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RESUMO 
Debate-se as recentes legislações sobre o ensino da cultura africana e afro-brasileira no 
contexto do Brasil, apontando os progressos necessários que introduziram no campo do 
ensino. Para tanto, este artigo aproxima a questão do ensino às Políticas Públicas Culturais 
ao abordar o trabalho do artista Giuliano Lucas no Projeto Casa Grande, premiado pela 
FUNARTE (Fundação Nacional de Artes), do governo brasileiro, em que a prática artística e 
o ensino são ferramentas políticas e poéticas de afirmação de identidades e alteridades 
invisibilizadas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Ensino de arte; artes e culturas afro-brasileiras; políticas culturais; identidades.  
 
 
RESUMEN  
Se debate las recientes legislaciones sobre la enseñanza de la cultura africana y afro-
brasileña en el contexto de Brasil, apuntando los progresos necesarios que introdujeran en 
el campo de la enseñanza. Para eso, se aproxima la cuestión de la enseñanza a las 
Políticas Públicas Culturales al abordar el trabajo del artista Giuliano Lucas en el Proyecto 
Casa Grande, premiado por FUNARTE (Fundación Nacional de Artes), del gobierno 
brasileño, en el que la práctica artística y la enseñanza son herramientas políticas y poéticas 
de afirmación de identidades y alteridades invisibilizadas. 
 
PALABRAS CLAVE 
Enseñanza de arte, artes y culturas afro-brasileñas, políticas culturales, identidades. 
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O Brasil do século XXI é uma das peças fundamentais dentro da geopolítica global. 

De acordo com o site de pesquisas estatísticas Trading Economics em 2016 o Brasil 

é um dos dez países mais ricos do globo em seu PIB (Produto Interno Bruto), sendo 

responsável também pela produção de grande parte das matérias-primas que 

sustentam o jogo de trocas multinacionais. O país que ascende como peça 

fundamental neste tabuleiro é, identicamente, aquele com umas das maiores 

desigualdades socioeconômicas do mundo. Neste panorama, um dos grupos 

brasileiros que têm menos acesso aos direitos humanos são os negros. 

Descendentes diretos dos povos que foram aprisionados no continente africano 

durante a colonização portuguesa e hispânica no continente americano, por mais de 

dois séculos foram subjugados, estuprados e controlados para que se submetesse 

a ser mão de obra durante a consolidação da economia do Império Português. 

“Libertos” pela lei áurea de 1888, viram seu espaço como trabalhadores ser 

ocupado pelos imigrantes europeus, quando o tráfico de escravos africanos já não 

se tornava um mercado interessante. 

Às margens dos centros capitalistas, às margens dos centros urbanos, às margens 

da tradição católica, às margens das tradições culturais europeias – homens e 

mulheres negros resistiram e resistem. Na última década uma série de políticas 

públicas vem sendo implementadas no Brasil a fim de reduzir os impactos brutais da 

história de violência sobre estes povos. De forma simbólica, é como se “Zumbi 

chegasse”. Vale ressaltar, que estas políticas são resultadas de intensas e 

articuladas ações realizadas pela histórica luta dos movimentos negros organizados 

(DOMINGUES, 2007).  

Dentro do âmbito da educação brasileira, estas políticas afirmativas têm se dado 

nos últimos anos por meio de reserva de vagas para negros e descendentes. Em 

2012 foi aprovada a Lei N° 12.711 que determina que 50% das vagas das 

universidades públicas federais deve ser destinada a estudantes autodeclarados 

negros, pardos, indígenas e somando-se todos aqueles que possuem rendimento 

igual ou inferior a um salário-mínimo per capita e/ou que tenha cursado o ensino 

médio em escolas públicas. Em 2013 o número de vagas para estes estudantes já 

soma mais de 180 mil (CARVALHO, 2015). O impacto da lei ainda está em 
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processo, e vem possibilitando debates fundamentais para o ensino de diversas 

áreas, sobretudo a área de Artes.  

Nesta perspectiva, torna-se importante destacar que em março de 2004, o Conselho 

Nacional de Educação brasileiro aprova o Parecer CNE/CP N°3/2004, no qual teve 

como relatora por indicação do movimento Negro a professora doutora – Petronilha 

Beatriz Gonçalves e Silva graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). O parecer regulamenta a alteração trazida à Lei Nº 9.394 

(BRASIL, 1996) de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei Nº 10.639 

(BRASIL, 2003), que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, logo e posteriormente será 

sancionada a Lei Nº 11.645 (BRASIL, 2008) ratificando a obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena em estabelecimentos de ensino 

público e privado, conforme:  

Altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 

Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena” (BRASIL. Lei Nº 11.645, 2008, art.26-A). 

  

Destarte, o Parecer CNE/CP N°003/2004 torna-se peça fundamental para 

regulamentação da Lei Nº 10.639 (BRASIL, 2003) e alterações da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) – 9.394 (BRASIL,1996). O parecer trata de 

questões referentes a implementação de políticas de reparações através da ação do 

Estado Brasileiro no âmbito da educação, no qual, a partir desta sucessão de 

adequações normativas cujos objetivos é viabilizar a educação de cidadãos 

orgulhosos de suas origens, de pertencimento étnico-racial da população 

descendente de africanos, valorizando suas histórias, culturas, identidades, entre 

outros aspectos. Portanto, o parecer visa combater o racismo e as discriminações 

que atingem particularmente a população negra no Brasil. Ainda, sobre o parecer, é 

importante deixar nítido que quando falamos em políticas de reparação, estamos nos 

referindo a tomada pelo Estado e pela sociedade de medidas que buscam colocar 

em práticas ações reparatórias dos danos ocasionados a população negra, sejam as 
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mesmas materiais e/ou imateriais advindos do processo de escravização em nosso 

país. Deste modo, garantindo o que já consta em nossa Constituição Federal, Art. 

205, que assinala o dever do Estado de garantir indistintamente, por meio da 

educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, 

enquanto pessoa, cidadão ou profissional.  

É dentro deste contexto de promoção de políticas reparatórias que busca promover 

a igualdade de oportunidades e da valorização da ancestralidade negra de nosso 

país, reconhecendo esta população como sujeitos históricos, os quais através de 

suas mãos transformaram (ão), marcaram (ão) e moldaram (ão) nosso território. 

Consequentemente, propomos ações como do artista Giuliano Lucas e criações de 

artistas que podem e/ou são capazes de nos guiar na elaboração destas respostas. 

Isto posto, atuam como antenas da sociedade, capazes de ler e agir no mundo, 

observamos a série “Retratos”, desenvolvidas pelo artista Giuliano Lucas, quando 

integrava o projeto Casa Grande Arte/Ação/Pensamento/Resistência, para refletir 

sobre papel da arte como ação política promotora da visibilidade negra em nosso 

país.  

Nesta perspectiva, ressaltam-se, também, as normativas adquiridas com a Lei Nº 

11.645, de março de 2008 junto a Lei Nº 10.639, de janeiro de 2003, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do ensino de “História e Cultura Indígena” e da “História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira”. As medidas promovem alterações substanciais 

na formação dos futuros docentes de artes no Brasil. Currículos, metodologias, 

conteúdos, práticas de ensino e aprendizagem até então situados à margem do 

ensino canônico, passam a integrar as matrizes curriculares. Como estamos nos 

preparando para esta guinada democrática dentro do ensino e da prática das Artes? 

Que artistas e práticas podem nos ajudar a atuar de forma mais adequada e 

generosa com o processo histórico brasileiro que por séculos renunciou práticas 

artísticas e culturais em nome de uma historiografia europeizante da Arte e da 

Cultura? 

O referido projeto foi vencedor do Prêmio Funarte de Arte Negra 2013 com propósito 

de atingir numa construção física e simbólica de um espaço autônomo de 

experimentação e colaboração artística. Realizado entre 2014 e 2015 na cidade de 
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Porto Alegre, a mesma girou em torno da ocupação de uma casa no Bairro Floresta, 

através da qual foi possível a realização e criação de um circuito artístico voltado à 

associação entre debates, práticas artísticas e ações pedagógicas com destaque – 

direta ou indiretamente – a questões relacionadas à presença do negro na 

sociedade brasileira.  

Desenvolvido no contexto do Rio Grande do Sul, estado que historicamente exalta a 

herança europeia em seus traços e em sua cultura, o projeto foi dirigido pela vontade 

de interferir na dimensão micropolítica do sistema da arte local e nacional. Assim, 

através de ações artísticas e educativas inventadas por nove artistas residentes, o 

projeto buscou criar uma nova situação no contexto local ampliando os possíveis da 

prática artística.  

Múltiplos Autorretratos – identidades & alteridades de Giuliano Lucas 

 

“[…] encontrei minhas origens 
na cor de minha pele 

nos lanhos de minha alma 
em mim 

em minha gente escura 
em meus heróis altivos 

encontrei 
encontrei-as enfim 
me encontrei […]” 

 

Oliveira Silveira 

Encontrei minhas origens 

 

Os retratos atestam nossa existência. Reivindicam ao tempo seu espaço de 

memória, de valor, de relevância. Os autorretratos querem celebram o que somos, 

da forma que mais nos interessa existir. Os selfs contemporâneos indicam o desejo 

hiperbólico da presença no mundo. Vivemos a fome de imagem. Talvez, seja o 

discurso identitário mais presente e democrático do século XXI. Do celular, ao 

Facebook, dos porta-retratos às carteiras, nos questionam a episteme fotográfica: 

marcam a presença física do retratado diante do dispositivo – querem aproximar o 
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agora ao presente fotográfico – retomando o caráter indiciário da imagem 

fotográfica.  

Que pessoas eles os retratos querem ficcionalizar? Que identidades fluídas 

precisam capturar, editar e imediatamente compartilhar nas redes sociais? Susan 

Sontag (2004) lembra a utilidade social dos retratos. A de atestar as passagens 

pelos rituais sociais. A de afirmar o pertencimento aos grupos familiares, “estas 

unidades claustrofóbicas”. É justamente o retrato fotográfico (Figura 1) a matéria-

prima utilizada pelo artista educador Giuliano Lucas para questionar estas redes 

imbricadas de identidades e alteridades. 

Seu trabalho é composto por uma espécie de retrato expandido – criado pela 

justaposição de dois rostos – enuncia duas vozes que se unem em um agora 

imaginado. Cantam a existência coletiva e afirmativa. São como o coro da tragédia 

grega que ganha apoio do protagonista. Todos são um. Um significa todos (Figura 

2). A dialética da individualidade/coletividade afirma a legião de “eus" em suas 

existências militantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuliano Lucas 
Espelho #5 – Pedrilha Pereira, 2015 

Fotografia e manipulação digital 30x20 cm 
Porto Alegre (RS). 

 

Figura 1  
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Espelho, 2015 
Giuliano Lucas 

Fotografia e manipulação digital 90x60 cm 
Porto Alegre (RS). 

 

A legião de olhos de Giuliano e seus outros “eus” acompanha a visão dos seus 

Figura 2   

 



 

 
CORREA, Lucas Juliano Pereira; MIOLA, Gabriela Canale. Políticas e poéticas afirmativas: criação e ensino de 
arte na chave da cultura afro-brasileira, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 
26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, 2017. p.2339-2353. 

2346 

interlocutores (Figura2). Como Gioconda (1.503) – o retrato mais óbvio da história da 

Arte – os olhos dos retratos expandidos de Giuliano Lucas perseguem visualmente o 

público. Giuliano e seus outros “eus” não estão no Museu do Louvre – estão longe 

do interesse artístico turístico, tampouco estão nas enciclopédias. São anônimos. Aí 

está sua potência, afirmar a existência dos que ganham pouca, ou nenhuma 

visibilidade social, artística, cultural pelos centros da Arte, da História, da Cultura.  

Por meio de retratos estabelece uma genealogia identitária fundada na alteridade. 

Afirmar sua identidade juntando-se aos seus mestres. Articula suas ações poéticas e 

políticas do hoje como aquelas promovidas pelos seus “eus” em tempos distintos. O 

retrato fotográfico é então expandido em tempo e espaço.  

O artifício da colagem articula o sujeito a sua coletividade (Figura 2). A máscara 

identitária abandona a solidão do espelho fotográfico, adentra a História de um 

grupo. É como o oposto do self, retrato imediatista capturado por dispositivos móveis 

e imediatamente compartilhados nas redes sociais. Ao selecionar seus outros, 

aqueles que o fundam como eu, mostra a fotografia como artifício. Os retratos 

duplos de Giuliano Lucas retomam as camadas dos processos decisórios que 

marcam todo procedimento fotográfico, fazendo ver aquilo que Boris Kossoy chama 

de Realidades e Ficções na Trama Fotográfica (1999). Tudo no retrato é invenção, é 

escolha, é elaboração de sentido consciente.  

É nesta fluidez do retrato que o artista gaúcho provoca o oposto da velocidade das 

redes sociais. Ele propõe um resgate da memória – a aproximação do eu 

instantâneo aos seus precursores ideológicos, afetivos, estéticos. Seus retratos 

expandidos são resultados da combinação de duas partes, suas metades 

cuidadosamente unidas para que formem um rosto único. À direita, vê-se algum 

personagem relevante para a fundação identitária do artista. À esquerda, mostra seu 

rosto.  

Seu procedimento é a colagem orientada pela alteridade. O artista está no outro; é o 

outro – e vice-versa. Nesta dialética eu/outro; identidade/alteridade, funda seu 

pressuposto existencial. É generoso ou medroso (não sabemos). Não quer estar 

solitário diante do público.  
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Os retratos em preto e branco ressaltam a questão da cor, e sua ausência. Tudo é 

negro e branco – e nos matizes entre branco e preto surgem os rostos nas imagens. 

É no encontro destes dois que surgem os volumes dos rostos – olhos, narizes, 

bocas, representam a profundidade da existência tridimensional dos rostos 

chapados na bidimensionalidade da fotografia.  

No procedimento de colagem, Giuliano Lucas se apropria do procedimento de 

Duchamp (2007) – une seu autorretrato a outros que não são de sua autoria. 

Combina imagens ready-mades às suas. Esta simples operação de colagem, 

objetiva transcender o tempo – o instante fotográfico – estendendo diacronicamente 

à história pessoal, que é também à história da resistência negra no Brasil. Giuliano 

conta, um por um, quem são suas “caras metades” (Figura 2).  

O trabalho está relacionado com as personalidades que influenciaram e compõe a 

identidade do artista. Abdias do Nascimento figura como ícone no exercício cotidiano 

da resistência, articulação e militância política, somados ao do amor pela arte, ter se 

tornado uma luta pessoal. Amarildo da Silva e Cláudia Silva Ferreira foram vítimas 

de representantes do Estado brasileiro, executados pela polícia que, legitimada pela 

chancela do ofício calaram suas vozes, paralisaram seus corpos.  

O artista viveu por muitos anos na capital do Rio de Janeiro, onde aprendeu uma 

espécie de equilíbrio, diariamente repetido de forma ritualística (identidade militar 

escondida no sapato e pouca quantidade de dinheiro na carteira, porém suficiente 

para não ser agredido em caso de assaltos, ainda com contracheque atual 

escondido na carteira para ser apresentado em caso de abordagem policial) e que 

acreditava poder esquivar-se da violência policial e da violência social, duplamente 

produzidas no fracasso do Estado.  

Giuliano se considera um sobrevivente por ter entendido muito cedo a fragilidade da 

condição que é ser negro e pobre. Outra das suas “caras metades” é João Cândido 

Felisberto, O Almirante Negro, personagem que o influenciou durante os treze anos 

em que foi praça da Marinha do Brasil. João Cândido ainda é sinônimo de ameaça e 

insubordinação, impronunciável nos Meios Navais, apesar de seu nome constar no 

Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia, 
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em Brasília. João morreu em situação de miséria, seus descendentes permanecem 

em igual condição e ainda lutam pela anistia prometida ao final da Revolta da 

Chibata. Outra “metade” dos retratos expandidos é de Anastácia, presente na 

mitologia que elaborada já na sua infância. O artista recorda a pequena imagem 

antiga de cerâmica que ficava sobre um pires de chá com moedas, onde seus tios-

avôs creditavam proteção divina para que nunca lhes faltasse os mantimentos 

básicos. Apesar de seu corpo ter encontrado a libertação após a morte, Anastácia 

ainda carrega em seu nome a palavra escrava. 

O poeta Oliveira Silveira foi um dos idealizadores da transformação do 20 de 

novembro, no dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Mergulhou em uma 

pesquisa profunda e detalhada sobre a história do negro no Brasil e o processo de 

resistência deste povo que nunca aceitou esta subjugação. Oliveira era sobretudo 

um lutador e manifestava na arte de suas palavras, uma via direta para manter viva a 

chama do ativismo. Ao caminhar pelas ruas do centro de Porto Alegre, “ (…) ainda é 

possível fechar os olhos e imaginar seu rosto em algumas das esquinas da rua da 

Praia” (LUCAS, 2015).  

Compõem também o elenco de identidades do trabalho de Giuliano Lucas, Dr. Milton 

Santos, acompanhado de Abdias do Nascimento, referenciais de permanência e 

sobrevivência dentro do violento universo acadêmico; e o ator Grande Otelo, por ter 

“(…) abraçado a arte como ofício e pela grandiosidade do talento que encantou o 

mundo” (LUCAS, 2015). Mesmo diante de uma vida repleta de tragédias pessoais, 

Otelo possuía a genialidade de produzir sorrisos com um simples olhar. E, por fim, a 

figura central e que originou o trabalho, é a Sra. Pedrilha Pereira (Figura 1), 

conhecida carinhosamente pelo apelido de Dona Negrinha. Nascida em 1932, neta 

de escravizados, mulher negra, mãe solteira e que sustentava a filha lavando roupas 

de militares, moradora da periferia de Porto Alegre, onde reside até os dias de hoje, 

Dona Negrinha, avó do artista, é grande referência de sua trajetória. “Sou todos eles 

e diante do espelho os reconheço em meus medos, desejos, escolhas, anseios, 

fraquezas e vitórias cotidianas”, resume Giuliano Lucas (2015).  

Além da criação visual, Giuliano Lucas atuou também em encontros na Casa 

Grande, tais voltados ao público infantojuvenil, na criação de Máscaras Negras a 
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partir do imaginário dos participantes e da coletânea de imagens em Negerplastik, 

de Carl Einstein (2011). Ministrou também a oficina de cartões-postais afirmativos, 

realizada com oradores de rua (Figuras 3 e 4). Criados a partir da colagem de 

gravuras de Jean-Batiste Debret unindo revistas populares contemporâneas. Os 

participantes debateram quais entidades e/ou indivíduos deveriam ser os 

destinatários das suas criações, que foram enviadas. Ao circular pela sociedade, as 

colagens ganham/ revelam a resistência de cada participante. 

 
Autoria de P.P.S 

Postais Afirmativos #1, 2014 endereçado à Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre. Cartões 
Postais e Fotocolagens Produzidos em oficinas do Projeto Casa Grande. 

Porto Alegre (RS). 

 

Em ambas as propostas pedagógicas (Figura 4 e 5), discutiram-se as vivências de 

cada participante, suas percepções e entendimentos de políticas públicas, 

centrando-se em seus conhecimentos e experimentações. 

“(…) ao término de uma das atividades, fui surpreendido pelo 

impacto de uma frase dita por um dos participantes: - Estar vivo é um 

ato de resistência! Desde então, passei a convidá-los e aos que se 

mostravam de acordo, escolhíamos instituições políticas para 

enviarmos os postais, tendo neste gesto um exercício de nossa 

resistência.” (LUCAS, 2015) 

Figura 3 
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Autoria de D.S.L 
Postais Afirmativos #4, 2014 - endereçado à diretoria do MARGS 

Cartões Postais e Fotocolagens produzidos em oficinas do Projeto Casa Grande  
Porto Alegre (RS). 

 

 

Fotografia de Estevão da Fontoura  
Registro da oficina de Máscaras Negras, 2014 

Produzidas durante o Projeto Casa Grande, Porto Alegre (RS). 

Figura 4 

 

Figura 5 
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Após mais de uma década e meia em que a Lei Nº 10.639 (BRASIL, 2003) foi 

sancionada e promulgada, educadores e alunos concordam no que diz respeito ao 

cumprimento de sua determinação, a implementação se mostra fragilizada por 

questões formativas, estruturais, materiais, sobretudo de ordem política. O presente 

momento político que o país atravessa nos permite perceber que políticas públicas, 

políticas de Estado podem estar em risco por conta de posturas e gestões 

governamentais que promovem uma visão em desacordo as referidas políticas, ao 

exemplo da Medida Provisória Nº 746/2016 convertida na Lei Nº 13.415 (BRASIL, 

2017) que promove transformações muitíssimos criticados, ao exemplo da 

revogação da Lei Nº 11.161 (BRASIL, 2005), que versava sobre a obrigatoriedade 

da oferta da disciplina de espanhol e suas providências. A Lei Nº 13.415 (BRASIL, 

2017) foi pautada sobre a premissa do ensino técnico voltado para demandas de 

mercado, tornando optativo o ensino de disciplinas como História e Geografia, até 

então consideradas fundamentais na formação dos estudantes brasileiros. Sendo a 

abordagem da Lei Nº 10.639/03 realizada no âmbito dessas disciplinas essenciais 

tão valorizadas na formação de crianças, jovens e adultos, como se dará sua 

implementação a partir do presente momento? O que tais propostas apresentadas 

como reformas encobrem com o silenciamento de disciplinas que tratam da 

formação social/política, e que tem por centralidade a discussão de direitos 

humanos? 

Fato em que professores, educadores, artistas e principalmente cidadãos através de 

suas observações, vivências e trajetórias possam ser convertidas em ações 

promotoras de cidadania e para ampliação e aprofundamento das políticas públicas, 

à luz do cumprimento e observância da lei.  

Este artigo pretendeu ser apenas uma breve amostragem das possibilidades 

artísticas que podem ser realizadas. Além das recentes legislações, que finalmente 

dialogaram com séculos de resistência e ativismo – podemos, portanto, existir em 

potência coletiva, em respeito mútuo, em aprendizado multicultural. 
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