
Museu Afro Brasil 



História 

O Museu Afro Brasil é um museu histórico, 
artístico e etnológico, voltado à pesquisa, 
conservação e exposição de objetos 
relacionados ao universo cultural do negro no 
Brasil.  



Localização 

Localiza-se no Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo, no "Pavilhão Padre Manuel da Nóbrega" – 
edifício integrante do conjunto arquitetônico do 
parque projetado por Oscar Niemeyer na 
década de 1950.  



Inauguração 

Inaugurado em 2004, o Museu Afro Brasil é uma 
instituição pública, subordinada à Secretaria 
Estadual de Cultura e administrada por uma 
organização da sociedade civil. 

 



Acervo 
Conserva um acervo de aproximadamente 6 mil obras, 
entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, 
documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros 
e estrangeiros, produzidos entre o século XV e os dias 
de hoje. O acervo abarca diversas facetas dos universos 
culturais africano e afro-brasileiro, abordando temas 
como a religião, o trabalho, a arte, a diáspora africana e 
a escravidão, e registrando a trajetória histórica e as 
influências africanas na construção da sociedade 
brasileira.  



• O museu também oferece diversas atividades 
culturais e didáticas, exposições temporárias, 
conta com um teatro e uma biblioteca 
especializada. 

 



Exposição Isso é coisa de Preto 
• A mostra, com curadoria de Emanoel Araujo, destaca a 

definitiva presença negra na arte, história e memória 
brasileiras. 

• Nos 130 anos da abolição da escravidão (1888), o Museu 
Afro Brasil ressalta a competência, o talento e a 
resistência negra nos campos da arquitetura, artes 
plásticas, escultura, ourivesaria, literatura, música, dança, 
teatro, idioma e costumes. A mostra destaca a produção 
dos séculos XIX e XX, por meio de pinturas, fotografias, 
litografias, esculturas e desenhos que evidenciam e 
valorizam a fundamental contribuição africana e afro-
brasileira na construção do país. 



“Isso é Coisa de Preto é um jargão, um termo 
preconceituoso e racista nacional, muito usado 
para descriminar a condição de ser afro-
brasileiro. Ressignificar tal terminologia, com o 
objetivo de ressaltar que ‘coisa de preto’ é ter 
excelência nas artes, ciências, esportes, 
medicina e em outros campos relevantes da 
sociedade, é um dos objetivos da exposição”, 
salienta Emanoel Araujo. 



ARTE AFRO-ATLÂNTICA DE CUBA E 
HAITI 

A exposição “Isso É Coisa de Preto – 130 Anos da 
Abolição da Escravidão”, revê ainda a produção artística 
de dois países com predominante população negra: 
Cuba e Haiti. Obras provenientes do sincretismo 
religioso e da união entre os cultos do vodum e da 
igreja católica, presentes no cotidiano de inúmeras 
famílias destas duas nações abastecidas por corpos 
negros durante o período do tráfico negreiro também 
integram a exposição. 


