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Imagens: da Senzala Q Capela*

Paulo Cesar NU11es

A nossa epoca padece de urn acelera
do processo de esvaziamento de significados,
sem que estes, no entanto, sejam substituidos 
pdo menos por ora por novos valores gue
nos digam respeito tanto quanto aqueles pre
maturamente esquecidos. Assim, de detalhe em
detalhe, sutilmente, mas sempre com violencia,
vamos perdendo, em todas as areas do fazer
humano, a nossa propria essencia. Este feno
meno parece-nos universal, sintoma mais apa
rente de uma crise do espirito humano, perdi
do na rota tras:ada por uma racionalidade ab
surda, que vai castrando-lhe os sonhos, a consciencia e a vontade. Porem, e no
espa<;:o particular que habitamos, principalmente nos do terceiro mundo, seres
ricos em vivencias e em potencial mas pequenos frente a truculencia do "hor
ror economico", que mais fortemente 0 notamos. Pois, de arquitetos e cons
trutores das nossas proprias formas culturais, verno-nos, cada vez mais, obri
gados a atuarmos como meros e maus atores coadjuvantes, passando
apenas a decorar 0 papel que nos imp6em, atraves dos ardis da comunicas:ao
de massa, aqueles que se querem os unicos protagonistas da historia. Vamos
ficando, assim, sem rosto, sem voz e, 0 que e pior, sem memoria.
£. em boa hora, pois, que se publica este ensaio fotografico de
LAYCER TOMAZ, dando-nos, em conttapartida a esta situas:ao, as eviden
cias de que 0 reino ainda nao esta perdido e de que muitas coisas bel as e
necessarias - e sensibilidade para percebe-las - teimosamente sobrevivem,
buscando 0 momento de retomar 0 seu lugar em nossas vidas. Focando 0
que esti fora do eixo e do mercado, este insaciavel monstro, fez jus 0 fotogra
fo, para aIem da sua assinatura de artista, a sua formas:ao de historiador e a
sua praxis politica. Respondendo a esta necessidade de visao crftica e partici
pas:ao escolheu, entio, como tema, as belissimas Festa de Nossa Senhora do
Rosario e Festa de Sao Benedito, santos estes protetores e padrinhos dos
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negros e dos destitufdos. E sendo tais festas muito coloridas, preferiu registra
las em preto e branco, centrando 0 seu olhar no olhar e na expressao corporal
do outro, nao turvando assim seu carater de protesto e de ritual religioso em
prol de urn registro meramente carnavalesco e exotico, voltado para os olhos
apressados e desinteressados dos turistas.
Ao contrario, 0 que vemos aqui e a mais pura expressiio de que
alguns valores eticos, morais e espirituais teimam em permanecer intocados
pelos valores da economia de mercado. E e exatamente esta "reserva de
valores" 0 que de melhor os povos pobres e oprimidos tern a oferecer a este
tresloucado mundo que amea<;a sair dos seus eixos. Assim, serve este livro de
antidoto as imagens viciadas construfdas e veiculadas em grande velocidade
pela midia, quase sempre com interesses contrarios aqueles da popula<;ao que,
ingenuamente, as consomem. Nele, longe da encena<;ao e do simulacro hoje
dominantes, muito aU~m do folclorico, alem do espetaculo e alem mesmo da
rdigiao,o que encontramos sao simplesmente pessoas, seres humanos apenas,
paradoxalmente raros por exercerem sua sine era (e obseura) obviedade. Isso
nao e poueo, se levarmos em eonta a crescente desumaniza<;ao em que va
mos, pressionados a viver de urn modo que nao escolhemos, num rinno que
nao e 0 da dan<;a. E 0 que e melhor, e mais esperan<;oso: eonsegue este feito
o fotografo usando a propria estrutura criada pdo mundo contemporaneo,
numa saudavel inversao de sinais. Com urn olhar que aglutina 0 registro
fotojornalistieo e a expressiio artistica, de da, com a sua mfdia, visibilidade ao
invisivel, registrando 0 primitivo e essencial com a tecnologia de ponta, per
petuando e re-construindo a aura, 0 misterio isso que tanto contribui para
fazer do homem homem e da arte arte atraves da lucidez da camara foto
grafiea.
E ao enfocar a Congada, urn ritual negro de morte e ressurrei
<;ao, soma este livro mais urn merito aos acima apontados, que e 0 de chamar
nos a aten<;ao para a problematica do negro no Brasil. Seculos apos a sua
chegada a America e mais de urn seculo pass ado da Aboli<;ao da Escravatura,
nestas paginas 0 que vemos sao gestos e olhares que clam am por justi<;a e
s:i\.em fi~,() <iI:pefil.S Pl.r:a fc'Ste)'ar 'SU'a r:a~ll, porem em sinal de protesto e reivindi
ca<;ao. Sem duvida, estes rostos marcados e ttistes sustentando olhares des
confiados ou desafiadores denunciam que ser negro no Brasil, hoje, ainda nao
e urn destino Hell de ser eumprido; e que nao e mera fantasia a figura destes
guerreiros africanos, heroieamente lutando pda sobrevivencia e pela dignida
de, atraves da perpetuas:ao da sua eultura. E dando uma li<;ao de solidarieda
de, for<;a e persisteneia, que vao a rua. E se buseam, com fervor religioso, sua
origem e continuidade, nestas fotos olham tambem para frente, exigindo um
espa~o no amplo paind de informa~ao em que 0 mundo se transformou,
pois so assim, vistos realmente como sao, e no que fazem, serao eompreendi
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dos e respeitados.
Ao tratar desse mesmo ass unto, num estudo sobre a imagem do
negro no Brasil (A Cultura na Rua CampinasjSP, Papirus, 1989), indaga 0
antropologo Carlos Rodrigues Brandao: "Como era 0 rosto de Zumbi?" Eis
neste ensaio fotogriifico, e claro, nao a resposta (que devera ser coletiva) para
esta pergunta dificil, mas urn eco da propria pergunta, necessaria e insistente,
ressoando sobre 0 abismo da incompreensiio e da indiferen<,:a. E, mais do
que nunca, urge procurar pela resposta. Porque, sem sabermos quem e eomo
somos, sem vermos em nosso proprio espelho todas as nuan<;:as e brilhos da
nossa multipla face, nao conseguiremoll, no excludente embate da globaliza<;iio,
encarar as outras faces do mundo. Como diz, ironicamente, urn 'out-door'
preciso investir na propria
que se ve ao fundo de uma das fotos do livro:
imagem". Pois fa<,:amo-lo.
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