
Em seus 42 anos de carreira, Angela Leite trabalhou sobretudo com a xilogravura. Realizou 
também diversos desenhos com lápis de cor e com nanquim. Para ampliar o diálogo entre 
arte e rigor científico que marca sua obra, ela recorre a pesquisadores e à literatura 
especializada, além de dedicar-se à exaustiva observação dos animais em seu hábitat ou em 
cativeiro. As árvores passaram a fazer parte de sua obra em 1996. 

“Liberado das imposições da função descritiva e documentária, o desenho de bichos pode 
adquirir uma nova dimensão, humana e participante”, anotou o zoólogo Paulo Vanzolini, 
sobre a obra da artista. “A forma despojada e íntegra, o detalhe extremamente bem dosado, a 
compreensão da identidade do animal, contribuem para que seja transmitido um sentido da 
unidade fundamental de tudo o que vive, não apenas conceitual e filosófico, mas também 
com limpa emoção.” O crítico Olívio Tavares de Araújo destaca “um desenho seguro” e “um 
corte impecável”, e conclui: “Angela consegue jogar majestosa e claramente seus bichos no 
espaço”. 

O modo de trabalhar e a militância 

“Meu ofício vira arte quando traduz claramente expressões de espécies distintas”, analisa 
Angela Leite. No seu dizer, a imagem ideal é o flagrante de um momento da vida de um 
indivíduo de uma determinada espécie, que capta o modo de ser daquele bicho. “Quando isso 
acontece, o espectador é conduzido para perto do ser retratado e tem despertada a 
sensibilidade necessária para viver alegrias remotas. Veredas distantes dialogam, a gravura 
teve sucesso e eu sinto que cumpri minha missão.” 

Nascida em 1950 no Rio de Janeiro, ela se dedica desde 1968 à arte em defesa do meio 
ambiente. A militância também se dá por meio de palestras, oficinas, artigos e entrevistas em 
defesa da fauna e da flora, em especial as brasileiras.  
 
Angela colaborou com textos de temática ambiental em jornais e revistas como IstoÉ, Veja, 
O Estado de S.Paulo, Jornal da Tarde e Shopping News. Na televisão, gravou para Repórter 
Eco, da TV Cultura, e Animal Planet, do Discovery Channel.  
 
A artista desenvolve atividades de conscientização e sensibilização às questões da natureza 
com escolas públicas e particulares. Realizou diversas parcerias com instituições e empresas 
em iniciativas conservacionistas ou de enfoque ambiental – a exemplo de Universidade de 
São Paulo, Embrapa, Senac, Sesc, Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, Santista Têxtil 
e Artex.  
 
Participa e promove doações a campanhas de entidades como a União em Defesa da 
Natureza e a Rede Pró-Unidades de Conservação. É membro-fundador da União em Defesa 
das Baleias, entidade que teve participação fundamental na proibição da caça aos cetáceos 
nos mares brasileiros, conquistada na década de 1980. 

Trajetória artística 

Presente em mais de 200 mostras e detentora de prêmios em salões e exposições, a artista 
exibiu seus trabalhos em mostra individual na Embaixada Brasileira em Washington, Estados 
Unidos, em 1991, e mereceu uma sala especial no Dronninglund Kunstcenter, na Dinamarca, 
em 1990. Também recebeu nove premiações no circuito nacional e o R.H.J. Hintelmann 
Kunstpreis de 1997, no Museu da Coleção Zoológica de Munique, Alemanha.  



 
Em 1992, realizou exposição individual no Rio de Janeiro, dentro da programação de eventos 
paralelos à ECO-92. Ao longo de sua carreira, participou de dez mostras de abordagem 
ecológica. Suas criações estiveram presentes em 18 individuais, quatro delas fora do Brasil: 
San José (Costa Rica), Assunção (Paraguai) e as já citadas. Em mais de 60 mostras coletivas 
estaduais, nacionais e internacionais, estas em Taipé (Taiwan), Nova Iorque (EUA) e 
Ourense (Espanha), além de Munique. Angela expôs ainda em 30 coletivas em galerias e 
ateliês.  


