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A MEMÓRIA DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL NA PINTURA DE DEBRET
Ana Maria Almeida Fraga (UNEC)

FRANÇA:
Nosso personagem Jean Baptiste Debret nasceu em 1760. Sua família,
hoje, poderia ser considerada de classe média.. Seu pai, Jacques Debret, era tabelião, funcionário do rei,dedicava-se aos estudos de História Natural e amigo íntimo de
Dauberton e Lesage importantes naturalista da época. A família tinha parentes e amigos talentosos e bem situados na sociedade: cirurgiões, pintores, arquitetos. Enfim,
pertencia à culta e esclarecida burguesia francesa
Este ambiente foi decisivo para o futuro do jovem Debret. Após terminar
os estudos no Colégio Louis le Grand resolveu estudar no atelier do primo, pintor de
grande projeção à época, Davi, mas, este, por estar muito ocupado enviou-o ao ateliê
de Vien. que representava a vanguarda do neoclássico e era o preferido para a formação de jovens artistas.
Nesta época,Debret envolve-se indiretamente com as intrigas palacianas e entre artistas para conseguir pensões, cargos, bolsa de estudos. Acompanha a
peripécias de seu primo Davi que, segundo seus biógrafos, tinha um gênio difícil. Este
consegue uma bolsa de estudos em Roma e lá desenvolverá seus estudos entre 1775
e 1780. Consegue nova bolsa em 1784 desta vez Debret o acompanha. Entusiasmase com a Cidade Eterna. Naquela época Roma era o centro de formação de artistas
por excelência: pintores, desenhistas, escritores e negociantes de arte. Todos muito
admirados e influenciados pelas escavações de Pompéia. Em correspondência a amigos e parentes o jovem Debret extravasa seu entusiasmo e principalmente descreve
com detalhes as pessoas, os tipos regionais que encontrava nas ruas e desenhava.
Nascia a sua vocação para o pitoresco.
À sombra do sucesso do primo Debret trabalha para o governo e freqüenta o circulo de artistas mais próximo do poder. Durante o período revolucionário
esteve Davi, inicialmente ao lado dos Jacobinos. Votou pela morte do rei, e sua arte
torna-se um instrumento de engajamento político como o quadro da morte de Marat..
Por ser parente e protegido de Davi, Debret deve ter sido envolvido nos fatos. De
qualquer forma era uma época difícil para artistas. Diante da incerteza da revolução
escassearam as encomendas do governo e da burguesia. Debret ingressa na Escola
Politécnica.como professor de desenho.Mas concorreu no salão de 1791 com o quadro Regulus parte para Cartago, pretendia uma bolsa para estudar Itália mas este
projeto foi adiado pelo casamento. Debret tinha trinta anos. O império napoleônico
envolve Debret e a França em novos desafios.
Napoleão emprega artistas na publicidade do novo regime. Reorganizou
o Louvre, expunha as obras de artes adquiridas em todo o mundo para salva-las da
destruição. Novamente em evidência Davi e seus alunos encarregassem desta parte.
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Davi torna-se o “publicitário” por excelência do imperador. Em 1804,Debret participa
do Salon, recebe elogios da crítica, ganha a bolsa de estudos para a Itália, onde permanece entre 1807 a 1809. Continua a pintar para os concursos ou para os Salons
mas cedo percebe que o neoclássico se esgotara com a vitória de um pintor romântico
no Salon de 1812.
A derrota de Napoleão joga Debret na mesma incerteza da Revolução.
O todo poderoso ministro das artes Denon caiu em desgraça. Na verdade toda a
geração de Debret sentiu a derrota do Imperador na Rússia.”Desabaram situações
que pareciam inatingíveis; personagens tidos por incomparáveis viram-se ofuscados;
dirigentes perderam prestígios e meios de que antigamente desfrutavam.” (PRADO,
J.F. Almeida. 1990, p 31.)
Muitos amigos de Debret exilaram-se, como Davi, que foi morar em Bruxelas. Outros apenas deixaram Paris, mudaram-se para o interior. Nosso pintor, além
dos problemas políticos, estava separado da esposa e tinha perdido seu único filho,
que tinha vinte anos. Desiludido com os acontecimentos políticos e pessoais e sem
trabalho, aceita participar da Missão Artística que era organizada para o Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves, sob a proteção de Antônio de Araújo, Conde da Barca.
BRASIL:
A missão compunha-se de quarenta pessoas contando os artistas, mestres, suas famílias,e criados. Chefiada por Lebreton, antigo diretor-geral das Belas
Artes do Império Napoleônico. Após penosa travessia chegaram ao Rio no momento
em que eram prestadas homenagens póstumas à D. Maria I. Todos de luto,salva de
canhões a cada dez minutos, dobras incessantes de sinos.
A situação não seria melhor no Brasil. Os missionários não ganhavam
muito e logo conseguiram admiradores e perseguidores. A corte dividia-se entre os
partidários da França e da Inglaterra. Muitos não esqueciam que Napoleão era o responsável pela mudança da sede do reino e muitos outros não deixavam de admirar a
cultura francesa.
O cônsul do novo regime francês, Maler, encetou uma longa e infrutífera
luta contra a Missão. Temia ele que estes fizessem parte de algum grupo que tramasse a volta do corso ao poder. Tentava de todas as formas atrapalhar o trabalho da
missão.Denunciou-os a D.João como regicidas, afinal, Davi votara pela morte do Rei
durante a Revolução. Apesar das admoestações do cônsul, D. João VI os recebeu:
Foram recebidos dias depois do desembarque pelo rei, que
cordialmente os cumprimentou, dizendo-se satisfeito com a
vinda de pintores e escultores ao Brasil (...). A atitude de D. João
VI, era, entretanto, confortadora, obrigatoriamente imitada pelos
cortesãos, a demonstrar que não havia na Corte prevenção
contra indivíduos de nacionalidade francesa, a despeito do curto
espaço decorrido depois da guerra preliminar (PRADO,. 1990,
p. 45).
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Problemas políticos na França, as manobras do cônsul e desentendimentos entre os próprios missionários poderiam colocar a missão em risco. Salvou-os
o Ministro de Negócios Exteriores da França que assegurou que nada deveria ser feito
contra a missão enquanto não fossem feitas seguras averiguações das denúncias
contra eles.
Os artistas começaram logo a trabalhar. Aclamação do rei, chegada de
D. Leopoldina, casamento do príncipe herdeiro. Não só participavam da organização
das festas como pintavam quadros históricos e de forma particular reformavam ou
construíam residências para os endinheirados do reino. Particularmente a festa da
aclamação de D.João VI foi muito apreciada pelos brasileiros.
Nesta época, Debret pintou retratos da corte como D.João em trajes
majestáticos, D. Leopoldina e D. Pedro noivos. João Fernando de A. Prado acusa
nosso personagem de praticamente desfigurar a nossa primeira imperatriz, que não
seria tão gorda ou feia quanto os retratos oficiais. Feia também foi retratada D.Carlota
Joaquina. O estudioso acredita que Debret nutria incontida aversão aos Habsburgos
e aos Bourbons. Que culpava pela derrota de seu imperador.
Em 12 de agosto de 1816 era publicado o decreto que fundava a Escola
Real de Ciências, Artes e Ofícios. A cadeira de pintura histórica caberia a Debret mas
a falta de dinheiro atrasava a instalação da escola:
Neste momento desembarcam no Brasil vários artistas vindos
de Portugal para tentar a sorte na sede do Reino. A burguesia
portuguesa não tinha mais condições de sustentá-los era forçoso
fazer a travessia atlântica. Além disto eles eram bem relacionados
na Corte e tinham um argumento infalível: não era admissível que
estrangeiros ocupassem os cargos e benesses que deveriam
ser distribuídos entre os súditos de Sua Majestade Imperial. O
principal oponente da missão e de Debret foi Henrique José da
Silva, qualificado por J.F de A. Prado como “pintor medíocre,
porem amigo do ministro, ao qual solicitava auxilio, afligido por
numerosa família, julgando-se com mais direito à sua proteção
do que antigos inimigos do país (Ibidem, p. 62).

A contenta foi travada em artigos publicados em vários jornais do Rio e
em nada ajudava à causa dos franceses. Para piorar a falta de recursos atrasava a
instalação da escola. O prédio que estava sendo construído para este fim foi requisitado pelo Ministério da Fazenda e teve seu projeto original alterado. Em 1822, a
independência alterou um pouco as posições. Os artistas portugueses já não tinham
tanta influência na Corte. Debret reunia seus alunos na própria casa e escrevia a seus
amigos:
Repugna-me regressar França após oito anos de residência no
Brasil, sem ter conseguido o objetivo da minha missão, resolvi,
a fim de deixar pelo menos vestígio de minha utilidade, solicitar
ao imperador concessão provisória de ateliês já disponíveis
na academia, para executar quadros de grandes dimensões
representando a cerimônia de sua coroação e, ao mesmo tempo,
iniciar o tirocínio de sete rapazes dedicados à arte da pintura,
que vivamente contavam comigo para adquirir noções teóricas
cuja necessidade compreendiam.(Ibid., p. 64- 65).
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Segundo João F.de Almeida Prado, Debret comprava material com seu
próprio dinheiro para dar aulas. Henrique Silva continuava a cruzar-lhe o caminho e foi
nomeado pintor da Corte. Nomeado diretor da Escola, impusera o mesmo regulamento da Aula Régia de Lisboa ao qual opunha-se Debret porque obrigava os alunos a
deixarem a escola aos dezoito anos. Morto Lebreton, desde 1820, Debret era o maior
defensor da missão e combatia as arcaicas normas de ensino das escolas portuguesas. Alguns professores como Ovide desistiram e dedicaram-se a trabalhar apenas
para particulares. N. A. Taunay regressou a Paris.
Debret liderou uma sutil revolta contra Henrique Silva e conseguiu fazer
um projeto, com outros companheiros e alunos para reorganizar os estatutos da academia. Tudo em meio à mesquinhas disputas por salas, horários e chaves do prédio
para que os alunos pudessem trabalhar.Henrique Silva conseguiu engavetar o projeto
dos professores que começaram a pautar suas aulas por ele. Em 1827 ele foi publicado pelos próprios professores e alunos sob o título de Projeto de Plano da Academia
Imperial de Belas Artes. Este foi redigido em grande parte por Debret. Apesar de tudo
em 5 de novembro de 1826, era oficialmente instalada a academia, com a presença
do imperador e família, no edifício projetado para tal.
O principal problema torna-se a crônica falta de verbas. Em seu livro,
Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, o artista não deixa de citar a grande economia
que fazia durante o governo de D.Pedro I a ponto deste reunir fundos em bancos estrangeiros que garantiram o uma vida confortável em seu exílio. Durante sua estada
no Rio lutou em várias frentes. Defendeu a missão até o fim. Veio para ficar seis anos
mas pemaneceu dezesseis. Não desistiu até a academia está funcionando. Organizou duas edições de salões de mostras de trabalhos seus, de seus alunos e de outros
professores da academia.
Maravilhava-se diante da mudança de hábitos da Corte que, sob a influência de um grande número de imigrantes franceses e da Imperatriz Amélia afrancesava-se cada vez mais. Os hábitos dos cariocas tornavam-se cada mais refinados.A
educação das mulheres melhorava. As filhas da burguesia não eram mais escondidas
mas educadas “à francesa” ou o mais parecido possível. Recebiam aulas de canto,
música e dança para poder brilharem nos salões da Corte. Não deixou de observar
que para as famílias mais abastadas, a educação de seus filhos só poderia ser completa se estes estudassem em alguma universidade européia.
Em 1831, conseguiu uma licença de três anos e voltou à França a pedido do irmão e por estar insatisfeito com os acontecimentos que antecederam a abdicação e as incertezas do período regencial.
Na França, seu passado já tinha sido mitigado, seu irmão ocupava o
cargo de arquiteto do governo e em 1830 tinha sido aceito como membro do Institut
de France. Não haveria hora melhor para retornar.
Na França, dedicou-se à publicação da Viagem Pitoresca e Histórica ao
Brasil. Editada em três volumes com um reduzido número de exemplares. O primeiro
sobre os nativos brasileiros, seus costumes e organização social foi muito bem recebido em 1834. Até 1839 seriam publicados mais dois que contemplavam principalmente
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a vida dos escravos. Do Brasil recebeu modesta pensão vitalícia concedida pelo Imperador D. Pedro II, tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e
foi condecorado com a Ordem de Cristo.
Pitoresco
Segundo o dicionário Aurélio, pitoresco deriva de pictórico, é definido
também por aquilo que é próprio para ser pintado ou ainda, divertido ou recreativo.
A obra de Debret é exatamente isto. Alegre, recreativa, instrutiva, colorida. Insere-se no que classificamos como obras de viajantes. No século XIX elas tiveram seu fôlego renovado. O imperialismo nascente após o Congresso de Viena despertou nos europeus o gosto pelo mara- vilhoso, pelo desconhecido, pela fauna,flora
e modo de viver de povos de outros lugares. A obra, em 3 volumes, foi publicada na
França. O primeiro sobre os nativos brasileiros suscitou grande entusiasmo entre os
brasileiros. O segundo teve recepção problemática. Os membros do Instituto Histórico
Geográfico Brasileiro ficaram chocados.
Pela primeira vez os brasileiros viam-se refletidos os olhos do outro. Os
desenhos do artista completados pelo texto claro e conciso evidenciavam o que era o
Brasil no primeiro terço do século XIX. Um país onde uma minoria branca não dava
um passo e não fazia nada sem o auxilio ou a simples companhia do africano escravizado.
Os membros do Instituto Histórico e Geográfico ficaram mais chocados
pelo momento da publicação da obra. Enquanto Debret preparava-se para uma aposentadoria tranqüila na França, no Brasil era hora de criar e difundir o conceito de
nacionalidade, de nação. Qual nação? Branca, católica e de matiz cultural européia.
Mas os álbuns editados em Paris davam conta de que a nação era mais negra do
que branca, mais africana que européia e que sua práticas religiosas tinham sofrido
alterações.
Não foi para desonrar o país que o colheu que Debret publicou sua obra.
Mas para expressar a sua gratidão pela terra e gente que o acolheu. Apesar de todos
as dificuldades ele amou o Brasil. Apenas quem ama observa com tão cuidadosamente. Por esta obra sabemos o que ele mais fez no Brasil. Observou. E viu. Viu os
inconvenientes das construções brasileiras. O provincianismo cultural do reino. O sabor, odor e cores das frutas. Os hábitos alimentares. As relações familiares, amores ilícitos, a vida na Corte, moedas, uniformes dos soldados e desembargadores, enterros,
procissões, e os africanos escravizados no Brasil reconstruindo uma vida aqui através
da solidariedade, religiosidade, danças e cantos.
Sem a obra de Debret não conheceríamos o viver escravo no Brasil. Instrumentos de tortura, castigos diversos, diversas ocupações, atitudes de resistências
como a escrava que esconde uma moeda para comprar um doce, ou os escravos
leiteiros que colocavam água no leite para consegui alguns vinténs para a cachaça,
amantes ou jogo.
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Lá estão homens e mulheres africanas de várias nações ostentando orgulhosamente suas tatuagens, seus penteado, suas roupas coloridas improvisadas
com restos de uniformes militares ou os ricos trajes das negras vendedoras de angu,
de doces ou ainda as escravas costureiras vestidas à francesa, mulatas que buscavam de qualquer forma a diferenciação social adquirindo escravas africanas. Está lá
o cirurgião negro a aliviar as doença dos escravos mais pobres. As lavadeiras que
lavavam melhor do que as francesas. Presentes em seu texto e desenhos estão os
africanos irmanados em momento de dor durante a morte e enterro de algum líder (rei)
de sua nação ou seus familiares.
Este país, bem mais africano do que português, emerge das páginas desenhadas e escritas por Debret. Uma realidade que todos queriam e querem ignorar.
Neste momento, em que a sociedade brasileira não pode mais esconder suas origens,
é necessário estudar a obra de Debret. Encontrar as origens para o racismo escamoteado que permeia as relações sociais e interpessoais na sociedade brasileira. Assumir, sem nenhum pudor, nossas origens ajudará na criação de uma nação mais justa,
igualitária e coesa.
Os historiadores da Escola dos Annales revolucionaram a ciência história no século XX afirmando que o estudo do passado só tem sentido para explicar o
presente. Qualquer um que leia a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil entenderá a
forma de viver do início do século XIX, mas aprenderá muito sobre o Brasil de hoje.
Por isto, a obra de Debret será lembrada sempre. Seus desenhos presentes em nossos livros didáticos constituem a melhor fonte para entender a gênese
do povo brasileiro.
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