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ENTREVISTA COM ANGELA ANCORA DA LUZ
Daniele Machado, João Paulo Ovidio e Thiago Fernandes

Entrevista realizada no dia 03 de fevereiro de 2017 com Angela Ancora da Luz, ex-aluna, professora 
e diretora da Escola de Belas Artes, que vivenciou o momento da transferência da instituição para 
o Fundão. Em seu depoimento revela detalhes de sua experiência com a Escola desde o seu período 
como aluna até o seu mandato como diretora, destacando os momentos difíceis, as conquistas e as 
mudanças pelas quais a instituição passou nas últimas décadas.

Desvio: Conte-nos um pouco sobre sua rela-
ção com a EBA1, quando começou a estudar na  
Escola...

Angela Ancora da Luz: Eu comecei em 1970, no 
período da ditadura militar. Em 1968 ocorreu o 
AI-5, e eu fui para a Escola de Belas Artes dois 
anos depois. Primeiro fui para um curso prepa-
ratório, naquela época nós não possuíamos um 
vestibular unificado, as seleções eram feitas de 
acordo com as nossas escolhas de universidade. 
Havia um vestibular específico para a Escola de 
Belas Artes. Esse vestibular era dividido em dois 
blocos. Um bloco para licenciatura em desenho e 
artes plásticas, e outro para artes de modo geral. 
Eram duas provas diferentes, uma prova para 
cada bloco. 

Desvio: Como se deu essa decisão de estudar na 
Escola? Por que optou pela licenciatura?

Angela: Na época eu era professora do ensino 
fundamental, e sempre gostei muito de artes. 
Em 1966 fiz uma viagem para a França e lá pas-
sei cerca de um ano e meio, não fui com a inten-
ção de fazer cursos, mas sim acompanhar o meu 
marido. Passava literalmente todas as tardes nos 
museus, então acabei fazendo aqueles cursinhos, 
fotografando as obras, estudando, pegando livros 
na biblioteca, praticamente fui me formando de 

museu em  museu. E na época a minha filha mais 
velha era pequena. Ela me acompanhava, gostava 
de passear nos museus, nunca me deu trabalho, 
bastava dar alguma coisa para ela se distrair. Ela 
diz que se lembra, mas é impossível. Voltamos 
em 1967, justamente no apogeu em que se vivia o 
momento político da ditadura. Havia pedido uma 
licença no magistério público, e quando retornei 
ao Brasil já voltei com a ideia de fazer uma licen-
ciatura em artes. Então fui fazer a licenciatura, 
porém a minha formação era de normalista, por-
tanto não havia estudado algumas das matérias 
obrigatórias do vestibular, por exemplo, geome-
tria descritiva. Eu nem sabia o que era Geometria 
Descritiva (G.D). 

Desvio: Essa matéria era obrigatória? Quais 
eram as outras matérias?

Angela: Sim. Geometria descritiva era obriga-
tória para a prova de acesso. Na verdade, todas 
as geometrias eram obrigatórias. O fantasma 
da época. E havia também uma prova de portu-
guês, prova de desenho, e três tipos de provas de 
modelo vivo, com pose de meia hora, de quin-
ze minutos e de cinco minutos. Também havia 
uma prova de modelagem em que você precisava 
modelar de acordo com uma peça. Eles pegavam 
um daqueles florões, colocavam perto de você, te 
entregavam um monte de barro, um local pró-
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prio, prancha grossa, e ali você iria repetir aquele 
florão na modelagem. 

Desvio: Então o cursinho preparatório foi im-
portante para suprir essa carência, certo? Ter 
noções sobre essas matérias que você desconhe-
cia até então...

Angela: Exato. Resolvi fazer esse cursinho que 
funcionava na própria EBA. Na época a Esco-
la funcionava onde é o Museu Nacional de Be-
las Artes. No subsolo, onde há os porões, havia 
uma sala grande onde os próprios professores 
da Escola ministravam as aulas do cursinho pré-
vestibular. Eu estudei modelo vivo com a Aurea, 
professora de modelo vivo da Escola. Entende? 
Todos os professores faziam um “extra” dan-
do aulas no cursinho preparatório. Então, em 
outubro de 1970, fui para a  Escola justamente 
para aprender um pouco de G.D. Eu falei para 
mim mesma: “Não posso zerar. Português, ok. 
Desenho, não sou boa... mas desenho, consigo 
passar. Sou capaz de enfrentar modelagem, mas 
geometria descritiva...”. E eu queria muito ir para 
a EBA, ser  professora de artes. O cursinho foi 
muito bom para mim. E eu tive uma colega de 
juventude, Maria Helena Wyllie, que me deu au-
las particulares de G.D, e depois ela veio se tornar 
professora de G.D da própria Escola. Para vocês 
verem como o mundo é pequititinho. Enfim, con-
segui, e até fiz bonito, passei em quinto lugar2 de 
quarenta concorrentes. 
  
Desvio: Também havia outros cursos, certo? Os 
cursos livres... 

Angela: A Escola sempre teve cursos livres e cur-
sos regulares. Nos cursos livres o aluno não pre-
cisava ter formação de ginásio. Você sabe qual é a 
formação de Portinari?  O Portinari fez até o ter-
ceiro ano primário, fez o curso livre da Escola, e 

é o maior pintor brasileiro. Ele não podia fazer o 
curso regular por falta de titulações, mas o curso 
livre era permitido para qualquer um, esse curso 
ocorria nos ateliês. Quem fazia essa seleção eram 
os professores dos ateliês, os grandes nomes...

Esses cursos livres deixaram de existir com as 
reformas entre as décadas de 1950/60, mas nós 
ainda temos professores vivos, por exemplo, o 
Joaquim Lemos3, que foi aluno de cursos livres. 
O Estevão da Silva4 foi aluno de um desses cur-
sos livres. Vocês sabem quem foi  esse  artista? 
Ele era um aluno negro, filho de escravos afri-
canos, aluno da Academia Imperial, na época do 
Império ainda durante a escravidão. Já ouviram 
a história de uma escola que durante o período 
da escravidão tem um aluno na sua Academia 
Imperial que é filho de escravos? Então a Escola 
sempre teve essa dinâmica de ver a arte como 
um denominador comum de diferenças, por isso 
eu digo que ela é diferente e ela não vai acabar. 

Desvio: E depois de ser aprovada? Você abando-
nou o magistério público? 

Angela: Pedi uma licença sem vencimento no 
magistério, para vê se me ajustava, porque nessa 
ocasião eu já tinha duas filhas. Eu era a mais ve-
lha do grupo, os meus colegas eram todos mais 
novos, e aí aconteceu uma coisa muito interes-
sante. Sempre tive um temperamento de grande 
afinidade com a juventude, eles me cercaram de 
muito carinho, e havia trocas muito importantes. 
Eles iam lá para casa, e muitas das vezes almo-
çavam, alguns por motivos A, B, C ou D não po-
diam ir para casa almoçar. Estudávamos juntos, 
e nessa ocasião já não havia mais a possibilidade 
de qualquer ajuntamento estudantil, tudo era 
considerado  subversão, então nós saíamos dali e 
íamos para outros lugares. Eu era tranquila. 
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Desvio: Quem era o diretor da Escola na sua 
época?

Angela: O diretor da Escola na época era o pro-
fessor Thales Memória, filho de Archimedes Me-
mória5. O Archimedes  ganhou o concurso, na 
década de 1930, para o Ministério da Cultura, Ca-
panema lhe pagou o prêmio, mas deu o projeto 
para o Lúcio Costa. Capanema queria um prédio 
moderno. A República Nova queria o novo e não 
um prédio com estética da tradição, ou seja, de-
sejavam vestir a cidade com o novo porque era a 
República Nova. 

Desvio: Qual foi a participação da Escola nesse 
projeto?

Angela: O grupo de Lúcio Costa foi responsá-
vel por aquele maravilhoso Palácio, ali na Rua 
Araujo de Porto Alegre, o Palácio da Cultura6. 
O projeto é do Lúcio Costa, os azulejos de Por-
tinari, os jardins de Burle Marx, e todos eles fo-
ram alunos da Escola. Esse Palácio saiu todo das 
mãos da Escola, contando com a orientação do Le  
Corbusier. Alguns de vocês já subiram no terra-
ço? Lá há um jardim absolutamente abstrato, pa-
rece uma aquarela, daquelas aquarelas que Burle 
Marx fazia. Inclusive já fiz um trabalho sobre as 
aquarelas do Burle Marx. Pouca gente vê esse jar-
dim porque pouca gente sobe até lá. Tudo saía 
da Escola, que era realmente um organismo vivo, 
pulsante... 

Desvio: O Lúcio Costa também foi diretor da Es-
cola de Belas Artes7. Conte-nos um pouco mais 
sobre isso, sobre a atuação do Lúcio Costa.

Angela: Desde 1930, nós tínhamos o núcleo Ber-
nadeli, e eles trabalhavam nos porões da Escola. 
Tínhamos o Quirino Campofiorito, Edson Motta, 
Pancetti, Milton da Costa, e tantos outros. Eles 

eram mais pobres, precisavam trabalhar, e du-
rante a noite se reuniam para pintar, já rompen-
do de modo significativo com a visão acadêmica. 
Eles deixavam os quadros lá, e no dia seguinte 
a Academia entrava e se deparava com aqueles 
trabalhos. Havia uma rusga entre as cabeças 
pensantes da Escola, que eram acadêmicas e não 
queriam a arte moderna, e havia também o que 
saia pelos porões da Escola. Costumo dizer que 
a luz da modernidade veio para a Escola pelos 
porões, e não pelo dia. E isso fomentava uma dis-
cussão, criava realmente uma possibilidade de 
produção e reflexão. E é nesse período que vem 
o Lúcio Costa, homem moderno, responsável por 
fazer uma grande reforma. O Salão chamado o 
Salão Tenentista, Salão de 31, já foi  feito em mol-
des completamente diferente. Não teve aquela 
seleção e rigor, mas ele não chegou a ver o final 
dessa exposição. Lúcio Costa saiu como diretor 
da Escola no meio dessa exposição, aliás, pediu 
para sair porque o grupo dos Acadêmicos desco-
briu que ele não cumpria um dos requisitos do 
regimento, obrigatório aos diretores da época, 
ou seja, saiu antes de sofrer o processo para ser 
retirado. Foi um período de grande fomentação 
e tão importante que em 1940 temos a divisão 
no Salão.   

Desvio: Como funcionava o Salão até então?

Angela: Só havia um Salão, e era o Salão Nacio-
nal de Belas Artes, não havia espaço para os mo-
dernos, os artistas chegavam a enviar trabalhos, 
mas não eram aceitos. Em 1940, se cria no Sa-
lão Nacional de Belas Artes uma divisão para os 
modernos, então pela primeira vez esses artistas 
tiveram a oportunidade de expor em um Salão de 
Belas Artes. E mais, a partir daí, em 1948 surgem 
dois museus: MAM-RJ e MAM-SP. Esses museus 
surgem na mesma época, ou seja, se cria insti-
tucionalmente um espaço para a arte moderna, 
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porque até aquele momento a arte moderna não 
possuía um espaço próprio. Em 1951, essa divi-
são do Salão se transforma no Salão Nacional de 
Arte Moderna, e em São Paulo se cria a Bienal 
Internacional de Arte. Vimos nitidamente à espi-
nha dorsal dessa transformação. Gosto de levar 
esse tipo de reflexão as pessoas, pensar e ver que 
nada está empacotado. A nossa Escola na década 
de 1960 ainda era profundamente dividida entre  
modernos e aqueles que queriam continuar em 
uma arte engessada, monolítica.

Desvio: Você chegou a desenvolver uma produ-
ção artística?

Angela: Na Escola havia as oficinas, fiz pintu-
ra e gravura – xilogravura e gravura em metal. 
Aquelas duas pequenas xilogravuras na parede 
são minhas. Na ocasião eu era aluna de quem?! 
Adir Botelho,  mestre de xilogravura, e por isso 
coloquei a obra dele acima da minha. Cheguei a 
expor em Salões, participei dos Salões Nacionais 
de Belas Artes e até ganhei menção honrosa8, 
mas o que me seduzia era a reflexão sobre a arte, 
poder ver a arte de outra forma e transmitir isso 
para outras pessoas, refletir em conjunto. Eu me 
sentia capaz de fazer isso porque havia passado 
por pintura, gravura, havia produzido. 

Desvio: A Escola de Belas Artes e o Museu man-
tinham uma boa relação?

Angela: Não. Em 1975, nós saímos do Centro. 
E por que saímos?! Já estou respondendo ou-
tra pergunta, mas acho importante falar sobre 
isso. Primeiro, havia um pensamento político de 
transferir os alunos para a Ilha do  Fundão, por-
que a Ilha só possuía uma entrada e uma saída, 
impossibilitando a realização de movimentos es-
tudantis. A Cinelândia era o coração da  cidade,  
tudo que acontecia repercutia ali. A EBA era onde 

se encontrava as pessoas mais exacerbadas, por-
tanto não havia interesse político em mantê-la no 
centro da cidade. 

No Museu Nacional de Belas Artes, nós tínhamos 
na direção uma museóloga, Maria Elisa Carraz-
zoni9. Inclusive, ela esteve comigo quando morei 
em Paris, e veio para o Brasil ser diretora do mu-
seu. Carrazzoni era ligada aos militares e sonha-
va em transformar tudo aquilo em um museu, 
retirar a Escola daquele lugar, e por outro lado 
tínhamos na direção da Escola o Thales Memó-
ria10, que desejava levar a Escola para a Ilha do 
Fundão.  Ele era arquiteto, achava que se a Escola 
estivesse no Fundão teria outra dignidade, e na 
verdade foi o que perdemos. Então juntou a for-
ça política, a vontade do diretor da unidade e de 
uma diretoria do museu, e essa junção acarretou 
a transferência da Escola para a Ilha do Fundão. 
Em 1975, depois das férias, quando retonarmos 
a Escola não estava aberta. Em abril fomos para 
a Ilha do Fundão em caminhões, as obras foram 
transportadas sem o mínimo cuidado, não foram 
embaladas, não houve nenhum tipo de tomba-
mento. Eu assisti a essa cena. 

No meu último ano abriu seleção para monito-
ria, e fui monitora de História da Arte, foi aí que 
se deu início o meu vínculo com a História da 
Arte. Sempre gostei de História da Arte, mas nós 
tínhamos muitas matérias. Fui convidada pela 
Ecyla Castanheira Brandão para ser monitora 
dessa disciplina, e o Baiense11 me convidou para 
ser monitora de Geometria Descritiva. Veja no 
que eu me transformei. Não quis ser monitora de 
Geometria Descritiva porque minha área sempre 
foi à humanística. 

Desvio: A mudança para a Ilha do Fundão foi di-
fícil para os alunos e professores?
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Angela: Quando nos mudamos para a Ilha do 
Fundão muitos professores pediram aposentado-
ria, não queriam sair do centro da cidade, princi-
palmente porque possuíam ateliês lá, e também 
havia a questão de transporte. Oswaldo Goeldi 
tomava lotação ali, na Rua Araujo de Porto Ale-
gre. Ana Letycia era taquígrafa, estava fazendo 
suas primeiras experiências na arte, se encontra-
va com o Goeldi. No centro havia o Amarelinho, 
um point onde todo mundo se encontrava, ha-
via um microcosmo de discussão de arte naque-
le lugar. A Escola passou por um declínio muito 
grande, essa mudança para a Ilha do Fundão foi 
traumática12. Nós não tínhamos mobiliários, não 
tínhamos oficinas e nem ateliês, porque aquele 
prédio não foi construído para funcionar uma 
Escola de Belas Artes. As salas eram pequenas, 
foi uma adaptação difícil, para vocês terem ideia 
os primeiros ateliês de gravura foram feitos no 
sétimo andar, onde hoje estão às salas de Geome-
tria Descritiva e da pós-graduação, o PPGAV. O 
ateliê de pintura ficava nas salas 701, 703 e 705; o 
ateliê de gravura, um para xilogravura e o outro 
para litografia e água-forte ficavam, respectiva-
mente, nas salas 707 e 709. Quando se começou 
a gravar água-forte ali foi um problema, a garo-
tada despejava o ácido na pia como se costumava 
fazer, conclusão, o ácido corroeu o encanamento. 
Seria impossível ficarmos no sétimo andar. 

Desvio: Como você se tornou professora da Es-
cola?

Angela: Muita gente se recusou a ir para a Ilha 
do Fundão, e isso resultou em uma quantidade 
enorme de vagas que precisavam ser supridas. 
Na época, não se podia fazer concurso público 
porque o governo havia proibido, a solução era 
fazer seleção de algumas pessoas indicadas atra-
vés da congregação. Recebi muitas indicações de 
professores para me tornar professora da Esco-

la também.  A congregação apontou meu nome 
para História da Arte e Teoria da Percepção. A 
minha paixão era a História da Arte. Eu tinha 10 
anos de magistério público, resolvi pedir minha 
exoneração e comecei uma nova carreira na Es-
cola. Trabalhei de 1975 aa 1977, de segunda à sex-
ta, sem ter a carteira assinada, sem um contrato 
definido, sem direito a tempo de serviço, recebia 
apenas um “salariozinho” minguado, equivalente 
a um professor substituto nos dias atuais. Assi-
naram a minha carteira em 1977, e então passei a 
fazer parte do quadro oficial de professores. Re-
solvi fazer mestrado, doutorado e várias especia-
lizações. Nesse momento comecei oficialmente a 
minha carreira de historiadora da arte.  

Desvio: Quando a situação da Escola começou a 
melhorar?

Angela: O Almir Paredes Cunha foi o grande di-
reto13 do primeiro momento da Escola na Ilha do 
Fundão.  O nosso mobiliário não entrava nas sa-
las, as mesas eram grandes e os pés torneados. 
A verba destinada para a nossa transferência foi 
desviada para outro lugar, dentro da própria uni-
dade, então nós ficamos sem dinheiro para aco-
modação. Por isso costumo dizer que a Escola é 
uma guerreira, mesmo estando lá embaixo con-
seguiu se reerguer. O Almir foi um grande dire-
tor. Ele conseguiu o espaço do térreo para alocar 
todas as oficinas de gravura. Começamos a ter 
um espaço maior, mas a Escola crescia. Na época 
do Pamplona14 a pintura estava asfixiada, então 
ele conseguiu aquele grande galpão, onde deveria 
ser um museu de arquitetura paralela, o espaço 
que conhecemos hoje sob o nome de Pamplonão.  
A  Escola desafogou mais um pouco, mas conti-
nuávamos sem receber verbas e sem equipamen-
tos básicos. A Escola continuava a fazer talentos, 
mas nem sei como conseguia isso. Há um clima 
na Escola que está no nosso DNA, que não vai se 
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perder, independente de incêndio15 ou qualquer 
outra coisa. Mas voltando aos diretores da Es-
cola... O Almir saiu da direção, outros diretores 
vieram, e não vou dizer que eles foram culpados, 
mas talvez não tivessem grandes motivações para 
exercer essa função. É mais complexo do que pa-
rece, tem vários fatores: o momento político, a 
locação, a verba, falta de pares para dialogar. E 
às vezes, também, pode haver uma falta de for-
ça entre os próprios estudantes, são eles que nos 
fazem acreditar que somos capazes, acreditar na 
nossa Escola. As coisas foram degringolando, as 
salas ficaram terríveis, as coisas chegaram a um 
caos tão grande que não sabíamos aonde íamos 
parar. 

Desvio: De quem foi a iniciativa de criar o  
Museu Dom João VI?

Angela: Quando o Almir foi diretor da Escola, a 
Ecyla Castanheira Brandão criou o Museu Dom 
João VI16. O museu foi criado com todo o acervo 
que nós tínhamos. Ninguém sabe o que realmen-
te se perdeu porque o tombamento só foi feito 
depois da nossa mudança. E digo nosso acervo 
porque em 1937, quando se criou o MNBA, tam-
bém se criou um estatuto, um documento de le-
vantamento de acervo onde ficou deliberado o 
seguinte: “Tudo o que estiver nas salas de aula 
pertence à Escola”. Inclusive a galeria com as 
molduras, porque nós estudávamos por aquelas 
molduras, tudo isso pertence à Escola, àquelas 
molduras não são do museu. A galeria das escul-
turas pertence ao acervo do museu. Havia mui-
tas obras nas salas e nos ateliês, obras de Eliseu 
Visconti, de Rodolfo Amoedo, do período em que 
eles foram alunos e professores, as obras ficavam 
guardadas nos ateliês para mostrar aos alunos, e 
as obras dos alunos também ficavam guardadas 
ali. 

O acervo do Museu Dom João VI também conta 
com as provas de viagens enviadas pelos pensio-
nistas, artistas que iam para o exterior, faziam 
trabalhos e enviavam esse material para a Escola. 
Também há uma coleção da Escola, a qual o co-
lecionador, Jerônimo Ferreira das Neves, deixou 
determinado que a coleção17 devia estar onde a 
Escola estivesse, para onde a Escola fosse a cole-
ção deveria ir junto. É uma coleção de valor incal-
culável. Então esse acervo todo pertence à Escola. 
A divisão do acervo da Escola e do MNBA ocorreu 
lá, em 1937, e quando viemos para a Ilha do Fun-
dão, em 1975, trouxemos o acervo da Escola, de 
modo caótico, vocês não podem imaginar. Chorei 
muito, mas se bem que eu choro por qualquer 
coisa. O nome da Ecyla Castanheira Brandão 
não pode ser esquecido, ela foi uma das grandes 
professoras de História da Arte que a Escola já 
teve. Acomodamos o Museu, mas com o passar 
do tempo, a falta de investimentos, e aquele teto 
terrível com goteiras, o Museu passou a funcio-
nar com baldes d’água, a reserva técnica ficava 
toda coberta com plásticos pretos para não en-
trar água. 

Desvio: Você também foi diretora da EBA. Como 
foi sua gestão?

Angela: A Escola passou por um declínio, e em 
2001 ocorreria uma nova eleição, um grupo de 
colegas me procurou, eles vinham de todos os de-
partamentos e diziam: “Ângela, você tem que ser 
diretora da Escola. Por favor, seja a diretora. As 
inscrições terminam amanhã!”, e eu respondia 
que não, possuía outros projetos, não queria ficar 
me burocratizando, mas eles insistiam dizendo 
que eu possuía experiência, por ter sido chefe de 
departamento. O pessoal havia gostado bastante 
da minha chefia. Eles comentavam que precisava 
ser alguém com amor pela Escola, e esse alguém 
era eu. Um grupo de alunos também me fez o 
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mesmo pedido. Cheguei em casa e disse: “Meu 
Deus do céu. O quê que eu faço?”. Conversei com  
o meu marido e ele disse: “Olha... Você sabe que 
será uma dedicação  exclusiva, acabou esses dois 
dias em casa, ir para museus. A sua vida mudará 
bastante, mas eu te dou meu total apoio”. No dia 
seguinte aceitei me candidatar, foi tudo resolvido 
em cima da hora. 

O diretor da época havia se candidatado nova-
mente para a reeleição. Fizemos uma mesa redon-
da, o percurso, e vieram às eleições. Esse diretor 
dava muitos benefícios aos funcionários, então 
eu não podia contar com o apoio deles, porque 
sentiam medo de perder isto. Quando ocorreram 
as eleições, eu tive 96% de votos dos alunos, essa 
foi a maior alegria que eu tive, ver que os alunos 
acreditavam em mim. E 75% de votos dos pro-
fessores.  Então eu pensei: “Se tenho todos  os  
alunos do meu lado e um número expressivo de 
professores, os funcionários me conhecerão aos 
poucos”. Tive um apoio fundamental para a mi-
nha gestão, da qual sou sempre grata. 

Quando fui para a direção da Escola comecei a ver 
melhor os problemas, porque na sala de aula você 
não consegue ver tudo, por exemplo, o  que acon-
tece em todos os ateliês. Na minha gestão18, havia 
duas portas, uma porta estava sempre aberta, o 
aluno que quisesse batia, se eu estivesse podendo 
atender, levantava e dizia “entra”. Às vezes fica-
vam cinco, seis, oito alunos me esperando, e eles 
me traziam todos os problemas da Escola. Não há 
nada melhor do que ouvir os problemas da Esco-
la diretamente da boca do aluno, porque são eles 
que estão lá, vivenciando os espaços, sabem das 
reais necessidades.  Os professores, às vezes, es-
tavam tão depauperados que já não tinham mais 
forças para pedir nada, sabiam que não seriam 
atendidos, não conseguiriam, mas o aluno não, o 
aluno tem outra pegada. Fui conversar com um 

colega, e ele me disse: “Angela, não temos água 
aqui”. Misericórdia! A primeira coisa que fiz foi 
conseguir uma reforma no encanamento para 
colocar água na oficina de cerâmica. Como é que 
eles podiam sair cheios de pó sem ter um lugar 
para lavar a mão? O mesmo serve para a escul-
tura. No primeiro ateliê de escultura, as meninas 
faziam das moldagens, colocavam a escultura no 
ombro, andavam até o final do corredor onde ha-
via um tanque, molhavam a escultura e traziam 
de volta. Comecei a mexer na escola. Deus me 
ajudou muito. 

Desvio: E o que mais você fez pela Escola?

Angela: Começamos a mexer na Escola, pre-
cisávamos fazer projetos, e eu era boa nisso e 
conhecia pessoas que também eram, o que foi 
fundamental porque através dos projetos conse-
guiríamos as coisas para a Escola. Uma orientan-
da me deu a dica sobre o edital da Caixa Econômi-
ca, pensamos imediatamente em inscrevermos 
o nosso Museu, e vou lhes contar o porquê. No 
dia que assumi a direção da Escola fui visitar o 
Museu, quando cheguei à minha casa, fui para 
o terraço, encontrei meu marido na rede, puxei 
uma cadeira e chorei copiosamente. Eu conhe-
cia àquele acervo, e quando cheguei lá perguntei 
onde desligava a luz, e me responderam: “Não. 
Isso dá curto circuito. Para conseguir desligar a 
luz é preciso interromper a corrente. Você precisa 
tirar uma lâmpada”.  No museu desligávamos  a 
luz tirando uma lâmpada, acredita?  Todas  as sa-
las da  Escola estavam quebradas, nenhuma por-
ta fechava, a sala 614 era um depósito, ou seja, 
nós não tínhamos um auditório. Então ao ficar 
sabendo do edital falei com a Sônia Gomes Perei-
ra, sugeri pegarmos o projeto que ela havia feito 
anos atrás, mas não havia sido aprovado, demos 
uma repaginada e assim que abriu oficialmente 
as inscrições já tínhamos o projeto pronto para 
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ser submetido. Ela nos inscreveu e ganhamos o 
dinheiro para a reforma.

E aí o que aconteceu? Eu ia para a Pró-reitoria, 
todos me conheciam porque eu trabalhava dia e 
noite. O Joel Teodósio, um homem do Partido Co-
munista, era pró-reitor do Patrimônio. Eu disse a 
ele que precisava de dinheiro, ele respondeu que 
a universidade estava sem dinheiro algum, mas 
eu insisti dizendo que precisávamos reformar os 
ateliês de pintura, gravura e escultura, porque 
essas são as bases da uma escola de artes, tudo 
se compõe em cima disso. Ele me deu a ideia de 
pedir verba de partido para executar o projeto 
de reformar os ateliês da Escola, mas havia um 
porém, o nome do projeto deveria contemplar o 
partido. Aceitei, e como íamos fazer o ateliê de 
pintura dei o nome de Portinari, porque ele foi 
um homem do partido. Portinari vendeu as obras 
dele para dar dinheiro ao partido, então nada 
mais justo que o partido dar sua colaboração 
para um ateliê Portinari. E assim fomos conse-
guindo dinheiro para reformar os ateliês. Fomos 
comendo pela borda.

Depois houve outro grande projeto na universi-
dade onde conseguimos uma grande fatia, investi 
esse dinheiro nas salas do 6º andar porque todas 
estavam depauperadas, e depois fizemos mais 
outro projeto junto a universidade, essa verba foi 
utilizada para a construção do auditório da sala 
614. Recebi a Escola com poucos computadores, 
e computadores matuzalênicos, mas nós conse-
guimos deixar o laboratório com vários compu-
tadores. A ampliação do ateliê e o laboratório de 
computação gráfica foram feitos na minha ges-
tão. Faz um projeto aqui, monta ali, porque di-
nheiro não há. 

Desvio: O que motivou a sua recandidatura? E 
como foi o seu segundo mandato?

Angela: Chegou à data de uma nova eleição, me 
recandidatei e fui eleita novamente, todos que-
riam que eu continuasse os projetos.  No meu 
primeiro mandato, a minha vice foi a Ângela 
Lopes Leite, e no segundo mandato foi o Carlos 
Terra19, meu colega de História da Arte, já traba-
lhava comigo, era diretor adjunto de graduação20 
e compartilhou muita coisa comigo sobre gestão. 
A Helenise Guimarães, o Carlos Terra, um gru-
po grande de professores e alunos me ajudaram 
bastante a repaginar a Escola, deixar as coisas 
melhores. Foi um período muito feliz para a EBA.
Eu frequentava todas as reuniões, e em cada 
reunião fazia um discurso em nome da Escola. 
Pertenci ao conselho universitário, e quando o 
Aluísio Teixeira deu a segunda maior verba para 
a EBA, uma pessoa chegou a questionar o porquê 
de receber essa verba, perguntando para quê ser-
via a arte. Tive que ouvir isso, me inscrevi para 
falar, fiz um discurso de tirar lágrimas dos olhos. 
Comecei perguntando se ele conhecia o Museu 
do Louvre e o MoMA, se já havia visitado a Roma 
Antiga, o Coliseu, e ele me respondeu que sim, 
então lhe questionei: “Por que foi a esses lugares 
se a arte não serve para nada? Por que visitou 
lugares que só tem arte se ela não tem valor?”, 
e logo em seguida comecei meu discurso sobre 
arte desde a pré-história. Entrou a professora de 
história da arte. A arte  nasceu com a ciência, no 
momento em que o homem conseguiu colocar 
um dólmem de pé, ele conseguiu criar um siste-
ma construtivo e isso é ciência, e consegui fazer 
uma obra de transformação de matéria em for-
ma pela sua sensibilidade e conhecimento, isso 
é arte. A arte e a ciência surgem juntas com o 
homem, por que então agora só se contempla a 
ciência e não se dá o valor da arte também? É a 
arte que identifica o homem, Ernst Cassirer dis-
se que a nossa humanidade é marcada pela arte.  
Todas as histórias dos povos são vistas e conta-
das pela arte. Continuei falando, nunca mais tive 
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problemas nessa gestão. 

A EBA foi ganhando um novo status, e acredi-
to que  essa foi a minha grande contribuição. E 
mais, os cursos de História da Arte e Conserva-
ção e Restauração foram criados na minha ges-
tão,  impulsionei a criação desses cursos porque 
uma escola de arte  não  poderia estar  completa 
sem esses dois cursos.

Desvio: E após o termino do seu mandato, como 
ficou a sua relação com a Escola?

Angela: Eu saí em 2010, no início de 2011 en-
traria em compulsória, não poderia ficar mais, 
aí deixei a Escola em boas mãos. O que eu acho 
melhor não foi o que consegui fazer, mas sinto 
que de algum modo consegui dar uma nova dig-
nidade a Escola no meio da universidade. Não me 
afastei, nunca me afastei da Escola porque mes-
mo sem poder dar aula continuei lá, tenho meus 
orientandos do mestrado e doutorado. Continuo 
escrevendo, fazendo curadorias, e isso tudo con-
tribui para o nome da Escola porque vai para o 
meu currículo Lattes.

Desvio: Por que após mais de 40 anos a EBA 
continua sem uma sede própria?

Angela: A EBA é uma Escola que em todos os 
momentos de sua trajetória foi movida por algu-
ma coisa que está além de sua estrutura, sempre 
teve artistas impulsionando a Escola por aquilo 
que eles acreditavam. Então se olharmos para o 
passado veremos Belmiro de Almeida, quem dei-
xou tudo para a Escola porque não teve herdei-
ros. Ele deixou a sua casa na Rua Mem de Sá21, 
suas apólices do Banco do Brasil, os quadros, dei-
xou tudo para a Escola ao morrer, e mais, nós 
tínhamos perdido tudo isso por não termos o tes-
tamento em mãos. 

Na década de 1980, quando o diretor era o Le-
onardo Visconti Cavaller22, eu tive uma aluna 
que conseguiu localizar esse documento dentro 
de um processo na engenharia, porque tinha ido 
para um relator. O tio dela foi chefe de departa-
mento, fez uma arrumação no pó do passado, e 
encontrou o testamento. E foi assim que o testa-
mento chegou às minhas mãos. O Leonardo me 
disse que não havia mais nada a se fazer, já  ha-
víamos perdido as apólices, a casa foi queimada, 
a família tomou posse dos quadros, no terreno 
funcionava um estacionamento explorado por 
um espanhol, então estava tudo perdido, mas 
analisaram para saber o que seria possível fazer. 
Em 2002, quando me tornei diretora da Escola 
chamei a comissão para abrir o cofre, e lá estava 
o processo com todo passo a passo que eu ha-
via dito para o advogado. Resultado: telefonei na 
época até para o Cesar Maia, passei um e-mail 
e obtive resposta. Nós recuperamos o terreno, o 
terreno é da Escola. Cheguei a fazer um projeto, 
mas não tive tempo de edificar o que queria.

Na época da direção fiz a reintegração de posse, 
consegui  retirar  os  espanhóis  de  lá e  recuperar 
o terreno. Lá é muito estreito, mas tínhamos o 
projeto de fazermos ali um  centro cultural pe-
queno, com galeria de arte no térreo, um restau-
rante/bar  –  porque artista gosta de conversar 
comendo alguma coisa. E na parte de cima um 
teatro contemporâneo, sem poltronas fixas, po-
dendo ser utilizada tanto para palestras quanto 
para apresentações teatrais. O projeto está pron-
to. A doação do terreno foi feita pelo Belmiro de 
Almeida, ele e outros tantos artistas tiveram uma 
ligação com a Escola, foram muito importantes 
para a nossa história, criaram um laço afetivo, 
essa construção maravilhosa. Na época em que 
fui diretora consegui uns terrenos ótimos, con-
segui uma verba por causa do REUNI para cons-
truir todos os ateliês e em cima as salas de aula. 
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Desvio: Por que isso não aconteceu?

Angela: Fizeram o projeto errado. Nós estáva-
mos sempre lá acompanhando, mas quando eles 
foram reformar o projeto o dinheiro havia sido 
desviado para outros lugares dentro da própria 
universidade. Há rumores sobre esse desvio. Foi 
nessa época em que deixei a direção, e o Carlos 
assumiu o cargo. O último ateliê teria que ter 5 
metros de altura com gruas, e isso estava na cláu-
sula, tal exigência era para que pudéssemos fazer 
esculturas de grande porte. Não é possível uma 
escola de arte entrar na contemporaneidade com 
um pé direito pequeno, não dá para fazer uma 
instalação, nada parecido com isso, precisávamos 
de espaço onde fosse possível entrar um  cami-
nhão. Alguém se levantará e fará esse projeto um 
dia, se não for ali será em outro lugar, não tenho 
a menor dúvida. 

A Escola abrigou pessoas de todos os níveis so-
ciais e intelectuais, e a grande admiração vinha 
pela arte. Você admirava o outro pela qualidade 
daquilo que ele produzia.  E isso não vai acabar, 
porque  isso está com o homem. O Ernst Cassirer 
disse que a diferença do homem para todos os 
outros animais é que o homem tem três siste-
mas, por um sistema ele recebe, por outro sis-
tema ele se adapta, como todo o ser vivo tem o 
sistema receptor e o sistema de adaptação, mas 
o terceiro sistema do homem é um semi-inter-
mediário, ele possui tempo para refletir entre o 
que ele recebe e se adapta, e é exatamente nesse 
tempo que surge a arte. Por isso que  a arte é a 
marca do homem.

Desvio: Recentemente você foi a curadora res-
ponsável pela exposição de 200 anos da Escola. 
Conte-nos mais sobre esse trabalho.

Angela: Foi muito difícil fazer a exposição dos 

200 anos da Escola de Belas Artes23 porque não 
havia um tostão furado. Inicialmente convidaram 
a professora Sônia Gomes Pereira, baita profis-
sional, e como não havia dinheiro eles preten-
diam conseguir patrocínio da Petrobrás, estava 
até afirmado, mas quando houve o escândalo da 
Petrobras a própria empresa retirou os patrocí-
nios. A Sônia ficou aflita com a situação e disse ao 
Carlos que não poderia fazer a exposição sem di-
nheiro.  Ele queria ao menos uma exposição por-
que se tratava dos 200 anos da Escola. Eles iam 
fazer a exposição no BNDS, o Carlos me chamou 
e perguntou se eu conseguiria fazer alguma coi-
sa, fiquei de ver o que era possível. Projetos, né? 
Não se faz nada sem projetos. Nós não tínhamos 
mais possibilidades alguma porque estava tudo 
fechado, isso porque o projeto se faz sempre anos 
antes, quando abrem as inscrições você envia e  
aguarda. 

Falei com a dupla, Martha Werneck e Licius da 
Silva, e perguntei  se havia algum edital aberto, 
eles me responderam que não, somente um edi-
tal da prefeitura, mas a data limite era dia 27, ou 
seja, tínhamos apenas uma semana para montar 
o projeto. Peguei todos os textos, eles formata-
ram na ABNT, e ganhamos. Foi esse dinheiro que 
tivemos para a exposição, e não foi muito. Então 
veio a questão do espaço, e agora? Não se tinha 
espaço em lugar nenhum, porque é no ano ante-
rior que se acerta essas coisas. Nós conseguimos 
o Paço Imperial  e o MNBA, queria fazer nos dois, 
mas só conseguimos dinheiro da prefeitura, que 
era minguado,  eu me perguntava como fazer 
esse dinheiro esticar. 

Trabalhamos com as obras do Museu Dom João 
VI, para dar uma maior visibilidade ao nosso 
acervo, e as próprias obras do MNBA, porque aí 
não precisávamos pagar o seguro por já serem 
asseguradas. Queria fazer  uma  exposição que 
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chegasse  até  a contemporaneidade,  mostrar que 
Jarbas Lopes,  Mauricio Dias e  toda essa gente 
que as pessoas  dizem ser “Parque Lage” também 
saíram da Escola de Belas Artes. Eles podem até 
ter passado pelo Parque Lage, mas saíram for-
mados pela EBA. O Museu de Belas Artes havia 
nos dados três salas, depois passaram para duas, 
porque as três salas que eles nos tinham cedido 
tinha um quadro enorme do Portinari e nós não 
poderíamos tirar, então me recusei, porque não 
á para fazer curadoria assim, abrir uma parede 
inteira para um único artista e deixar os outros 
minguados, é preciso dar uniformidade. Durante 
três meses fiz a seleção dos quadros, queria criar 
uma unidade, e era isso que eu gostaria de mos-
trar para vocês. 

Desvio: O que você pensa sobre a Escola carregar 
o nome “Escola de Belas Artes”? É um problema 
ou não manter esse nome, ainda ter cursos espe-
cíficos no lugar de uma graduação geral em Artes 
Visuais? Gostaríamos de ouvir sua opinião.

Angela: Não acho que podemos fechar esse con-
ceito de uma forma pontual, isso é isso e ponto, 
porque a pintura é pintura não pelo nome pintu-
ra, ainda na contemporaneidade vemos pintura, 
as pessoas pintam. Então por que acabar com o 
curso de Pintura? Algumas pessoas dizem que a 
pintura de cavalete precisa ser eliminada, e eu 
discordo, porque você pode passar por essa mo-
dalidade e depois sair dali e romper, indo para 
o muro, fazer pintura corporal, performance, o 
que você quiser fazer. Acredito que quanto maior 
for o número de experiências, de técnicas, de 
domínios que você puder ter, maior será o nú-
mero de ferramentas que você terá para seguir 
a sua imaginação, a sua pesquisa artística. Jorge 
Duarte24 é para mim um dos grandes exemplos, 
um baita pintor. Artistas precisam experimentar. 
Uma Escola não pode excluir as possibilidades de 

experiências, essas são fundamentais para levar 
o estudante à descoberta de seus caminhos. Se o 
aluno  passa por todo um processo, vive a histo-
ricidade dentro de si, depois consegui se libertar 
e descobrir quem é. 

Não vejo impedimento de uma escola se chamar 
Escola de Belas Artes. Lá fora não tem isso. Em 
Paris, por exemplo, tem a École de Beaux-Arts, 
continua sendo a École de Beaux-Arts, e ela veio 
antes de nós. Às vezes ficou um pouco temerosa 
em mudar o nome, sabe por quê? O nome car-
rega um DNA, se você começa a inventar novos 
nomes acaba perdendo um pouco da identidade 
que foi construída. Não é pelo nome que ocorrerá 
às mudanças. As artes não são mais belas? Arte 
é arte, a beleza é outra coisa, sou eu quem faz o 
belo, o meu posicionamento estético. Quando me 
coloco diante de um objeto, sou sensível a esse 
objeto e ele aparece diante de mim, e se possuir 
interesse estarei então diante de uma estética, 
de um belo, o objeto conseguiu despertar a mi-
nha atenção. Vejo um objeto, não tenho dinhei-
ro para compra-lo, e nem local guarda-lo, mas a 
sua presença me faz parar e contempla-lo, e isso 
tudo será arte, porque a arte não passa pelo o 
que é belo ou não. O belo é a sensação que tenho, 
um prazer desinteressado, me sensibiliza, isso é 
o belo. E isso é independente de você ser École 
de Beaux-Arts, Escola de Belas Artes, Institute of 
Modern Art ... Se deixar colocam até um nome 
em inglês na Escola, mas isso não significaria 
nada. O pior é perder a identidade por causa dis-
so, e quando você perde sua identidade começa 
a se esquecer de quem você é. E é por isso que 
sou contra, porque nossa identidade não pode 
ser perdida. 
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NOTAS

1 Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816-
1822), Academia Imperial de Belas Artes (1822 - 
1889); Escola Nacional de Belas Artes (1890 - 1965);  
Escola de Belas Artes (1966 - atualmente). 
2 Educação.Belas-artes. Licenciatura em Desenho 
e Plástica. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 16 
jan 1971. Anexo, p.10.
3 Professor aposentado de Escultura da  
EBA-UFRJ.
4 Estevão da Silva iniciou seus estudos na AIBA 
em 1864.
5 Diretor da ENBA de 1931 a 1937.
6 A construção do edifício ocorreu entre 1936 e 
1945, porém só foi entregue em 1947.
7 Diretor daa ENBA de 1930 a 1931.
8 Menção Honrosa no LXXVIII Salão Nacional de 
Belas Artes (1973).
9 Diretora do MNBA de 1970 a 1976.
10 Diretor da EBA de 1971 a 1975. 
11 Norbertino Bahiense Filho.
12 LUZ, Angela Ancora. A mudança da escola 
de Belas Artes para a Ilha do Fundão: rejeição, 
adaptação, transformação e ressurreição. In:  
CAVALCANTI, Ana; MALTA, Marize; PEREIRA, 
Sonia Gomes. (Org.). Histórias da Escola de Belas 
Artes: revisão crítica de sua trajetória. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Editora NAU / Escola de Belas Artes - 
UFRJ, 2016, v. 1, p. 116-120. 

13 Diretor da EBA de 1976 a 1980.
14 Diretor da EBA de 1986 a 1990.
15 O incêncio ocorreu no dia 03 de outubro de 
2016, no prédio da Reitoria da UFRJ.
16 O Museu foi criado em 1979, e ocupava o se-
gundo andar do prédio da Reitoria da UFRJ. 
17 Em 1947, a coleção foi doada à Escola Nacio-
nal de Belas Artes por D. Eugênia Barbosa de  
Carvalho Neves, viúva do colecionador. 
18 Diretora da EBA de 2002 a 2010.
19 Carlos Terra foi vice-diretor da EBA de 2006 a 
2010.  Atualmente, Terra é diretor da EBA, iniciou 
o seu primeiro mandato em 2010, e foi reeleito em 
2014. 
20 Diretor Adjunto de Graaduação de 2002 a 
2006. 
21 Localizada no quarteirão próximo ao Circo  
Voador, RJ. 
22 Diretor da EBA de 1990 a 1994.
23 A exposição “Escola de Belas Artes: 1816-2016. 
Duzentos anos construindo a arte brasileira”, com 
curadoria de Angela Ancora Luz, foi inaugurada 
no dia 11 de novembro de 2016, no Museu Nacio-
nal de Belas Artes, e teve seu encerramento no dia 
12 de fevereiro de 2017.
24 Artista da Geração 80. 


