
Éder Oliveira



Nascido em Timboteua, cidade localizada no nordeste do Pará, Brasil, desde 2004 desenvolve sua 
investigação artística na relação entre os temas retrato e identidade, tendo como objeto principal o 
homem amazônico. 

Isto é feito, principalmente, elegendo como material principal de pesquisa uma das poucas fontes em 
que se encontra representações de uma população paraense predominantemente mestiça e 
invisibilizada: as páginas policiais de jornais impressos em Belém, onde vive e trabalha atualmente.

Porém ali, as imagens de rostos de pessoas comuns, anônimas, de traços negros e/ou indígenas, são 
quase exclusivamente associadas a crimes, e aparecem nas notícias frequentemente de forma arbitrária 
ou até mesmo espetacular, inseridas em uma narrativa que naturaliza a criminalidade.

Ao pesquisar sobre e reutilizar essas imagens retiradas de jornais para produzir o trabalho, tenta instigar 
um olhar para esses rostos anônimos a partir de uma perspectiva diferente daquela proposta pela mídia 
ordinária.

A pesquisa se desdobra em diferentes suportes, desde estudos em aquarelas, intervenções urbanas, 
site-specific, objetos e óleos sobre tela, e provoca a refletir sobre as relações possíveis entre imagem, 
identidade, poder, cor, mídia e marginalização.



Composição feita a partir de manchetes policiais e fotos de jornais locais (Pará - Brasil).
Publicada no livro “Como (falar sobre) coisas que não existem” do Museu de Serralves - Porto,
por ocasião da itinerância da 31ª Bienal de São Paulo, 2015.



Vitamin P3: New Perspectives in Painting
Ed. Phaidon, 2016



Exposições



Exposição “Jamais me olharás lá de onde te vejo”, 2019
Instituto Tomie Ohtake, São Paulo - Brasil









Exposição Pintura, ou a fotografia como Violência, 2017
Palácio das Artes, Belo Horizonte - Brasil



“Na agenda da arte contemporânea do Brasil, consolidou-se uma história da violência social na 
Amazônia, sobretudo no estado do Pará, onde vive o artista Éder Oliveira. Ele nasceu no interior, no 
vilarejo de Timboteua (1983), e vive em Belém, capital do Pará, no delta do rio Amazonas. Sua pauta 
envolve o genocídio de índios e descendentes de escravos, a exclusão das populações que vivem na 
floresta e na margem dos rios, a escravização, o lumpen urbano da pobreza crescente, o desmatamento, 
as desigualdades regionais, o déficit social do neoliberalismo em educação, saúde e moradia, a falta de 
representação social democrática e o desenraizamento cultural (...)”

Paulo Herkenhoff, 2017.
*trecho do texto “Éder Oliveira: A Fotografia como Violência”.







R.D.L ABR-16, série monocromos [2016]
Óleo sobre tela, 100x100cm

Monocromos

O pixel, uma unidade mínima da imagem 
digital, é tomado como o modelo para a cor 
social do século XXI. Uma parte mínima dos 
rostos dos acusados é separada na fotografia 
do jornal. Em seguida, ela é convertida em 
pixel, resultando numa tela monocromática, 
em distintas cores de pele e trazendo as 
iniciais do retratado e a data do jornal em que 
sua imagem apareceu. Um conjunto de 
monocromos isolados expõe as diferenças, 
suas variações cromáticas e deixa implícita 
uma antropologia da formação do Brasil. A 
agenda dos monocromos questiona uma 
etnologia que converte o sujeito social 
desamparado em objetos através de sua 
aparência reificada em pintura.

Numa obra, um conjunto desses monocromos 
é justaposto para formar um mosaico 
gráfico-amazônico e um painel de convivência 
daquelas diferenças. Ademais, o grupo é 
organizado no modelo da malha da 
modernidade, cuja lógica de controle entra em 
falência diante do sujeito concreto e suas 
condições individuais.

P.H.





Exposição Malerei - oder die Fotogafie als Gewaltakt (Pintura - ou a Fotografia como Violência), 2016
Kunsthalle Lingen – Lingen (EMS) - Alemanha







Série Galeria de Gatunos [2016]
Acrílica sobre papel, 55x75cm

Galeria de Gatunos era uma seção de imagens fotográficas de pessoas acusadas de roubar 
no jornal Folha do Norte por volta de 1919 em Belém. “Gatuno” é uma expressão irônica 
para o ladrão rápido e ardiloso como um gato. A crítica social desta Galeria de Gatunos é 
a presença de fotografia de presos publicada em jornais como processo de estigmatização 
pública, anterior ao julgamento legal. É um modelo de evidência da criminologia lombrosiana 
que constitui certezas do crime a partir dos tipos físicos. Essas fotografias são uma presença 
constante em jornais populares do Brasil ainda hoje e servem de válvula de escape e de 
catarse coletiva para a indignação popular contra ladrões. Ao mesmo tempo é uma fonte de 
atração dos consumidores de jornal impresso. No capitalismo, o crime tem uma função 
financeira para certas corporações da comunicação. O conjunto de imagens  expõe não as 
pessoas, mas o eixo capital/crime.

P.H.











Exposição "Você é a Seta" [2016]
Periscópio Arte Contemporânea - Belo Horizonte - Brasil



Você é a seta...

O artista Éder Oliveira tem o poder de transformar pessoas e lugares em encontros de ideias, onde o 
personagem é seta e o alvo são as questões do cotidiano. Reflete responsabilidade na formação da 
sociedade e parece dar aos seus personagens poder para uma doce renovação em movimentos 
políticos e movimentos sociais. Fazer com que qualquer pessoa, mesmo que só por algumas horas, 
sinta-se um pouco mais humana é o objetivo do artista, que se apropria das manchetes diárias dos 
jornais da sua cidade para nos dar a possibilidade de compreender o presente ao aprender o passado, 
ou ao elaborar novas questões para o futuro.

Seus personagens têm uma potente imagem e, consequentemente, grande responsabilidade no trato 
com o pensamento da população nas notícias de cada pessoa representada pelo artista em sua obra. 

Em todas as direções possíveis do caminho da seta, como na própria criação artística, tudo é permitido. 
Acredito que o que Éder gosta mesmo de fazer é contar histórias, e é para isso que ele pinta, para contar 
uma situação do universo de cada pessoa, em olhares onde podemos captar o despudor, o frescor, a 
maluquice inventiva do artista. Tudo é real na sua pintura gestual, tudo revela a narrativa que quer 
comunicar... ele consegue mudar o sentido dessas pessoas, dando-lhes novas imagens na sua pintura 
visceral, por dentro e por fora. Nosso olhar capta isso em seus trabalhos, há uma realidade que nos faz 
sonhar novamente por todos os lados da vida!

Wilson Lazaro - abril 2016









Sala Vermelho - Arte Pará 2016
Artista convidado

Museu Casa das 11 Janelas - Belém - Brasil









Exposição "Páginas Vermelhas" [2015]
Blau Projects - Sao Paulo - Brasil



Páginas Vermelhas

No decorrer da história da arte o gênero retrato sempre foi, e ainda é, uma potente fonte de pesquisa. O artista Éder Oliveira 
inicia sua produção em 2004, construindo através do retrato, a imagem do "homem amazônico”, que carrega em si traços 
de negros, mestiços, caboclos e índios, buscando assim, além da identidade desse homem, sua própria identidade. Foi atrás 
de referências para esses retratos que o artista chegou à constatação de uma questão social implicada em seu trabalho, as 
imagens destes homens eram encontradas apenas em um caderno especial dos jornais impressos da cidade de Belém, 
onde supostos criminosos capturados pela polícia, antes de qualquer julgamento, tem suas imagens registradas, e 
publicadas em cores e grandes formatos. São exibidos como troféus.
 
É a partir dessa constatação que o trabalho deixa de ter apenas uma dimensão de pesquisa para a construção de um retrato 
etnográfico, e passa a trazer uma dimensão de reivindicação social e política. Passa também a trazer à tona, além dessa 
imagem em linhas gerais de uma identidade de "homem amazônico”, esses homens específicos, expostos nos jornais como 
símbolos da violência de uma região.
 
Páginas Vermelhas apresenta uma série de trabalhos realizados a partir destes retratos publicados nos jornais de Belém. A 
pintura rege a mostra, são objetos onde o artista se apropria do jornal, pinturas em óleo sobre tela, uma pintura sobre o 
próprio espaço da galeria, e uma foto que registra um trabalho da mesma série em um muro da cidade de Belém, onde o 
artista reside.
 
Todas essas pinturas são realizadas em tons de vermelho, em referência a um estado de atenção e violência que as próprias 
imagens implicam. Mas também se relacionam à própria história de Éder. Por ser daltônico, as nuances de vermelho são 
os tons que o artista tem maior dificuldade de reconhecer. Como condição, parte do processo de pintura do artista acontece 
menos visualmente e mais racionalmente. Éder constrói com apenas um tom de vermelho, e um tom escuro, o preto ou o 
azul, todo o contraste e volumetria de seus retratos. As imagens, que antes pareciam banais, sem muito requinte, agora se 
apresentam com uma riqueza de detalhes, sendo elevadas à outra condição.
 
O trabalho remete a uma condição da própria Pop Art, não apenas pelos retratos oriundos de algo do cotidiano ou banal, 
explorado pela mídia, mas no sentido mais crítico do Pop. Impossível não nos levar de volta à série de acidentes do artista 
Andy Warhol, como por exemplo, Green car crash (Green burning car I),obra que mostra uma cena de acidente de carro, 
imagem serigrafada a partir de uma fotografia publicada em um jornal da década de 1960. Curiosamente, na obra, o próprio 
corpo do motorista que foi lançado devido ao impacto aparece em primeiro plano, cravado num poste do outro lado da 
calçada. Assim como no trabalho de Éder, a banalidade de como a violência é vista por uma sociedade está em evidência. 
A violência é alavancada a uma situação de estar entre o ser crítica social e elemento de estética apurada.
 
A prática de Éder Oliveira estabelece uma forma de atualização do gênero retrato, mas que extrapola a condição 
academicista em formato, técnica e amplitude conceitual. Éder expõe a condição social local, removendo da circulação típica 
da cidade uma imagem, para depois devolvê-la, alterando a percepção que temos daquele retratado.
 

Douglas de Freitas - Agosto de 2015



Série Arquivamento [2015]
Objeto (aquarela, jornal e acrílico), 29x32x4,5cm

Como ex-votos de um processo complexo, um conjunto de objetos 
produz uma memória da obra como evidência dos processos de estig-
matização pela imprensa, narrativa documental do modo como se constrói 
a imagem e para defesa contra o paulatino apagamento dos murais. Os 
objetos contém a página do jornal com a fotografia utilizada e uma 
aquarela de estudo do projeto de pintura. Desse modo, a imagem atrás 
da cena, o jornal dará lugar à “arte” do retrato. O título “Arquivamento” 
considera como Derrida que arquiva-se para esquecer.

P.H.





Série "Páginas Vermelhas" [2015]
Óleo sobre tela, 90x120cm



Sem título - "Páginas Vermelhas" [2016]
Óleo sobre tela, 120x90cm

As Páginas vermelhas, variações de retratos em 
vermelho, acentuam uma condição política de trabalho. 
O vermelho é a cor tradicional de partidos populares e 
revolucionários. No Brasil, é a cor do corpo simbólico 
(formado por um saco de pigmentos) na homenagem a 
Cara-de-cavalo por Hélio Oiticica. Tratava-se de um 
bandido morto pela polícia. O vermelho é a “lama viva” 
humana da escritora Clarice Lispector sobre o 
abandono social no Brasil como Cara-de-cavalo. Para 
Oiticica, que declara sua simpatia sobre os sentimentos 
e direitos das vítimas, o crime é a única saída política ou 
financeira para os deserdados da sociedade brasileira, 
crescidos fora do sistema educacional e de trabalho 
formal, num processo de carência habitacional, 
imobilidade social e ausência de qualquer esperança. 
Os retratos das Páginas vermelhas são emblemas da 
ausência do Estado na existência dessas pessoas.



Exposição "Alistamento" [2015]
Centro Cultural Sesc Boulevard - Belém - Brasil



Alistamento

O trabalho de Éder Oliveira constrói-se rente à observação direta do mundo em que vivemos juntos, 
debruça-se sobre diferentes contextos de identidade e pertencimento, e extrai deles sentidos artísticos 
e culturais que nos devolvem não só o estranhamento de nossas (problemáticas) sociabilidades, mas 
também a estranheza constitutiva do eu.

Para chegar ao conjunto final de trabalhos de ALISTAMENTO, Éder Oliveira serviu-se de procedimentos 
de aproximação ao “objeto” relacionados aos campos das ciências sociais, e em particular da 
antropologia.

Junto aos quartéis militares e Forças Armadas de Belém divulgou uma convocatória pedindo a 
participação de alistados no projeto. Aos que responderam, chamou-os para o seu atelier localizado na 
periferia da cidade, e dividiu o processo de trabalho entre um questionário e uma sessão fotográfica. A 
partir daí realizou os retratos em tela, na parede da galeria e na rua, transferindo escalas e 
verossimilhanças físicas.

Dando seguimento à sua pesquisa sobre o “homem amazônico” que o levou a retratar "marginais", os 
"soldados" agora representados por Éder Oliveira nos expõem diante daquilo que deveria ter ficado 
guardado ou invisível. Uma espécie de "retorno do recalcado nacional" (E. Viveiros de Castro) que 
“desarranja” corpos, rostos e percepções. E que ao reconfigurar as formas perceptivas existentes 
torna-se político sem que necessite ser engajado.

ALISTAMENTO assume um magnífico efeito de espelho antropológico que, sob o véu de falar dos outros 
(soldados), deixa passar observações sobre nós, sobre a nossa cultura, os nossos valores e atitudes. E 
de um modo simples coloca em evidência o quanto toda a imagem é sempre a imagem de um “outro”, 
sendo a experiência de alteridade capaz de uma reformulação constante dos termos em que nos 
definimos.

Marta Mestre - maio de 2015





Série “S-1” [2015]
Óleo sobre tela, 100x130cm



Camuflagem recessiva e Insígnia [2015]
Óleo sobre tela, 220x144cm





Autorretrato e Retrato [2015]
Bordado sobre velcro 53x30x6cm

Os censos decenais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) admitem que os 
cidadãos definam a sua cor de pele como 
auto-identificação. O resultado é um complexo 
antropológico de formas cromáticas. A partir desse 
procedimento tão comum na sociedade brasileira de 
descrever as pessoas pela cor sob as formas mais 
inesperadas, foram propostas duas perguntas para 
cada indivíduo de um grupo de dez militares da 
Amazônia:
1) Como você se vê?
2) Como você vê o homem amazônico?
A profissão militar é importante nos vastos territórios 
amazônicos, combatendo crimes ambientais 
(incêndio de matas, exploração de madeiras em 
extinção, etc.), políticos e contra a integridade física e 
a propriedade dos indivíduos.
Para muitos, ser militares significa ter uma profissão 
de “defesa da pátria” e, de modo subjacente, um 
meio de sobrevivência financeira num sistema 
socioeconômico precário.
O projeto sobre o retrato de militares amazônicos, 
sob o título de Alistamento, se desdobra em duas 
formas:
a) O conjunto de termos que definiam como os 
militares entrevistados se viam e como viam o outro. 
A escrita é por bordado industrial, tomando o modelo 
de identificação militar em sua farda. O primeiro bloco 
de etiquetas é o autorretrato amazônico e o segundo 
corresponde a projeções para o retrato do Outro.
b) Fotos dos soldados com roupa de camuflagem de 
selva são pintadas em madeira em grandes formatos 
e levadas para as ruas da cidade. São instalados 
contra a “floresta de signos” de grafite dos jovens, 
mensagens políticas, religiosas, comerciais, etc.

P.H.





Sem título [2015]
Fotografia (políptco) - 194x52cm



Site specific



Sem título [2018]
Site specific 
Exposição Arte-Veículo - Sesc Pompeia - São Paulo - Brasil





Sem título [2017]
Site specific 
Prêmio PIPA - MAM - Rio de Janeiro - Brasil



Anônimo [2016]
Site specific - Plotagem fotográfica
Projeto Grande Campo - Oi Futuro Flamengo - Rio de Janeiro - Brasil



Sem título [2016]
Site specific - acrílica sobre parede
Exposição Zona de Perigo - Museu Oscar Niemeyer - Curitiba- Brasil



Sem título [2014]
Site specific - acrílica sobre parede
31ª Bienal de Sao Paulo - Pavilhão Ciccilo Matarazzo - São Paulo - Brasil



Sem título [2015]
Site specific - acrílica sobre parede
Itinerância - 31ª Bienal de Sao Paulo - Sesc Campinas - São Paulo - Brasil
 



Sem título [2015]
Site specific - acrílica sobre parede
Itinerância - 31ª Bienal de Sao Paulo - Museu de Serralves - Porto - Portugal



Sem título [2014]
Site specific - acrílica sobre parede
Exposição "Pororoca, Amazônia no MAR" - Museu de Arte do Rio - Rio de Janeiro - Brasil



Sem título [2012]
Site specific (pintura sobre tapume de madeira)
Exposição "Amazônia, Ciclos de Modernidade" - CCBB - Rio de Janeiro - Brasil



Intervenções



Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil



Intervenção Urbana [2016]
Belém - Brasil



“Éder oliveira amplia em pintura as fotos de pessoas envolvidas com crimes, conforme notícias 
sensacionalistas de jornais. As imagens monumentais são pintadas em áreas públicas. Criminosos e 
vítimas estão imbricados pela violência, vista que sua dimensão coletiva. O pintor busca o grau primário 
da violência: a exclusão social. Ele observa que, na maioria das reportagens, os criminosos são 
caboclos, extratos subalternos na rígida estrutura de classes no Pará. Aqui, a imprensa estaria fazendo 
um perfil racista (“racial profiling”). O artista, ele próprio se identifica etnicamente com este grupo. Suas 
pinturas se tornam pequenos monumentos a anônimos, já que perdem a especificidade do crime e se 
tornam retrato significativo da maioria."

Paulo Herkenhoff, 2006 



Intervenção Urbana [2016]
Belém - Brasil



Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil



“Ilustrando textos adjetivados que nem por isso se tornam menos magros, as fotografias dos acusados 
publicadas na imprensa mostram, quase invariavelmente, pessoas acuadas, registradas talvez no 
momento exato em que se dão conta da mudança drástica de vida que vão experimentar. São essas 
imagens de presos – quase todas de jovens homens de pele escura – que desde meados da década 
de 2000 Éder Oliveira usa como modelos para fazer grandes painéis pintados nos muros e paredes das 
ruas de Belém, cidade onde mora. Para o artista, o que está em jogo em seu ofício é tornar visível a 
humanidade que foi subtraída de cada um dos retratados, ainda que, paradoxalmente, não exponha seus 
nomes ou quaisquer dados que permitam a identificação inequívoca de suas identidades. Recria, de 
acordo com o impulso ético que o move, os códigos assentados do que é um retrato pintado na prática 
artística ocidental. Faz isso agigantando as imagens que expõem os presos nos jornais e excluindo delas 
todo seu contexto ordinário, além de reproduzi-las usando, a cada vez, gradações sutis de uma cor 
somente, distanciando-se de qualquer tentação naturalista em seus trabalhos. Seu método de pintar não 
oculta, porém, a pouca variação étnica e racial dos detidos; antes, torna esta ainda mais evidente, mesmo 
quando têm suas feições reproduzidas em tons de verde, azul, vermelho ou amarelo. Éder Oliveira não 
pretende, com seus painéis feitos na rua, negar ou diminuir a gravidade dos eventuais crimes que 
aqueles homens tenham cometido, mas combater, em jogo de contrarrepresentação, a violência a que 
são expostos antes de ingressarem, mediados pela exposição na imprensa, no sistema prisional. Busca, 
além disso, retornar ao espaço público imagens daqueles que foram de algum modo excluídos dali, 
insistindo em um pertencimento continuamente recusado, por motivos sociais de longa duração, a uma 
bem definida parcela dos habitantes da cidade. Devolve a um lugar de partilha imagens humanizadas da 
figura do marginal ou do bandido, que, por seu tamanho e força cromática, não podem deixar de ser 
notadas. Algo há de ser feito com elas, parece ser a aposta do artista. E se o sol e a chuva as desgastam 
ao longo do tempo, mais imagens semelhantes àquelas podem sempre ser pintadas, ao menos 
enquanto persistam em aparecer, nos jornais, como assunto de polícia.”

Moacir dos Anjos
(texto publicado na Revista Zum, “Estavam bem mortos”, edição outubro de 2016)



Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil



Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil



Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil
Intervenção Urbana [2015]
Belém - Brasil



“(...) partindo da relação imagem-midia, Éder Oliveira irá se apropriar de imagens publicadas em jornais, 
de vítimas de violências, marginais, marginalizados, para pintá-los em grandes dimensões, na perspectiva 
da pintura mural. Oliveira torce a lógica das imagens feitas para serem vistas à distância. Não apresenta 
políticos ou celebridades, mas sim ilustres desconhecidos, excluídos, reproduzidos em cores fortes de 
sua cartela particular, constituída no daltonismo. O que poderia ser um limite é esgarçado na diferença 
da exclusão.”

Orlando Maneschy, 2010
(texto publicado no catálogo da exposição Amazônia, a Arte Museu Vale - Vila Velha/ES 



Intervenção Urbana [2014]
Belém - Brasil



Intervenção Urbana [2013]
Belém - Brasil
Intervenção Urbana [2013]
Belém - Brasil



“Éder Oliveira nasceu em 1983, em Timboteua, região do Salgado, no Pará. Seu trabalho surgiu como 
uma forma de intervenção urbana que busca tornar visíveis segmentos da população imersos no 
esquecimento social. Sua retratística toma fotografias das páginas policiaisdos jornais paraenses para 
chamar a atenção para as formas discriminatórias, por vezes racistas, de descrição dos indivíduos – o 
anônimo, como sujeito à margem da economia formal. Sua ética está calçada na crônica “O mineirinho”, 
de Clarice Lispector, e na Homenagem a Cara-de-Cavalo, de Hélio Oiticica.”

Paulo Herkenhoff, 2012 (apresentação do trabalho de intervenção na exposição 
Amazônia – Ciclos de Modernidade CCBB-Rio)



Intervenção Urbana [2007]
Belém - Brasil
Intervenção Urbana [2007]
Belém - Brasil



Óleos sobre tela



Autorretrato [2016]
Óleo sobre tela, 205x297cm





Sem título - Série Cores [2014-2018]
Óleo sobre tela, 155x155cm



Paridade [2018]
Óleo sobre tela, 70x135cm
Acervo MAM-Rio



Sem título [2017]
Óleo sobre tela, 190x540cm [políptico]



Sem título [2017]
Óleo sobre tela, 100x150cm
Acervoo Museu Casa das Onze Janelas



Sem título [2016]
Óleo sobre tela, 150x100cm



Sem título [2016]
Óleo sobre tela, 70x110cm



Sem título [2016]
Óleo sobre tela, 180x140cm



Ausência [2016]
Óleo sobre tela, 200x300cm (díptico)



Sem título - Série Cenas Singulares [2016]
Óleo sobre tela, 71x135cm



Sem título - Série Cenas Singulares [2016]
Óleo sobre tela, 71x135cm



Sem título – Série Pixel [2018]
Óleo sobre tela, 190x160cm





Sem título #3 – Série “Das formas possíveis pra te esconder” [2018]
Óleo sobre tela, 80x150cm 



Sem título #1 e #2 – Série “Das formas possíveis pra te esconder” [2018]
Óleo sobre tela, 80x120cm | 70x110cm



Sem título – Série Pixel [2019]
Óleo sobre tela, 70x110cm



Sem título – Série Pixel [2016]
Óleo sobre tela, 70x110cm



Sem título [2018]
Óleo sobre tela, 200x300cm
Acervo Fundação Marcos Amaro



Sem título [2018]
Óleo sobre tela, 380x600cm



Refração [2019]
Óleo sobre tela, 120x180cm (díptico)



Sem título [2019]
Óleo sobre tela, 70x110cm
Acervo Museu da UFPA



Sem título [2019]
Óleo sobre tela, 40x70cm





Sem título – Série Textos [2019]
Óleo sobre tela, 135x190cm



Sem título – Série Textos [2019]
Óleo sobre tela, 100x150cm



Estudo para retrato de Cacique Guaimiaba (cabelo de Velha) [2019]
Grafite, acrilica e óleo sobre tela, 200x300cm



Sem título – Série camisas de listras [2019]
Óleo sobre tela, 70x110cm



Éder Oliveira

Timboteua, PA,1983. Trabalha e vive em Belém.

Licenciado em Educação Artística - Artes Plásticas pela UFPA. Pintor por ofício, desde 
2004 desenvolve trabalhos relacionando retratos e identidade, tendo como objeto 
principal o homem amazônico. Através de intervenções, site-specific e óleos sobre tela 
aborda temas como marginalidade, mídia, sensacionalismo e preconceitos, entre outros.

Exposições Individuais
Pintura - ou a Fotografia como Violência (Palácio das Artes Belo Horizonte, 2017).
Malerei - oder die Fotogafie als Gewaltakt (Kunstalle Lingen – Alemanha, 2016).
Você é a Seta (Periscópio Arte Contemporânea – MG, 2016).
Páginas Vermelhas (Blau Projects – SP, 2015).
Alistamento (Sesc Boulevard – Belém, 2015).

Exposições Coletivas
Jamais Me Olharás Lá De Onde Te Vejo (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo).
Arte Veículo (Sesc Pompeia, São Paulo, 2018).
Espacio Tomado (Lima, 2018),
Modos de Ver o Brasil - Itaú Cultural 30 anos (Pavilhão Oca - São Paulo, 2017).
Prêmio Marcantonio Vilaça - 6ª Edição (MUBE, São Paulo, 2017).
Malerei aus der Kunstsammlung der Stadt Lingen (Kunsthalle Lingen, Alemanha, 2017).
A Cor do Brasil (Museu de Arte do Rio - MAR, 2016).
Zona de Perigo (MON Curitiba e MAMAM Recife, 2016).
31ª Bienal de Artes de São Paulo (Pavilhão Ciccillo Matarazzo, 2014).
     Itinerâncias em Campinas e Porto (Sesc Campinas / Museu de Serralves, 2015).
Pororoca: A Amazônia no MAR (Museu de Arte do Rio – MAR, 2014).
Amazônia, Ciclos de Modernidade (CCBB Rio de Janeiro e Brasília, 2012).
O Triunfo do Contemporâneo (MAC Rio Grande do Sul - Porto Alegre, 2012).

Bolsas e premiações
Prêmio Seiva de Criação e Difusão Artistica – Fundação Cultural do Pará (2018)
Prêmio PIPA – Voto Popular Exposição (2017)
Lingener Kunstpreis 2016 Lingen – Alemanha (2016).
Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 11ª Edição (2015).
Prêmio SEIVA Projetos Artísticos (Fundação Cultural do Pará, 2015).
Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais (2014).
Prêmio SIM de Artes Visuais do Sistema Integrado de Museus (2008).
2º Grande Prêmio Salão Arte Pará (2007).
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