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RESUMO 
O artigo está centrado na análise de pinturas de paisagens que decoram muros e paredes 
de bairros populares na cidade, geralmente feitas por pintores autodidatas que produzem à 
parte do circuito oficial da arte no estado e usam a arquitetura urbana como suporte artístico 
para seu fazer. A captura e a compreensão destas pinturas aconteceram por meio de 
registros fotográficos em algumas cidades do nordeste paraense, buscando um 
entendimento mais próximo da imagem, da ação do homem e de seu poder de 
representação através da iconografia utilizada, das relações culturais engendradas e da 
função que representam no cotidiano popular. 
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ABSTRACT 

The article focuses on the analysis of paintings of landscapes that decorate walls and walls 
of popular neighborhoods in the city, usually made by painters autodidacts who produce the 
part of the circuit journal of art in the state and use the urban architecture to support artistic 
for his doing. The capture and understanding of these paintings were done by means of 
photographic records in some cities of northeastern pará, seeking an understanding closer to 
the image, the action of man and his power of representation through the iconography used, 
cultural relations engendered and the role that they represent in everyday people. 
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O termo “pintar” deriva do latim pictura – de onde também provém a palavra “pintura” 

– ligado ao verbo pictus (particípio passado de pingere), que apresenta um sentido 

próprio de “pintado”, “ornado”, “colorido”; bem como um sentido figurado de “sem 

existência real”, “que só existe em pintura”. Desde as primeiras impressões e marcas 

diversas feitas em paredes de cavernas, são muitos os nomes usados para designar 

o tipo de pintura feita em parede ou muro: parietal; painel; mural; todas incorporam a 

linguagem pictórica – visual e representacional – à linguagem arquitetônica, visual e 

estrutural. Foi pintando o interior de cavernas que o homem começou a integrar 

técnica, conhecimento e noções de beleza, seguindo para experiências externas ao 

espaço por ele ocupado, numa tentativa de socializar seus primeiros ensaios 

estéticos e comunicacionais. 

Dos primórdios aos dias de hoje, vimos a pintura parietal adquirir aspectos vários, 

saindo do interior dos palácios e casarões para ganhar as ruas e os muros, 

engendrando um dos modos que o artista hoje encontra para atestar sua liberdade 

de uso do lugar na cidade e passando a assumir várias funções – decorativa, 

utilitária, social – todas anunciando a habilidade técnica e representacional de seus 

autores, sendo eles egressos da educação em belas-artes que chegou ao Brasil no 

início do século XIX ou ainda autodidatas, egressos da educação que o cotidiano e o 

interesse criativo lhe proporcionaram. 

Nesta pesquisa embrionária, está em discussão a produção pictórica de paisagens, 

registrada na decoração de paredes e muros de bairros populares de municípios 

paraenses, produzidas, em sua maioria, por artistas autodidatas que, por não terem 

acesso aos espaços expositivos oficiais da arte, usam a arquitetura urbana para 

socializar saberes culturais e domínio técnico, movidos pela necessidade de 

divulgação de seus trabalhos e garantia de sustento financeiro através da arte. 

 

DAS FUNÇÕES DA PINTURA MURAL DECORATIVA 

A pintura pode exercer uma série de funções, que acompanham o pensamento 

histórico e social de cada cultura, cada povo, cada país. Na Antiguidade, 

mesopotâmicos, cretenses, etruscos, egípcios, gregos, romanos, entre outros povos, 
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experimentaram um aspecto decorativo de pintura, começando a modificar a 

superfície de objetos utilitários, bem como aplicar diretamente à arquitetura, na 

ornamentação dos espaços. Por séculos reis, imperadores, papas, nobres, 

banqueiros e industriais, têm deixado suas residências, palácios públicos e igrejas 

nas mãos de artistas talentosos e que, de certa forma, sabiam atender muito bem às 

diretrizes impostas por aqueles que encomendavam. Para eles, a decoração 

pictórica de uma parede, teto ou chão, além de ser sinônimo de bem estar 

contemplativo, para deleite da decoração, também era sinônimo de poder e 

sofisticação, indicadora do estatuto de obra de arte daquele lugar, sendo assim 

também um símbolo de respeito. 

Os pintores antigos, além das qualidades plásticas, deviam satisfazer 
a necessidade com seus quadros e realizar uma obra completa e 
social. Deviam ajudar a arquitetura no que ela tinha de expressão 
popular; precisavam de um valor literário próprio para instruir, educar 
e divertir o povo. Com essa finalidade, ilustraram as igrejas, os 
monumentos, os palácios com afrescos decorativos e quadros 
representando os grandes feitos da humanidade. A qualidade 
descritiva era uma necessidade da época. (LÉGER, 1989, p. 26) 

 

Léger assinala o papel cultural da pintura decorativa, tanto para seus marchands 

quanto para seu público, indicando uma função narrativa para a obra, baseada na 

representação de uma história, evocando a imagem de um personagem ou de um 

tipo alegórico (LANEYRIE-DAGEN, 2006). O caráter narrativo da pintura garantia a 

representação da história a ser contada, para  o deleite das poucas classes que 

podiam desfrutar de tal regalia. 

Em terras brasileiras, esse tipo de pintura esteve presente primeiramente no 

tratamento decorativo-religioso que marcou o trabalho de artistas barrocos, na 

cobertura de tetos e paredes de igrejas e capelas, sendo que boa parte das 

habilidades técnicas em arte era obtida através da educação mantida pela igreja 

católica. Mas foi no final do século XIX, como consequência advinda das reformas 

sociais, econômicas e políticas engendradas pela Corte Portuguesa no Brasil, que a 

pintura decorativa chegou às paredes de palácios, casarões e prédios públicos que 

começaram a ser erguidos nas cidades em processo de urbanização, numa relação 

direta com tendências de outros centros artísticos mundiais.  
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Segundo Valle (2007), a realização de pinturas visando a decoração expandiu-se de 

fato no Brasil durante a 1ª República (1889-1930), quando a nobreza e a crescente 

burguesia passaram a encomendar tais serviços a partir de uma concepção 

hegemônica de ambientes interiores imitativos das regalias ornamentais dos 

palácios reais europeus, sendo o mural compreendido como um objeto de arte e, por 

isso, indicador de um status elevado na hierarquia socioeconômica.  

Em outras palavras, essas pinturas se adequavam a um modo 
particular, propriamente decorativo, marcado por algumas 
características formais como: a estilização sintética dos motivos 
representados; a predileção pelo uso de uma gama de cores pouco 
contrastadas, mormente de tons pasteis [...]. A razão de ser de tais 
particularidades formais não deixava de se relacionar à premissa [...] 
segundo a qual as pinturas decorativas eram concebidas justamente 
para decorar um muro. (VALLE, 2007. Disponível em: 
www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa. Acesso em 22/05/2017). 

 

O fato de estarem relacionadas a escolhas muito particulares do dono/administrador 

do imóvel/terreno fazia dos murais um termo de posse resguardado pelo critério de 

direito do proprietário – diferentes das pinturas em tela ou papel, facilmente 

transportáveis – além de desempenhar um papel significativo na propagação de 

interesses ideológicos do regime republicano, no que tange a representação de 

narrativas escolhidas por autoridades do governo, alcançando uma parcela das 

residências particulares de fazendeiros e comerciantes desejosos de seguir o 

exemplo daquilo que até então havia sido experimentado somente por governantes 

e pela Igreja. 

Nesse ponto, convém esclarecer que, para efeito desta breve inferência, o foco está 

direcionado para a pintura aplicada diretamente sobre a parede, não atentando para 

interiores que apresentam as pinturas marouflage – a técnica pictórica decorativa 

mais empregada na França do século XIX e também muito utilizada no Brasil, 

“realizada em um suporte flexível sobre um suporte mais rígido: no caso das pinturas 

decorativas brasileiras, normalmente as telas, pintadas no atelier do artista, eram, 

depois de terminadas, coladas no local definitivo que deviam ornamentar” (VALLE, 

2010, p. 119). 
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No âmbito da outra função empregada pela pintura mural decorativa – a de inferir o 

signo de obra de arte ao interior de residências comuns – um dos gêneros mais 

escolhidos para a ornamentação de salas, gabinetes, bibliotecas e quartos 

particulares era a paisagem natural do país, atendendo a uma iconografia com 

“amplo uso da alegoria e no desenvolvimento de repertórios ornamentais baseados 

em elementos da fauna e da flora brasileiras” (VALLE, 2007), evidenciando a 

paisagem tropical. Esse apelo naturalista coincidia com a política de apreensão da 

obra de arte que se queria para a época, suscitando instantes deleitosos de contato 

com as belezas naturais que o Brasil oferecia, distanciando com isso o pensamento 

crítico acerca da real paisagem social brasileira. 

Sob uma análise etimológica, a vontade de exaltação daquele que encomendava 

condizia muito bem com a origem da palavra paisagem apresentada por Morais ao 

se debruçar sobre a visão do Brasil a partir do olhar do artista, como derivada do 

latim pagus, que significa aldeia, povoado, constituindo o paisagista como um pintor 

de países (2001, p. 08), e o produto do seu trabalho – a pintura – como um atestado 

de propriedade particular do espaço habitado e da noção de identidade cultural que 

se queria para o lugar. Na concepção de Valle, existia nisso um modo de considerar 

a pintura decorativa como um objeto de alto valor artístico, sociocultural e estético, 

apanágio de poucos, com “uma série bem definida de prescrições formais, um 

caráter específico e, sobretudo, uma exigência moral de respeito pela integridade 

dos materiais empregados pelo pintor” (2010, p. 120), fazendo daquele pedaço de 

estrutura arquitetônica – a parede ou o muro – um objeto de requinte e sofisticação. 

A pintura mural decorativa nos interiores das sedes de governo, palácios e 

residências particulares da transição do século XIX para o XX ocupou uma função 

indicadora do status quo de seus proprietários, possibilitando também ao seu criador 

– o artista – um reflexo desse privilégio, isto é, o de ser reconhecido culturalmente 

como alguém digno de respeito e valor. No entanto, a maior parte da demanda 

dessas pinturas era atendida também por uma elite de artistas, existindo pouco – ou 

quase nenhum – espaço para o trabalho de pintores populares, revelando o aspecto 

limitado de exposição e fruição dessas obras, que apenas eram conhecidas por 

quem tinha acesso ao lugar. 
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Talvez resida nessa observação uma possível ligação entre a atividade de pintores 

do final do século XIX, que optaram por retirar os cavaletes do interior de seus 

ateliês para enfatizar a prática de pintura ao ar livre, como a manifestação de uma 

necessidade de fuga; exteriorização; publicidade da prática da pintura. O vocábulo 

“fuga”, neste intuito, indica um comportamento de renúncia ao controle acadêmico, 

tanto no que diz respeito às amarras técnicas quanto à própria percepção da pessoa 

do artista, ou seja, ao retirar-se do interior de seu ateliê o pintor instaura um outro 

lugar-tempo para a produção de sua arte, convidando o ambiente à cumplicidade do 

processo de criação, justificando-se assim o uso do termo “exteriorização”, trazendo 

para fora. Tal aspecto indica também a nova relação do homem com a cidade e 

desta com o que é público. 

DO TEMPO & DA FUGA: A PINTURA DE DENTRO PARA FORA 
No início do século XX a história brasileira demarcava um cenário político-social 

conturbado, repleto de revoluções, greves, revoltas populares, assinalando o fim da 

República Velha e início da Era Vargas (1930-1945). O meio artístico experimentava 

as consequências estilísticas deixadas pela Semana de Arte Moderna (1922) e pelo 

trabalho de grupos de artistas que buscavam definitivamente desvincular a produção 

artística brasileira de valores estéticos europeus. Pouco a pouco, o comportamento 

e a relação entre críticos, colecionadores, curadores, artistas e público passam a ser 

caracterizados pela alternância de princípios estéticos variados, pela 

experimentação de novos suportes e pela amplitude do perfil do artista – que passa 

a abeberar-se cada vez mais da inesgotável fonte da vanguarda europeia, fazendo 

do cotidiano da metrópole sua referência de uma nova paisagem. 

No interior de residências tradicionais ainda respiravam pinturas de caráter 

decorativo, feitas em paredes ou tetos, que passaram a apresentar uma divergência 

artística e social direta com a pintura que começava a aparecer em paredões e 

muros dos centros urbanos – representada, por exemplo, no trabalho de artistas 

como Cândido Portinari (1903-1962) e Clóvis Graciano (1907-1988) – manifestando 

uma técnica que “decora” o muro/parede sob um aspecto democrático da 

socialização da arte, possibilitando a qualquer transeunte o contato visual com a 

obra. O artista Clóvis Graciano, em depoimento ao jornal Folha de São Paulo (de 

15/01/1969), comentou sobre o aspecto popular da pintura mural: 
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O painel é a forma mais democrática da pintura. O governo, se 
quisesse, poderia mandar pintar painéis em logradouros públicos, 
como estações, campos de esporte, etc. É uma forma de levar a arte 
ao povo, de imortalizar momentos históricos, de maneira a que todos 
tenham possibilidades de vê-los. A tela pertence a uma minoria. O 
painel a todos quantos queiram vê-lo. 
(Disponível em: http://www.saopauloantiga.com.br/paineis-de-clovis-
graciano. Acesso em 05/06/2017)  

 

Em sua fala, o artista aponta para um dos prismas mais sociais da então crescente 

pintura mural desenvolvida no Brasil: da arte que sai do hemisfério interior das 

residências particulares e instituições governamentais, ou seja, do meio privado, 

para alcançar o meio urbano, coletivo, público, caracterizando um dos pontos altos 

da história da pintura moderna brasileira, a exemplo do muralismo moderno social 

desenvolvido concomitantemente no México, do qual o artista Diego Rivera (1886-

1957) é um dos maiores expoentes. 

A pintura mural urbana que começou a fazer parte da visualidade das estruturas de 

metrópoles brasileiras a partir da metade do século XX indicou um momento 

histórico fundamental na arte brasileira, de tomada de posição frente aos muitos 

processos segmentários que caracterizam nossa sociedade até hoje. Tal reação não 

aconteceu como um fato isolado, mas como reflexo das muitas tendências artísticas 

mundiais que naquele contexto apontavam cada vez mais para o externus, para 

fora, para a experimentação da cidade em toda a sua energia cotidiana. Além de 

possibilitar uma nova relação com o tempo e o espaço – agora urbano – de muitos 

artistas educados nas belas-artes, a cidade se abria novamente para o artista 

popular – relegado ao ostracismo desde a fundação da Academia Imperial de Belas-

Artes – e, consequentemente, para as interferências de outros grupos urbanos que 

reconheciam na arquitetura da cidade um contato mais visceral com o espectador. 

A pintura saiu dos interiores das fortalezas resguardadas pelos seus senhores e 

passou a caracterizar as novas relações entre arte e público, espectador e artista, 

meio e produção. Na passagem para o século atual, o cotidiano reinventou a pintura 

e suas técnicas para além das feiras e salões de arte dos grandes centros nacionais. 

A criação artística popular também conquistou seu espaço nas mãos daqueles que 

viviam nos bairros, nas favelas, nas vilas e agrovilas – vide a emergente pintura naïf 

da metade do século XX, que encontrou expressão nas telas de artistas autodidatas 
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como Heitor dos Prazeres e Waldomiro de Deus – criando um fenômeno artístico 

eminentemente popular paralelo às demais tendências modernistas do circuito oficial 

da arte. Esses procedimentos gerados pela experiência cotidiana por meio da 

necessidade do uso passam a apresentar mecanismos vários de representação 

figurativa dos valores, costumes e tradições populares, como atestado de 

propriedade sobre a integridade física da cidade. 

Para além dos murais produzidos por artistas renomados e premiados, ou daqueles 

grafitados por jatos de aerógrafos e tinta spray, vale repousar o foco sobre os murais 

parietais que ainda hoje elegem a paisagem como principal temática – parodiando a 

prática de decoração dos casarões antigos – mas que, na atual energia do 

organismo urbano, se faz presente na pintura de muros e paredes de espaços 

populares, de livre trânsito. Por conseguinte, a tentativa de compreensão histórica 

dessa manifestação no país foi apenas um ensejo de inserção no corpus desse 

objeto, simulando mergulhos simultâneos de dentro para fora, do espaço interno 

para o espaço urbano. 

 

DA PAISAGEM, DA PAREDE & DO PINTOR POPULAR 
O século XXI anunciou na arte uma era de rupturas e retornos, e talvez nenhuma 

outra morte tenha sido tão anunciada quanto a morte da pintura. Na cidade, a prática 

de pintar paredes e muros foi reforçada pela atuação de grafiteiros, muralistas de 

enfoque social e artistas que utilizam a pintura como prática de intervenção. Várias 

formações, variadas referências, as diversas práticas de pintura, na cidade, surgem 

como consequência dos próprios trânsitos artísticos pensados e fundados a partir da 

segunda metade do século XX. 

Paralelo às muitas práticas e técnicas que caracterizam o portfólio pictórico dos 

artistas que “decoram” os centros urbanos, nos bairros periféricos das metrópoles 

e/ou municípios do interior dos estados, existe o pintor popular, geralmente formado 

pelo esforço autodidata da criação artística, produzindo para apresentar suas 

referências e habilidades e, a partir disso, divulgar seu trabalho e garantir seu 

sustento financeiro. Sua relação com a cidade é do transitório, no que diz respeito à 

rapidez com que cada pintura aparece e desaparece na parede, determinada a partir 
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das experiências estéticas, da interculturalidade latente nos bairros e nos “pedaços” 

urbanos, na necessidade de decorar sua propriedade – por parte daquele que 

encomenda – e torna-la pública, dando-a ao olhar daqueles que transitam pelas 

ruas. 

Aqui reside uma grande diferença entre as paisagens que foram produzidas no 

Brasil do século XIX ao XX, nas residências de fazendeiros de café, comerciantes 

endinheirados e políticos locais, e as percebidas atualmente em bairros populares, 

objeto desse estudo: Na primeira, temos proprietários particulares que reservam as 

pinturas murais no interior de suas casas ou locais de trabalho à fruição de poucos 

“escolhidos” ou “privilegiados”; enquanto que os murais registrados em bairros 

populares são dados à percepção de todos, residentes do lugar – ou não; 

endinheirados – ou não; consumidores de arte – ou não. 

Nesse caso, as ruas escolhidas para a coleta das imagens foram de municípios 

paraenses, principalmente do nordeste do estado, bem como nos bairros 

considerados periféricos da Região Metropolitana. Dentre tantos temas e narrativas, 

algumas de função decorativa e outras publicitárias, o recorte feito foi 

especificamente direcionado para aquelas que, ainda hoje, contemplam o tema da 

paisagem natural, por vezes priorizando signos figurativos referentes à cultura local 

ou ainda reproduzindo padrões de representação vinculados ao modo de ver do 

artista acadêmico.  

 
Figura 01: Pintura sobre muro do Templo da Assembleia de Deus. 

Bairro do Centro, Castanhal/PA – Acervo pessoal (2017) 
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Desse tipo de “padrão” representativo, a paisagem apresentada na Figura 01 age 

como um recorte específico da ideia de como os moradores do bairro observarão o 

muro a partir do momento em que a pintura decorativa passa a existir e que ligações 

diretas farão com o objetivo do lugar no contexto da rua e do bairro.  

Mais do que nunca, toda imagem, mesmo que pretensamente em 

estado de ruptura com a representação no seu sentido mais pobre de 

imitação, vê imperar uma prática de filtro seletivo. Tudo conspira para 

mostrar que é esse filtro que sempre interessou aos artistas, que a 

história da representação é a história dos filtros que permitem lidar 

com a realidade visual no momento de conceituar, projetar e realizar 

a imagem (HUCHET, 2012, p. 243) 

Os filtros de que nos diz Huchet, na pintura em questão, reservam-se às escolhas 

figurativas e simbólicas feitas pelo artista. A paisagem representa um extenso rio – 

que atravessa diagonalmente a composição – cercado por representações de 

árvores de vários tons de verde, entre outros matizes usados como contraste. Na 

paleta empregada pelo pintor, chama a atenção o azul celeste escolhido para 

simbolizar a parte do rio que predomina na área inferior do espaço pintado, já que os 

rios e igarapés paraenses geralmente não possuem esse matiz. Nas margens, o 

azul é atravessado por pinceladas esverdeadas, representativas do reflexo da 

vegetação que é ressaltada no restante da composição.  

 
Figura 02: Fotografia do Rio Apeú (Vila do Apeú - Castanhal/PA) 

Foto: Aurelino Santos Jr – Disponível em: http://mapio.net/pic/p-4861410/ 

O pintor abre mão da paisagem urbana real de Castanhal, seu município e sua 

morada, para pintar uma paisagem desconhecida aos olhos dos nativos paraenses, 
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mas que indica valores, ideias, referências, semioses, facilmente identificados, 

abertamente lidos e – porque não? – ingenuamente copiados, naquilo que Certeau 

indica como um imenso campo de uma “arte de fazer”: 

[...] diferentes dos modelos que reinam (em princípio) de cima para 
baixo da cultura habilitada pelo ensino (do superior ao primário) e 
que postulam, todos eles, a constituição de um lugar próprio (um 
espaço científico ou uma página branca para escrever), 
independente dos locutores e das circunstâncias, onde construir um 
sistema a partir de regras que garantam a sua reprodução, sua 
repetição e verificação. [...]. De uma parte, esta “arte”, em nome do 
quê a declaramos diferente? De outra, de onde (de que outro lugar) 
efetuamos sua análise? Ao invés de recorrer aos mesmos 
procedimentos dessa arte, talvez possamos rever tanto a sua 
posição como “popular” como também a nossa posição como 
observadores. 
(CERTEAU, 1998, p. 86) 

 

O autor reflete a respeito das práticas populares de produção e intervenção sobre o 

meio, discutindo os sistemas histórico-sociais que conduzem – à maneira de um 

fantasma – uma boa parte das referências dos pintores populares, que os levam a 

reproduzir conjuntos de signos figurativos inculcados na mentalidade daquele que 

encomenda e deles próprios. As cores, as formas e padrões compositivos, no caso 

dessas paisagens, seguem visualmente uma série de estereótipos voltados para a 

representação de árvores várias, rios e animais, restando pouco ou nada da 

visualidade original do lugar. 

Não obstante, Certeau observa esse tipo de prática popular como resultado de um 

sistema de repressão histórica – movida pelos processos de urbanização e 

afirmação de ideologias políticas, também no caso da arte – mas perfeitamente 

compreensíveis do ponto de vista do valor cultural dessa produção – colocando 

esses pintores no protagonismo da cena artística dos lugares onde vivem e onde 

atuam, nos quais são reconhecidos por boa parte da comunidade como artistas. 

Como a maioria dos municípios não dispõe de galerias de arte ou outro espaço 

institucional equivalente à socialização da produção pictórica apresentada hoje – 

mesmo na Região Metropolitana de Belém, com baixo número de galerias – essa 

produção de caráter autodidata não tem nenhuma representatividade junto àqueles 

que estão discutindo a arte e a produção de imagem atualmente na cidade, com 

pouquíssimas exceções. Por outro lado, trata-se de uma parcela de artistas que têm 
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consciência das outras maneiras que dispõem para saciar o desejo de 

pertencimento e apropriação da estrutura da cidade, não esperando por uma 

legitimação de sua produção por parte do sistema da arte. 

Mesmo lançando mão de signos figurativos pré-constituídos desde o século XIX – no 

caso da pintura de paisagens naturais – usando para isso a parede, o muro, a placa, 

o pintor instaura sua fala, sua marca, o seu discurso: 

A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as táticas 
“populares” desviam para fins próprios, sem a ilusão que mude 
proximadamente. Enquanto é explorada por um poder dominante, ou 
simplesmente negada por um discurso ideológico, aqui a ordem é 
representada por uma arte. Na instituição a servir se insinuam assim 
um estilo de trocas sociais, um estilo de invenções técnicas e um 
estilo de resistência moral, isto é, uma economia do “dom” (de 
generosidades como revanche), uma estética de “golpes” (de 
operações de artistas) e uma ética da tenacidade (mil maneiras de 
negar a ordem estabelecida, o estatuto de lei, de sentido ou 
fatalidade). A cultura “popular” seria isto, e não um corpo 
considerado estranho, estraçalhado a fim de ser exposto, tratado e 
“citado” por um sistema que reproduz, com os objetos, a situação 
que impõe aos vivos. 
(Ibdem, p. 88-89) 

 
O que Certeau sugere como reflexão é que a arte engendrada pela cultura popular, 

e neste caso, uma cultura urbana, não espera pelos “aplausos” daqueles que 

pesquisam ou gerenciam o sistema de arte dos lugares onde são pintadas, pelo 

contrário, criam e direcionam um outro tempo e postura para a compreensão visual 

dessas manifestações por terem consciência do espaço que ocupam, tanto para 

quem encomenda quanto para quem passa nas ruas e atenta para elas.  Mesmo 

que representem certos “padrões” sígnicos e compositivos – no que tange 

principalmente a representação de árvores e animais – os pintores inserem 

discretamente elementos formais que correspondem à cultura natural que se 

percebe na paisagem local. 
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Figura 03: Pintura sobre parede de residência particular. 
Bairro Vila Sinhá, Bragança/PA – Acervo pessoal (2017) 

 

A paisagem que decora a parede da residência retratada na Figura 03 apresenta a 

figura vermelha do guará, em meio a palmeiras, arbustos e pequenas embarcações, 

típicas das regiões de mangue das praias paraenses. O guará – ave com corpo 

semelhante a uma garça, cuja plumagem avermelhada, na ave adulta, deve-se à 

alimentação rica em pequenos animais de cor vermelha, como caranguejos e 

camarões – é representado simbolicamente em meio a planos perspectivos 

sobrepostos, denunciando o conhecimento autodidata de seu autor. A paisagem 

regional é escolhida como o motivo principal da pintura; ela “abraça” a janela, a 

porta, o varal; dialogando com a estrutura da varanda, traduzindo-se como “a 

concretização do elo entre os diferentes elementos e valores de uma cultura, ligação 

essa que oferece uma disposição, uma ordenação e, por fim, uma "ordem" para a 

percepção do mundo” (CAUQUELIN, 2008, p. 12). A paisagem é inventada pelo 

pintor, constituindo-se ipso facto como um dado simbólico de um dos modos como o 

lugar se dar a reconhecer e o pintor faz nascer.  
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Figura 04: Pintura sobre muro – Empresa de transportes pesados. 

Bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA – Acervo pessoal (2017) 

 

A natureza figurativa e simbólica de tais pinturas garante o valor artístico às paredes 

e muros com paisagens decorativas espalhadas pela cidade. Seus produtores são 

os artistas da rua e seus donos são os transeuntes, os motoristas passando em 

seus automóveis, o vendedor ambulante que passa todos os dias em sua frente, a 

dona de casa a caminho da feira. Seu poder e sua força residem na cultura urbana, 

com espaço e tempo variáveis, abertos à interferência constante, 

[...] de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão 
do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; 
poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é 
obtido pela força [...]. Isto significa que o poder simbólico não reside 
nos “sistemas simbólicos” [...] mas que se define numa relação 
determinada – e por meio desta – entre os que exercem o poder e os 
que estão sujeitos, quer dizer, na própria estrutura do campo em que 
se produz e se reproduz [...]. (BOURDIEU, 1989, p. 14-15) 

 
As paisagens decorativas pintadas nos muros e paredes seguem os sistemas de 

representação criados pelo próprio sistema da arte nos primeiros anos da história da 

pintura no Brasil. O poder simbólico das narrativas criadas pela pintura de paisagem 

ainda alude à natureza virgem e pura, em harmonia com o homem e suas coisas. Os 

conjuntos sígnicos – vegetação, céu, rio/mar, canoas, animais – reproduzem parte 

do repertório utilizado por pintores acadêmicos do século XIX, constituindo um fazer 

paradoxal de quem constrói sua arte à revelia dos críticos e galerias, mas que segue 

discursos outrora mantidos para o controle e direcionamento do consumo da arte. 
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É nesse sentido que reside o discurso de Bourdieu (1989), determinado não a partir 

daquilo que se representa e de como se representa, mas das relações criadas por 

meio desses sistemas de representação, antes em ambientes interiores e hoje em 

ruas e espaços públicos; antes, dentro e hoje, fora. Em vista disso, o cotidiano passa 

a ser marcado por outras conexões culturais e outros juízos de valor em termos do 

que se produz no meio urbano, por mais que ora inaugurem um sopro de frescor, ou 

ora se repitam. 
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