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VERTENTES DA ARTE 
AFRICANA Este projeto educativo levará às escolas estudos e pesquisas

sobre arte africana, com foco em uma coleção pouco conhecida,

composta por peças de arte nativa africana da comunidade

Lunda-Tchokwê e peças produzidas pelo artista português,

naturalizado brasileiro, Acácio Videira. O material a ser

apresentado tem a peculiaridade de tratar da simbiose entre as

culturas que mais influenciaram a formação cultural brasileira, ou

seja, a presença do branco europeu e do negro africano.

Serão organizadas visitas a:

- Escolas públicas: no mínimo 3 vezes por semana;

- Instituições que trabalham com portadores de

necessidades especiais: 1 vez por semana;

- Escolas particulares: de acordo com a demanda;



VERTENTES DA 
ARTE AFRICANAO projeto ressalta a importância da cultura negra na

formação da sociedade brasileira. O material didático e
treinamento que serão oferecidos aos professores
facilitará a ressignificação e valorização cultural das
matrizes africanas que formam a diversidade cultural
brasileira, auxiliando no processo da luta contra o
preconceito e a discriminação racial no Brasil.

O acervo Acácio Videira constitui-se em um núcleo de
referência afro-brasileiro, em função da importância
etnográfica do material, de um povo de origem Bantu,
que compõe um dos grupos culturais e linguísticos de
Angola e dos quais têm como origem uma grande parte
dos afro-brasileiros. A divulgação desse acervo e dos
estudos etnográficos realizados por Acácio contribuirá
para o estudo das raízes culturais de Angola, e da
própria formação dos afro-brasileiros.



Acácio Videira

Acácio Videira viveu por quase 30 anos em Angola, onde trabalhou
como Assistente e posteriormente como Conservador e Curador do
Museu do Dundo. Durante esse período, estabeleceu estreita
relação com os povos africanos e acabou formando um acervo de
peças nativas. Além disso, produziu obras de grande qualidade
artística, fazendo uma releitura da arte africana que tanto amou.

Essa obra, não comercializada ou exposta durante sua vida, está
sendo catalogada, estudada e divulgada por seu filho. São peças de
cestaria, madeira, metal, argila, marfim, cabaça, pinturas e registros
fotográficos, já registradas no livro/catálogo publicado por José
Manuel em 2013 “Acácio Videira – A História de um Acervo”.

Também foram realizadas as seguintes exposições com peças do
Acervo Acácio Videira:
- 2008 – Acácio Videira – Arte Africana - BDMG
- 2009 – Acácio Videira – Arte Africana - Fundação Palmares em

Brasília
- 2013 – Acácio Videira – Espaço Cultural Vallourec em Belo

Horizonte.



DETALHES DO 
PROJETO - Um documentário sobre as Vertentes da Arte Africana, com foco

especial na obra de Acácio Videira será produzido. O filme,
destinado a todos os públicos, terá legenda em português, áudio-
descrição e janela de língua brasileira de sinais (Libras).

- Teremos réplicas de algumas obras de Acácio Videira, para que
deficientes visuais possam tocá-las.

- Projeto pedagógico e material didático será disponibilizado para
treinamento de professores e educadores.

- Realização de Concurso Cultural sobre as Vertentes da Arte
Africana entre os alunos das escolas públicas. As classes
vencedoras de cada semestre terão como prêmio uma visita ao
Museu Afro-Brasil.

- Realização de cerimônia de encerramento do projeto, com
apresentação dos resultados obtidos e apresentação de música
afro-brasileira.



FICHA TÉCNICA
Coordenação Geral e Produção Executiva
Sandra Mimoto Torres – Fundadora da Ampliart Difusão Cultural, é pós-graduada em Curadoria em arte pelo Senac
e tradutora e intérprete pela Faculdade Ibero-Americana. Acumulou 30 anos de experiência corporativa e de
cerimonial em empresas multinacionais de grande porte e no Escritório de Representação do Ministério das
Relações Exteriores em São Paulo, o que lhe permitiu solidificar experiência à frente de importantes projetos
culturais.
Pesquisa
Adriana Myiatake Yokoyama - é graduada em História pela UNESP, pós graduada em Museologia pela USP e em
História da Arte pela Faculdade Paulista de Arte. É mestranda no curso de Sócio Museologia pela Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa. Desde 2014 trabalha no Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do
Governo do Estado de São Paulo, onde é responsável pelas atividades desenvolvidas no Programa Patrimônio em
Rede – GEPRE. Trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo de 2006 a 2014 e no Projeto de Catalogação do
Acervo do Banco Santos de 2005 a 2006. De 1999 a 2005 trabalhou no Memorial do Imigrante - Museu da
Imigração.
Coordenação da Equipe de Educadores e Projeto Pedagógico
Maria Christina da Silva Costa (Kika Costa) é graduada em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo, pós graduada em Práticas Educativas pela ECA-USP e em Educação da Pessoa com Deficiência Auditiva pela
FMU, graduada em Pedagogia pela UniNove. Trabalhou como educadora do Programa de Educação para Públicos
Especiais da Pinacoteca do Estado de São Paulo de 2005 a 2015. Atualmente é Supervisora Pedagógica do Instituto
Beneficente Nosso Lar, com foco na habilitação, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual. É
palestrante do tema "Expressões Humanas Ocultas - Olhando o Mundo através de Lembranças", destinado a
pessoas com deficiência visual e do tema Inclusão na Educação de Pessoas com Síndrome de Down nas Artes, do
Curso de Educação Inclusiva e Mental na PUC-SP.
Consultoria Técnica
José Manuel Primo Videira - é graduado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte
e possui grande experiência em planejamento, acompanhamento, coordenação e gerenciamento de projetos,
obtida em trabalhos realizados em empresas do setor, no Brasil e no exterior . Desde 2008 dedica-se à catalogação,
divulgação e elaboração de conteúdo relativo ao Acervo Acácio Videira, seu pai.



PLANO DE MÍDIA E 
COMUNICAÇÃO VISUAL

- Assessoria de imprensa, com criação e distribuição
de Press Kit e fotos para geração de mídia
espontânea.

- Coletiva de imprensa com equipe idealizadora do
projeto.

- Van com identidade visual do projeto e logomarca
dos patrocinadores e apoiadores.

- Cartazes em escolas e centros culturais;

- Divulgação em redes sociais (Facebook, Twitter, Site
do projeto);

- Folder será distribuído a todos os alunos, escolas e
instituições que receberem o projeto



- Logomarca em todo o material de divulgação

do projeto: documentário, van adesivada,

cartazes, folders, banners, etc.

- Criação de Site do projeto, com link para o site

dos patrocinadores.

- Visitas poderão ser agendadas para

convidados, funcionários e familiares dos

patrocinadores.

- Menção dos patrocinadores em coletiva de

imprensa.

- Cota de convites para a cerimônia de

encerramento do projeto.

CONTRAPARTIDAS



VERTENTES DA ARTE AFRICANA
PROJETO INSCRITO NA LEI ROUANET – Nº 245101 

Valor  R$ 643.834,40

CONTATO

Sandra Mimoto Torres
+5511  99322-4919
+5511    3726-8052
sandramimoto@ampliart.art.br

www.ampliart.art.br

mailto:sandramimoto@ampliart.art.br

