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EDITORIAL 
Em pleno o século XXI, ainda nos deparamos com situações diárias, descabidas e impensáveis de racismo e barbárie 
voltadas à pessoas negras. Não basta apenas ficarmos incomodados com os fatos que acompanhamos 
lastimavelmente de forma recorrente em nossos noticiários. Precisamos agir, nos mobilizarmos, nos unirmos à luta! 
É necessário e urgente uma mudança em nossos discursos e em nossas práticas cotidianas! Precisamos refrear 
qualquer privilégio. Observar atentamente quais das nossas falas e práticas mantém, reforçam e fortalecem estas 
estruturas racistas e depois disso, transformá-las. O espaço educacional possibilita dar escuta a estas vozes. 
Promover diferentes ações educacionais que garantam o protagonismo de artistas, filósofos, pensadores negros. 
Oportunizar que estas vozes também ocupem estes lugares cada vez mais, que não sejam ocultadas, silenciadas 
ou excluídas. Isto não é um favor, é um DIREITO!  

Com base no movimento de luta e resistência antirracista, o Boletim FAEB de Novembro de 
2020 traz entrevista, artigos, exposições artísticas e iniciativas de promoção cultural africana de 
pesquisadores, professores e artistas negros/as que lutam incansavelmente para a existência 
de um mundo mais igualitário, acessivo, representativo e empoderado socialmente. Nosso 
objetivo é de contribuirmos com a luta, provocarmos diálogos, reflexões, e principalmente, 
prospectar no nosso cotidiano e nas práticas educativas ações que modifiquem, rompam e 
exterminem estas estruturas e ciclos de violência, seja no campo das Artes ou em outras 
esferas.  

Em busca de respeito, igualdade, fraternidade, aceitação e amor, desejamos a todas/os/es o 
melhor ano novo possível!  
 

Roberta Puccetti – Presidente da FAEB 



Ações da FAEB 

Seminário da FAEB 
Atualização de pagamento da anuidade 

Boletins FAEB 
Recesso de Final de Ano 
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SEMINÁRIO DA FAEB 

Evento Anual-online, cuja primeira edição se dará em 2020, com programações nacionais 
integradoras e regionais especializadas. 

 

O evento será realizado de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020. Para inscrever-se 
no Seminário, o(a) participante deverá acessar o formulário de inscrição do EnreFAEB de 
sua região administrativa (local de residência/trabalho) via site da FAEB.  

 

Formulários de Inscrição disponíveis em: 

https://faeb.com.br/inscricoes-seminario-2020/.  

 

Para acompanhar as Programações, acesse: 

https://faeb.com.br/programacao-seminarios-2020/.  

 

Inscrições prorrogadas até 28 de novembro de 2020. 

 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: seminariofaeb@gmail.com. 

 

 

mailto:seminariofaeb@gmail.com
mailto:seminariofaeb@gmail.com
mailto:seminariofaeb@gmail.com
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ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE 
Você já é associado à FAEB? Está em dia com a anuidade? 

 

A anuidade para sócios, profissionais e estudantes, destina-se aos profissionais atuantes na educação 
em Artes das instituições em diferentes níveis e modalidades: Sócio estudante de Graduação, Sócio 
estudante de Pós-Graduação, Sócio Profissional e Associações Estaduais. 

 

Você estando em dia com a anuidade de sócio FAEB, garantirá a participação em ações promovidas pela 
FAEB como o ConFAEB,  o Seminário da Federação de Arte/Educadores do Brasil e outros congressos da 
FAEB, com a possibilidade de obter descontos especiais na inscrição. Também, garante a possibilidade de 
utilizar os serviços da FAEB de consultoria institucional, de orientação pedagógica ou profissional, de 
amparo legal, entre outros benefícios. 

 

PROGRAME-SE PARA RENOVAR SUA ANUIDADE JUNTO À FAEB.  

 

Acesse nosso site: https://faeb.com.br/anuidade/ 
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BOLETINS FAEB 
Com muita alegria, indicamos a seguir todos os nossos boletins publicados durante o ano de 2020 e aproveitamos para 
comunicar que retomaremos nossas publicações em Fevereiro de 2021. Nossa próxima edição contará com o 
compartilhamento dos relatos acerca da realização do Seminário da Federação de Arte/Educadores do Brasil (30 de 
novembro a 04 de dezembro de 2020) por parte da Diretoria FAEB e das equipes de Coordenação dos EnreFAEB’s. Os 
Boletins FAEB estão disponíveis em: https://faeb.com.br/boletins/.  

Boletins FAEB 2020: 
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RECESSO DE FINAL DE ANO 

Prezados Faebianos, 

 

 

Comunicamos que a diretoria da FAEB estará em recesso no período de 20 de dezembro de 2020 a 15 
de janeiro de 2021. Retornaremos nossas atividades em 18 de janeiro de 2021.  

 

Aproveitamos para desejar um fim de ano com saúde e paz! E para o novo ano, que nossas forças e 
esperanças sejam renovadas! 

 

 

Abraços FAEBIANOS.  



Apontamentos, trajetórias e percursos na/da luta 
Antirracista 

Entrevista com: Raquel Stapait 
Realização : Nélia Fonseca e Eliane Andreoli 
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Experiências de Raquel Stapait 

Raquel Stapait é Preta, Poetisa, 
Jornalista, Analista de sistemas e 
empreendedora no Café de Marte. 
Possui Mba em Business Innovation. 
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1- Qual o papel do Ensino da Arte para uma educação antirracista? 

Antes de responder o papel da arte na educação, precisamos responder uma pergunta mais simples. Qual 
a finalidade da arte? A arte é uma coletânea de emoções e liberdades de expressões objetivando atingir 
uma consciência e/ou uma parcela da mesma guilda de intenções. O papel de uma educação antirracista 
é aproximar de todos demonstrações de privilégio, representatividade e empoderamentos. 

APONTAMENTOS, TRAJETÓRIAS E PERCURSOS NA/DA 
LUTA ANTIRRACISTA 

 
Entrevista com: Raquel Stapait 

Realização: Eliane Andreoli 

Para etnias negras e indígenas, enaltecer e fortalecer através de representação daqueles 
que compõem as lutas e são referências de fortalecimento através dos signos e 
atividades culturais relacionadas. Danças, alimentos, tranças, ilustração, filmes, história 
são importantes para a compreensão e formação da educação. Para os caucasianos, 
entendimento de privilégios e descolonização, a arte causa empatia e a personificação 
traz a tona a importância de se colocar no lugar da minoria. 
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2- Você considera que tem havido avanços na luta contra o racismo? 

A luta contra o racismo existe há bastante tempo. Zumbi dos Palmares, Dandara, Tereza de Benguela, 
Panteras Negras conquistaram direitos que nós aqui hoje usufruímos e não podemos deixar esse legado 
esquecido. 

Continuar a luta para derrubar o racismo estrutural é um formato de gratidão e fortalecimento de quem já 
derrubou muito suor e não aceita ser menos por conta da melanina. 
 
3- Você considera que atualmente os(as) artistas negros(as) são visibilizados(as)? 

Billie Holiday, Elza Soares, Dona Ivone Lara, Maria Beatriz Nascimento, são visibilizadas, porém continuam 
no contexto do racismo estrutural. 

4- Como você, enquanto mulher negra conseguiu superar o racismo estrutural no seu 
percurso de vida? 

Superar o racismo estrutural é um sonho. Ele ainda não aconteceu. Mas seguimos 
lutando para derrubá-lo. Eu, como mulher negra, sigo levando a educação antirracista 
por onde vou, onde estou, e seguirei assim cooperando para eliminar essa raiz doentia. 
 

5- Como você percebe o movimento “Vidas negras Importam”? 

Existe muitos movimentos por igualdade racial no Brasil, mas infelizmente, somente 
quando há notoriedade internacional refletida pela mídia é que as informações vêm à 
tona. Eu percebo desde o dia em que nasci, numa família preta, com inferioridades 
propostas pela sociedade e tendo que lutar contra isso. 
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6- Como você vê o movimento negro contra o racismo no atual contexto político? 

O atual governo não atua diretamente em nenhuma vertente de igualdade. Promove a meritocracia sem 
dar importância às minorias. Dessa forma, as guildas se movimentam para ter voz nas ruas e nas mídias 
num formato onde o preto se sinta representado e forte para se empoderar em seu espaço. 

 

7- A filósofa Djamila Ribeiro disse certa vez que não basta combater o racismo é necessário ser 
antirracista. Qual o papel da Educação na luta antirracista? 

Na verdade, essa frase é da ativista Angela Davis, no qual deixou um legado e é muito fortalecido pela 
Djamila. No cenário atual social, vai muito além dizer que “tem um amigo preto” ou não ofende um preto 
e, portanto, não se é racista. Dizer que não existe mais racismo é uma falácia, é necessário orientar os 
próximos para que eles levem adiante o comportamento antirracista. Isso envolve entender lugar de 
fala, modificar paradigmas criados nas palavras como “criado-mudo”, “mulata”, “denegrir”, reconhecer 
privilégios brancos e entender a necessidade de reparação histórica. 

 O papel da educação é o foco da conscientização, a luta para combater esse 
comportamento em looping que vem de um racismo estrutural persistente e injusto. 
Enquanto não educarmos desde os estágios iniciais da educação quanto a uma 
sociedade igualitária, a reprodução será excludente.  



A tragédia nas costas e a (des)esperança no olhar 

Prof. Dr. Afonso Medeiros 

14 



Experiências de Afonso Medeiros 

José Afonso Medeiros de Sousa é Graduado em Educação 
Artística/Artes Plásticas (UFPA), Especialista em Belas Artes 
(Universidade de Shizuoka, Japão), Mestre em Ciências da 
Educação/Arte-Educação (Universidade de Shizuoka) e 
Doutor em Comunicação e Semiótica (PUC/SP), Afonso 
Medeiros é Professor Titular de Estética e História da Arte da 
Universidade Federal do Pará, atuante na Faculdade de 
Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Artes. 
Bolsista Produtividade do CNPq (desde 2016), foi Vice-
Presidente (1990-1992) e Diretor de Relações Institucionais 
(2011-2012) da FAEB e Presidente (2013-2014) da ANPAP. 
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(para Zélia Amador de Deus, no dia de seu aniversário) 

 

Prestemos atenção na Balsa da Medusa (1818-19) de Théodore Géricault (1791-1824). Não para apontar a 
composição em triângulos que empresta um dinamismo único a este óleo sobre tela de grandes dimensões 
(4,91mx7,16m). Nem para comentar sobre o soberbo jogo de luzes e sombras que resulta da deglutição 
tardia das lições caravaggescas, mas que por si só configura toda uma dramaturgia. Muito menos para 
dissertar sobre a incômoda miscelânea de características clássicas e barrocas numa obra concebida em 
plena vigência dos cânones neoclassicistas. E ainda menos para discutir os primeiros passos pictóricos de 
um romantismo ainda incipiente em terras francesas pós-revolução. 

Por ora, deixemos os formalismos e os estilismos de lado. 

 

A TRAGÉDIA NAS COSTAS E A (DES)ESPERANÇA NO 
OLHAR 

Pouco importa se entre os sobreviventes amontoados naquele arremedo de bote salva-
vidas há um personagem que é cara e focinho de Delacroix, ou se a figura da desolação 
de um pai com o filho morto no colo é uma pungente refeitura da Pietá de Michelangelo 
que o autor tinha visto alguns anos antes em sua longa viagem entre Roma e Florença. 
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Em vez disso, observemos aquele corpo negro, quase em pé em cima de um barril (de pólvora, de água, de 
vinho?), sustentado por companheiros de infortúnio e que agita uma bandeira rota do império, aquela 
mesma recentemente bafejada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Vemos unicamente suas costas e suas pernas musculosas. Seu corpo não exala a morte das carnes quase 
esquecidas na popa. Ao contrário, esse corpo negro na proa ostenta a vigorosidade e a petulância da 
juventude, talvez já amaciada na lida com um ofício subalterno qualquer. 

Não é o único corpo negro em cena – há pelo menos outros três, um deles inconsciente. A presença de vários 
corpos negros, algo inusual nas grandes pinturas neoclássicas e românticas que lhe são vizinhas nos 
labirintos do Louvre, já são indícios de que naquela balsa se empilharam corpos tratados como refugo 
social – alguma semelhança com as balsas de refugiados à deriva no Mediterrâneo? 

De fato, a pintura se refere ao naufrágio de uma fragata (A Medusa) da marinha real 
francesa que partiu com 400 pessoas (dos quais cerca de 160 tripulantes) de Rochefort 
em direção ao porto de Saint-Louis no Senegal (então “devolvido” ao domínio francês 
pelo Reino Unido) em 1816. A Medusa encalhou num banco de areia na costa africana 
entre a Mauritânia e o Senegal. Para os 400 passageiros (incluindo o futuro governador e 
sua família) só havia 250 lugares nos botes salva-vidas. Os cerca de 150 restantes foram 
aglomerados numa jangada construída às pressas, a princípio puxada por um dos botes, 
mas logo deixada à própria sorte. Depois de assassinatos de amotinados, sacrifícios dos 
mais débeis e práticas de canibalismo em nome da sobrevivência, a balsa foi encontrada 
por acaso pela fragata Argus após 13 dias e com somente 10 ou 15 sobreviventes. 
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Géricault, que dedicou 3 dos seus 33 anos de vida à produção dessa pintura, não se contentou com os 
relatos jornalísticos sobre esse que se tornou um escândalo nacional por causa da incompetência do 
comandante e da inépcia das autoridades que não moveram uma palha para o resgate – pelo visto, o 
cinismo “humanista” ocidental vem de longa data. 

Além de reunir o material jornalístico da época, o pintor entrevistou dois ou três sobreviventes, construiu 
uma maquete da balsa e esculpiu figuras de cera dos personagens, pediu que amigos e conhecidos 
posassem como modelos, estudou cadáveres e membros amputados para certificar-se das tonalidades de 
corpos em vários estágios de putrefação, fez algumas viagens pela costa francesa para perceber os 
humores do mar aberto e hesitou muito antes de escolher como tema o momento em que os náufragos 
viram uma embarcação no horizonte, mas que, finalmente, nem se apercebeu dos sobreviventes à deriva. 

Depois de 3 anos de estudos e experimentos obsessivos, Géricault concluiu a obra em seis meses no silêncio 
e na solidão de seu ateliê – uma verdadeira tese. 

Não fosse alguma permissividade poética – como o mar revolto e os corpos escultóricos 
do maneirismo italiano –, a Balsa da Medusa quase poderia ser classificada como 
fotojornalismo ou, pelo menos, uma reconstituição bastante criteriosa dos fatos a partir 
do testemunho dos sobreviventes. O resultado mistura realismo e idealismo numa 
narrativa do drama humano espelhado num palco montado para a encenação do horror, 
da desolação, da esperança e da euforia (nessa ordem, se quisermos fazer uma leitura 
seguindo a diagonal que atravessa o quadro da esquerda inferior para a direita superior). 
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Mas voltemos àquele jovem negro que, dando momentaneamente as costas para o horror e a desolação, 
acena confiante para a esperança. Quem é ele? O que fazia numa viagem destinada à (re)colonização de 
seus iguais? Tinha consciência do símbolo que carregava nas mãos para produzir um desesperado aceno à 
vida? Aspirava à liberdade, à igualdade e à fraternidade pós-naufrágio ou se contentaria com uma sobrevida 
em tudo igual àquela que levara até aquele momento? Que vida tinha levado até aquele instante em que o 
odor da morte não lhe impedia o gesto dramaticamente esperançoso? De onde provinha tal capacidade de 
resistência? 

Prestemos atenção em outra obra: um dos vários retratos que Géricault pintou e usou como estudo para 
compor a Balsa da Medusa, atualmente no acervo do Getty Museum. É um retrato magistral, dotado de 
uma pegada psicológica rara mesmo entre os grandes pintores. Retrata um negro em nada esbranquiçado, 
infelizmente deixado ao anonimato geral dos modelos da época. Não sorri, não ostenta honrarias ou 
distinções. Usa camisa e casaco puídos, em tudo similares aos usados pelas tropas napoleônicas recém 
desmobilizadas. Teria sido um desses soldados rasos? Um amigo do pintor? Quiçá o rapaz musculoso que 
acena para a esperança de sobrevivência na proa daquela jangada improvisada e abandonada às aflições de 
um naufrágio, sem chances de retorno a uma Ítaca qualquer? 

Se foi ou se não foi, por que chora esse belo e sofrido mancebo? Por quem os sinos 
dobram nesse olhar lacrimoso e insone? Seria um olhar marejado pelo bafo aterrador e 
petrificante da Medusa branca navegando em direção à desumanização do preto? Teria 
perdido entes queridos nessa odisseia imperialista? Ou seu olhar lacrimoso é também 
uma oração pela sobrevivência? 
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São algumas perguntas certas entre tantas respostas incertas. Mas pouco importa. O que importa é que 
esse retrato, em sua sofrida ternura e posto em devida relação com os corpos negros que aparecem na obra 
final, nos obriga a pensar o lugar destinado ao negro na colonização de ontem e na neocolonização de hoje. 

Afinal de contas, “foi a nossa sociedade inteira que embarcou nesta jangada da Medusa (...)”, segundo as 
certeiras palavras de Michelet. 

Fig. 1: Théodore Géricault (1791-1824). 1819, A balsa da Medusa, 
491x716cm, óleo sobre tela, Museu do Louvre. 

Fig. 2: Théodore Géricault 
(1791-1824). C. 1818-19, 
Estudo de um modelo, 
óleo sobre tela, 
47x38.7cm. Paul Getty 
Museum, Los Angeles). 



Refletindo o antirracismo no ensino da Arte 

 Profa. Ma. Nélia Fonseca e Profa. Ma. Rita Cabral 
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Experiências de Nélia Fonseca 

Nélia Lúcia Fonseca é doutoranda em Artes pelo 
PPGARTES-UFPA, participa do grupo de pesquisa Arte, 
Memória e Acervos na Amazônia, Mestra em Educação 
Cultura e Comunicação pela FEBF-UERJ, Especialização 
em Educação, Cultura e Organização Social pelo 
ICED/UFPA e Graduação em Educação Artística - 
habilitação Desenho pela União das Escolas Superiores 
do Pará (1991). Professora de Arte da Fundação Escola 
Bosque Prof. Eidorfe Moreira atuando na Educação de 
Jovens e Adultos. 
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Experiências de Rita Cabral 
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Rita de Cássia Cabral Rodrigues de França é 
doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em 
Artes-PPGARTES da Universidade Federal do Pará. 
Possui mestrado em Educação na linha de Currículo e 
Formação de Professores pela Universidade Federal 
do Pará (2013). Licenciada em Educação Artística com 
habilitação em Artes Plásticas pela Universidade 
Federal do Pará. Atualmente é professora da Escola 
de Aplicação da Universidade Federal do 
Pará/EAUFPA. Membro do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa sobre Formação de Professores e Relações 
Étnico-Raciais - GERA/IFCH/UFPA. É membro da 
Associação Brasileira de Pesquisadores Negros 
(ABPN)  
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A Arte é capaz de desvelar, de anunciar, de denunciar muitas situações de racismo, de desrespeito à 
diversidade, de desigualdade de gênero, homofobia, dentre outras questões correlatas. Para todas 
essas questões há um artista a mostrar, a denunciar ou anunciar, nos convidando a olhar e escutar com 
cuidado, justamente nos provoca a refletir sobre a questão racial à brasileira, levando-nos a uma análise 
crítica da sociedade em que vivemos.  

REFLETINDO O ANTIRRACISMO NO ENSINO DA ARTE 

É possível perceber isso em todos os campos artísticos, por exemplo, a obra de 
Rosana Paulino, como artista, mulher negra, aborda em seus trabalhos os traumas da 
escravidão, da diáspora africana. Com a Série Bastidores, os trabalhos da artista nas 
figuras 1 e 2, nos convida a nos debruçarmos pela janela do nosso olhar e fazer essa 
leitura construindo sentidos e significados, mulheres negras, com costuras violentas 
em suas bocas, olhos e gargantas, denunciando o silenciamento da mulher negra 
brasileira.  
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Figura 2  -  Série Bastidores 

Fonte: https://www.google.com/search?q=obras+de+Rosana+Paulino 

Figura 1   -   Série Bastidores 
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Assim, também temos as obras de Renata Felinto que nos faz refletir sobre a população negra a partir de 
sua própria experiência de vida, faz os “Afro pesquisa de mulheres de outros povos e culturas, pesquisa  
de adereços e pintura corporal. Mas há também artistas do teatro, da dança e da música que criam suas 
artes a partir do tema da discriminação racial, dessa forma, combatem o racismo reproduzido por 
séculos e cristalizado no imaginário social da sociedade brasileira, se interpõem como artistas a partir de 
seu lugar de fala, como diz a filosofa Djamila Ribeiro (2019).  

Todo esse trabalho artístico já pode ser levado e explorado em sala de aula pelo viés pedagógico e 
artístico. É esse, portanto, o papel que cabe ao ensino/aprendizagem da Arte nas escolas, levar para os 
estudantes as obras e os artistas negros que trazem o tema da discriminação racial, da história das 
ancestralidades afro-brasileira para justamente por meio da abordagem triangular de Barbosa (1998): 
contextualizar, fruir e fazer, adentrar nessa temática para promover educação antirracista, França (2020) 
corrobora, A arte pode e deve ser um exercício belicoso/transgressor num movimento de 
desobediência aos padrões ético, artístico/estético impostos por grupos dominantes, subvertendo a 
lógica do poder. 

O antirracismo é a postura vigilante de nosso próprio comportamento, exige uma 
postura colaborativa entre brancos e negros, exige encontrar soluções advindas da 
cooperação, exige conhecer o que é ser discriminado pela cor da pele, exige visibilizar 
a realidade de pessoas negras na sociedade brasileira. Para nos inteirarmos bem 
sobre atitudes antirracistas é preciso conhecer os percalços enfrentados por negras e 
negros, por isso, o livro da filósofa Djamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista é um 
bom começo para o conhecimento do tema. 
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Em alguns momentos vivemos avanços na luta antirracista, como a homologação da   Lei nº 11.645 de 8 
de março de 2008 que torna obrigatório o estudo da História e a Cultura Afro-brasileira, Africana e 
indígena, mas ainda não é suficiente pra descolonizar nossas mentes, por isso, ainda é necessário uma 
vigilância constante e a denúncia de ações racistas contra homens ou  mulheres negr@s, porque não 
basta dizer que não é racista, é preciso ter atitude antirracista e cobrar implementação de políticas 
públicas para aprovação de projetos culturais que abordem a cultura pluriétnica brasileira. 

Temos visto isso com mais constância agora que existem as redes sociais e muitas 
pessoas filmam situações de racismo e expõem esses acontecimentos em suas redes 
sociais e essas denúncias viralizam e vai do local/global, circula o mundo quase que 
em tempo real, como a morte de George Floyd por policiais nos Estados Unidos e/ou 
com João Alberto Silveira Freitas que foi espancado até a morte por seguranças do 
supermercado Carrefour em Porto Alegre/Brasil. Esses acontecimentos trazem à tona 
o problema da discriminação racial e isso passa a ser visibilizado por milhares de 
pessoas que vão as ruas mesmo em plena pandemia para protestar diante desses 
acontecimentos, tão injustos e desumanos que precisam ser denunciados e devem 
ser combatidos, pois são situações que expõe o racismo de forma efetiva e violenta. 
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No período de governos progressistas aqui no Brasil, através das políticas afirmativas, lutas advindas do 
movimento negro, tivemos a chance de ver várias pessoas negras aparecendo na cena artística 
brasileira como Rosana Paulino, Rafael Bqueer e Renata Felinto, dentre outr@s nas artes visuais, assim 
como atores e atrizes negr@s protagonizando novelas e filmes e não mais em papeis subalternos, bem 
como na música, cantores negr@s como Luedji Luna, Linniker e Iza, mas ainda não é suficiente, pois há 
um racismo estrutural que é mais difícil de combater e isso não se dá apenas na arte, mas em várias 
atividades, como na política, no jornalismo, nas academias. Ribeiro (2019, p. 14) alerta: “Mesmo que uma 
pessoa pudesse se afirmar como não racista (o que é difícil, ou mesmo impossível, já que se trata de 
uma estrutura social enraizada), isso não seria suficiente”.  

Acreditamos que esse cenário da visibilidade, do estrelato e do protagonismo de artistas negro tem 
aumentado a cada ano. A arte afro-brasileira vem sendo mostrada pelo próprio artista afrodescendente 
e trazendo para o debate público muitas coisas que antes eram latentes. Ribeiro (2019, p.14) chama a 
atenção: Inação contribui para perpetuar a opressão. 

O movimento “Vidas negras importam”, veio mostrar para o mundo inteiro que não há 
mais possibilidade de se permitir a morte de pessoas negras por motivos fúteis, pois 
são condenadas à morte pelo simples fato de terem a pele negra. O racismo, o 
preconceito e a discriminação ainda são heranças de um passado escravagista do 
processo civilizatório colonialista e violento com pessoas de outros povos e culturas 
fora do eixo europeu. 
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Percebemos mudanças nesse cenário – lentamente, é verdade! Mas estão acontecendo! Inclusive esse 
passado violento traz à tona discussões pertinentes como as mulheres negras com ascensão aos cargos 
públicos nos Estados Unidos com a eleição de 2020 a vice-presidente eleita é Kamala Harris, mulher e 
negra, no Brasil, várias mulheres negras foram eleitas como vereadoras e prefeitas das cidades, como 
Suéllen Rosim¹ , assumirá a prefeitura de Bauru/SP, nessa mesma perspectiva de ações antirracistas 
destacamos as retiradas das estátuas de escravagistas de posição de destaque.  

O movimento negro continua ativo, continua expondo o racismo estrutural em que vivemos, continuar 
buscando caminhos para uma sociedade mais justa e igualitária, mesmo o movimento negro sendo 
também diverso e discordante em certos aspectos, há uma luta comum que é a valorização da cultura 
negra e de homens e mulheres negr@s, a luta contra a discriminação racial e a arte/educação tem um 
papel fundamental nessa luta, pois  Barbosa afiança que: “Somente a ação inteligente e empática do 
professor pode tornar a arte ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual e o 
comportamento de cidadão como fruidor de cultura e conhecedor da construção da sua própria nação” 
(2002, p. 14). 

A educação como nos diz Paulo Freire (2019) deve ser libertadora, isso significa, que 
devemos construir uma educação dialógica, de escuta, conhecer a visão do mundo 
dos estudantes e buscar superar uma visão ingênua, transformando essa em uma 
visão crítica de compreensão do mundo. Sendo assim, o professor(a) e toda a escola 
deve intervir e atuar para uma educação antirracista, respeitando as diferenças, 
combatendo a discriminação racial, de gênero e de orientação sexual. 

  https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2020/12/01/apos-ofensas-racistas-prefeita-negra-
eleita-em-bauru. Acesso em 07/12/2020. 
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Sabemos que é uma luta difícil por toda uma cultura formada na sociedade durante muitos anos, mas a 
cada ação racista, a escola não deve se omitir, é preciso combater, problematizar e dialogar, e preciso 
estar vigilante a cada ação e como já disse um proverbio africano: “É preciso uma aldeia inteira para 
educar uma criança”, isso significa que não é papel somente do professor, mas também da escola, da 
igreja, da família e todo lugar que essa criança frequente, portanto é uma educação na sua 
integralidade, com valores de respeito, colaboração e responsabilidade. 
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Experiências de Rubens de Souza 

Rubens é artista plástico, professor e pesquisador, 
residente em São Paulo. Mestre em Educação. 
Licenciado em Artes Plásticas, foi também diretor 
sócio da Artimagem Publicidade e Propaganda. 
Atualmente coordena o curso de Artes Visuais da 
Universidade Metropolitana de Santos, além de 
elaborar expressões artísticas em técnicas 
diversificadas. 

 

Contatos:  

(11) 99883.7999 

prof.rubens@uol.com.br 
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As manifestações artísticas investigam e refletem sobre a decolonialidade no Brasil e as práticas 
hegemônicas que ampliam pensamentos e ações, em diferentes segmentos sociais, como no setor 
econômico, social, cultural e religioso. 

Diante dos fatos, faz-se necessário refletir sobre o tempo presente, onde condutas extremistas são 
comprovadas em violência, intolerância, desumanização, preconceito, xenofobia, transfobia 
predominância de estereótipos, segregação, inimizades e extermínios. 

PRECARIZAÇÃO E VIOLÊNCIA 

O PASSADO AINDA PRESENTE 
O período colonial do Brasil se estabeleceu, a partir do envio de matéria-prima e 
riquezas naturais para Portugal. Esse fato se consolidou com a mão de obra escrava 
dos povos originários, que aqui viveram. Paralelamente, os valores culturais 
europeus e cristãos fizeram parte do processo colonizador e a formação da 
sociedade se organiza por ideais latifundiários, aristocracia e escravidão, para uma 
base econômica agrícola e exploração de ouro, minérios e pau-brasil. 



34 

O sequestro dos povos Africanos que foram trazidos para o Brasil impôs um apartheid do povo afro-
brasileiro é percebido até os dias atuais. Nesse contexto social, a educação, os bens e serviços sociais 
eram favoráveis às elites brancas que viviam e exploravam as riquezas naturais e o território nacional. 
Não havia o sentido de organização social, entre todos os protagonistas e/ou pertencimento a uma 
pátria. Os procedimentos desenvolvimentistas privilegiavam os ricos, os letrados e os que participam da 
cena política.  

O período de exploração de minérios, em especial o ouro fortalece a uma classe 
social intermediária, que reivindicou os mesmos benefícios da elite dominante. A 
burguesia conquistou status social, junto à elite dominante portuguesa, a partir do 
conluio e apoio político das ações feitas no projeto colonizador para o Brasil.  O 
pensamento iluminista europeu, o conservadorismo econômico e o liberalismo de 
ideias cristalizaram o Período Colonial, a República e o tempo presente. 

 



CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: Empreendedorismo improvável 1 

Técnica: Linoleogravura e aquarela s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de adesivo e acrílica s/ vidro. 

Dimensão: 370 X 450 mm 
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: ECA 1 

Técnica: Linoleogravura, colagem e aquarela s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de pasta de cola adesiva e pastel seco s/ vidro. 

Dimensão: 370 X 450 mm 
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: Casa Grande 1 

Técnica: Linoleogravura, acrílica, colagem e desenho s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de tinta xilográfica e adesivo s/ vidro. 

Dimensão: 380 X 500 mm 
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: Casa Grande 2 

Técnica: colagem e aquarela s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de tinta xilográfica e adesivo s/ vidro. 

Dimensão: 380 X 500 mm 
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: ECA 2 

Técnica: Linoleogravura, acrílica e desenho s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de tinta acrílica e adesivo s/ vidro. 

Dimensão: 380 X 500 mm 
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: ECA 2 

Técnica: Linoleogravura, acrílica e desenho s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de tinta acrílica e adesivo s/ vidro. 

Dimensão: 380 X 500 mm  
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CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: Empreendedorismo improvável 2 

Técnica: Linóleogravura, acrílica, colagem e desenho s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Sobreposição de tinta xilográfica e adesivo s/ vidro. 

Dimensão: 380 X 500 mm 

41 



CRIAÇÕES 

Técnica mista 

 

Rubens, 2020 

Título: Empreendedorismo improvável 3 

Técnica: Linóleogravura e aquarela s/ papel Montval Torchon 300 gramas. 

Impressão UV s/ vidro. 

Dimensão: 480 X 600 mm 
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CRIAÇÕES 

Objeto 

 

Rubens, 2020 

Título: Sem remetente, não chega 

Técnica: Resina, Acrílico e projétil. 

Dimensão: 35 X 120 X 160 mm 

43 



CRIAÇÕES 

Objeto 

 

Rubens, 2020 

Título: Caixa de Engraxate 

Técnica: Madeira 

Dimensão: 300 X 390 X 400 mm 

Vídeo: EM ELABORAÇÃO 

Rubens, 2020 

Título: Empreendedorismo 
improvável 

Duração: 10 min. ( Em elaboração) 
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Construída em ferro forjado é constituída de argola que é presa ao pescoço de onde parte uma haste 
que se projeta acima da cabeça do escravo finalizando em três pontes recurvas.  

Trata-se de um instrumento de contenção para coibir fugas.  

O Código Criminal de 1830 previa severas penas aos escravos, como as galés perpétuas e a pena capital. 
De grande aplicação era a pena do artigo 60, que consistia no açoite e no uso de gargalheiras como 
penas decorrentes da prática de atos previstos como crime.  

Atualmente, algumas atividades laborais impõem ao indivíduo a pobreza. O simbólico explora a 
Gargalheira, para evidenciar realidades presentes em nosso cotidiano. 

GARGALHEIRA INSTRUMENTO DE CONTENÇÃO E 
CASTIGO DE ESCRAVOS 



LITERÁFRICA 

João Canda - Fundador 
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Experiências de João Canda 

Nascido em Angola, do grupo étnico Bakongo, um povo bantu do norte de Angola, mas com extensão 
em outros países africanos cuja língua falada é o Kikongo.  

Formado em Psicologia, Escritor, Palestrante Internacional, Promotor Literário. Coordenador Editorial 
a cerca de nove anos, possibilitando escritores e pesquisadores Africanos publicar suas obras quer de 
pesquisa como de literatura Africana nos vários países Africanos, Brasil e outros países da América 
Latina. 

É fundador e diretor do LiterÁfrica, uma instituição que desenvolve no Brasil projetos e programas na 
área da literatura africana, educação e intercâmbio cultural com os países Africanos. 
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Como Palestrante e conferencista, é convidado por vários instituições e em vários 
países para partilhas suas experiências, reflexões e lançar suas obras de pesquisa 
e literatura, sendo suas últimas obras lançadas:: “Contexto ou Pretexto?”, 
Nostalgia do meu Querer´´ e recentemente lançou o livro de contos africanos 
‘‘Salve o Reino da Damba’’. 

É o primeiro Africano a se tornar membro da União Brasileira de Escritores-UBE, 
assim como é membro da Associação Internacional de Escritores e Artistas-
LITERARTE. 
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Literáfrica é uma iniciativa do escritor, produtor cultural, palestrante e consultor editorial, o angolano 
João Canda, visando contribuir na promoção da cultura africana no Brasil através da literatura e outras 
manifestações culturais - uma necessidade que o Brasil e o mundo vêm sentindo.  

Fazem parte desta iniciativa a realização de palestras, feiras, conferências com escritores africanos, 
edição e lançamentos de livros de escritores africanos, espaços para diálogos sobre as questões raciais e 
valorização da cultura africana, incentivo à leitura de obras de escritores africanos e conhecimento de 
suas diversas culturas - dança, música, cinema e teatro.   

Sendo a literatura africana o núcleo do Literáfrica, nosso propósito é facilitar o encontro entre o público, 
o universo de escritores africanos e as diversas atividades. 

SOBRE A LITERÁFRICA 

Contando com uma equipe de profissionais e parcerias comprometidos, o impacto 
de nossas ações tem sido considerável e vem despertando interesses por parte do 
Brasil e de muitos outros países da América Latina. 

Nosso compromisso é, em especial, com as escolas e Universidades. Temos levado o 
projeto a essas instituições sob o lema: Literatura Africana, Educação e Intercâmbio 
Cultural. E Por isso, nossas iniciativas vem atraído participantes de todo Brasil e 
outros países. 
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Alguns dos projetos: 

- CLUBE DE LITERATURA AFRICANA. https://www.literafrica.com/clube 

- PORTAL DO PALESTRANTE AFRICANO: https://www.literafrica.com/portaldopalestranteafricano 

- LIVRARIA AFRICANA: https://www.literafrica.com/livrariaafricana 

- Capacitação & Intercâmbio em Contação de Histórias africanas: projeto de capacitação de professores 
e interessados de forma geral em contação de histórias africanas, por meio do intercâmbio e experiência 
africana, contribuindo, desse modo, para um melhor entendimento e aplicação da contação de histórias 
africanas no desenvolvimento de novos leitores em salas de aulas, bem como em outros ambientes.  

SOBRE A LITERÁFRICA 

Mais de 500 pessoas já foram formadas desde o começo de Setembro, inclusive 
duas publicações em livro dos trabalhos dos participantes, intitulado ``Coletânea de 
Contos Africanos – Processos Criativos. Vol I e II. Em 2021 novos turmas serão 
abertas.  

- Encontro Internacionais com Escritores Africanos. Na sua terceira edição, mais de 
dez mil pessoas já passaram nesse evento que é considerado como sendo o maior e 
mais amplo de literatura africana no Brasil. Escritores de vários países africanos 
ocupam os espaços de fala no evento que reuni profissionais e interessados em 
descortinar uma africana apresentada por escritores africanos. A 4 edição do evento, 
acontecerá em 2020.  
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- FEAFRICA – Festival Conte Africano, é um novo projeto da Literáfrica para 2021, onde participarão os 
participantes de todas turmas da Capacitação e Contação de Histórias Africanas criadas e a serem 
criadas até Maio de 2020. Portanto, interessados em participar dessa que será a maior festa literária de 
contação de histórias africanas, fique atento e participe de uma das turmas. 

Para Literáfrica, o Continente é uma referência mundial antropológica e cultural. África tem uma longa e 
antiga tradição de escrita - tradição que, felizmente, persiste até hoje. A história do mundo sempre 
esteve conectada com a sociedade africana.  

Portanto, preservar a memória é umas das formas de reafirmar o papel do continente e fortificar os laços 
entre o Brasil e o berço da humanidade. Esse laço pode ser sentido nas mais diversas manifestações 
culturais do povo brasileiro, não só na literatura mas também na religião, culinária, música, dança, moda 
e costumes.  

A África está presente no dia a dia e sempre teve grande influência na base cultural 
do povo brasileiro. Por isso, a Literáfrica vem desenvolvendo iniciativas que reforçam 
os laços entre África e o Brasil, com mais educação, literatura e intercâmbio cultural.  
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A Literáfrica Editora, vem possibilitando escritores e pesquisadores africanos a publicar suas obras quer 
de pesquisa como de literatura nos vários países Africanos bem como, tem promovido de forma eficaz 
uma África que não é lida em vários países.  

A Literáfrica Editora tem apostado em autores da nova geração, pois entende e reconheço o impactante 
trabalho que realizam, de retorno as nossas origens e do trazem no papel as riquezas da nossa oralidade, 
mostrando ao mundo a ampla e complexa diversidade africana.  

Autores e pesquisadores brasileiros que publicam obras sobre assuntos africanos têm cada vez mais se 
interessado em trabalhar com a Literáfrica Editora, por entenderem a qualidade e a seriedade com quem 
trabalhamos os assuntos e obras relacionadas ao continente berço, a possibilidade dessas obras serem 
também lidas em África. 

SOBRE A EDITORA 

As politicas editorias, você encontra em nosso site: https://www.literafrica.com/editora 



ALGUNS DOS PROJETOS 
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