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arthur arcuri:
uma pequena foto-biografia

O professor Arthur Arcuri nasceu em 26 

de fevereiro de 1913. Era o filho caçula 

de Pantaleone Arcuri, imigrante italiano 

que instalou na cidade de Juiz de Fora (MG), 

em 1895, uma companhia que, no momento do 

nascimento de Arthur, já era a principal indústria 

da construção civil da região. 

Marcos Olender*

1  - Cartão postal com a foto de Arthur 
Arcuri, aos 6 meses, em agosto de 1913

2 - Verso do cartão postal
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Em agosto daquele ano, sua mãe, Christina, 

enviaria para seu pai, que estava em Nápoles 

(Itália), dois postais com as primeiras imagens 

que conhecemos dele (fotos 1 e 2).

Pelas fotografias podemos conhecer um pouco 

mais da sua vida em família (3 e 4), da sua 

formação em Engenharia, iniciada em Belo 

Horizonte (5) e concluída no Rio de Janeiro, das 

relações profissionais e de amizade que constrói 

com algumas das principais personagens do 

cenário arquitetônico brasileiro (6).

Mas a fotografia não só registra a sua trajetória 

como é fundamental na própria construção desta. 

É a partir dela que Arthur se integra ao mundo 

das artes. Como disse em depoimento à Divisão 

de Memória da Funalfa, em Juiz de Fora, em 1982: 

“A fotografia foi elemento que me despertou 

o interesse pela arte. Porque realmente a 

fotografia, pondo de lado, o lado técnico dela, é 

uma escola formidável para ensinar o indivíduo a 

ver as coisas”.

3 – Arthur Arcuri (primeiro à esquerda) com a mãe, Christina Spinelli Arcuri, e o pai, Pantaleone, em setembro de 1921

4 – Arthur Arcuri (primeiro à direita) ao lado do pai Pantaleone, no Jardim de Inverno do Palace Hotel de Poços de Caldas, em 
março de 1934
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É a fotografia que o leva a se dedicar à 

arquitetura, da qual tinha se afastado ao optar 

pela engenharia, por entender que “entre um 

mau engenheiro e um mau arquiteto, o que 

causa o menor dano à coletividade é o mau 

engenheiro”.

E é, “esse contato com a fotografia, o estudo 

da estética e a seriedade como lidei com o 

problema da composição e o resto das coisas, 

[que] me fizeram refém da arquitetura”, como 

afirmou em depoimento ao projeto “Diálogos 

Abertos”, da UFJF.

5 – Na Escola de Engenharia da, então, Universidade de Minas 
Gerais, hoje UFMG, em dezembro de 1932 

6 – Em pé (da esquerda para a direita), arquiteto Marcos Jaimovitch, engenheiro 
Nelson Assad e Arthur Arcuri; sentados, os arquitetos Oscar Niemeyer, Galdino 
Duprat e Estelita em Juiz de Fora, em março de 1950

7 – Interior da residência do médico João Villaça, em 1948
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Arquitetura esta que se torna, também, um 

dos objetos principais das suas lentes, ávidas 

por registrar obras significativas, ao redor do 

mundo e do nosso país, que pudessem servir 

de inspiração a sua própria produção – também 

fotografada por ele (fotos 7, 8, 9 e 10) – ou de 

subsídios e imagens para as aulas de história 

da arte (11) que, desde o início da década de 

1960, ministrava na Universidade Federal de 

Juiz de Fora, instituição que ajudou a criar e da 

qual foi responsável pela implantação.

Por fim, fica perpetuada pela fotografia 

também a sua jornada à frente do Museu 

Mariano Procópio, de 1983 a 1997, coroando 

uma vida dedicada à cultura (12 e 13).

*doutor em arquitetura e Urbanismo pelo UFBa; 

mestre em História Social pela UFrJ; graduado em 

arquitetura e Urbanismo pela UFrJ; professor do 

departamento de História da UFJF

*Fotos: acervo alice arcuri10 – Residência de Romeu Arcuri em 1949 11 – Artur Arcuri em Luxor, Vale dos Reis (Egito), em 
frente ao túmulo de Ramsés VI, em janeiro de 1971

8 – Residência do médico Antonio Carlos Pereira em Juiz de Fora, em 1951 9 – Residência de Luiz Stelling em 1952 

12 – Arthur Arcuri 
em seu gabinete 
no Museu Mariano 
Procópio em 1989

13 – Arthur Arcuri no interior do Museu Mariano Procópio em 1989 


