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A Arte do Povo do Brasil 

 

Resumo: Texto curatorial para um mostra itinerante homônima, cujo título também foi dado pelo 

autor. Promovida em junho de 2014 pelo Museu Afro Brasil na cidade de Registro, no interior 

do Estado de São Paulo, a exposição teve apoio do Sistema Estadual de Museus (SISEM) e da 

Prefeitura da Cidade de Registro.   
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“O Brasil é o país do futuro”, disse um escritor alemão radicado nesta bela terra ‘onde 

canta o sabiá’. Essa nossa terra onde o verde é mais verde, as flores mais vivas, nossas vidas 

mais cheias de amores e na qual o futuro parece estar sempre muito, muito próximo... Terra 

mesma onde aqui e ali ainda falta “de tudo um pouco”, mas aonde há, antes de qualquer coisa, 

um povo que a ame e, ao mesmo tempo, aguerridos artistas que cuidaram de retrata-la em artes. 

E isto eles fizeram e fazem muito bem! Aqui um passarinho, ali uma noivinha toda enfeitada, 

noutro canto um cangaceiro de tocaia. Ainda ali uma memória formal do nosso tempo, valorosos 

trabalhadores na lida do dia-a-dia. Numa passeata e num comício o povo faz suas exigências... 

Mas são nas miniaturas de fusca, do Lampião de bicicleta e de um circo, que voltamos a ser 
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criança, outra vez acalentando nossos sonhos e esperanças de que um dia no futuro seremos o 

que somos e ainda melhores. 

A excelência dos chamados artistas populares e a qualidade visual da arte brasileira são 

mundialmente conhecidas. Sua originalidade, seu carisma, seu cuidado formal por um lado e 

sua inventividade e impulso que se afastam das formas rígidas por outro, mostram a linguagem 

visual articulada em toda sua eficácia. A arte do Povo do Brasil revela sim sua identidade 

brasileira. Uma identidade com um coração enorme onde suas vivas, fortes e intensas obras de 

arte caibam tanto que se almeja sempre por abraçar um pouco mais. A arte popular brasileira 

é um mundo; diversidade, lirismo e doçura são os caminhos pelos quais somos levados através 

dela; veredas que dominam as cores vibrantes, o ideal vital que é o comprometimento com a 

vida e a generosidade dos ornamentos artísticos.  

Mas que tipo de arte é essa? Quais são seus protagonistas?  

Em sua definição primeira, a arte popular é aquela cuja expressividade não vem de outro 

lugar senão da sensibilidade do artista e da maneira como ele interpreta sua cultura regional.  

O uso de imagens e representações cujos significados todos comungam e reconhecem é outra 

característica deste ato social que são as formas das artes populares. Essa é a expressão de uma 

arte que faz lembrar nossa raiz rural. Vejamos a inventividade das figureiras de Taubaté, por 

exemplo, sua delicadeza, a estruturação artística de suas aves que não são mera imitação de 

animais reais, senão, aves de um mundo totalmente artístico.  

Os cenários nordestinos dominam nossa arte popular em função de sua riqueza 

artesanal. Os artistas cearenses já considerados clássicos como Manuel Graciano, Diomar das 

Véias, Nino e Celestino, fazem parceria com os não menos famosos João das Alagoas, Nena e 

Resendio. Destacamos ainda, nesta pequena mostra itinerante do Museu Afro Brasil, os 

exemplares da cerâmica da cidade de caruaru aqui representados por artistas modelares como 

o filho Severino e o pai Mestre Vitalino, além de grandes mestres como Manuel Eudócio e Luiz 

Antônio da Silva.  

Mas não é só do Nordeste que vive um brasileiro! Encantam nossos olhos o “Sinaleiro do 

Vento” de Laurentino Rosa, vindo lá de Curitiba e os coloridos “Pássaros” de Antônio 

Passarinheiro, de Bocaiúva do Sul, também no Paraná. “O Circo” em miniatura móvel de Adalto 

Fernandes Lopes, de Niterói, Rio de Janeiro, nos faz entrar no mundo dos sonhos. Também 

Minas Gerais está bem representada com “Mulher Amamentando” de Placedina Fernandes e 

“Casal de Noivos” de Isabel Mendes da Cunha, ambas do Vale do Jequitinhonha.  

O Brasil talvez seja o “país do futuro”, como supôs um dia o escritor alemão, mas sua 

arte... sua arte é agora. Sua arte é o presente. Uma forma de arte carinhosa, que tem aquele 

poder de sempre nos deixar com confiança e de nos fazer sorrir. 


