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do

democracia racial brasileira
é, na verdade, apenas um
mito. Ela aparece na ten-
tativa de atitudes "politi-
camente corretas", como
se convencionou chamar a
prática da normalidade, em

especial nos discursos da classe política. E
morre aí. A rigor, no cotidiano das ruas, es-
colas, empresas, clubes, associações, bares
e repartições públicas, ela nunca foi e não
é uma realidade. E, se algo de concreto não
for feito, talvez nunca venha a ser. Até por-
que, sob o dissimulado manto de uma verda-
de genética — a de que os seres vivos nunca
são iguais —, a grande maioria dos brasilei-
ros ainda esconde seus preconceitos raciais,
principalmente com relação à raça negra.

Na busca de concretas respostas para a
questão, mais do que tão-somente encobrin-
do falsas justificativas, pode-se perceber
que esse racismo brasileiro, muitas vezes
imperceptível, mas real, é fruto da origem
do negro neste país. As mesmas correntes
que, nos navios negreiros, trouxeram levas
de homens e mulheres da África para o Bra-
sil durante o Império, estabeleceram, des-
de o princípio, muitas diferenças sociais.
Os negros "nasceram" escravos no Brasil,
descoberto e colonizado pelo branco portu-
guês. Isso se agravou pela falta de oportuni-
dades que, ao longo destes mais de 500 anos
de nossa história, seguiu inferiorizando o
negro em relação às demais raças.

A LIBERTAÇÃO PELA ARTE

O negro africano que desembarcou no Brasil
logo após o descobrimento do País, embora
reprimido pela condição de escravo, muito
cedo libertou sua arte. E libertou-se, men-
tal e espiritualmente, para a vida por meio
dela. Um dos mais importantes intelectuais
negros do Brasil, Cruz e Souza, jornalista e
poeta catarinense, escreveu: "A verdadeira,
a suprema força da arte está em caminhar
firme, resoluto, inabalável, sereno, através
de toda a perturbação e confusão ambiente,
isolado no mundo mental criado, assinalan-
do com intensidade e eloqüência o mistério,
a predestinação do temperamento".

Ironicamente, a mesma Igreja Católica,
cúmplice dos poderosos na prática da escra-
vidão, também abriu espaço para a presen-
ça negra nas artes. Vários foram os artistas
da raça que, nos tetos e altares de templos
religiosos por todo o País, deixaram marca-
dos os traços de seus talentos para a escultu-
ra e a pintura. A começar por Antônio Fran-
cisco Lisboa, o Aleijadinho, com destacada
presença em Minas Gerais, e Valentim da
Fonseca, o Mestre Valentim, com magnífi-
cas obras no Rio de Janeiro, depois seguidos
pelos pintores José Teófilo de Jesus, Francis-
co das Chagas (o Cabra), Manoel da Cunha e
Leandro Joaquim, sem esquecer o santeiro
Manuel Inácio da Costa. O trabalho desses
e de outros artistas afro-brasileiros determi-
nou uma importante miscigenação cultural,
que permanece viva até os nossos dias.
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Anunciação, estudo para o teto da
Igreja do Pilar, óleo sobre tela, sécu-
lo 18 / Anunciación, estúdio para ei
techo de Ia Iglesia del Pilar, óleo sobre
tela, sigla 18 José Teófilo de Je-
sus (1758-1847), baiano, estudou em
Portugal, fez painéis para várias igre-
jas em cidades do Nordeste brasileiro.

l

Ecce Homo, óleo sobre madeira, século 18
/ Ecce Homo, óleo sobre madera, siglo 18

Jesuíno Francisco de Paula Gusmão
(1764-1819), conhecido como Frei Jesuí-
no do Monte Carmelo, paulista, viveu
entre Itu e São Paulo, e suas obras estão
em capelas e igrejas das duas cidades. Foi
também músico e poeta.

Vale ressaltar que muitos artistas bran-
cos no contato com a pintura de seus cole-
gas negros acabaram por africanizar sua
linguagem, o que demonstra a força de
uma raça, a marca de um talento expresso
em linguagem única e sem interferências.
Uma arte contestatória, mas, igualmente,
impregnada de emoção e de respeito à na-
tureza, cheia de amor à vida. Mesmo ten-
do sua própria expressão religiosa (o can-
domblé) perseguida e proibida, os artistas
negros souberam estabelecer um sincretis-
mo com o catolicismo dominante, criando
obras com sutis detalhes que lhe valoriza-
ram o conjunto pelo ineditismo. A caracte-
rística básica da arte africana é não retratar
a realidade, mas construir imagens libertá-
rias que expressem seu ideário. A preocupa-
ção com o simples está presente no popular
e no erudito da pintura negra. Sua estética
apresenta comprometimento com redução
e as formas básicas.

A diversidade cultural brasileira é algo
inconteste diante da diáspora estrangeira
que nos determinou ser um povo sem rosto,
sem identidade, sem jeito próprio de ser. So-
mos mescla de diferentes raças que, por sé-
culos, ajudaram-nos a construir este Brasil

Bandeira de procissão da Paixão de Cristo, século 18
/ Bandera de procesión de Ia Pasión de Cristo, siglo 18

Joaquim José da Natividade (sem registro de nasci-
mento e morte), mineiro, só recentemente foi identifica-
do como autor de afrescos em forros de igrejas de Minas
Gerais, notadamente na mística cidade de São Tomé das
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- retrato do mundo. Buscar um perfil bra-
sileiro, sem dúvida, passa pela nossa alma
africana. Conhecer a arte dos que souberam
ler e expressar a presença negra no Brasil é
tão necessário quanto descobrir o passado,
entender o presente e desenhar o futuro.

São João Nepomuceno, óleo sobre madeira, século 18
/ San Juan Nepomuceno, óleo sobre madera, siglo 18

Veríssimo de Souza Freitas (sem registro de nascimen-
to e morte), baiano, viveu e pintou no final do século 18,
tem obras em várias igrejas de Salvador. /

Feiticeira, óleo sobre tela / Hechicera, óleo sobre tela,
1890 Antônio Rafael Pinto Bandeira (1863-1896),
fluminense, descendente de escravos, estudou e lecionou
no Rio de Janeiro e em Salvador. Pintou excelentes paisa-
gens e marinhas, sendo considerado um dos melhores no
gênero do século 19. / Descendiente de esclavos, estudió y
dio lecciones en los estados de Rio de Janeiro, donde nació,
y Salvador. Pinto excelentes paisajes y marinas, considera-
do uno de los mejores de su época en el género.

Natureza-Morta, óleo sobre tela / Naturaleza Muerta,
óleo sobre tela, 1884 Estêvão Silva (1845-1891), ca-
rioca, foi pintor e professor, estudou na Academia Impe-
rial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Consagrado como
autor das mais belas naturezas-mortas dos anos 1800. /
Carioca, fue pintor y profesor, estudió en Ia Academia Im-
perial de Bellas Artes de Rio de Janeiro. Consagrado como
autor de Ias más bellas naturalezas muertas del siglo 19.

PANORAMA DA PINTURA NEGRA
Do século 18 aos nossos dias, os artistas ne-
gros do Brasil exerceram sua arte contem-
plando desde temas religiosos, passando
por paisagens, naturezas-mortas e retra-
tos, até simplesmente signos, sempre com
a mesma força, elegância e talento. No Mu-
seu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera,
capital de São Paulo, dirigido por Emanoel
Araújo, é possível conhecer uma boa mos-
tra do melhor da arte negra do Brasil, repre-
sentada nestas páginas por alguns de seus
mais expressivos pintores.

Camarões, óleo sobre tela / Camarones,
óleo sobre tela, 1916 Emmanuel Hec-
tor Zamor (1840-1917), baiano, pintor e
cenógrafo, foi adotado por franceses, vi-
veu em Paris e conviveu com Cézanne, Re-
noir e Monet, Sua obra é muito valorizada
por existirem muito poucos quadros sal-
vos de um incêndio que destruiu seu acer-
vo. / Del estado de Bahia, pintor y escenó-
grafo, fue adoptado por franceses, vivió en
Paris y convivió con Cézanne, Renoir y Mo-
net. Su obra está bastante cotizada por tra-
tarse de unos poços cuadros que se salvaron
de un incendio que destruyó su acervo.

Sem título, óleo sobre tela / Sin título,
óleo sobre tela, 1881 Antônio Fir-
mino Monteiro (1855-1888), carioca,
trabalhou como tipógrafo para estudar
arte. Com ajuda do imperador Pedro
II, foi morar em Paris, França. O me-
lhor de sua obra são paisagens pinta-
das ao ar livre. /
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Barcos, óleo sobre tela / Barcos, óleo
sobre tela João Timótheo da Cos-
ta (1879-1932), carioca, começou dese-
nhando na Casa da Moeda, depois estu-
dou na França. Pintou painéis para clubes
de futebol, hotéis de luxo e prédios públi-
cos do Rio de Janeiro. Morreu louco, in-
ternado em um hospício.

Emblema - Logotipo Poético, acrílica sobre tela / Emble-
ma - Logotipo Poético, acrílico sobre tela, 1970 Rubem
Valentim (1922-1991), baiano, pintor, escultor e jornalis-
ta. Viveu em Salvador, Rio de Janeiro e Roma. Sua obra,
abstrata e geométrica, traz o simbolismo e a redução for-
mal típicos da arte africana, / Pintor, escultor y períodista
de Bahia. Vivió en Ias ciudades de Salvador, Rio de Janeiro y
Roma. Su obra, abstracta y geométrica, trae el simbolismo
y Ia reducción formal, típicos del arte africano.
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Text Box
Fonte: Revista Abigraf, a.31, n.225, set. 2006, p.24-30.




