 

Transformei cada minuto em 

conquista, aprendizado e 

gratidão.  
Edifício Sede da EMGEPRON, 2014 

Carvão sobre papel Canson  420 mm X 594 mm 

Acervo Militar (EMGEPRON) 

Maria Nascimento 

Natal, RN, 1968 









REVISTA PAGMAR – Revista do Serviço de 
Pagadoria de Pessoal de Marinha 

 

          O convite para ilustrar a capa da Revista PAGMAR 
alusiva aos 20 Anos da PAPEM veio abrilhantar este 
momento de realização.  A artista foi Homenageada por 
este órgão, através do Diretor GMG BULLOS, em 17 de 
Março de 2017 por ocasião de lançamento da revista que 
encontra-se disponível também on line.  

         Este evento dá valor histórico aos desenhos e 
principalmente ao que ilustra a capa da PAGMAR, tendo 
sido entregue ao órgão como patrimônio e acervo desta 
unidade militar. 

https://www.marinha.mil.br/papem/sites/www.marinha.mil.
br.papem/files/Revista_PAGMAR_5_Edicao.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANECAS COMEMORATIVAS da EXPOSIÇÃO “ILHA DAS COBRAS” 

 

          Devido à importância dos desenhos para  nós e para todos aqueles que conhecem, trabalham 
ou conviveram com o cenário da ILHA DAS COBRAS e Complexo Naval no Rio de Janeiro,  
observamos que neles se concentrava um pouco de saudade, admiração e lembranças. Desta 
forma, uma série de edição  limitada de canecas foi produzida e está sendo presenteada aos 
Militares que Dirigem as OMs envolvidas na Exposição e seu itinerário. São canecas de série 1/1 
com os desenhos da OM e sua respectiva Heráldica. 

        Devido à aceitação da ideia estamos comercializando canecas personalizadas com o Desenho e 
seu  respectivo texto, de autoria da Artista Maria Nascimento, como recordação da Exposição. Estas 
terão edição limitada de 05 (cinco) por desenho.   

 





EQUIPE E CONTATOS 

           A Concepção desta mostra se deu 

de 2013 a 2017 e só em Novembro de 
2016 surgiu a necessidade de uma equipe 
e curadoria. No entanto a maior parte das 
obras e muitos detalhes já estavam 
definidos. Teve início com a abertura na 
ETAM, na cidade do Rio de Janeiro, onde 
tivemos a curadoria de Bia Del Negro 
tendo seu último evento no Clube Naval 
Charitas em Niterói-RJ. A exposição segue 
então para São em Julho sob a 
Coordenação de LUCY BARBAGALLO, 
curadoria da própria artista e 
Coordenação de Produção de NILDA 
MAGNO SANTOS. No patrocínio temos foto 
e imagem de STEPHANIE RODRIGUES.  

 

 

 

 

O transporte das obras é da MUDARIO e 
material gráfico de divulgação de UNIQUE 

UNIQUE SOLUÇÕES GRÁFICAS produziu 
nosso material de divulgação.  Nossas 
Vernissages estão guarnecidas pelo CN 
Charitas e CRISTINA MIROM. Nosso 
material fotográfico é vasto e 
emocionante, pois a STEPHANIE é uma 
excelente fotógrafa e nossos convites 
tiveram nova arte para esta segunda fase. 
Estaremos hospedadas no HOTEL 
GRAÚNAS em São Carlos, um parceiro que 
nos trás calma e tranquilidade no 
descanso do itinerário. No Estado de São 
Paulo a Exposição será recebida pela 
OFICINA CULTURAL VOLPI-SP , USP – São 
Carlos e Pelo Restaurante Chez Marcel – 
São Carlos-SP. 

Maria Nascimento 

https://www.facebook.com/expoilhada
scobras/ 

Whatsapp +55(21)991399386 

 

https://www.facebook.com/expoilhadascobras/
https://www.facebook.com/expoilhadascobras/

