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ENTRE O TRAÇO E A COR: O NAÏF URBANO PERCEBIDO NO TRÂNSITO DE 
TRÊS CIDADES 

 

 

Daniely Meireles do Rosário – UFPA/ICA 
 

 

RESUMO: Este artigo é parte de uma pesquisa iniciada em 2010, a partir de pinturas em 
placas, muros e paredes, feitas à mão. É, sobretudo, um trabalho de percepção que tem o 
olho como mecanismo supremo, conectado às memórias e registros de três cidades: 
Bragança, no interior do Pará; Castanhal, a 67 km da capital; e Belém, a metrópole 
paraense. As pinturas revelam cidades guardadas na memória, que funcionam como 
dispositivos para uma outra concepção artística urbana, revelada por sua visualidade 
popular. 
 
Palavras-chave: Pintura. Arte. Naïf Urbano. 

 

 
ABSTRACT: This article is part of a research started in 2010 from paintings on plates, walls 
and walls, handmade. It is mostly a labor of perception that has the eye as the ultimate 
mechanism, connected to memories and records three cities: Bragança, in the state of Pará; 
Castanhal, 67 km from the capital; and Belém, Pará the metropolis. The paintings reveal 
cities stored in memory, which function as devices for other urban artistic conception, 
revealed by its popular visuality. 
 
Keywords: Painting. Art. Urban Naïve. 
 

 

 

“[...] todos os homens que tem olhos foram algum dia, testemunhas.” 
(Merleau-Ponty) 

 

Ver é um ato individual. Diariamente, cada pessoa tem possibilidades únicas de 

construir visualmente seu acervo, captando, adequando e se apropriando dos 

mecanismos de que dispõe para reter na memória aquilo que considera relevante, 

selecionando os componentes por interesse ou curiosidade. Nesta ação, o olho é, de 

per si, instrumento cabal de aproximação com os objetos, dando ao observador a 

chance de tocá-los, agarrá-los, conhecê-los em sua concretude. É através do olho 

que chegamos ao objeto metafisicamente, diminuindo distâncias e adequando 

vontades, numa ocupação eminentemente ativa (ARNHEIM, 1991, cap, II). 
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Em meio ao tempo fluido que permeia a urbe contemporânea, o perceber 

visualmente não somente significa reparar, mas recortar, construir e reconstruir, 

transformando aquilo que a retina capta e misturando ao objeto captado os valores e 

gostos que passeiam pela mente do observador. É dessa forma que “padrões” de 

figuração dos objetos e das coisas em geral são construídos, a partir de uma ideia 

representativa que se tem daquilo que se deseja representar. É a partir da referência 

visual que cada um modela a configuração de tudo o que preenche a cidade e a faz 

ser, além de corpo mutante, corpo informativo; (re)vestido pela ação do sujeito que o 

cobre com seus vestígios, vontades, ânsias.  

Em minhas passagens por Bragança, Castanhal e Belém, meus instantes se dão 

pela calma, pela pulsão e pela angústia. Cada uma no seu lugar. No espaço que 

reservei dentro de mim para guardar cada uma, porque as misturas que delas 

resultam também tem seu espaço único. 

Em Bragança o olhar tem mais tempo. Fica calmo pelos tons claros, pela 

possibilidade de ver o céu inteiro, pela brisa que é constante e pela simplicidade das 

casas que, mesmo contendo traços de decoração contemporânea, conservam um 

aspecto singelo de tradição e tranquilidade. Meu olhar e meu espírito se acalmam 

em Bragança por lembrar os idos em que tinha tempo para admirá-la todos os dias. 

Nas brincadeiras, na chuva, no cheiro da maré baixa. Meu corpo guarda tudo em 

“espaços de ternura”, para preservar o lirismo de uma fase de inocência. 

Castanhal tem meu corpo quase por inteiro. É meu lugar de descobertas. O tempo é 

um pouco mais rápido em Castanhal – quando é relacionado à Bragança – porque é 

uma cidade de misturas. Um misto de metrópole e agrovila, onde se encontra 

facilmente, dentro de um mesmo bairro, espaços com predomínio de prédios e 

grandes redes de lojas, e casas com estrutura de alvenaria sem reboco, e grandes 

quintais com cultivo de espécies frutíferas e animais (galinhas, porcos, patos). Nesta 

cidade meu tempo é mais acelerado por causa dessas misturas. Apesar de 

Bragança também apresentá-las, em Castanhal elas criam um campo onde a cultura 

– tradições, costumes, festas – é “feita de colagens sobrepostas”, sendo, portanto, 
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um lugar onde meu corpo se percebe pulsante e movido pela definição e 

compreensão das coisas. 

Finalmente, Belém é meu mais recente apego e, das três cidades que me ocupo, é a 

que menos contém minha história. A mim, Belém se tornou um costume pela 

insistência. Antes a queria apenas como uma “porta” para descobertas profissionais, 

mas ela se impôs com força, transformando minha percepção em algo angustiante, 

porque não dava conta da enorme carga de informações que me provocavam a todo 

o momento. Meu olhar em Belém sempre esteve condicionado à temperatura, à 

rapidez e ao vício: uma necessidade enfática de captura total das coisas. Tudo ao 

mesmo tempo. Apesar da vertigem e da súbita sensação de impotência sobre a 

materialidade do seu corpo. 

Destarte, os recortes são necessários para revelar os “encontros visuais” que cada 

cidade me proporciona. Seja nos monumentos, nas praças, nos prédios públicos ou 

nas casas. Seja nas pinturas dos muros e placas que anunciam produtos e/ou 

serviços, cada uma dessas cidades me tem do seu jeito. Com diferenças sempre 

relevantes, sobre o tempo com que cada uma me afeta, elas são referências cabais 

de tudo aquilo que meu corpo construiu e continuará construindo visualmente, para 

além dos objetos já consolidados e dos anos que passam. 

 

1. Bragança 

A fundação do município de Bragança data de 08 de julho de 1613. Seu nome 

origina-se do latim “Brigantia”, por intermédio de “Bregança”, forma lusitana de um 

nome céltico – brigo – que significa castelo; fortaleza. O termo também alude a um 

sobrenome de origem geográfica e transposição toponímica de Portugal (SIQUEIRA, 

2008, p. 35). Os que primeiro exploraram suas terras foram os franceses, que 

chegaram até a aldeia dos Tupinambás explorando o rio Caeté e rapidamente 

conquistaram a confiança da tribo. Os franceses a chamavam “Benquerença”, por 

causa da maneira com que foram recebidos e tratados pelos índios. 

Localizada às margens do Rio Caeté – “mato bom”, em tupi – é marcada por um 

folclore intenso, com festas tradicionais, como a Festividade de São Benedito, que 
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ocorre em dezembro de cada ano e rende homenagens para o santo padroeiro dos 

bragantinos. Atualmente, a cidade conserva pouco mais de 120 mil habitantes, 

preservando sua visualidade interiorana, de aparência calma nas ruas. 

Bragança é pérola. Uma cidade-senhora, que até hoje conserva o cheiro nativo da 

cidade do interior e por isso é digna de ser fielmente respeitada. Por seus anos. 

Seus grandes rios e igarapés. Suas pontes. Suas tabernas. Sua arquitetura colonial. 

Sua paisagem que é repleta de praças acolhedoras, que exalam um cheiro de 

saudosismo e nostalgia. É uma cidade limpa, de brisa agradável, mesmo em tempos 

mais quentes. Até mesmo nas principais ruas – onde o trânsito de pessoas e 

veículos é mais intenso – existe uma boa sensação de liberdade. Em vista disso, 

observar Bragança não se configura como uma tarefa difícil, até porque o corpo 

sempre percebe espaços quando precisa deles. 

Passear em Bragança é dar uma chance ao espírito vivente da metrópole e dar o 

direito ao olho frisar ao devaneio. É dar espaço para as imagens inscritas no corpo 

urbano, lembrando que um dia todos nós fomos seres em preto e branco. Nascemos 

da simplicidade das coisas. “Só eu, nas minhas lembranças de outro século, posso 

abrir o armário que guarda ainda, só pra mim, o cheiro único [...]” (BACHELARD, 

1978, p. 206), o cheiro de peixe que vem com a maré baixa. Cheiro-limite. Cheiro 

que, quando resgatado pelos sentidos, completa o significado que a paisagem em 

Bragança tem para meu corpo. As possibilidades de flerte são muitas. Não há como 

fugir da beleza da cidade. Nas bicicletas. Nos comércios. Nas águas. 

Os apelos se fazem na justaposição do tempo e do espaço, bem como a chance de 

contemplar o corpo da cidade pelas análises do olhar. “Da calçada até o teto, os 

cômodos se acumulam e a tenda de um céu sem horizontes encerra a cidade 

inteira” (idem, 1994, p. 29). O acúmulo em Bragança acontece nas ruas estreitas e 

se dá na horizontalidade. 
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Fig. 1: Pintura sobre muro (Hospital Santo Antonio Maria Zacarias) - Bairro do Perpétuo Socorro 

Bragança (PA) / Foto: Acervo pessoal (2010) 

 

É na horizontalidade do muro que a onça (Fig. 1) ganha forma e se sente à vontade. 

Com um corpo bem disposto, preenchendo quase todo o espaço compositivo, ela se 

mostra figurativamente, deitada, sobre um pedaço de tronco que atravessa 

diagonalmente a composição. O grande galho a sustenta fortemente. O mato e a 

vegetação decorativa determinam sua moldura. As cores definem limites: céu, rio, 

árvore e animal. As coisas param quando o olhar abre a pintura. A cor e o traço 

revelam a natureza das passagens pelas várias cidades que trazem o animal como 

referência.  

Bragança se materializa para meu corpo nos delírios que suas partes provocam. 

Essa relação só é possível porque a tenho. Ela me pertence à medida que meu 

corpo também está preso em sua pele. O estranhamento se dá pelas novas 

possibilidades de gozo, não por desconhecimento de sua estrutura. É nela que meus 

sonhos de criança ainda vivem. 

Santa Imaculada. 

Bragança é minha casa. 

 

2. Castanhal 
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Castanhal é cidade-jovem. Situada a 67 km da capital paraense, destaca-se por seu 

acelerado desenvolvimento urbanístico e sua economia pautada no comércio e no 

agronegócio. Sua história é marcada pela imigração nordestina, pelos igarapés, 

pelas grandes áreas de castanheiras (infelizmente, não mais existentes) e pela 

construção da Estrada de Ferro de Bragança, em 1908. 

Desde o início, Castanhal tem sua trajetória movimentada pelo comércio. A história 

de sua colonização começa com a preocupação dos governantes em abrir um 

caminho por terra unindo Belém e Bragança (ARAÚJO, 1981, p. 32), visto que, no 

final do século XIX, Bragança era um importante centro de zona agrícola. 

Naquela época, os comerciantes contavam apenas com alguns caminhos criados 

pelos índios tupinambás que habitavam a região, como o lendário Caminho do 

Maranhão, que iniciava numa aldeia do território maranhense e findava no Pará. 

Apesar dos riscos, muitos criadores utilizavam os caminhos para as transações 

comerciais. Ao longo do Caminho do Maranhão – que rapidamente passou a ser o 

mais utilizado – existiam muitos córregos e um deles era o chamado Igarapé 

Castanhal. Às margens deste, os criadores ordenavam que os vaqueiros deixassem 

a manada livre para pastar, até o dia de apresentá-la ao comprador. Foi às margens 

do córrego-igarapé Castanhal que surgiram os primeiros acampamentos, moradias, 

pequenas tabernas e botecos. Logo os primeiros moradores começaram a chamar o 

lugar de “Campos de Castanhal”, o que veio a ser o núcleo pré-colonial da cidade. 

No entanto, dizem os mais antigos, que na mesma época, outra parte do lugar já se 

encontrava explorado: às margens do rio Apeú, onde atualmente se situa a Vila do 

Apeú. Como o rio tinha muitos afluentes e um deles era margeado por grandes 

castanheiras, também o chamaram de “Igarapé Castanhal”, onde os caboclos da 

região passaram a organizar-se em comunidades, que posteriormente passaram a 

compor a vila distrital (1883). A fundação do município de Castanhal data de 28 de 

janeiro de 1932. 

Devido à história marcada por transações comerciais e às muitas referências 

recebidas, por ser um lugar de passagem para os comerciantes do início do século 
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XX, percebo visualmente a cidade como um “cenário de colagens”, visto que meu 

corpo percebe as muitas referências que fazem parte de sua arquitetura (vide Fig. 

03). O ecletismo visual em Castanhal se dá em tudo. 

 
Fig. 2: Pintura sobre parede (fachada de bar/lanchonete) - Bairro do Milagre - Castanhal (PA) 

Foto: Acervo pessoal (2011) 

 

A paisagem em Castanhal é graficamente concreta e quase fria. Os monumentos 

são poucos e se restringem a algumas praças, onde não existem coretos. Estas são 

grandes e extremamente claras. Quase não há árvores nas praças da Cidade-

Modelo e o sol trabalha sobre elas, nos dias de temperatura mais alta, permitindo 

apenas alguns instantes de frescor e sombra. 

As partes que meu olho recorta são coloridas, figurativas, pintadas, que apresentam 

uma composição visual certa de seu lugar na constituição estético-poético-visual das 

cidades, posto que são elas que inquietam, causam estranhamento, chamando a 

atenção do olhar habituado a deparar com composições padronizadas. 

As ruas e os objetos parecem formar um conjunto inteiro, onde as pessoas sentam 

de vez em quando para contemplar. Sua visualidade é mais uma imagem fixada nos 

guardados da memória, em meio a várias conexões e outras propostas. A cidade se 

entrega. Meu corpo a explora com olhos, dedos, nariz, boca. Seu corpo revela 
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maturidade. Sua pele, rigidez. Seu cheiro remete ao capim molhado pela chuva. E 

seu gosto é às vezes azedo, às vezes doce. 

Modelo Menina. 

Castanhal é minha casa. 

3. Belém 

Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssilêncio.   

Os sentidos me avisam que vai chover e um pedaço da cidade chora. As marcas 

que vejo daqui, nem de perto parecem aquela do passado. Linhas esparsas 

preenchem a superfície suada e peço mais uma dose para molhar a garganta. O 

suor se mistura em meio à destilação do tempo e da memória. A mão chega ao lugar 

que não existe mais. O sangue esquenta, a impotência grita, dá vontade de diluir em 

meio aos escombros. A rua corre em direção à lama. A lama derrete nos corpos 

suados. Os corpos dançam uma música torpe. O medo trafega sem qualquer 

sobreaviso. Mente-Noir. A forma não se encaixa no enquadramento pintado no 

asfalto. Por isso, os pés doem. A tinta vencida escreve palavras de desprezo. A mão 

sente o asfalto latejando, como a pele pedindo para ser tocada, ferida. A linha 

marca. O olho funciona em movimentos psicodélicos de pressão. O transe começa e 

o corpo agora é apenas um instrumento de servidão. Belém, para mim, sempre foi 

motivo de angústia. 

A “Cidade das Mangueiras” se estende ao longo da Baía do Guajará, fazendo 

fronteira com o município de Ananindeua. Sua fundação data de 12 de janeiro de 

1616 e sua história acompanha o desenvolvimento do país, principalmente nos fatos 

políticos e sócio-econômicos, onde a cidade lutou para crescer e se efetivar grande. 

Na extensão. 

Na arquitetura. 

Na variedade de cores, credos, estilos, gente. 

A memória em Belém funciona no limite do tempo que percebo. É quase 

instantânea. Em Belém, tudo aperta. Tudo seduz e tudo assusta. Para além de sua 

visualidade clássica, colonial, existe uma mistura que transgride a história. Belém é 
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o lugar das misturas esparsas, onde as coisas nunca passam em espaços muito 

pequenos. 

Nela, as coisas se repetem a todo instante. “A cidade é redundante: repete-se para 

fixar alguma coisa na mente [...]” (CALVINO, 1990, p. 23). As coisas se distanciam e 

se afastam que, para poder pegá-las, o corpo necessita de um impulso forte para um 

salto até o objeto e, quando agarrado, este parece sempre querer fugir. Não é fácil 

segurar Belém. O tempo caminha dentro dos cômodos e se esconde. Por causa 

disso as distâncias parecem ainda maiores. 

As coisas se comprimem. Condensam-se, esperando alguém para abrir o frasco. 

“[...] uma multidão a perder de vista, onde ninguém é para o outro nem totalmente 

nítido, nem totalmente opaco” (BENJAMIN, 1989, p. 46). O que inquieta meu 

corpo/olho na metrópole é o acúmulo. A força com que o olho é instigado a resistir, 

chegar à exaustão. Na passagem pelas outras cidades – Bragança e Castanhal – o 

corpo experimenta um tempo solidário de contemplação, que ajuda a leitura e a 

definição das coisas. Em Belém, o tempo é senhor, severo, absoluto. Ele é fluido – 

como a fluidez de cada piscada – minimizando os espaços. A morte é sempre uma 

possibilidade, porque as coisas se atiram contra o corpo, incansavelmente. 

 
Fig. 3: Pintura sobre parede (interior de bar/lanchonete) – Bairro Tenoné - Belém (PA) 

Foto: Acervo pessoal (2011) 
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Os objetos aparecem quase de relance, já que o tempo é mais rápido do que nas 

outras duas cidades. O mormaço é constante, independente das variações de 

temperatura, por isso são processadas numa velocidade quase inebriante. O tempo 

machuca nas ruas da cidade morena. Os espaços apertam. Mas dá para encontrar 

detalhes, apesar da vertigem. 

Meu corpo percebe Belém como uma prostituta. 

Aberta. 

Quente. 

Despudorada. 

É bela! 

O domínio que tenho sobre seu corpo é da ordem do desafio e se conserva um 

paradoxo. Ora chora. Ora geme. Ora se delicia. Os contatos são forçados e a 

percepção se dá num jogo de ambigüidades.  

As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, 
ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que suas 
regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que 
todas as coisas escondam uma a outra (CALVINO, 1990, p. 44). 

Essa mistura de amor e ódio, ojeriza e desejo, é o que hoje marca a vida nas 

grandes capitais contemporâneas. O corpo delas não revela a verdade. Dissimulam 

qualidades. Enganam o olhar. Os mecanismos e as estratégias falham.  

Meu corpo – habituado à calmaria dos lugares abertos e luminosos – sempre sente 

Belém como o lugar onde a liberdade é mal direcionada. Os impulsos são tão 

flexíveis que causam medo. O medo, apesar de ampliar o desafio, também 

impulsiona ao abismo. 

Na percepção, existe um jogo de forças interno. A cidade nos domina. “Quanto 

menos segura ela se torna, tanto mais necessário para se viver nela” (BENJAMIN, 

1989, p. 36). Ela manipula nossas atitudes e não o contrário, transformando-se por 

uma necessidade congênita de recriação/tradução. 

Estranho Vício. 

Belém é minha casa. 
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4. Naïf Urbano 

O olhar atenta para os naïfs presentes nas paredes das casas, desde os 

publicitários – anúncios – até as pinturas figurativas descompromissadas do campo 

comercial. Objetos registrados no trânsito de Belém, Castanhal e Bragança, 

reveladores da diversidade de culturas que moram em cada uma. 

    
Fig. 4: À esquerda, pintura sobre parede (fachada de loja de móveis) – Bairro Tenoné, 2013 - Belém (PA) 

À direita, pintura sobre parede (bar desativado) – Bairro do Estrela, 2012 – Castanhal (PA) 
Fotos: Acervo pessoal 

 

Cada figura denuncia os trânsitos culturais existentes nas cidades de cada período. 

Por amor a elas é que a vida nas cidades se torna prazerosa; “emprestando seu 

corpo ao mundo é que o pintor transforma o mundo em pintura” (MERLEAU-PONTY, 

1975, p. 278). A mão, o traço, demonstram – na Fig. 4 – as características de um 

naïf que adquire corpo e significância na cidade e somente nela se completa. O 

olhar registrou cada uma a seu tempo, captando as paisagens representadas de 

maneira diferenciada: à esquerda, a figura dos coqueiros, da casa e dos barcos, 

decoram a fachada de uma loja de móveis, completando a divulgação do comércio 

que representa. À direita, a paisagem resiste na parede do lugar em ruínas. Nelas, 

os naïfs representam uma disposição simbólica de apropriação da cidade e das 

atividades que nela ocorrem, onde o artista é aquele que “abre” letra, pinta faixas e 

decora muros. 

Nos naïfs urbanos percebidos nas ruas, o olhar cria figuras que não se perdem na 

saturação das formas que se constroem a cada segundo. Ao contrário, comunicam. 

Formas trazidas pelo acaso, que a memória recupera ou até mesmo recria, no 
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momento em que as referências se misturam. Na Fig. 5, novamente a paisagem 

protagoniza seu efeito “decorativo”. Os coqueiros e a área do mar completam sua 

presença maciça. A primeira, colocada no meio da cidade, dialogando com outras 

formas de interferência, de existência efêmera, como as horas durante o dia. A 

segunda, encomendada, criada para causar um clima visual sereno e nativo para os 

clientes de um restaurante. Ambas da mesma “família”, mas com “profissões” 

diferentes. 

 

    
Fig. 5: Pinturas sobre muro - Bairros da Cabanagem (Av. Augusto Montenegro) e Marco (Av. João Paulo II), 

respectivamente. Belém (PA) / Fotos: Acervo pessoal (2011) 

 

 

A necessidade da figura se faz para completar o sentido linguístico do anúncio, 

como na Fig. 6. Cada figura e cada letra pintada tem sua leitura alterada à medida 

que o tempo opera sobre o trânsito com o qual conhecemos as cidades. Cada 

elemento comunica na sua simples dimensão sígnica. Informam serviços e produtos. 

Os naïfs se sobrepõem na cidade. Eles se embaralham. Brigam por espaços. 

Tentam demarcar territórios, mas há sempre aqueles que escapam, invadindo 

lugares alheios. É o olhar que os definem. E, para eles, a necessidade de mudança 

se faz no tempo de cada existência. 
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Fig. 6: Placas (frango assado) – Bragança e Castanhal (PA), respectivamente 

Foto: Acervo pessoal (2012/2013) 

 

 

Dependendo de sua constância e de seu interesse pelas coisas, as formas serão 

transformadas naquilo que a mente quiser, elas “[...] não são mais que 

metamorfoses sucessivas e, portanto, sucessões de estabilidade e instabilidade” 

(CALABRESE, 1987, p. 25). No olho, a retina processa um grande número de 

possíveis interpretações sobre o mundo, mas é a mente, embriagada pela 

experiência, que decidirá – do alto de sua senhoria – se essas possibilidades se 

concretizarão como conhecimento ou não. 

Na apreensão das coisas, é o olho que cria os seres, fazendo criaturas viventes com 

figuras e letras, habitando num estágio imaginário. Os naïfs urbanos contêm a 

expressão do universo popular em que são gerados e traduzem toda a fluidez do 

tempo na cidade. 
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Fig. 7: Placa (venda de peixe) - Bairro de Nova Olinda - Castanhal (PA) 

Foto: Acervo pessoal (2013) 

 

 

O peixe existe. Sua imagem – Fig. 7 – é compreensível para meus olhos. Sua oferta 

é aceita. O amarelo me chama. A sensação é de fome. O “AQUI” se torna um lugar 

abstrato no corpo do peixe desenhado. Suas escamas sugerem o barulho dos rios. 

A placa é um objeto para ser lidos rapidamente. O olhar executa o recorte e então o 

analisa. Isso implica que “[...] aquele que olha tenha uma competência interpretativa 

relativamente àquilo que olha, de maneira a lhe permitir uma analogia entre a 

imagem e seu referente” (ibdem, p. 183), caracterizando assim um fenômeno 

intracultural, no qual o corpo é o direcionador dos significados a serem construídos. 

  

5. Considerações finais 

Com o objetivo de anunciar, arrumar e compor seu espaço, o naïf urbano manifesta-

se cotidianamente como um “mecanismo” basilar de uma estética visualmente 

popular, mostrando-se em vestígios de madeira, tecido, cimento e plástico que se 

acumulam na constituição visual dos pedaços urbanos. Fabricados pela 

necessidade do dia-a-dia, estes grafismos estão dispostos na cidade para afirmar 

sua existência. Criados por mãos que não possuem uma educação formal no 

desenho, na pintura ou no design gráfico e também não estão dentro das normas 

que guiam a publicidade. Mãos que encontram suas próprias combinações, seu 
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próprio estilo, sua própria marca, aludindo intuitivamente aos elementos básicos 

constitutivos do desenho, como perspectiva, luz e sombra e proporção. 

 
Fig. 8: Pintura s/ parede (fachada de padaria). Bairro do Riozinho - Bragança (PA) 

Foto: Acervo pessoal (2013) 

 

Cada pintura percebida na cidade carrega em seu efeito, em sua construção, uma 

artesania, um fazer próprio da mão que busca representar seu mundo, sua cultura. 

Na natureza das placas, dos muros, das fachadas pintadas, das três cidades que 

carrego, existe uma essência universal de figuração, visualidade e leitura diretas. 

A mão humana volta às origens, renovando valores e construindo objetos gráficos, 

conscientes de sua formalidade e de suas regras compositivas, movida pela 

necessidade enfática de modificar seu espaço, na pulsação única do sujeito que se 

afirma como criador de uma coisa. Sujeito esse que transita por todos os cenários 

criados pelo cotidiano e estabelece um conhecimento profundo da realidade, pela 

vivência e pela experiência, transformando a visualidade das coisas a partir de sua 

cultura e suas necessidades diárias. Meu olhar recorta as partes das cidades que 

encontro como recorta pedaços de um grande diário. Visual. Poético. Colorido. 
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