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A fim de iniciar as atividades do Núcleo de Pesquisa do Museu Afro Brasil - Organização 

Social de Cultura (OS), propus, entre 2008 e 2009, um projeto intitulado Índice biográfico e 

ilustrado dos artistas da mostra de longa duração. Inspirado em publicações impressas e eletrônicas 

sobre artes visuais, pretendia apresentar, online, as biografias dos artistas cujas obras – 

pinturas, esculturas, fotografias etc. – encontram-se expostas ao público visitante.  

No começo do projeto tive a ajuda voluntária da historiadora Nicia Amorin. Mas, em 

razão da consolidação das atividades do Núcleo, Renato Araújo e Alexandre Marcussi foram 



 

incorporados à equipe de Pesquisadores de conteúdos; ambos participaram ativamente nas 

redações e releituras deste índice.  

Tivemos como ponto de partida os núcleos que compõem o acervo expositivo do Museu 

que, embora variados, preservam um diálogo interno um com o outro.1 Procuramos levantar, 

como apoio do Núcleo de Salvaguarda, o número de artistas e obras catalogadas. Iniciamos, em 

seguida, a pesquisa bibliográfica e iconográfica – retratos, autorretratos, fotografias etc. – para 

ilustração dos verbetes. Consultamos fontes especializadas em arte afro-brasileira e história da 

arte disponíveis no acervo de livros, dicionários, catálogos, revistas, etc., da Biblioteca Carolina 

Maria de Jesus/Museu Afro Brasil. Recorremos, também, às bibliotecas da PUC-SP, 

Universidade de São Paulo (FFLCH e IEB-USP) e as bibliotecas municipais (Monteiro Lobato, 

Sergio Milliet/Centro Cultural São Paulo e Mário de Andrade/Seção Circulante). Além desse 

percurso, visitamos sites para localizarmos informações online disponíveis em teses, 

dissertações, revistas eletrônicas e outras fontes sobre os artistas e suas obras aqui incluídas, 

que representam apenas uma amostra do vasto acervo exibido no Museu Afro Brasil.  

Convém assinalar que entre as principais referências bibliográficas consultadas para 

elaboração do índice estão A mão afro-brasileira (1988) e Para nunca esquecer: negras memórias, 

memórias de negros (2002), ambas publicações organizadas por Emanoel Araújo. Nelas, 

encontramos nominatas e modelos de verbetes biográficos nos quais foi possível localizar 

informações sobre as trajetórias de vários artistas, independentemente de serem ou não 

reconhecidos pelos circuitos das artes plásticas no Brasil.  

Cada verbete exibido adiante segue um padrão semelhante, pois contém informações a 

respeito de cada artista, com ênfase em suas trajetórias pessoais, incluindo dados gerais (local 

e ano de nascimento e morte, conforme o caso); atividades profissionais exercidas antes e/ou 

paralelamente à carreira artística; formação autodidata ou em artes visuais (por exemplo, em 

escolas, ateliês, liceus de artes e ofícios); exposições individuais, coletivas ou retrospectivas 

realizadas em museus, galerias, salões, bienais e outras instituições artísticas, ocorridas no 

Brasil e no exterior; premiações, homenagens e viagens para estudos e estágios em renomadas 

instituições de beaux-arts da França e da Itália; aspectos referentes aos estilos (gênero, escola, 

época, etc.), formas e técnicas empregadas por cada um em suas respectivas obras, bem como 

                                                           
1 Atualmente a exposição de longa duração reúne os seguintes núcleos: “África: diversidade e permanências”, “Trabalho e 

escravidão”, “Religiões afro-brasileiras”, “O sagrado e o profano: festas”, “História e memória” e, por fim, “Artes plásticas: a mão 

afro-brasileira”. A ligação ou “costura” temática entre eles pode ser efetuada por meio dos conteúdos expostos (obras, textos e 

legendas ampliadas) que, implícita ou explicitamente, se entrelaçam em cada espaço, ou pela mediação realizada por Educadores 

formados em História, Artes Plásticas e Ciências Sociais, entre outras áreas do conhecimento.        

 



 

apreciações estéticas, em forma de citações, realizadas por reconhecidos críticos, curadores ou 

historiadores da arte. Complementamos os verbetes com informações sobre os mestres, 

professores e contemporâneos com os quais os artistas biografados teceram e mantiveram 

relações profissionais e de amizade ao longo de suas carreiras artísticas.  

Dirigido a pesquisadores, professores e estudantes, entre outros interessados em história 

da arte, este lançamento parcial, ordenado em sequência alfabética, apresenta 40 verbetes 

biográficos e ilustrados. Separando-os em períodos históricos, seguindo uma linha do tempo, 

podemos agrupá-los em artistas dos séculos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI; porém, se quisermos 

dividi-los por áreas de atuação, teremos escultores, gravuristas, pintores, entalhadores, 

desenhistas, litógrafos, ilustradores e até mesmo cenógrafos, tais como os pintores acadêmicos 

Arthur Timótheo da Costa e Emmanuel Zamor.  

Mas se desejássemos dividi-los por temas, teríamos então os artistas que registraram 

naturezas-mortas, paisagens, marinhas, retratos ou cenas do cotidiano urbano e rural, inclusive 

o dos escravos, tal como visto nas famosas imagens de Debret e Rugendas. Além desses, existem 

outros que praticaram ou se destacaram num dos temas acima citados, entre os quais os 

pintores Antônio Firmino Monteiro, Antônio Rafael Pinto Bandeira, Arthur Timóteo da Costa, 

Benedito José de Andrade, Benedito José Tobias, Emmanuel Zamor, Estevão Roberto da Silva 

e José Timótheo da Costa.   

Há ainda o surrealismo das obras do paulista Octávio Araújo; os objetos tridimensionais 

e conceituais criados pelos artistas afro-americanos Melvin Edwards e Colin Chase; a arte 

popular de G.T.O. (Geraldo Teles de Oliveira) e Nhô Caboclo; as fotografias de Marc Ferrez e 

Maureen Bisiliat; as gravuras, telas e esculturas inspiradas em cenas de candomblé ou na 

simbologia dos orixás perceptíveis nas obras de Hélio de Oliveira, Mestre Didi, Ronaldo Rego, 

Rubem Valentim, Wilson Tibério ou nas séries fotográficas do baiano Mário Cravo Neto.    

Do barroco aos “negros pintores” da Academia Imperial e posterior Escola Nacional Belas 

Artes (RJ), da pintura naif de Heitor dos Prazeres à estética de Edval Ramosa, Sidney Amaral, 

Tiago Gualberto, entre outros artistas contemporâneos, você poderá encontrar aqui – ou 

diretamente em nossas exposições – as contribuições da pouco (re)conhecida “mão afro-

brasileira” presente há séculos nas artes visuais desse Brasil cada vez mais afro-brasileiro.   

 

 


