
Currículo Cultural 
 

Jone Cezar de Araújo é artista plástico catarinense, radicado em Florianópolis desde 1968. 
 

 No período compreendido entre 1974 e 2015 participou de mais de 60 exposições individuais e coletivas e concursos a 
nível nacional e internacional em várias modalidades das artes visuais, tendo sido premiado em 50% deles. 
 Desenvolve de forma sistemática, estudos sobre a colonização açoriana no litoral Catarinense e Gaúcho desde 1981. 
 É cenógrafo e criador de alegorias para carnaval, com mais de 30 premiações em originalidade e alegoria. 
 Participou de 11 Mostras de Artes Plásticas com 5 premiações, no período de 1980 a 2000. 
 Cenógrafo de peças teatrais, sendo responsável pela criação de 12 cenários, com 10 premiações.  
 Realizou diversas viagens culturais e de pesquisa pela Europa, Amazônia, Peru, Cuba e aos Açores com objetivo de 
realizar ensaios fotográficos e pesquisas em diversas áreas, no período de 1982 a 2015. 
 Confeccionou Dioramas em tamanho natural para o Museu Nacional do Mar em São Francisco do Sul - SC. 
 Confeccionou esculturas em ferro para o Museu Arqueológico ao Ar Livre no Costão do Santinho Spa Resort - Ilha de 
Santa Catarina. 
 Confeccionou 13 castelos de areia de tamanhos variados, para o curta-metragem sobre a vida do poeta Cruz e Souza, 
do cineasta Silvio Back. 
 Criou e confeccionou os presentes oferecidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina e Prefeitura Municipal de 
Florianópolis aos Presidentes dos Países do Mercosul, na XIX Reunião do Conselho do Mercado Comum. 
 Concluiu cursos de Arte Popular e Artesanatos na Escola de Artesanato de Santo Amaro, Ilha do Pico, Açores/Portugal. 
 Foi membro do NEA - Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, exercendo a 
função de colaborador na área de programações visuais. 
 É membro da Associação Internacional dos Artistas Plásticos – UNESCO/SINAPESP, da Associação Amigos do Presépio 
da Itália, da Associação Amigos do Presépio de Madri, e também, membro fundador da Casa dos Açores Ilha de Santa 
Catarina. 
 Participou do XLI Congresso Nacional de Belenistas/2003, realizado na Espanha. 
 Participou do XVII Congresso da UN-FOE-PRAE/2004, Congresso Internacional de Presepistas, realizado na República 
Checa. 
 Premiado em 2005 com Medalha de Ouro na 30ª Mostra Dei 100 Presepi em Roma/Itália e com o Prêmio do Júri 
Popular no 5º Concurso Nacional de Presépios de Greccio-Riete/Itália 
 Presidente e fundador do Instituto Cultural e Presepista Ilha de Santa Catarina, reconhecido em 2008 como órgão 
oficial da arte presepista brasileira. 
 Participou do XVIII Congresso da UN-FOE-PRAE/2008, Congresso Internacional de Presepistas, realizado em 
Augsburg/Alemanha, representando o Brasil. 
 É responsável pela criação, confecção e montagem do Presépio natural Franklin Cascaes da Praça XV de Novembro em 
Florianópolis desde 1993 e, também, em outras cidades do Estado. 
 É responsável pela criação, confecção e montagem do Presépio instalado no Costão do Santinho Spa 
Resort/Florianópolis desde 2000. 
 Desde 1993 desenvolve a arte presepista nacional realizando pesquisa, criação, confecção e curadoria de diversas 
exposições e ambientações temáticas. 
 Ministrou cursos de arte presepista em várias cidades brasileiras. 
 Desde o ano 2003 faz curadoria da arte e artesanato étnicos de Santa Catarina. 
 Em 2010 realizou a curadoria e montagem da Exposição “Sensíveis Tramas” da Eco-Artista Maria Aparecida Medeiros. 
 Participou em 2010 do Seminário Nacional “O Ofício do Curador” com Paula Braga e Tadeu Chiarelli, promovido pela 
UFRGS. 
 Foi curador e responsável artístico pelo Projeto “Presepiando pela Ilha com Cascaes” em Florianópolis/SC em 2010. 
 Participou do Curso de Cerâmica Indígena-Arqueológica do Instituto Condorhuasi de Buenos Aires/Argentina em 2011. 
 Foi responsável artístico pelo Projeto “Relembrando Cascaes – Presépio da Praça XV” em Florianópolis/SC em 2011. 
 Foi responsável artístico pelo Projeto “Jesus Nasce na Ilha de Cascaes” em Florianópolis/SC em 2012. 
 Foi responsável artístico pelo Projeto “O Presépio Viajante de Cascaes” em Florianópolis/SC em 2013. 
 Foi responsável artístico pelo Projeto “Natal da Esperança” em Florianópolis/SC em 2013. 
 Coordenou a realização do “I Encontro Nacional de Presepistas” em Florianópolis/SC em 2013.  
 Foi responsável artístico pelo Projeto “Cascaes Mensageiro da Paz” em Florianópolis/SC em 2014. 
 Organizou e participou da Exposição Coletiva “Presépios Brasileiros” na Galeria do SESC em Urubici/SC em 2015. 
 Recebe da UN-FOE-PRAE (Federação Universal dos Presepistas) a condecoração de honra como um dos cinco 
melhores presepistas do mundo no Congresso Mundial de Presepistas em Bérgamo/Itália em 2016. 
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