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RESUMO: Decorridos mais de 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, 
faremos uma análise sobre a contribuição dos negros e negras para a civilização 
e a cultura nacional, sob a égide dos Direitos Humanos, não só relativos aos 
aspectos legais do Ordenamento pátrio e tratados internacionais, mas também 
como a arte pode instrumentalizar a concreção da cidadania dessa população. 
No curso da história, direitos humanos e cidadania encontram-se imbricados, 
sendo impossível dissociá-los. O conceito de cidadania é de definição complexa, 
o qual inclui diversas dimensões. Há uma tendência em dividi-la em direitos civis, 
políticos e sociais, entretanto o exercício da cidadania plena, que combine 
liberdade, participação e igualdade para todos parece ser uma eterna utopia. Ao 
se considerar que os direitos humanos se traduzem em direitos fundamentais da 
pessoa humana, os quais são indispensáveis como forma de garantir a 
participação plena na vida social, estabelecemos o elo de ligação entre cidadania 
e direitos humanos. Em razão disso, o Estado deve assegurar os direitos 
básicos, tais como a vida, a moradia, a educação, a informação, considerando 
que qualquer prática em desfavor dessas premissas poder-se-ia concluir a 
existência de violação de direitos humanos, redundando em prejuízo ao 
exercício da cidadania. Quando se fala em arte e negro, de um modo geral, logo 
o pensamento se direciona para a música, a dança ou para os personagens 
eternizados nas telas de Cândido Portinari e Tarsila do Amaral , que o fizeram 
com maestria, contudo é essencial destacar a importância do retratado ser o 
retratante, sujeito ativo, com suas qualidades técnicas e inventividade artística. 
Dito isto, a pesquisa bibliográfica, documental, qualitativa, dedutiva, indutiva e 
analítica, se funda em trazer à luz artistas negros, atuantes do século XX aos 
dias atuais, em terras brasileiras, os quais imprimiram em suas telas temas 
diversos da escravidão, como paisagens, retratos, pintura histórica, costumes, 
ilustrando que o negro é, e sempre foi, protagonista de sua história. Após a 
abolição, os irmãos Artur e João Timotéo da Costa são exemplos da contribuição 
de brasileiros negros na construção da identidade artística nacional. As pintoras 
negras retratam em tintas a realidade e a cultura brasileira. Maria Auxiliadora da 
Silva ilustra os negros, livres do jugo do trabalho escravo, cidadãos, em 
situações do cotidiano. Tainá Lima (Criola) faz arte em grafite, atualiza o conceito 
de arte e representatividade pelas ruas do país. Apesar das diversas conquistas 
alcançadas pelos os negros até o momento, ainda urge que políticas afirmativas 
efetivas sejam implementadas para o resgate e o exercício da cidadania plena 
por todos os brasileiros, independentemente da cor da pele, como forma de 
reconhecimento da dignidade inerente aos membros da família humana, com 
fundamento na liberdade, na justiça e paz mundial. 
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