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RESUMO 

 

Esta pesquisa surgiu de uma prática constante de observação das cidades 

paraenses e dos meios que o pintor autodidata utiliza como suporte, tendo como 

foco a parede externa. Da grande quantidade de registros fotográficos feitos entre os 

municípios situados nos caminhos de Belém a Bragança, através dos 223 

quilômetros que compõem a atual Rota Turística do Estado do Pará, as afirmações e 

a abordagem teórica empregadas recaíram sobre a pintura mural externa, 

encomendada para fins decorativos, publicitários e artísticos, operando 

culturalmente como um dispositivo visual urbano que modifica o entendimento do 

suporte e direciona a compreensão da arte nos lugares onde encontram-se 

instauradas. Ao final, as análises focaram na trajetória e produção artística de Moacir 

Cardoso, pintor que há mais de duas décadas cria, pela pintura, modos de 

representação visual da cultura amazônica e bragantina, num misto de referenciais e 

símbolos que o fizeram um dos pintores mais férteis dos municípios do interior do 

Nordeste Paraense. O referencial teórico emprega autores que discutem a pintura 

urbana enquanto signo situado num contexto cultural amazônico, aliado a um teor 

escrito que sugere o encantamento pelo lugar e a contemplação das águas, do 

cotidiano e das matas. 

Palavras-chave: Arte urbana. Pintura mural. Dispositivo artístico. Cultura 
amazônica. Moacir Cardoso. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research arose from a constant practice of observing the cities of Pará and the 

means that the self-taught painter uses as a support, focusing on the outer wall. 

From the large amount of photographic records made between the municipalities 

located on the Belém to Bragança roads, through the 223 kilometers that make up 

the current Pará State Tourist Route, the statements and the theoretical approach 

employed fell on the external mural commissioned for decorative, advertising and 

artistic, operating culturally as an urban visual device that modifies the understanding 

of the medium and directs the understanding of art in the places where they are 

established. In the end, the analyzes focused on the trajectory and artistic production 

of Moacir Cardoso, a painter who for more than two decades created, through 

painting, visual representation modes of amazonian and bragantine culture, in a mix 

of references and symbols that made him one of the painters most fertile of the 

municipalities of the interior of northeastem of Pará. The theoretical framework 

employs authors who discuss urban painting as a sign situated in an amazonian 

cultural context, allied with a written content that suggests the enchantment for the 

place and the contemplation of the waters, daily life and forests. 

Keywords: Urban Art. Mural. Artistic device. Amazonian culture. Moacir Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

        O COMEÇO: RELATO DE UM ENCONTRO AMOROSO 19 

 - Narrativa do método 21 

 - A difícil arte da escolha 33 

   

1. O ENCANTAMENTO: A CIDADE E O DISPOSITIVO ARTÍSTICO 41 

1.1 A cidade: casa do homem 43 

1.2 Para além do conceito de pintura 51 

 1.2/1 – Paralelos com a pintura naïf 54 

 1.2/2 – Associações com o modo de pintar a paisagem 60 

1.3 A pintura como dispositivo artístico nas cidades paraenses 

 

72 

2. A CONQUISTA: QUANDO A PINTURA ESTÁ NA RUA!  78 

2.1 A rota: lugares, memórias e afetos 80 

2.2 A pintura como dispositivo e seu lugar de fala 98 

2.3 O que pintam sobre a parede externa? 110 

 2.3/1 – A água e a vegetação 111 

 2.3/2 – Os animais e o mangue 

2.3/3 – O cotidiano e o trabalho representados 
 

118 

131 

3. O ENCONTRO: MOACIR, MEMÓRIAS E SEMIOSES 138 

3.1 A chegada em Bragança e as primeiras telas 140 

3.2 A Bragança representada pelo homem do mundo 147 

 3.2/1 – Paisagens 148 



 3.2/2 – A herança modernista 
 

159 

3.3 Murais: entre a necessidade e a prática artística 180 

 3.3/1 – Mural das Sereias (2015-2017) 182 

 3.3/2 – O Martírio de São Sebastião (Caratateua) 191 

 3.3/3 – Murais do Bar-Museu Adega do Rei 200 

 

4. 

 

O AFETO: A CAMINHO DA PRAÇA, UMA PINTURA AMOROSA 

 

211 

4.1 Lembrança, representação, memória 216 

4.2 Dispositivo 1: Paisagens com animais/pessoas 221 

4.3 Dispositivo 2: Crítica social 230 

4.4 Dispositivo 3: Cotidiano & Celebrações 237 

 4.4/1 – Marujos & Tubarões 237 

 4.4/2 – Pescadores & Índios 247 

4.5 Dispositivo 4: Mitologia 255 

 4.5/1 – O Centauro, o Boto & a Iara 257 

 4.5/2 – O caso Ataíde  266 

   

ENSAIO DE DESPEDIDA OU QUASE SAUDADE 

 

273 

REFERENCIAIS BIBLIOGRÁFICOS 279 
 



 

 

 
 

O COMEÇO: 
RELATO DE UM ENCONTRO AMOROSO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co·me·ço – sm. Lat. “cuminitiare”: 1. Parte inicial de uma ação que tem continuidade; 2. A 

origem de tudo. 
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Era o ano de 2002 e minha primeira vez no periférico e popular Porto do Sal1, 

situado no bairro mais antigo de Belém do Pará, a Cidade Velha. Por ter crescido em 

um município sem galerias de arte, habituei-me a entender a arte por meio de letras 

e figuras pintadas em paredes e placas, mas os objetos que começavam a causar 

curiosidade naquele momento eram outros. No geral, não eram objetos 

considerados artísticos, mas chegaram a minha percepção com uma alta dose de 

surpresa e provocação. 

Placas feitas à mão, anunciando uma variedade de produtos, com tipos gráficos e 

figuras que a priori não obedeciam às regras da arte ou do design; conteúdos 

pintados ou desenhados apressadamente sobre papelão, forro pvc e pedaços de 

compensado. Seduziram-me pelo excesso, pela liberdade e pelo apelo 

comunicativo. Seduziram-me por suas cores, seus suportes e inusitados tipos 

gráficos. Por mais que o cotidiano “bombardeasse” visualmente objetos parecidos 

todos os dias nas ruas, minha percepção só se encantou naquele instante, talvez 

porque buscasse desejosamente referências urbanas que contivessem elementos 

potenciais para a renovação de minha prática artística. 

A cidade passou a ser assim meu local de encontro para a contemplação e análise 

formal da visualidade de placas, faixas, cavaletes e muros pintados à mão por 

pessoas por mim desconhecidas, começando a sistematizar uma metodologia de 

pesquisa na qual a percepção visual entrega-se à atividade de fruição desapressada 

da cidade – seus objetos e lugares – justificando a experiência preocupada com o 

método artístico, no afã de um objeto para guardar, sem julgamento apriorístico, 

simplesmente para tentar entender a materialidade daquilo que a cidade entrega aos 

sentidos e o olho seleciona. 

Na necessidade de rememorar o que me conduziu ao presente estudo, vejo-me 

voltando à contemplação poética que o escritor paraense Benedicto Monteiro nos 

faz exercitar por meio da literatura de Verde Vagomundo – escrito em 1964, quando 

o autor foi obrigado a embarcar subitamente para Alenquer, sua cidade natal, por 

sofrer perseguição política. No romance, o leitor é levado a imaginar a realidade 

                                                           
1
 O Porto do Sal está localizado no Bairro da Cidade Velha, na parte mais antiga da capital paraense, 

e foi criado para servir como central de abastecimento e escoamento da produção vinda da região 
das ilhas. Seu nome data do período colonial, por ser um entreposto de chegada do sal inglês. (In: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=42417&view=detalhes). 
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visual amazônica através do dia-a-dia da cidade de Alenquer, no estado do Pará, 

pelos olhos e comportamentos de dois opostos culturais: o Major Antonio, militar de 

carreira, e Miguel, o astuto caboclo conhecido como “cabra-da-peste”. Por meio de 

uma narrativa simples e acessível, mas pungente, o autor cria paisagens simbólicas 

que passam a caracterizar o jogo sinestésico, os costumes e o contexto cultural 

existente na sua Alenquer: 

Pássaros voando muito alto e gritando muito longe, deram em tudo um 
golpe de perspectiva. Houve uma brusca incidência de luz. Tudo se avasta. 
Lembrei-me da véspera no avião – quando se procurava divisar num grande 
raio – o sintoma da cor de uma cidade: embaixo só o verde, em cima só o 
azul. Tudo vasto em planos sucessivos. Tudo vasto. Verde e vasto. Vasto e 
vento. Vultos. Vulto e ventos. Ventos. TUDO VAGO: vago vazio, 
vagomundo, vago-espaço.

2
 

 

Verde Vagomundo me fez lembrar o que me trouxe até aqui: Paisagens. Vida. 

Cidade. Gente. A vastidão da paisagem natural amazônica e a vontade de conhecer 

tudo aquilo que me parecia grande. A cultura. O movimento urbano. Foi imersa na 

metrópole que descobri o valor das coisas simples, a reconexão com minhas raízes 

natais, a beleza da arte que existe fora das instituições convencionais. 

 

NARRATIVA DO MÉTODO 

 
O principal motivo para a concepção do objeto deste estudo reside em um 

movimento inverso ao realizado pelo maduro major apresentado por Monteiro. No 

romance, o personagem/narrador transita da capital paraense para o interior do 

estado, marcado pela abundância dos rios e natureza virgem, enquanto que o meu 

partiu de dentro da calma origem em Bragança, passando por um intermédio 

vivenciado em Castanhal, até chegar a Belém; todos devidamente apresentados no 

decorrer desta tese. 

Sou bragantina por natureza. Uma cidade-senhora, estandarte do nordeste 

paraense, atualmente no auge de seus gloriosos 405 anos. Bragança é uma cidade 

que seduz por seu aspecto de lugar interiorano, pela visualidade aberta e azulada, 

pelo frescor plácido vindo da orla do Rio Caeté, por São Benedito e pela Marujada, 

pela sensação de que o corpo está permanentemente sujeito ao encantamento. 

                                                           
2
 MONTEIRO, Benedicto Monteiro. Verde vagomundo. Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, p. 17. 
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Nesta cidade aprendi a desenhar, memorizar cheiros e sons, sabores e costumes, 

lugares e festas; a guardar as ladeiras desbravadas por mim e meu avô a caminho 

da escola, fantasiar histórias misteriosas de criaturas assustadoras que vagavam 

pela madrugada e me aprazer com os relatos bem humorados a respeito da “Ponte 

do Sapucaia”, que atravessa o Rio Caeté, cartão-postal da cidade. 

Figura 1: Vista parcial do porto de Bragança (PA), à margem do Rio Caeté. 
Destaque para a localização do município no mapa do estado.  

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 

 

Desta primeira cidade saí aos 7 anos de idade, seguindo em direção ao município 

de Castanhal – a 141km de distância de Bragança e 67km em relação a Belém, a 

capital paraense – onde minha família passou a constituir uma nova casa, um novo 

abrigo, uma nova trajetória. Este, por sua vez, no ano de 1985 possuía seus 

modestos 53 anos de fundação. Uma cidade em estágio de puberdade e pleno 

desenvolvimento de sua zona comerciária e urbana. Naqueles idos, Castanhal ainda 

possuía muitos espaços florestais, sítios, fazendas, lavouras e grandes castanhais, e 

foi com esta segunda cidade que meu apuro visual começou a se desenvolver, 
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dando paulatinamente lugar ao interesse pela arte, pelos artistas e seus modos de 

produção. 

Muitos anos se passaram e o contato com minha cidade natal perdeu-se quase 

completamente. Consequentemente, as memórias da infância não me pareciam 

motivadoras de algo que pudesse ser explorado cientificamente. Foi somente no ano 

de 1999, então como estudante do curso de Licenciatura em Educação Artística – 

Habilitação em Artes Plásticas – que meu contato com outra cidade começou: 

Belém. Dessa vez, a aproximação foi forçada. 

Belém é uma cidade tão senhora quanto Bragança. Ambas preservam uma trajetória 

de grande importância socioeconômica no contexto urbanístico e comercial da 

história do Estado, entre o final do século XIX e início do século XX. Desde o início, 

minha relação com a “Cidade das Mangueiras” constituiu-se como uma antítese 

entre o amor e o ódio, forçada pelo tempo, pela temperatura, pela enorme carga de 

informações e pela necessidade de uma formação superior. Belém me provocou 

desde o primeiro momento, insinuando-me seu corpo e me desafiando a admirá-la. 

O olhar, habituado à mansidão dos cenários que, apesar de urbanos, propiciavam 

ainda momentos de suspiro e frescor natural, teve que se defender e desejar outras 

coisas. Dialeticamente, quanto mais cansava, mais queria. 

Ao corpo – imerso no transe de provocação visual – restou o abandono a uma nova 

estimulação sensorial, provocada pela intensidade dos corpos em movimento, dos 

urubus sobrevoando o porto, das embarcações chegando com suas cargas, da 

sensação claustrofóbica causada pelos espaços apertados, enfim, de um conjunto 

de estímulos externos que, àquele momento, começaram a justificar meu contato 

nervoso com a quase utópica “cidade-grande”. 

Recordando tal cena, remeto-me tanto às trocas e interpenetrações propostas pelo 

filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey (1859-1952)3 em defesa da 

experiência como imersão mais direta entre o eu e o mundo dos objetos e 

acontecimentos, sustentando uma interação mais ativa dos seres humanos com a 

natureza, quanto às sensações nervosas citadas por Ben Singer ao encarar a 

experiência na cidade moderna como “uma sensação palpável de exposição ao 

                                                           
3
 DEWEY, John. Arte como Experiência. (Trad.) Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 

84. 
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perigo”4, indicando com isso um comportamento urbano mais tenso e com alta carga 

de ansiedade. No primeiro, o corpo precisa adquirir uma disposição aristotélica de 

conhecimento por meio da experimentação em si, concreta, aberta ao devir próprio 

da cultura e de tudo o que compõe o meio: a experiência artística como imersão 

num mundo de essências tangíveis, de interesse sincero pelo acontecimento e de 

alimentação do processo criativo a partir de tudo isso. No segundo, a relação 

dialética entre a euforia e a hesitação de poder lançar-se às diversas cargas de 

energia e sensações possíveis de serem vivenciadas no meio urbano: concretas, 

díspares e completamente imprevisíveis. 

A cidade como lugar de encantamento sensorial, onde o corpo se deixa seduzir até 

mesmo por aquilo que rejeita ou teme. Lugar de ânsia, vertigem, voracidade, sentido 

pelo corpo que busca a matéria para a arte e opera num movimento inverso à 

homogeneidade, procurando “furos”5 que possam caracterizar a originalidade das 

coisas. 

Essa carga de sensações apreendida no contato com a urbe foi posta à prova em 

Belém, cidade-vício, quando meu corpo e minha mente encontraram na visualidade 

de placas e paredes pintadas à mão um novo objeto de afeto. O processo de 

tradução e apropriação formal dos objetos registrados para aquilo que caracterizaria 

esteticamente minha produção artística constituiu-se da reelaboração do conteúdo 

dos anúncios e da reestruturação semiótica característica da passagem do objeto 

real para o objeto artístico. 

A primeira temática escolhida alterava a função de anunciar objetos para a de 

anunciar pessoas, que ofereciam hipoteticamente seus serviços sexuais. O texto 

criado para anunciar a fictícia “Tainá” evidenciava uma prática de prostituição velada 

que pode ser percebida diariamente na seção intitulada “Amizades”6, constante nos 

                                                           
4
 SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: 

CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa R. (Org.). O cinema e a invenção da vida moderna. 
(Trad.) Regina Thompson. São Paulo: Cosac & Naify, 2001, pg. 128. 
5
 Referência aos “furos” que caracterizam a paisagem hidrográfica amazônica. O “furo” é como uma 

via de contato entre rios ou igarapés, geralmente mais estreito e menos extenso em relação a estes 
dois. Vicente C. de Miranda o conceitua como um “pequeno canal de um rio, quando este, tendo uma 
ilha, fica dividido em dois braços, um dos quais estreito” (In: MIRANDA, Vicente Chermont de. 
Glossário Paraense (Coleção de vocábulos peculiares à Amazônia, especialmente à Ilha do Marajó). 
Belém: Universidade Federal do Pará, 1968, p. 40). 
6
 Diariamente encontrada no Jornal “O Liberal”, um dos principais meios de comunicação impressa 

paraense. 
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classificados do principal jornal impresso da Região Metropolitana de Belém (Figuras 

1 e 2). 

Figura 2: Daniely Meireles, “Tainá” (Pintura s/ cavalete - 120cm X 60cm X 90cm) 

 

Foto: Paulo César Simão. Ano: 2003. 

 

A visualidade da obra trazia um paralelo formal com o objeto real, potencializando 

semanticamente o ato de oferecer serviços sexuais. Retirado do universo de seu 

referencial jornalístico, o texto passava a adquirir um sentido que extrapolava o uso 

comum. 

Entre os anos de 2003 e 2008, com as séries “Venda Proibida” e “Serviço de 

Utilidade Pública”, a visualidade de anúncios publicitários percebidos em bairros 

periféricos da metrópole paraense foi convertida em objetos, intervenções e 

instalações que tinham como principal proposta engendrar discussões e análises 

acerca do uso do corpo, da ideia convencional de beleza, da banalização da 
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mercadoria e do apelo sexual, ampliando o uso dos suportes que comumente eram 

usados para anunciar produtos e serviços em feiras e ruas em geral. 

Figura 3: Daniely Meireles. À esquerda: “Mulato sex” (Esmalte sintético s/ lona – 200cm X 100cm, 
2002); ao centro: “Clubinho” (Interferência s/ tabela de lanchonete - 85cm X 43cm, 2003); à direita: 

“Léo” (Esmalte sintético s/ bagun - 200cm X 120cm, 2003). 

 

 

 

Fotos: Paulo César Simão (2003). 

 

Para além da paisagem ribeirinha, das mangueiras frondosas e dos cartões-postais 

da cidade, existia a vontade de apresentar uma cidade por suas partes não-

reveladas explicitamente no frisson cotidiano, uma cidade particular em constante 

devir com um latente comércio de corpos e identidades bastante explorado por 

alguns meios de comunicação. Existia o interesse e o desejo por aquilo que a cidade 

passava a me oferecer e a premência de devolver tudo à realidade, como resultado 

do processo de conversão dos signos apreendidos pela mente e da práxis diária de 

ver o mundo com perspectiva eminentemente ativa, buscando evitar um contato 

automático e desinteressado com o meio cultural e passando a percebê-lo em todas 

as suas reentrâncias, especificidades, pormenores.  

Trata-se de ver a cidade buscando entender sua lógica, sua sintaxe, sua 

idiossincrasia orgânica, sua pseudo-homogeneidade, ou seja, tornar-se íntimo 

daquilo que a compõe ao ponto de suas partes não causarem mais estranhamento. 
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A imagem-fonte das placas e anúncios apresentava-se como um recorte específico 

da realidade visual, imanente na experiência cultural de bairros e ruas da periferia da 

região metropolitana belenense e pequenos municípios paraenses. 

Outra obra que destaco no relato deste processo metodológico de pesquisa é a 

intervenção urbana “Qualquer semelhança é mera coincidência” (Figura 4), 

composta por doze banners que anunciavam serviços de acompanhantes “para 

todos os perfis e gostos”, montados na fachada frontal do Palácio Lauro Sodré, em 

Belém do Pará, uma construção datada do século XVIII (1772), que abriga o Museu 

Histórico do Estado do Pará (MHEP) desde 1994. 

Figura 4: Daniely Meireles, “Qualquer semelhança é mera coincidência”. Ano: 2006. 
Instalação com banners (diversos tamanhos). 

Incluída na Mostra do 2º Fórum de Pesquisa em Arte. 

 

Fonte: LAMEIRA, Bernadeth. Exposição feita para escandalizar. Jornal Diário do Pará, 
Belém, 01 de junho de 2006 (fotografia de Marco Santos). 

 

A delicada fronteira deixada entre o anúncio real e a obra levou boa parte dos 

pedestres que transitavam pelo entorno da clássica construção a entender as 

grandes e coloridas faixas como algo real, devido ao conteúdo anunciado de forma 

explícita, causando manifestações exaltadas de repúdio ao trabalho. Algumas 

pessoas chegaram a pedir para retirarem a obra da fachada do prédio através da 
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imprensa, alimentando uma espécie de indignação por acharem que se tratava de 

anúncios reais que vândalos ou alguma empresa havia colocado no local. 

O texto “Exposição feita para escandalizar”, escrito por Bernadeth Lameira em 

reportagem publicada em jornal local, no dia seguinte em que a intervenção foi 

montada, expressa parte da indignação experimentada por aqueles que não 

conseguiram aceitar/entender o trabalho como arte. Eis um trecho da reportagem: 

Grandes e coloridos os banners intrigavam mais pelo conteúdo das 
frases que continham do que pela sua dimensão. Coisas do tipo: 
“Safira 1,87m de puro tesão”, ou “Jéssica, não faço sexo... faço 
amor” – que imitavam anúncios de jornais ou de agências de 
prostituição – foram desaprovados por grande parte dos transeuntes. 
[...] Taxistas da área ficaram revoltados e chegaram a ligar para a 
polícia denunciando a “falta de moral”.7 

 

É interessante analisar que a rejeição ao trabalho deu-se basicamente por três 

fatores: por focar numa prática que historicamente incomoda por ser vista como um 

desrespeito à moral e aos “bons costumes”; o fato de essa prática ter sido anunciada 

em objetos de grandes dimensões que podiam ser lidos à distância; o lugar onde 

“aquilo” foi exposto, ou seja, um museu. Além disso, o uso de intervenções urbanas 

em Belém no ano de 2006 era recente8, o que poderia justificar o fato de que boa 

parte do público ainda não estar habituada em sair às ruas e deparar com “alguma 

coisa” que não conseguiam dizer se era arte ou não. 

Cabe destacar neste ponto, ainda, as observações feitas pelo pesquisador Gil Vieira 

Costa em seu livro Espaços em Trânsito (2014), ao analisar os efeitos consequentes 

da obra citada em relação às múltiplas territorialidades da arte contemporânea 

paraense: 

 

                                                           
7
 LAMEIRA, Bernadeth. Exposição feita para escandalizar. Jornal Diário do Pará, Belém, 01 de junho 

de 2006. 
8
 O Salão Arte Pará, o principal salão de arte contemporânea da capital, passou a aceitar 

intervenções urbanas em seu edital de inscrições no ano de 2006. Segundo Couston Fletcher, 
naquele ano além dos espaços institucionais, a junta curatorial do Salão tratou de “incorporar mais a 
própria cidade para declará-la espaço de convivência, negociação e diálogo artístico: entraram, em 
seu circuito, o Mercado do Ver-o-Peso (tanto interna quanto externamente), o Mercado de Carne, a 
Feira do Ver-o-Peso e o antigo Necrotério de Belém”.(In: COUSTON JÚNIOR, John Fletcher. Arte-
Pará: uma interpretação antropológica e visual. Tese (Doutorado) - Orientação: Prof. Dr. Ernani 
Chaves. Co-orientação: Prof. Dr. Agenor Sarraf. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. 241p. 76). 
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[...] Mas, ao subverter os sinais convencionais e instalar-se no 
espaço propriamente urbano, a intervenção de Daniely Meireles põe 
em contato diversas subjetividades, que nem sempre apreendem 
aquilo como arte [...]. Com a ausência do sinal mais óbvio, que é o 
espaço expositivo tradicional, a obra de arte passa a entrecruzar-se 
com uma série de agentes sociais que não necessariamente 
possuem os códigos culturais para fruí-la ou compreendê-la 
enquanto manifestação artística. As ações urbanas – e em outros 
espaços externos – tendem a sair do território extra cotidiano, que é 
a arte, e tornar-se prática cotidiana, comum, não artística. Os limites 
tornaram-se tênues, seja entre arte e vida, ou entre arte e ativismo. E 
essa aproximação se dá muitas vezes através da supressão dos 
sinais característicos da arte, como o território.9 

 

A intencionalidade de apresentação de tais obras estava instaurada na escolha pela 

cidade como campo de alimentação constante para os discursos simbolicamente 

representados, mas também como território de provocação e conflito entre o que é 

“artístico” e o que é “comum”. O classificado retirado do espaço delimitado do jornal 

impresso, o banner deixando de anunciar o preço de um “salgado + suco”, a fachada 

do museu emprestando/subvertendo sua matéria para a montagem, todos dispostos 

a ressignificar o modo funcional como são percebidos/consumidos na cidade. 

A segunda parte da trajetória que me trouxe ao tema da presente pesquisa diz 

respeito aos desdobramentos resultantes da busca de anúncios pintados em 

fachadas de salões de beleza, que deu origem a uma série de objetos intitulada 

“Espellho, espelho meu” (2005 a 2008) e que, por sua vez, apropriou-se das 

imagens de figura humana coletadas em paredes e placas dos salões para sugerir 

um paralelo formal entre a figura pintada e a noção de beleza que se propagava 

vender naquele tipo de comércio. 

Em sua disposição comum, as figuras pintadas representavam um desejo comercial 

e massificado de beleza e aparência “perfeita”, de consumo e lucro por parte 

daquele que encomendava determinada pintura para divulgar seu produto. Mas 

também existia uma vontade artística, de embelezamento do espaço habitado. 

Curiosamente, observei que esse sentido de identificação com o lugar, por parte do 

público, dava-se também por essas pinturas, que entre os consumidores do salão 

eram consideradas “obras de arte”. Ora construídas de maneira realista, ora 

produzidas a partir de uma ideia gráfico-simbólica, tais imagens anunciavam não só 

                                                           
9
 VIEIRA COSTA, Gil. Espaços em Trânsito: múltiplas territorialidades da arte contemporânea 

paraense. Belém: IAP, 2014, p. 181. 
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a “beleza” vendida, mas as habilidades em pintura e desenho de seu produtor, ou 

seja, seus critérios de composição artístico-visual (Figura 5). 

Essa carga de novos significados que cada objeto pode trazer à compreensão 

daquele que interpreta, bem como a retirada de sua situação usual para uma 

disposição em outro contexto, proporciona uma amplitude semântica por vezes 

impensada, conectando-o a outros sentidos e, consequentemente, outras funções, o 

que determina a própria dinâmica do signo como fenômeno da linguagem e de boa 

parte da trajetória do discurso artístico, especialmente o contemporâneo, dedicado 

ao deslocamento de objetos e imagens. 

Figura 5: Pinturas em fachadas de salão de beleza – Distrito de Icoaraci (Belém-PA). 

  

Fotos: Daniely Meireles. Ano 2004. 

Assim, a pintura na cidade, inserida pelas mãos de pintores autodidatas, começava 

a ser compreendida como uma manifestação artística popular peculiar à visualidade 

de bairros periféricos de Belém, conduzindo-me posteriormente a buscar mais 

lugares, mais registros para contemplar, mais motivos para guardar, como bem os 

italianos utilizam o termo guardare, na tradução do intransitivo “olhar”: 
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Guardar a rua. 
Guardar a placa. 
Guardar a tinta descascada. 
Guardar os objetos que meu corpo sente como seus, na medida em que 
experimenta sua matéria. O olhar guarda para dominar o mundo. E faz isso 
por uma necessidade de alimentar tudo aquilo que acumulamos na 
memória. Todos os sentidos existem no corpo para isto: significar nossas 
percepções e guardá-las para a posteridade. Para um momento que, não se 
sabe como ou quando, seremos testados por aquilo que nos torna 
humanos.

10
 

 

Uma das características do humano é a capacidade de mentalizar e pensar o 

sensível por meio dos “pedaços” guardados, num desejo de posse sobre o mundo 

visível. O artista visual cria seres cujo germe reside na realidade sensível, por mais 

abstratos que estes possam parecer ao olhar. O olho capta os pedaços do mundo 

que a mente se ocupa em guardar, respaldados por aquilo que a percepção 

seleciona através das sensações. O corpo sente e a partir disso os sentidos 

encaminham à mente as sinapses necessárias para iniciar um processo de seleção 

daquilo que o entendimento quer de fato perceber, adentrar, conhecer. Perceber é 

um ato curioso. A mente passa a guardar o que lhe apraz ou não, o que lhe é 

marcante, o que passa a amar ou odiar. 

Tal processamento constituiu-se como o principal método de pesquisa visual 

adotado aqui de contemplação e encantamento pela cidade, na ânsia de 

compreender conceitualmente as manifestações gráfico-pictóricas situadas nos 

limites entre o design gráfico vernacular11 e a pintura decorativa – por vezes de 

aspecto acadêmico. Não se trata de um simples afã contemplativo, mas de uma 

prática investigativa da imagem, reconhecendo-a como um dispositivo artístico 

autônomo em seu propósito de anunciar, embelezar e diferenciar o lugar. 

Para além da forma e função das diversas manifestações visuais presentes no 

cenário urbano, nesta pesquisa o interesse visual está voltado para o trabalho do 

pintor autodidata que pinta paredes externas, muros e fachadas, expostos na cidade 

                                                           
10 ROSÁRIO, Daniely Meireles do. Naïf urbano: percepção visual no trânsito de Bragança, Castanhal 

e Belém. Orientação de Luizan Pinheiro da Costa. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 
Pará, Instituto de Ciências da Arte, Programa de Pós-Graduação em Artes, Belém, 2012, p. 60. 
11

 No design gráfico, o termo “vernacular” é empregado para designar os artefatos autênticos da 
cultura de determinado local, geralmente produzidos à margem do design oficial, sugerindo a 
existência de signos visuais locais que remetem a várias culturas, correspondendo a soluções 
gráficas e sinalizações relacionadas ao fazer local, por vezes improvisado, produzido fora do discurso 
oficial (In: FINIZOLA, Fátima. Tipografia Vernacular Urbana: uma análise dos letreiramentos 
populares. São Paulo: Blucher, 2010, p. 30). 
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como um tipo de pintura mural que decora ou anuncia um determinado lugar e que, 

por sua vez, difere de outros tipos de pintura urbana como o graffiti ou até mesmo a 

pichação. Não se trata simplesmente do muralismo que evidenciou o trabalho de 

artistas como Diego Rivera (1886-1957) ou Cândido Portinari (1903-1962), na 

medida em que as pinturas em paredes externas encontram-se quase sempre fora 

do sistema especializado das artes. Também não pode ser confundida com o graffiti 

e a pichação porque historicamente antecede estas formas estéticas urbanas e 

porque raramente compartilham com estas o teor de contestação político-social em 

sentido estrito. 

Figura 6: Autor desconhecido – Acrílica sobre madeira – Praia de Ajuruteua (Bragança-PA). 

 

Fonte: Daniely Meireles. Ano 2018. 

 

Essas pinturas denotam a existência de um conceito de arte que se cria no meio 

urbano independentemente do entendimento e direcionamento da prática artística 

que se expõe em salões, feiras de arte e galerias particulares ou estatais – 

concentrados na Região Metropolitana de Belém. Nos municípios do interior 

paraense é quase inexistente o número de galerias de arte, ficando a exposição da 

produção artística muitas vezes restrita a feiras de artesanato ou pequenas mostras 



 | 33 O Começo: Relato de um encontro amoroso

 

organizadas pelos próprios artistas em espaços alternativos, como praças ou hall de 

instituições públicas e privadas. 

 

A DIFÍCIL ARTE DA ESCOLHA  

Por sua vez, o entusiasmo para chegar ao trabalho do artista autodidata que pinta 

sobre paredes nas ruas dos municípios paraenses e a necessidade de delimitação 

ainda mais específica de um “recorte” científico – dentre o vasto número de artistas 

e pinturas descobertos pelo nordeste do estado, conhecidos em viagens durante a 

coleta de dados – levou-me a optar finalmente pela produção do artista bragantino 

Moacir Cardoso, de naturalidade baiana, mas residente em Bragança há mais de 

duas décadas. 

Tratado em suas redes sociais como “Moá”, o artista ficou conhecido em Belém e no 

contexto do município bragantino como “o artista do funcionalismo público”, 

justamente pela postura na divulgação do seu trabalho: por não conseguir 

agendamento nos espaços expositivos oficiais passou a oferecer suas telas em 

órgão estaduais e federais, a juízes, promotores, secretários, diretores, ou seja, 

àqueles que poderiam divulgar seu trabalho artístico por meio da aquisição de suas 

obras. 

Figura 7: Moacir Cardoso em processo, na pintura de um dos muros do Posto de Saúde da 
Vila Sinhá (Bragança-PA). 

 
Fonte: Acervo pessoal. Ano: 2018. 



 | 34 O Começo: Relato de um encontro amoroso

 

Paulatinamente, a partir da década de 90, Moá foi construindo sua fama perante o 

meio público, vendendo suas telas “de porta em porta”, buscando espaços 

alternativos para exposições temporárias, associando-se a outros artistas 

bragantinos na tentativa de buscar apoio para seus projetos. Dessa forma, passou a 

ter seu trabalho requisitado para pintar muros, fachadas e paredes internas de 

órgãos públicos, apresentando em cada finalização as diversas “facetas” que 

compõem seu repertório visual, cultural e artístico.  

A opção por esse “recorte” metodológico justifica-se pelo fato de verificar no trabalho 

de Moacir um tipo de pintura que, mesmo nos temas mais comuns – paisagens 

regionais e cenas religiosas – apresenta aspectos de originalidade técnica e 

conceitual frente ao restante da produção registrada entre 2015 e 2018, sendo assim 

um exemplo cabal das afirmações feitas sobre pintura popular paraense, pintura 

figurativa na cidade, ou ainda sobre os processos de produção autodidata no interior 

do Pará. 

Em vista disso, as análises teóricas dos primeiros capítulos giram em torno não 

apenas do trabalho de Moacir Cardoso em si, mas sobre a produção registrada em 

diversas paredes nas ruas e avenidas distribuídas nos municípios situados entre 

Bragança e Belém, através dos 223 quilômetros que compõem a atual Rota 

Turística, composta por 13 municípios – incluindo os dois já citados – que de 1908 a 

1964 formaram os núcleos coloniais da saudosa Estrada de Ferro de Bragança 

(E.F.B.), basilar para o progresso econômico do nordeste paraense, no 

desenvolvimento acelerado de núcleos agrícolas e expansão da atividade gomífera. 

A escolha deste delineamento territorial é decorrente das constantes viagens e 

deslocamentos feitos de Belém até Bragança buscando, a princípio, maior 

segurança nas estradas pelo menor fluxo de veículos automotores de grande e 

médio porte, além de proporcionar um contato maior com os municípios que se 

formaram a partir da construção da E.F.B. Todavia, estes territórios constituíram-se 

apenas como itinerário das andanças em busca das pinturas – refúgios de nostalgia 

que renderam belos momentos de contato com a natureza e sua gente – não sendo, 

portanto, intenção desta pesquisa fazer um “mapeamento” de todos os pintores que 

atualmente existem/produzem sobre as paredes externas em tais cidades. 
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Dessa forma, é importante dizer que entre os anos de 2015 e 2018, muitos registros 

de pinturas murais e placas foram feitos neste percurso, usando de muita liberdade 

para parar e conversar com artistas e moradores que convivem com as pinturas de 

um determinado espaço público. Neste intermeio temporal, percebi uma certa 

dificuldade de alguns pintores para falarem sobre seu trabalho, bem como a 

relutância das pessoas em falar sobre arte e sobre as pinturas que eram registradas, 

o que não foi entendido como um problema, ou, ao menos, não como algo que 

comprometesse o resultado. 

Figura 8: Mapa ilustrativo da atual Rota Turística (antiga E.F.B.) 

 

Fonte: https://rotaturisticabelembraganca.wordpress.com/antiga-estada-de-ferro-belem-braganca/ 

 

A escolha por Bragança não foi uma fácil decisão. A vontade de alcançar um maior 

número de artistas, adentrando especificamente em cada cidade para tecer uma 

espécie de “cartografia” desse tipo de produção era uma vontade que existia desde 

a concepção do projeto de pesquisa, mas cada vez compreendida como algo 

distante e, em certo sentido, quase desnecessário, devido à quantidade de produção 

que já havia registrado. 
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Por questões logísticas e particularmente ligadas às minhas lembranças da infância, 

foi sempre em Bragança que as estadias foram cada vez mais longas, levando-me a 

iniciar a coleta de entrevistas primeiramente por esta cidade. Outro fator decisivo foi 

a percepção de uma grande produção visual de pintores, que chegaram a formar 

uma associação de artistas, na tentativa de fortalecer a compreensão e o consumo 

da arte no município. Foi assim que cheguei ao trabalho de Moacir Cardoso e de 

outros tantos artistas bragantinos que chegam a usar suportes urbanos externos 

para seus trabalhos. 

Assim, Bragança naturalmente foi se construindo como meu principal lugar de 

pesquisa, primeiramente por uma necessidade sensitiva – de redescoberta 

reminiscente de minha terra natal – e, posteriormente, metodológica – diante da 

urgência de “recorte” territorial. Apesar disso, a produção registrada para além do 

território bragantino passou a constar na estrutura textual das primeiras seções, com 

vistas a ratificar afirmações que apontam as características gerais sobre este tipo de 

pintura em diversos municípios do estado, incluindo a Região Metropolitana. 

Sobre as hipóteses que idealizaram tal projeto, fundamentam-se em dois 

postulados: Primeiro, que a pintura mural autodidata – decorativa ou publicitária –

instaurada em paredes externas de municípios do interior do estado paraense 

constitui a ideia de uma arte que extrapola uma definição fechada e categórica, 

sendo passível do devir conceitual e estético próprios da contemporaneidade, no 

que abrange o espaço urbano e a condição multicultural do artista e dos grupos que 

as consomem e legitimam. Segundo, que a pintura do artista Moacir Cardoso é 

capaz de estabelecer conexões teórico-metodológicas a partir de um conceito de 

arte fundado nos trânsitos da cultura bragantina, evidenciando a existência de uma 

prática artística consciente de sua função social e de seu contexto regional e não 

meramente ilustrativa. 

Dessa forma, para os registros feitos na rota escolhida – municípios, rodovias, ruas, 

avenidas, travessas, entroncamentos viários – optei pelo entrelaçamento de 

instrumentos da cultura visual – no que tange ao conteúdo das pinturas em relação 

ao meio urbano onde se encontram – e iconográficos, no que diz respeito à 

percepção e compreensão dos simbolismos e discursos visuais latentes em cada 

figura, cada ícone regional. 
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Tal escolha, especificamente, consistiu primeiramente em trafegar livremente pela 

extensão territorial da rota escolhida, no intuito de buscar e registrar pinturas 

figurativas constantes em paredes de diversas finalidades, produzidas por artistas 

autodidatas. Em segunda instância, chegar a alguns artistas para entrevistas não-

diretivas, constituídas de conversas prazerosas nas quais pesquisadora e pintor 

dividem opiniões e processos sobre a prática artística. 

Neste sentido de registro-diálogo-imersão também foi conduzida a aproximação com 

Moacir Cardoso e suas pinturas, com encontros pontuais – em bares, praças, locais 

de trabalho – e deslocamentos no município de Bragança e vilas para registrar sua 

multifacetada produção pictórica. Além disso, tornou-se necessária também a 

análise do conteúdo de jornais, revistas e fotografias que o artista dispôs para 

documentar sua trajetória desde que se mudou para o estado do Pará. Destarte, 

essas escolhas indicam um método que envolve o contato direto com a obra, o 

artista e seu público, preocupando-se em analisar essa tríade em disposição com a 

cidade, na recorrência a um modo flanêuriano de contemplação desapressada.  

Para tanto, os capítulos constantes na estrutura do trabalho foram estrategicamente 

pensados para favorecer a compreensão da produção pictórica autodidata inserida 

no trânsito entre Belém e Bragança, residindo nesta última o detalhamento mais 

enfático referente aos processos técnicos e conceituais de Moacir Cardoso, 

detalhando sua trajetória, seus referenciais estéticos e seus processos técnicos de 

construção pictórica. 

O primeiro capítulo acontece na necessidade de examinar objetivamente os termos 

que caracterizam o tronco teórico desta tese: 1- A percepção e a cultura visual 

urbanas, alicerçadas no entendimento e experimentação de uma cidade percebida 

como lugar de práticas múltiplas e em constante devir, provocadora de infinitas 

semioses e modos de uso, com referencial pautado na bibliografia de Lucrécia 

d’Alessio Ferrara (1998, 1999, 2007) e Walker & Chaplin (2002). 2- O cruzamento 

dos conceitos de arte e pintura, explorados para além de uma simples 

contextualização histórica, mas operacionalizados num campo fenomênico urbano 

caracterizado pelo efêmero e pelo imediato. As afirmações desta subseção partem 

desde análise clássica dos conceitos apresentados na obra de Giorgio Vasari, Vidas 

dos Artistas (1550), até reflexões recentes sobre os termos em autores como Didi-
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Huberman (2012) e Stéphane Huchet (2006), entre outros “autores viajantes”. 3- O 

que denomino de dispositivo artístico, baseado nas teorias de Michel Foucault 

(2010) e Giorgio Agamben (2009), significado no corpo da pintura figurativa, cuja 

parede pintada passa a ser um objeto direcionador do entendimento da arte e da 

pintura que se consome em determinado lugar. 

A segunda seção foi dedicada aos “modos de pintar” registrados nas cidades 

paraenses, especificando técnicas e discursos de diversos artistas – entrevistados 

ou não – que transformam a visualidade urbana numa espécie de “galeria a céu 

aberto”. A primeira parte do capítulo diz respeito aos municípios que fizeram parte 

de todo o percurso trilhado, de Belém a Bragança, construindo uma breve narrativa 

sobre a história de cada um, inseridos no processo de construção da antiga E.F.B. e 

sua atualidade na conjuntura da atual Rota Turística estadual. Vale lembrar que tais 

cidades foram definidas a partir de uma necessidade metodológica territorial, não 

pretendendo, no entanto, indicar um “mapeamento” de todos os pintores autodidatas 

de cada município, mas anunciar a existência das pinturas que se insinuam na 

visualidade dos caminhos, das estradas, das rotas. Para além de querer estabelecer 

em suas páginas uma espécie de categorização dos “modos de fazer” pictórico, o 

capítulo se quer como um portfólio visual da produção de alguns pintores que 

exploram a rua e a parede externa não apenas como “decoradores”, mas como 

artistas. As análises e leituras foram encaminhadas por meio de um paralelo poético 

com a obra de Benedicto Monteiro em Verde Vagomundo e sua descrição dos 

cenários e sinestesias amazônicos. 

As duas primeiras seções existem para localizar o leitor no território específico e 

peculiar da visualidade da Zona Bragantina, antecipando os pontos conceituais 

característicos da cultura visual paraense, além de estreitar o foco sobre o objeto do 

terceiro capítulo: a trajetória artística e a pintura de Moacir Cardoso. Destarte, a 

seção destaca a atividade do artista desde sua chegada em Bragança no ano de 

1991, passando por suas primeiras telas – quando começou a percorrer a cidade 

tentando vender sua arte. As análises foram divididas entre suas pinturas em tela e 

seus murais, especificamente na pintura de paisagem e naquelas que evidenciam 

sua herança modernista – por ele denominada de “cubista” – herdada de uma 

combinação de artistas que caracterizaram as primeiras décadas da pintura 

modernista brasileira, como Tarsila do Amaral (1886-1973) e Di Cavalcanti (1897-
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1976), além do baiano Edmundo Simas e do argentino Carybé. A técnica é 

defendida por Moacir como seu estilo individual, ao qual mais se dedica a 

estudar/exercitar e o que mais lhe agrada fazer. O ponto fundamental de leitura 

visual do capítulo diz respeito não só à iconografia apresentada pelo artista, mas 

também ao sentido de representação explorado, bem como as relações existentes 

entre suas memórias, seus referenciais culturais e aquilo que realmente é vivenciado 

no cotidiano bragantino. 

O quarto e último capítulo explora as pinturas de um trabalho particular e extenso, 

realizado por Moacir Cardoso em setembro de 2018 e que “resume” pictoricamente 

sua trajetória artística nos modos de pintar, nas temáticas e nos simbolismos que, de 

uma forma ou de outra, terminam por provocar o olhar e o pensamento estético das 

pessoas que cruzam o seu caminho: os 23 murais que compõem o conjunto do muro 

da Praça Jornalista Edwaldo Souza Martins, popularmente conhecida como “Praça 

das 13 Janelas”. Utilizando uma representação rica em cores e simbolismos 

regionais/locais, os murais dizem muito de Moá Cardoso, baiano naturalizado 

bragantino, que adotou a cidade, sua cultura e tem consciência de sua pintura como 

um dispositivo de contestação de conceitos, valores sociais e consciência estética. 

Partindo de uma premissa didático-educativa da pintura – o artista também 

desenvolve projetos de arte-educação de cunho institucional no município – Moacir 

diz poeticamente do seu amor pela cultura bragantina e paraense: pelos mitos 

locais, pela Marujada e por São Benedito. Pelos cenários naturais, pela atividade 

pesqueira e pela herança nativa indígena. É um capítulo de conexão afetuosa entre 

as memórias, os dispositivos visuais que foram “coletados” no decorrer de seu 

percurso artístico e a cidade, colonial e acolhedora.  

Para tanto, a base teórica das últimas seções será alicerçada nos conceitos sobre 

dispositivo artístico, pintura e cultura visual apresentados nos capítulos anteriores, 

com vistas a legitimar afirmativas e sustentar o conhecimento postulado nas 

hipóteses. Neste intuito, a escritura adotada referencia-se ao discurso amoroso uma 

vez enaltecido por Roland Barthes, propondo-se a envolver o objeto, apresentando-o 

com sobriedade e ternura, num discurso devoto e bem-pensante12. A partir disso, 

                                                           
12

 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. (Trad.) Hortênsia dos Santos. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: F. Alves, 1981, p. 21. 
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espera-se criar momentos singelos de leitura voltados aos simbolismos da cultura 

visual amazônica, em uma aproximação despretensiosa com a poesia. 

Vale reconectar-se com a cidade, com o lugar, com a paisagem interiorana 

carregada do cheiro de terra molhada pela chuva e do frescor próximo às áreas de 

mata fechada, rios e igarapés. Vale abrir-se para um tipo de arte que não chega  aos 

salões oficiais paraenses, que guarda entre ruas e travessas o trabalho de muitos 

artistas até então desconhecidos. Vale lembrar-se da fala do “caboco” narrado por 

Benedicto Monteiro, que em meio ao “po-tó-po-tó” das patas do cavalo batendo na 

água coberta de capim sentenciou vigorosamente: “É, o negócio é correr terra, 

minha gente, e furar mundos e mundos [...]”13. Vale atirar-se à rota, à cidade, à 

paisagem e ter a percepção intimamente ligada e atenta para as infinitas sensações 

que o cotidiano é capaz de sugerir. 
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 MONTEIRO, 1974, p. 85. 
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en·can·ta·men·to – sm. Lat. “incantamentum”: 1. Estado de quem se deslumbra como 
reação a algo de bom que se vê, ouve ou sente; 2. Poder mágico de enfeitiçar por palavras 
ou ações. 
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A percepção é nossa ligação com o mundo. Nosso modo de atingir as coisas que 

nos cercam. É uma ação sentenciada pela escolha: percebemos aquilo que nos 

interessa, num movimento imediato à sensação. Do latim percipere, a percepção 

implica na observação e entendimento daquilo que é sentido aprioristicamente e, 

numa perspectiva ativa diante da realidade dada, conduz à formulação de 

conhecimentos por meio das características inatas aos seres – viventes e 

inanimados – e à solidez concreta daquilo que é real. 

Uma das possibilidades de “alcançar a alma do mundo” por meio da percepção 

reside no ato de ver, diretamente ligado ao olho e suas operações fisiológicas que 

conduzem as informações ao cérebro, caracterizando o sentido da visão. Ver é ir 

além do simples sentir, é alcançar as coisas de maneira invisível, “tateando” 

superfícies, explorando cores, analisando formas, cartografando territórios e corpos. 

Ver é se fazer presente no mundo pela percepção daquilo que se mostra, daquilo 

que é dado na experiência visual, processando informações por meio do que nos 

importa, do que nos encanta. 

A visão, em si, constitui-se num exercício dinâmico e instantâneo, dado no tempo e 

espaço da experimentação e não é, portanto, uma ação isolada da realidade, mas 

imanente e puramente individual, devendo ser operacionalizada para além de uma 

mera orientação prática no cotidiano. Para nós, seres urbanos, este cotidiano é uma 

trama pela qual nosso olho é condicionado a transitar, nem sempre buscando uma 

aproximação interessada, mas resistindo e selecionando apenas estruturas comuns 

aos nossos desejos no campo visual aberto da experimentação. 

Mesmo nos municípios mais interioranos do estado do Pará – nosso locus territorial 

– a energia urbana pode ser sentida tanto nas partes onde a ecologia foi preservada, 

quanto nos modos de organização social criados pelas instâncias governamentais e 

pela própria comunidade, como em qualquer outro contexto urbano. A percepção 

visual destes lugares indica um dos modos de possuir a cidade e tudo o que nela 

está posto, uma disposição que exige atenção e paciência frente à enorme 

quantidade de possíveis redes de encantamento, possíveis objetos de apego. 
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UM. PONTO. UM  
A CIDADE, CASA DO HOMEM 

 
ci·da·de – sf. Lat. “civitatem”: 1. Grande aglomeração de pessoas em uma área geográfica 
circunscrita, com inúmeras edificações, que desenvolve atividades sociais, econômicas, industriais, 
comerciais, culturais, administrativas etc.; 2. Urbe. 
ur·ba·no – adj. Lat. “urbanus”: 1. Relativo ou pertencente à cidade; 2. Próprio da cidade; 3. Que é 
dotado de civilidade, cortês. 
 
 
A ideia de cidade concebida entre os trânsitos da Região Metropolitana de Belém 

(composta de 07 municípios13) e o Nordeste Paraense (formado por 49 municípios14) 

é atravessada por rios e igarapés. A percepção dos lugares, mesmo para o olhar 

que depara pela primeira vez com seus territórios, dá-se por aquilo que caracteriza 

qualquer cidade brasileira – prédios públicos, residenciais, escolas, igrejas, 

hospitais, praças, sistemas de distribuição de água e energia elétrica, automóveis, 

estabelecimentos comerciais, pessoas e seus afazeres, entre tantas outras coisas 

para se ver – mas também, mais especificamente, por águas e matas que cruzam 

bairros e ruas, onde a percepção se apraz por poder observar resquícios de lugares 

poupados dos caprichos da urbanidade. 

Neste sentido, o exercício de percepção urbana evidenciado nesta seção deu-se em 

consonância ao modo como Lucrécia d’Alessio Ferrara concebe sua visão da 

cidade: 

A cidade transformada em lugar, prática significante na produção de 
múltiplos significados. Nessa altura, o espaço é resultado da atividade de 
um conjunto que dinamiza suas estruturas e se denomina contexto, onde o 
usuário seleciona e relaciona, em constantes remodelações [...], a fim de 
apreender a cidade na unidade de um lugar, um fragmento de conjunto 
traduzido em uso como grau zero da informação do espaço urbano.

15
 

 

A autora sugere a elaboração visual/mental de uma cidade constituída de várias 

outras; vários lugares para se descobrir/decifrar/conhecer e, neles, muitos pontos de 
                                                      
13

 Segundo o “Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras”, disponível 
em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/141125_atlas_belem. Acesso 
em 21/02/2019. 
14

 CORDEIRO, Iracema M. C. Coimbra; ARBAGE, Marcelo José Cunha; SCHWARTZ, Gustavo. 
Nordeste do Pará: Configuração atual e aspectos identitários. In: CORDEIRO, Iracema Maria Castro 
Coimbra et al (Org.). Nordeste Paraense: panorama geral e uso sustentável das florestas 
secundárias. Belém: EDUFRA, 2017, p. 26. 
15

 FERRARA, Lucrécia d’Alessio. Ver a cidade: cidade, imagem, leitura. São Paulo: Nobel, 1988, p. 
13-14. 
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interesse para guardar, alcançar com o olhar. Cidades significadas pelo uso 

daqueles que formaram sua história e sua visualidade, constituindo estruturas em 

seu “corpo” como quem organiza os cômodos de uma casa. Montadas na energia e 

na necessidade prática do cotidiano, as partes passam a ser modeladas com 

princípios de forma, cor, dimensão e função, passando a caracterizar pedaços de 

um grande corpo, do qual o homem passa a conhecer por meio da percepção. 

A cidade, para Ferrara, organiza-se sob sua própria linguagem sígnica, com seus 

próprios elementos de predicação e sua qualidade idiossincrática. Ela se dá à 

percepção de forma despretensiosa – na busca do encantamento – mas forte o 

bastante para não ser esquecida. Esta abordagem implica na compreensão de que, 

uma vez processada na retina e significada, não tem como entender a percepção 

visual como algo isolado, resultado único da anatomia ocular, mas pelo contrário, é 

combinada com a informação dos outros sentidos em consonância com o meio, 

como atestam John Walker & Sarah Chaplin ao introduzirem sobre o visual: 

El hecho de que percibamos un mundo en lugar de cinco (que 
corresponderían a cada uno de los cinco sentidos) sugiere que dentro del 
cerebro/mente, la informacíon visual que proviene de los ojos se mezcla con 
informacíon que llega de los otros sentidos y con conocimientos y memorias 
ya existentes, de tal forma que se produce una síntesis de todo ello [...]. A 
veces también se produce un proceso de sinestesia (cuando colores y 
formas se asocian fuertemente com sonidos, olores y sentimentos.

16
 

 

Os autores concebem o ato de perceber visualmente como uma operação 

conjugada e interligada pelas informações trazidas pelos outros sentidos, sendo 

dessa forma uma operação conjunta. A informação visual, segundo eles, é o 

resultado dessa ação cooperativa entre a visão, os outros sentidos e o cérebro, em 

seu processo de sistematização perceptiva.  Assim, apropriando-se dessas sínteses, 

os lugares informados são registrados na memória daquele que parou para observar 

um dado fenômeno e, a partir disso, passou a compreender e ter domínio sobre a 

natureza daquele “pedaço” do corpo urbano, exercitando a combinação dos outros 

sentidos com as mensagens visuais que chegam pelo olhar. Essa prática engendra 

diariamente movimentos culturais que devolvem à cidade parte de seu germe, que 
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passa a não ser mais reflexo daquilo que o gerou, mas um amálgama de novas 

percepções, novos significados. 

Tal afirmação indica a forma com que as cidades percorridas na Região 

Metropolitana de Belém e no Nordeste Paraense foram visualizadas nesta pesquisa: 

como organismos vivos, em incessante mutabilidade, arquitetados pela história do 

uso que as justificam enquanto “estruturas que abrigam”, desempenhando o papel 

de casa. Isto não indica a compreensão de uma cidade livre de condutas 

sustentáveis, administrativas e educativas, mas pelo contrário, este uso corresponde 

à liberdade das opiniões e propostas que devem tornar a cidade expressividade 

daqueles que se valem dela para significar suas próprias ações: pessoas e 

dispositivos em constantes relações de troca que manifestam no urbano seus 

desejos, pensamentos, escolhas, tendências, valores e princípios éticos e estéticos, 

na tentativa de superar rotinas que fazem da percepção um ato mecânico e estéril. 

Nesse sentido, a cidade é percebida para além de sua estrutura física, na busca de 

outros modos de uso. É a partir deste pensamento que o viver urbano está 

relacionado à cultura visual do lugar, ou seja, às maneiras com que o ato de ver 

agirá sobre o que está posto na realidade urbana. Por sua vez, a noção de lugar 

utilizada aqui se complementa ao modo com que Ferrara (1988, 1999) concebe o 

devir urbano e está embasado naquilo que a geógrafa Ana Fani Alessandri Carlos 

pensa sobre o uso do termo no contexto urbano contemporâneo:  

O lugar permite pensar a articulação do local com o espaço urbano que se 
manifesta como horizonte. É a partir daí que se descerra a perspectiva da 
análise do lugar na medida em que o processo de produção do espaço é 
também um processo de reprodução da vida humana [...]. Ao mesmo tempo 
que o lugar se coloca enquanto parcela do espaço, construção social. O 
lugar abre a perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e o 
consumo, os processos de apropriação do espaço [...]. Também é possível 
perceber-se a fragmentação do mundo na dimensão do espaço, do 
indivíduo, da cultura, etc. Isto é, o lugar guarda em si e não fora dele o seu 
significado e as dimensões do movimento da vida, possível de ser 
apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo.

17
 

 

Por meio da afirmação da autora, o lugar alimenta-se da energia urbana, sendo 

processado e significado pelas trocas e pela interferência gerada nas necessidades 

diárias. Assim, o lugar é o espaço significado, intuído e projetado para além do corpo 
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físico da cidade. Fruto da ação perceptiva consciente sobre um determinado espaço, 

o sentido de lugar passa a ser direcionado por desejos individuais ou coletivos, mas 

sempre numa disposição efetiva de relação íntima na reconstituição de um 

determinado espaço. Nesta concepção, o lugar torna-se um espaço direcionado não 

só pelo sentido de funcionalismo prático que movimenta a vida urbana, mas também 

pelo afeto e pelo imaginário. 

Os lugares registrados – com suas paredes pintadas – são provas cabais desse 

sentido arbitrário com o qual as pessoas constroem discursos e indicam suas 

identidades, suas culturas. 

Figura 9: Pinturas em fachadas (diversos meios).  
Municípios de Belém, Igarapé-Açu, Peixe-Boi e Bragança (PA), respectivamente. 

  

  

Fotos: Daniely Meireles (registros feitos entre 2016 e 2019). 
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Desta forma, o sentido de lugar apreciado aqui se constrói sob uma concepção de 

cultura urbana refletida tanto nas interferências que transformam os espaços 

vivenciados, como também no devir dinâmico das relações interpessoais e modos 

de contato/uso dos lugares. A percepção visual deste conjunto refere-se à 

compreensão sensível de que todos nós somos formados por mentes, corpos, 

personalidades, histórias, vontades e que por meio desta composição identitária nos 

fundimos diariamente com a energia que move o acontecimento urbano, permitindo 

conscientemente que nossa visualidade seja afetada por tudo o que a comove: 

Quando eu olho, o que vejo não é simplesmente luz, mas uma forma 
inteligível: os raios de luz são capturados em [...] uma rede de significados 
[...]. Para que os seres humanos organizem coletivamente sua experiência 
visual é necessário que cada um deles submeta sua experiência retiniana 
às descrições socialmente acordadas [...]. Entre o sujeito e o mundo se 
insere a soma de discursos que constroem a visualidade, a construção 
cultural, que fazem com que a visualidade seja algo distinto da visão [...]. 
Quando aprendo a ver socialmente, ou seja, quando começo a articular 
minha experiência retiniana com códigos de reconhecimento que provém de 
meu(s) meio(s) social(is), entro em sistemas de discurso visual que vieram 
ao mundo antes de mim, e que continuarão vindo quando eu já não puder 
vê-los [...], essa visão está compensada pela rede de significantes que 
chegam a mim através do meio social.

18
    

 

Analisada sob este aspecto, a visualidade é um produto mentalmente sistematizado 

e socialmente construído através do meio percebido e identificado, sendo revisada a 

partir dos lugares vivenciados. Nesta pesquisa, o caráter cognitivo da percepção 

visual é resultado deste tipo de contato: uma aproximação com o dispositivo artístico 

percebido nos mais variados suportes urbanos a indicar uma das muitas 

possibilidades de interferência na cidade pela técnica da pintura. Ação essa que 

resulta tanto do desejo sensível de chegar aos artistas muitas vezes desconhecidos, 

saber de suas histórias/trajetórias, das narrativas que originaram suas pinturas, 

quanto do afeto pelos lugares onde tal consciência foi criada. 

Esta afirmação indica o exercício de uma noção de cultura visual pautada no 

acúmulo daquilo que foi percebido em um dado momento, significado pelas 

particularidades intrínsecas dos lugares e adicionado ao repertório já existente, 

numa busca interessada de conhecimento por meio da visualidade. Lugares 

significados e transformados diariamente pelo direito do uso estético, urgidos na 
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necessidade funcional das atividades comuns, mas também preocupado com a 

beleza e as “histórias” contadas em cada pintura. 

É dessa forma que o sentido de cultura visual é referenciado, como acontecimento 

visual na produção de informação e, neste caso, de informação artística e, por 

conseguinte, estética. Como um conjunto de práticas do ver, das quais emergem 

novos significados diários e concomitantes aos processos vivenciados no âmbito da 

cultura em geral. 

Nos municípios transitados no Nordeste Paraense, a percepção refletiu sobre uma 

cultura visual marcada por aspectos regionais de representação, no que se refere à 

pintura de murais decorativos e/ou publicitários pelos municípios fora da Região 

Metropolitana. Cultura visual essa atravessada por rios, igarapés, furos, 

embarcações de diversos portes, florestas, manguezais, chuvas frequentes, calor 

intenso quase sempre e gente acolhedora. A noção de cultura visual 

especificamente focada na pintura urbana paraense, analisada como um 

compartilhamento de narrativas que por vezes se assemelham, mas nunca se 

repetem; onde ora se percebe referências a uma tradição pictórica marcada pelo 

regionalismo amazônico – principalmente na pintura figurativa – ora anuncia seu 

pleno domínio das tecnologias/tendências artísticas contemporâneas. 

Figura 10: Pinturas em fachadas: 
À esquerda – Autor: Reinaldo (aerógrafo), aprox. 250 x 300cm. Casa Passarinho, Igarapé-Açu (PA). 

À direita – Autor: Fábio Graf (grafite), aprox. 450 x 600cm. Residência, Belém (PA). 

  

Fotos: Daniely Meireles (registros feitos em 2019). 
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Esta afirmação está bem evidente na Figura 10, onde podemos perceber dois 

registros diferenciados das muitas possibilidades de intervenção urbana com pintura 

nas cidades paraenses: A pintura de Reinaldo, artista autodidata conhecido no meio 

urbano do município de Igarapé-Açu19 por seus murais figurativos que exaltam a 

fauna e a paisagem regional amazônica; e a pintura de Fábio Graf, grafiteiro 

belenense que costuma explorar em seus grafites tanto a temática regional quanto o 

abstrato. Ambos inserindo na cidade sua marca, sua pesquisa – cada um a sua 

maneira –, sua forma de lidar com a percepção urbana na tentativa de encantar o 

olhar para chegar à compreensão da obra. Ambos entregando à cidade uma visão 

peculiar da realidade, criada por filtros e narrativas particulares. Ambos incitando à 

prática da experiência visual curiosa, provocada nos trânsitos e no cruzamento de 

itinerários, que busca driblar a pressa e se entregar ao deleite de poder observar 

minunciosamente uma obra depositada na cidade. 

O grande pássaro e a grande índia, soberanos na concretude do suporte, da 

fachada, da rua, dotados de eloquência sígnica e possíveis histórias, como é próprio 

do destino da imagem artística na cidade. A pintura como desculpa para a pausa no 

caminho, como provocação da visão, como um agente potencializador de 

ressignificações, apropriações, traduções por meio da imagem. 

Essa rede de infinitas semioses “atua constantemente nos entrelaçamentos ou 

mesmo no imbróglio de saberes transmitidos e deslocados, de não-saberes 

produzidos e transformados”20, exigindo um olhar que não se satisfaz em identificar 

rapidamente o que é percebido – aplicando escalas de valor ao que é nomeado –, 

mas que busca um certo afastamento do objeto pesquisado, a fim de sintetizar suas 

características essenciais, aplicando-as para além da mera categorização. 

Descrever o que é percebido para nomear. Nomear para pertencer. Nomeamos para 

possuir, para significar e esta simples ação, no universo de informações em 

constante intersecção, termina por evidenciar nossa necessidade de compreender 

semioticamente tudo aquilo o que está posto na solidez urbana, o que, por sua vez, 
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indica os mecanismos de posse criados instantaneamente por cada um de nós em 

nosso contato diário com o que está posto na realidade. 

No que tange às intervenções visuais e às apropriações dos lugares para propósitos 

artísticos voltados para a visualidade, o ato de nomear resulta da busca por 

significados direcionados por concepções culturais e estéticas muito diversas, por 

meio das quais os métodos mais tradicionais de observação e leitura da obra de arte 

também são ressignificados por meio da percepção visual de tudo o que está posto 

diante de nós: 

O real é um tecido sólido, ele não espera nossos juízos para anexar a si os 
fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais 
verossímeis. A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo 
uma ato [...]; ela é o pano de fundo sobre o qual todos os atos se destacam 
e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto no qual possuo 
comigo a lei da constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os 
meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas.

21
 

 

É esta noção de percepção imediata e atenta, indicada por Maurice Merleau-Ponty 

em seu clássico Fenomenologia da Percepção (2006), que o cotidiano nos cobra 

todos os dias em contato com a fluidez da vida urbana, na consciência de que é no 

mundo que vejo que o conhecimento das coisas é formulado, reconhecendo na 

physis de concreto e asfalto o principal meio de experimentação perceptiva da 

contemporaneidade. 

A autonomia interpretativa, a paciência para a leitura, a disposição ao “ócio fruidor” 

passam a ser qualidades do flâneur contemporâneo, que não se importa em destinar 

uma pequena parte de seus valiosos instantes para ver uma determinada pintura em 

um muro residencial ou na fachada de uma igreja, fazer anotações sobre o que foi 

visto e desenhar os trajetos vivenciados, alternando-se “entre o pequeno mundo do 

gabinete de estudos e os vastos horizontes da metrópole e do mundo”22. 

Tal liberdade de comportamento perceptivo frente às enormes “corporações 

imagéticas” urbanas – dos meios de comunicação de massa, das redes sociais etc. 

– que veiculam livremente por nossas vidas, termina por configurar um modo de 

comportamento diante do mundo caracterizado pela crítica e pela resistência – no 
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sentido de ir contra o que está comumente posto – assinalando novos territórios, 

novos lugares, novos nichos de pesquisa. 

Por meio dessa perspectiva de percepção e cultura visual da cidade, a pintura 

figurativa presente em paredes externas dos lugares registrados – entre eles 

residências, bares, restaurantes/lanchonetes, igrejas, hospitais, instituições 

governamentais – passa a se constituir como mais um dispositivo visual que orienta 

e direciona o olhar artístico na cidade, indicando a pertinência de uma manifestação 

pictórica que se dá para além dos motivos que a originam, gerando reflexões sobre 

os processos tradicionais de produção artística – que se renovam de acordo com as 

necessidades diárias – e a função da arte nos bairros mais afastados dos centros 

artísticos oficiais de Belém e nos municípios do Nordeste Paraense.   

 

UM. PONTO. DOIS  
PARA ALÉM DO CONCEITO DE PINTURA 

pin·tu·ra – sf. Latim “pictura”: 1. Camada de tinta que recobre uma superfície; 2. Profissão de pintor; 
3. Arte e técnica de usar tintas sobre uma superfície com o intuito de representar pessoas, animais, 
coisas, formas abstratas etc. 

 
O tipo de pintura evidenciado até aqui se dá pela ordem da liberdade de uso dos 

espaços urbanos, dos lugares instituídos pelo significado da posse, pela fluidez, pelo 

tempo, pelo fugaz. Quem pinta em áreas externas da cidade precisa estar disposto à 

perda. Precisa preservar a consciência desprendida e certa de que seu produto 

pode experimentar poucos instantes de sobrevida ou anos de existência. Ao usar a 

cidade como lugar de produção artística, o pintor precisa aceitar que a eternidade 

não deve fazer parte de seus anseios, cabendo a ele a serenidade dos que 

entendem que entre artista e obra não deve existir o vínculo do apego ou do ciúme. 

Giorgio Vasari (1511-1574), artista, arquiteto e escritor italiano, primeiro historiador a 

a escrever em Vidas (Le Vite de’piú eccellenti architetti, pittori, et escultori italiani da 
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Cimabue insino a’ tempi nostri)23 uma história da arte a partir das relações entre a 

biografia do artista e sua obra, esmiuçou categoricamente os processos que 

caracterizaram o fazer artístico na Renascença Italiana.  Publicado pela primeira vez 

em 1550, o extenso estudo dedica seus primeiros capítulos a ser um “manual 

técnico” sobre as categorias artísticas, detalhando termos e procedimentos materiais 

para aqueles que almejavam entender e produzir uma bela arte, preservando-se por 

muitos anos como leitura obrigatória não só para os amantes e estudiosos da arte, 

mas para aqueles que queriam entender as técnicas artísticas a partir do 

pensamento de cada produtor. Em seu capítulo XV, Vasari começa seu tratado com 

o seguinte: 

A pintura é um plano recoberto de áreas coloridas, sobre superfícies de 
madeira, alvenaria ou tela, ao redor de diversos contornos que, em virtude 
do bom desenho de linhas, circundam a figura. O bom pintor constitui esse 
plano de tal modo que, no meio, as cores são mais claras e, nos extremos e 
no fundo, são mais escuras, havendo cores intermediárias entre estas e 
aquelas [...]. Quando se temperam tons de uma só cor, seja ela qual for, 
obtêm-se aos poucos o claro, o menos claro e um pouco mais escuro, de tal 
maneira que chegaremos ao negro puro. Portanto, as cores devem ser 
misturadas e, quer se trabalhe com óleo, têmpera ou afresco, vai se 
cobrindo o contorno e pondo em seus devidos lugares os escuros e os tons 
intermediários, bem como os meios-tons [...]. O desenho só pode ter boa 
origem quando proveniente da retração contínua de coisas naturais e do 
estudo de excelentes mestres e estátuas antigas em relevo.

24
 

 

Pelos termos empregados por Vasari – bom desenho, bom pintor, boa origem, 

excelentes mestres – podemos mensurar o grau de exigência e cientificismo com os 

quais operaram os princípios da pintura a partir do século XVI. Grande parte dos 

escritos de artistas daquele contexto apontava para a pintura como fruto de um duro 

lavoro para que pudesse ser considerada opera d’arte. De fato, a história desta arte 

durante muitos séculos esteve ligada à vontade/habilidade de seduzir e enganar a 

visão, estreitamente relacionada com a utopia de posse sobre as coisas por meio de 

sua fiel representação: 

Como as outras artes, a pintura tem suas ideias: a dificuldade, portanto, é 
distinguir a verdadeira [...], porque a definição foi inventada tão-somente 
para impedir o equívoco das ideias, para que se abandonem as falsas e 
para instruir nosso engenho sobre o verdadeiro fim e os principais efeitos de 
cada coisa [...]. A essência e a definição da pintura consistem na imitação 
dos objetos visíveis por meio da forma e das cores. Conclui-se, portanto, 
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 VASARI, Giorgio. Vida dos Artistas (A vida dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores 
italianos de Cimabue até nossos tempos). Ed. de Lorenzo Torrentino (1550). (Org.) Luciano Bellosi e 
Aldo Rossi. (Trad.) Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 824p. 
24

 Ibdem, p. 43. 
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que, quanto mais forte e fielmente a pintura imita a natureza, mais rápida e 
diretamente ela nos conduz ao seu fim, que é seduzir nossos olhos [...].

25
 

 

O trecho citado faz parte do pensamento publicado quase dois séculos depois do 

Vidas de Vasari, pelo também pintor, gravador e crítico Roger de Piles (1635-1709), 

em seu Curso de pintura por princípios (1708). Apesar da diferença contextual de 

um escrito para o outro, o pensamento dos dois artistas convergem no entendimento 

e prática da pintura como fruto do pensamento e habilidade extremamente voltados 

para a representação fiel da natureza, devendo a isso seu fim, sua aceitação e 

validade. É na continuação do pensamento de De Piles, na mesma obra, que 

podemos visualizar uma referência maior e mais pungente da concepção de pintura 

como uma arte própria da sedução, do encantamento: 

Ela (a pintura)
26

 não permite que ninguém passe com indiferença por um 
lugar onde haja algum quadro dotado dessa qualidade sem se surpreender, 
se deter e desfrutar por algum tempo do prazer da surpresa. A verdadeira 
pintura é, pois, aquela que nos chama, por assim dizer, surpreende-nos; e 
não é senão pela força desse efeito que ela produz que não conseguimos 
nos impedir de nos aproximar dela, como se ela tivesse algo a nos dizer.

27
 

 

Apesar da ode apresentada ao poder de sedução de toda verdadeira pintura, 

transcritas nas palavras acima, não podemos esquecer que o pano de fundo das 

falas em questão foi o pensamento clássico e por isso tanta exaltação ao rigor 

técnico-científico e à imitação da natureza. A preocupação de registrar tais falas nas 

linhas gerais desta seção deve-se ao fato de constituírem-se como falas de artistas, 

aos quais o ato de pintar sempre foi resultado de um trabalho árduo de pesquisa e 

resiliência, o que, de fato, terminou por aproximar os interesses gerais de vários 

pintores durante a história. 

No entanto, é interessante pensar também como estes “modelos” foram 

reformulados, proporcionando a compreensão de outros muitos modos de conceber 

visual e tecnicamente a pintura, em que pese os processos históricos, políticos e 

socioculturais que marcaram os discursos dos artistas, principalmente a partir do 

século XX. 
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 DE PILES, Roger. Curso de pintura por princípios. In: LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). A 
Pintura: a ideia e as partes da pintura. Vol.3. (Trad. coord.) Magnólia Costa. São Paulo: Editora 34, 
2004, p. 100. 
26

 Grifo meu. 
27

 DE PILES, in LICHTENSTEIN, 2004, p. 100. 
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Uma parte dessa discussão – a do conceito de pintura a partir do trabalho do artista 

– está ligada também ao modo de significar, ou seja, aos discursos que se 

sustentam por trás daquilo que está representado, o que para os fins deste trabalho 

passa a ser o foco de maior importância: o modo como se escolhe narrar, para além 

da técnica, um/a dado/a cultura/contexto, passando a exercitar o significado como a 

compreensão da pintura por ela mesma – por aquilo que ela passa a ser depois de 

concluída – e não apenas como a representação de um fato. 

Para tanto, vale destacar neste segundo ponto da reflexão duas formas de pintar 

que estão visualmente ligadas àquelas que foram registradas em paredes externas 

nas ruas dos municípios paraenses. Tal relevância se dá pela necessidade de 

compreensão de possíveis referenciais e diálogos. 

 

UM. PONTO. DOIS/1 
PARALELOS COM A PINTURA NAÏF 
 
Os paralelos visuais das pinturas registradas com a pintura naïf deram-se por 

aspectos formais de figuração, no que diz respeito à abordagem da cultura regional, 

ao não seguimento de regras acadêmicas de desenho – principalmente de 

perspectiva e luz e sombra. Em vista disso, é importante que se compreenda, 

mesmo que sumariamente, os demais termos usados na história da arte para 

designar tal categoria de pintura, para que se entenda nesta etapa quais as devidas 

semelhanças e diferenças.  

Além do termo naïf, são muitas as expressões historicamente usadas para 

caracterizar a pintura de artistas autodidatas, de visualidade “simples” onde a figura 

não segue os padrões estabelecidos pela academia ou ensino formal de arte: 

ingênua, primitiva, naïf, popular, foram alguns dos termos encontrados para 

categorizar, na história da arte, este tipo de manifestação, sendo que a palavra 

“autodidata” anuncia muito bem a origem de tal produção. 

No pensamento de Ferreira Gullar exposto na obra Argumentação contra a morte da 

arte (2005), o conceito de “cultura ingênua” é usado para defender a existência de 

um tipo de cultura que parte de uma concepção de mundo assistemática, 
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fundamentando-se na mistura de noções morais e superstições, acrescidos dos 

valores difundidos pela comunicação de massa. 

Gullar reconhece que esta cultura seria, em termos genéricos, aquilo que 

comumente definimos por cultura popular. Para este autor, a cultura ingênua 

comprova a existência do artista ingênuo que, em suas palavras, “é um homem 

culto, mais culto do que nós, com respeito à nossa cultura: ele a domina, como 

qualquer outro”28. Nesse sentido, o artista popular cria a partir de sua vivência 

cultural arraigada ao cotidiano, ao repertório folclórico, à incidência dos fatos 

corriqueiros, às crendices e aos mitos. 

Figura 11: Elisa Martins da Silveira, “Casamento” (1954). Óleo sobre tela. 64,3cm x 53,8cm 
(Museu de Arte Contemporânea da USP – São Paulo/Brasil) 

 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22936/elisa-martins-da-silveira. 

                                                      
28

 GULLAR, Ferreira. Argumentação contra a morte da arte. 8ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 
107. 
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No clássico História Geral da Arte no Brasil (Vol. II, 1983), Walter Zanini também faz 

uso do termo ingênuo e popular para classificar, a partir de 1940, o trabalho de 

pintores como Djanira Silva (1914-1979), Heitor dos Prazeres (1898-1967), Elisa 

Martins da Silveira (1912-2001) e escultores como Vitalino Pereira dos Santos, o 

Mestre Vitalino (1909-1963). 

No entanto, Zanini também denomina este mesmo grupo de artistas primitivos, 

participantes de uma vivência cultural própria, dispostos a aprofundar seus 

conhecimentos técnicos e culturais. Preservando a integridade da expressão 

temática regional que os estimulava, estes artistas conseguiram reconhecimento de 

vários críticos, passando a figurar em diversas exposições com obras que 

apresentavam recursos plásticos de caráter pessoal, poder de síntese formal e 

cromática, composição organizada a partir do pensamento instintivo e construção 

visual decorativa da realidade nativista e cotidiana29. 

Sobre o termo primitivo, o historiador de arte norte-americano Robert Goldwater, 

primeiro diretor do Museu de Arte Primitiva de Nova Iorque (1957 a 1973), no livro 

Primitivism in Modern Art30, relaciona o termo a culturas pré-históricas e aborígenes, 

chegando a questionar em sua introdução se a arte moderna também não é de 

alguma forma primitiva, alegando uma possível “falta de tradição”, na qual os artistas 

apenas se apropriaram das práticas técnicas e das concepções formais e estéticas 

de artesãos aborígenes para criar novos elementos compositivos31. 

Na primeira parte da obra, Goldwater identifica como “arte primitiva” a produção de 

culturas passadas não-europeias consideradas exóticas, de países da Ásia, África e 

Oceania, numa recorrência direta à herança teórica do historiador alemão Johann 

Joachim Winckelmann (1717-1768), que no século XVIII passou a associar os 

conceitos de primitivo e arcaico a elementos antinaturalistas: estilização e 
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 ZANINI, Walter (org.). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira 
Sales, 1983, p. 810. 
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 GOLDWATER, Robert. Primitivism in Modern Art. New York: Vintage Books, 1967. 
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 “It has been felt that modern art is in some way primitive. With rare exceptions in which specific 
adaptations from Africa and Oceania have been pointed out, the allusions have been as vague as the 
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1967, p. xx-introdução). 
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simplificação das figuras, frontalidade e rigidez na representação dos corpos32. Vale 

ressaltar que após Winckelmann alguns filósofos associaram a arte primitiva às 

manifestações de povos "selvagens", não europeus, que preservavam uma força 

genuína ainda não refinada – em relação à civilização que se dizia racional – por seu 

contato mais próximo da natureza. 

Contrapondo-se a essa visão, Charles Harrison33 analisa o rótulo “primitivo” como 

profundamente problemático, visto que, de maneira geral, expõe um modo 

eurocêntrico de estudar as manifestações artísticas portadoras de valores diversos 

dos vigentes nas sociedades ocidentais economicamente avançadas. 

Todavia, retornando à retórica de Goldwater, na segunda parte do seu livro ele 

apresenta e defende uma revalorização do conceito de primitivismo, pontualmente 

relacionando-o ao trabalho de artistas como Paul Gauguin (1848-1903); Maurice de 

Vlaminck (1876-1958); Henri Matisse (1869-1954); representantes dos grupos 

alemães Die Brücke – Ernst L. Kirchner (1880-1938) e Emil Nolde (1867-1956) – e 

Der Blaue Reiter – Wassily Kandinsky (1866-1944); Pablo Picasso (1881-1973) e le 

douanier Henri Rousseau (1844-1910)34. Essa postura de estima a outro modo de 

tratar a arte primitiva indicou também como o termo passou a designar, no século 

XX, a produção caracterizada pela simplicidade, ingenuidade e desconsideração aos 

padrões eruditos. 

Tal impasse teórico-conceitual justifica os vários termos utilizados por historiadores 

da arte para designar a produção dos artistas autodidatas que aos poucos 

conseguiram reconhecimento. A produção empreendida por esses artistas, cuja 

pintura não seguia os padrões clássicos da academia, foi historicamente 

denominada de forma a classificá-los como “artistas amadores”, por vezes 

encarados por seus contemporâneos como “não-profissionais” ou “não-artistas”. A 
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 In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. 
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obra do próprio Henri Rousseau, por exemplo, considerado o precursor do chamado 

primitivismo moderno, chegou a enfrentar certa rejeição junto à crítica ao ser vista 

como banal ou imatura, até ser reconhecida como inédita e representativa de um 

mundo exótico e fantasioso por artistas como Odilon Redon (1840-1916) e Pablo 

Picasso (1881-1973).  

Outra expressão que passou a ser usada como sinônimo dessa arte, talvez por sua 

origem francesa, foi a expressão naïf, empregada por alguns autores que passaram 

a usar tal vocábulo para caracterizar a arte “geralmente defendida por artistas 

autodidatas, que não têm formação culta no campo das artes, brotando 

propriamente do imaginário coletivo”35, com inspiração na iconografia popular e 

profunda referência cultural. O termo ganhou especial relevância entre artistas 

franceses, haitianos, iugoslavos, italianos e brasileiros da metade do século XX, que 

rejeitavam as regras convencionais da pintura ou que não tiveram acesso a elas, 

derivando do latim nativus, que significa inato, natural, original. 

Segundo o artista e diretor de museu Thomas Grochowiak36, no catálogo elaborado 

para a Exposição de Pintura Naïf do Institut für Auslandsbeziehungen (Alemanha), 

esta palavra foi muito utilizada no século XVIII, como sinônimo de natural, são, 

ingênuo, inocente, e por isso foi mais tarde atribuída ao tipo de pintura feita por 

artistas do povo, que preservavam uma técnica natural de representação. 

Curiosamente, trata-se do mesmo conjunto de obras chamadas de ingênua e 

popular por Zanini, e que a partir de 1992 passaram a caracterizar o acervo das 

Bienais de Arte Naïf no Brasil, catalogadas por Oscar D’Ambrosio em 201337. 

Toda a composição de uma obra considerada naïf atesta em sua essência 
todos os conhecimentos estéticos do seu produtor, desde a escolha de 
cores, até as nuances de luz e sombra e perspectiva sugeridos. Tudo é 
pensado e disposto conforme o senso estético da mão que produz e mesmo 
nas pinturas que não evidenciam uma visualidade tecnicamente acadêmica 
a ausência de luz e sombra, proporção ou perspectiva jamais deve ser 
confundida com simples instinto ou folclore, mas com uma atitude cabal 
daquele que pensa a rapidez com que passa a vida e representa seu 
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mundo objetivamente, buscando – na pintura – aperfeiçoá-lo e, com este 
ato, ampliar seus conhecimentos e suas habilidades artísticas.

38
 

 

Diante de tal afirmação, é necessário dizer que o caráter naïf percebido em alguns 

registros embasa-se tanto na essência do uso semântico do termo – algo puro, 

nativo – quanto aos traços da cultura regional paraense, o que, de certa forma, 

torna-se uma das possibilidades de abordagem. 

Ao se tratar de um tipo de pintura que se dá na fugacidade do tempo urbano, seu 

entendimento como obra é passível de infinitas interpretações e possibilidades de 

análise enquanto técnica e discurso, não só pelo caráter intrínseco de objeto 

polissêmico, mas também pela significância diretamente relacionada ao lugar onde 

foi produzida, ao espaço que preenche e às pessoas que ocupam ou transitam por 

tal espaço. Existe neste fenômeno um exercício de despretensão da pintura como 

prática de revelação da verdade das coisas, ou como afirmação do poder de 

representação imitativa da natureza. 

Os naïfs presentes no corpo urbano são manifestações que geram uma 
construção estético-poético-visual de cidades cada vez mais plásticas, 
mutáveis e abertas para a grande variedade de interferências que a mão é 
capaz de produzir [...]. É neste ponto que reside a básica diferença entre o 
naïf feito por artistas que pintam sobre tecido, tela e papel, buscando 
lugares de exposição em feiras, galerias ou salões de arte, e o naïf urbano. 
Este segundo só tem sua força e sua potência na cidade e sua utilidade 
está diretamente relacionada aos trânsitos que o cotidiano apresenta. Para 
anunciar ou “decorar” ambientes, as pinturas registradas no corpo da cidade 
são registros da mão que afirma sua existência, alimentando-se do dia-a-dia 
urbano para efetivar o sentido de sua leitura. Quebrando conceitos. Abrindo 
portas.

39
 

 

As “portas” enunciadas na afirmação acima indicam a possibilidade de falar dessas 

pinturas a partir de um lugar nativo, do corpo que cresceu e se compreendeu imerso 

numa cultura mestiça, repleta de idiossincrasias e encantamentos. Compreender as 

particularidades dessa arte e de seus autores, em seu aspecto publicitário ou 

decorativo, em sua despretensão de estilos, em sua dimensão antropológica, enfim, 

significa situá-la sobre a linha tênue que demarca várias fronteiras conceituais: da 

arte e seu consumo, da cultura, da crítica, da produção. 
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Nestas intersecções reside a delicadeza do objeto em questão e a necessidade de 

afunilamento metodológico para se chegar aos artistas e pintores paraenses fora do 

circuito artístico oficial da capital, na busca de uma compreensão stricto sensu da 

pintura que não aparece nos salões e galerias da região metropolitana. 

Reconhecer em algumas uma qualidade simbólica e pictórica que atesta o sentido 

de arte naïf configura-se como apenas uma possibilidade de análise do fenômeno, 

sendo necessário também observá-lo a partir de um campo teórico mais amplo da 

arte e do fazer popular urbano, presentes como práticas culturais atuais nos 

municípios paraenses que serviram de rota para a construção visual desta tese. 

 

UM. PONTO. DOIS/2 
ASSOCIAÇÕES COM O MODO DE PINTAR A PAISAGEM 
 
Adentrando o universo polissêmico dessas pinturas, na investigação de sua maior 

incidência temática, o “recorte” foi direcionado para a grande quantidade de pinturas 

de paisagens, constatando certo apreço por este bem-querer. 

Sobre a gênese deste tipo de representação, a literatura nos apresenta uma 

aproximação lexical entre as palavras “país” e “paisagem” – especificamente nos 

estudos do francês Alain Roger, mas também admitida por outros autores 

pesquisados40 – salientando algumas traduções como land/landscape no inglês, 

land/landschaft no alemão, pais/paisaje no espanhol e paese/paesaggio no italiano, 

que possuem variações semânticas de nação para nação. Segundo Roger, em 

“país” reside o grau zero da paisagem, antes mesmo do que é por ele denominado 

de artialisação, seja ela natural (in situ), ou visual (in visu)41. 

Por sua vez, o crítico brasileiro Frederico Morais localiza a origem do termo no latim 

pagus, que significa “aldeia” ou “povoado”42, além de apresentar o significado de 
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“paisagista” como “um pintor de países”, indicando uma profunda ligação do pintor 

de paisagem com a terra, a natureza e com o lugar geográfico onde situa sua pátria.  

Mas é no pensamento de Anne Cauquelin que encontramos uma proximidade 

semântica à noção imediata de paisagem que se pretende para este estudo. A 

autora atribui a ideia de “paisagem” a uma construção mental, sugerindo uma 

ligação direta do mundo com a representação conceitual que fundamos sobre aquilo 

que vemos43 ou intuímos sobre uma determinada cultura. Sendo uma ideia, o que 

existe de “natural” na Natureza, naquilo que é imediatamente sensível, chega à 

nossa compreensão como um estímulo, sobre o qual o cérebro cria imagens mentais 

a posteriori. 

Tomemos como exemplo disso as paisagens concebidas para a composição visual 

do extenso muro apresentado nas Figuras 12 e 13, todo pintado em azul com cenas 

que remetem a uma viagem pelos rios das regiões paraenses: 

Figura 12: Autor desconhecido. Acrílica sobre muro (visão total a partir do início da rua) 
Bairro do Icuí (Ananindeua-PA) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 
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Figura 13: Autor desconhecido. Painel detalhe do muro da Figura 12. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 
 

A cena em destaque – Figura 13 – expõe uma grande embarcação que por pouco 

não revela seu nome, aparentemente vazia, com discretas redes penduradas. Em 

último plano, nuvens, árvores, casas e uma arara que sobrevoa o centro da 

composição. Merecem destaque as escolhas compositivas feitas pelo pintor, que se 

preocupou em detalhar a estrutura do barco através de uma figura com contornos 

bem evidentes. 

Mas o que talvez mais chame a atenção seja a representação do rio, azul e plano 

como um “tapete” que se abre para a passagem da embarcação, remetendo à letra 

da conhecida canção paraense composta pelo poeta e compositor Ruy Barata e seu 

filho Paulo André Barata: 

Esse rio é minha rua 
Minha e tua, mururé 
Piso no peito da lua 
Deito no chão da maré

44
 

 

O muro representa a riqueza e diversidade que caracteriza a paisagem natural das 

localidades ribeirinhas, com as particularidades da vida de quem precisa dos rios 
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para se locomover. A extensão pintada do muro é tão grande que desafia qualquer 

leigo em fotografia a captar toda a dimensão imagética, tornando-se compreensível 

a discreta paleta escolhida para colorir a figura de casas, árvores, aves e 

embarcações. 

A visão da natureza evidenciada no detalhe remete ao trajeto de barco feito por 

localidades ribeirinhas, comuns em viagens às ilhas de regiões paraenses – Combu, 

Caratateua, Cotijuba ou de algumas que compõem o extenso território da Ilha do 

Marajó45 – constituídas por pequenas casas, vasta vegetação, rios de água doce e 

água barrenta, além de uma grande diversidade animal. O azul é eloquente! Por 

causa dele, céu e rio de confundem num só plano, num só matiz: talvez porque a 

vontade de um rio completamente azul foi mais forte que a realidade ou porque o 

pintor quisesse mesmo confundir o rio com o mar. 

A paisagem pintada é a materialização simbólica de um “pedaço” de pensamento a 

respeito das coisas que, por meio do dispositivo visual criado – uma imagem-

símbolo – adquire um valor de verdade a partir do olhar e da percepção. Desta 

forma, a parede alcança outra qualidade sígnica, representativa da cultura visual 

popular vivenciada na região e na cidade. 

A pintura dá outro sentido ao lugar, ao meio, à matéria. O pintor emprega sua 

habilidade para tornar aquele pedaço de concretude – comumente usado para 

delimitar espaços – uma obra de arte que, por sua vez, abre-se para o ambiente 

externo, para a rua, buscando uma possível “relação amorosa” com aqueles que 

vivem ou simplesmente transitam pela cidade. 

Nesse movimento de “abrir-se”, a imagem do muro seduz por remeter a uma ideia 

de lugar calmo e bom para se viver, por apresentar traços de semelhança com a 

paisagem regional, real, típica para os nativos. Ela não seduz por ser uma cópia fiel 

da paisagem, mas por conter traços figurativos suficientes para tomar o seu lugar, 

operando de maneiras diferentes na mente daqueles que param para observá-la.  
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A ação do pintor faz daquela parede um dos dispositivos que a arte popular usa para 

chegar ao conhecimento e desfrute das pessoas que frequentam o bairro, a casa, o 

comércio, a igreja, ou quaisquer outras construções que tem uma parte de sua 

estrutura disposta a receber tal ação. Através dela o tema escolhido instala-se no 

cotidiano como presença, ou seja, como algo que existe, mesmo que no âmbito da 

representatividade. 

Em algumas das paisagens registradas, percebe-se a recorrência a figuras e 

“padrões” compositivos que seguem os sistemas de representação criados por 

pintores paisagistas brasileiros e estrangeiros que fizeram parte da produção de 

uma imagem da paisagem natural brasileira entre os séculos XVII e XIX. Um 

extenso período da história da pintura de paisagem no país, onde figuram nomes de 

estrangeiros como Frans Post (1612-1680), Thomas Ender (1793-1875), Johann 

Moritz Rugendas (1802-1858), Jean-Baptiste Debret (1768-1848), Nicolas-Antoine 

Taunay (1755-1830) e George Grimm (1846-1887). Além dos brasileiros Agostinho 

José da Mota (1824-1878), Zeferino da Costa (1840-1915), Vitor Meireles (1832-

1903), Rodolfo Amoedo (1847-1941) e Antônio Parreiras (1860-1937)46. 

Figura 14: Thomas Ender, “Rio Maranhão e Serra das Figuras” (1817). Aquarela – 22cm x 32,5cm 

 

 (Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien, Viena/Áustria) 
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A importância do trabalho destes artistas no país deve-se principalmente ao legado 

iconográfico deixado por cada um deles, no que diz respeito, primeiramente, ao 

modo de ver as paisagens naturais das primeiras cidades fundadas e desenvolvidas 

na colônia e, em segundo lugar, às escolhas feitas por eles no ato de representar 

tais cenários. 

As vistas panorâmicas criadas por Thomas Ender, por exemplo, apresentam 

dispositivos de representação da paisagem que podem ser atribuídos como uma 

espécie de “referencial” de algumas paisagens registradas em paredes paraenses: 

construção de três planos sucessivos, nas quais o primeiro é ocupado pela figuração 

de extensa vegetação, situada geralmente nas laterais do espaço representativo; 

escolha por cenas despovoadas onde céu, rio e porção de terra se fundem em 

variações suaves e harmoniosas; no caso da presença de figuras humanas ou 

animais, estes existem em pequena proporção tanto em relação ao espaço 

compositivo, quanto às demais figuras que compõem o tema. Tal descrição 

iconográfica pode ser muito bem aplicada à análise formal das Figuras 15 e 16, onde 

a paisagem preenche o espaço do muro de um hotel e de um posto de saúde 

municipal, respectivamente. 

Figura 15: Moacir Cardoso. Acrílica sobre muro – Palace Hotel 

 

Bairro do Centro (Bragança-PA) – Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 
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Figura 16: Autor: Miguel Lira. Acrílica sobre muro – Posto de Saúde Municipal. 

 

Vila Bacuri Prata (Bragança-PA) – Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 

Em ambas, a natureza anuncia a beleza do rio, do mangue e da fauna, 

discretamente representada por garças e guarás. A existência destas figuras adquire 

forma, cor, textura, volume, densidade semântica e se dá ao entendimento como 

representatividade, como algo que se torna presente através daquilo que o artista 

põe a ver. A pintura é o que, de fato, o artista revela por meio de seus filtros de 

representação. 

As paisagens expostas remetem à tranquilidade que a natureza da cidade – neste 

caso, o município de Bragança (PA) – apresenta para seus moradores e visitantes, 

remetendo à ideia da natureza-mãe, calma e harmoniosa, onde as figuras evocam 

espécies de aves que sobrevoam os manguezais, as embarcações que transportam 

os ribeirinhos ou grupos de pescadores, as vastas e curvas raízes das finas árvores 

que preenchem o mangue e os rios, ativando diretamente a memória visual dos que 

conhecem ou passam a conhecer o município. 

No âmbito da pintura paraense é pertinente citar o trabalho dos artistas Theodoro 

Braga (1852-1953), cuja tela A fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do 

Pará (1908) é considerada a obra-prima do acervo da Pinacoteca Municipal, 
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celebrando uma espécie de “batismo visual” da capital paraense47; Manoel Pastana 

(1888-1984), aluno de Theodoro Braga, que se destacou também como ceramista; 

Andrelino Cotta (1894-1968), que desenvolveu uma atividade paralela de 

caricaturista em revistas e jornais da cidade. 

Figura 17: Theodoro Braga. A fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém do Pará (1908). 
Óleo sobre tela. 226 cm x 510 cm. Museu de Arte de Belém. 

 

Fonte: https://mdc.arq.br/2012/03/20/antonio-garcia-moya-um-arquiteto-da-semana-de-22/03-01-
tbraga-bele%CC%81m-1908/ 

Por meio da clássica pintura de Theodoro Braga, apresentada na imagem acima, é 

notável que a pintura de paisagem também constituiu o imaginário paisagístico 

acerca da imagem da cidade de Belém em seus primeiros anos de colonização. A 

obra foi produzida no início do século XX, quando literatos e artistas de um modo 

geral buscavam a afirmação de uma identidade regional na capital paraense. Este 

impulso dava-se principalmente através da pintura, por meio de uma representação 

acadêmica do cotidiano da sociedade, dos hábitos populares e da natureza, 

trabalhados iconicamente por meio dos padrões de representação ainda ditados 

pela Escola Nacional de Belas Artes48.  

Especificamente no que se refere à pintura de paisagem, merece destaque o 

trabalho dos artistas do grupo que ficou conhecido como “Grupo do Utinga” (1940-
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1950), que se reunia nas matas do Utinga49 para exercitar a prática de pintura ao ar 

livre – no qual se destacam Arthur Frazão (1890-1967), João Pinto (1911-1992), 

Benedicto Mello (1926-2004) e Irene Teixeira (1907-1986), única mulher do grupo – 

na representação de uma natureza amazônica exuberante, rica em diversidade 

vegetal e animal, intensamente atravessada por rios – em seus furos e igarapés – 

baías e praias. 

A ilha do Mosqueiro, as paisagens ribeirinhas, as embarcações típicas dos 
caboclos da região, tantas cores. Também a cidade de Belém, bucólica, em 
uma época em que ainda se iniciava sua verticalização, com suas ruas e 
becos estreitos da Cidade Velha e do Porto do Sal, o movimentado 
comércio da João Alfredo e do Ver-o-Peso, o glamour do Grande Hotel e do 
Café da Paz e o Reservatório Paes de Carvalho que, embora inoperante, 
marcava o horizonte da cidade, encontra-se retratada pelos pintores que, 
com seus materiais de trabalho, incorporavam-se à paisagem da cidade.

50
 

 

Em sua tese de doutoramento, onde se deteve sobre o trabalho do artista Arthur 

Frazão e o Grupo do Utinga, Maria Angélica Meira indica que as opções temáticas 

utilizadas pelos pintores do grupo correspondiam àquilo que caracterizava a imagem 

da cidade: abundantes áreas verdes, praias e igarapés, além de cenários 

indicadores de uma renovação urbana local. 

Figura 18: Arthur Frazão. Sem Título (1954). Óleo sobre tela. 46 cm x 60 cm. Coleção Particular. 

 
Fonte: MEIRA, 2018. 
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É importante dizer que o trabalho destes pintores paisagistas que marcaram a arte 

em Belém até meados do século XX encontra-se imageticamente referenciado, 

mesmo que de forma intuitiva, nas paisagens registradas em vários municípios do 

estado, afirmando-se como precursor de dispositivos iconográficos que influenciam 

este tipo de pintura até os dias atuais. 

Figura 19: Autor: Miguel Lira. Acrílica sobre muro – Posto de Saúde Municipal. 
Vila Bacuri Prata (Bragança-PA) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 
 

Sob diversas formas, a paisagem existe. Está na pintura por meio de uma 

lembrança, um pedaço observado ou um simples esboço da realidade. A ação do 

pintor faz daquela parede um dos dispositivos que a arte popular tem para instaurar 

e direcionar conceitos e valores sobre a arte local. Através do trabalho autodidata, o 

pintor revela referências estéticas advindas de seus momentos de estudo e busca 

que, não obstante o sentido de apropriação formal de muitas figuras vistas em livros, 

revistas, fotografias e internet, preservam o propósito daquilo que caracteriza o 

processo de criação. Trata-se, neste caso, de uma recriação, no sentido de uma 

redução da realidade visível para o fundamento de uma realidade gráfico-figurativa. 

Para o pintor autodidata, o aprendizado acontece no exercício diário do métier, na 

necessidade de viver e amadurecer sua arte, nos estímulos visuais que recebe do 
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cotidiano, num encantamento incessante de trocas entre seu corpo e a energia da 

natureza externa. Aprende de trabalho a trabalho, preservando traços que podem 

aludir a um determinado estilo – talvez na busca de um próprio – e concebendo a 

cidade como o espaço da interferência humana, de um modus operandi que amplia 

a possibilidade de socialização e consumo da arte para aqueles que, uma vez 

artistas, almejam divulgar seu trabalho e serem reconhecidos.  

A imagem criada manifesta uma prática de subjetivação no que diz respeito à 

representação de ícones comuns à cultura paraense – como o barco, o rio, as 

moradias ribeirinhas. É por meio disto que o alemão Gottfried Boehm fundamenta 

seu conceito de iconografia: 

De fato, a maior parte das imagens, as imagens de uso, cotidianas e típicas, 
visam ser lidas como uma simples indicação em direção ao que, sempre, se 
tem já para além da imagem. Pouco importa, aliás, se se trata de fotografias 
banais ou de pinturas ditas exigentes: a imagem representa um caso de 
figura cujo espaço de significação precede, a título de pré-texto, toda 
representação. Essa identificação interna de significações externas carrega 
um nome: iconografia.

 51
  

 

A iconografia a ser analisada pelas imagens dos capítulos a seguir e mais 

especificamente no conjunto da obra do artista bragantino Moacir Cardoso alude à 

figuração de uma paisagem repleta de palmeiras, rios, embarcações, aves típicas, 

manguezais e, por vezes, a figura do caboclo local – geralmente pescadores. A 

acepção iconográfica resulta da combinação do saber cultural vivenciado somado ao 

repertório referencial imagético, devendo ser assimilada em sua totalidade à medida 

que o conhecimento empírico passa a significar a figuração sugerida, que, por sua 

vez, já está assentada numa significação que precede a fatura da obra, ou seja, num 

pré-texto, para usar o termo do alemão Gottfried Boehm. 

Sobre isso, o professor e pesquisador paraense Fábio Castro elabora um 

interessante estudo sociológico a respeito daquilo que passa a chamar de moderna 

tradição amazônica, ao debruçar-se sobre a figuração da Amazônia na produção 

artística em Belém, da metade do século XX aos dias de hoje: 

Desde já, cito as características gerais dessa figuração, as quais seriam 
cinco: a) a presença de elementos icônicos evocadores da Amazônia (ou 
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melhor, das condições geográficas e históricas da vida amazônica); b) a 
presença de formações sintáticas e semânticas amazônicas; c) a presença 
de reduções transcendentais elaboradas pelas populações amazônicas e 
reificadas na cultura híbrida do homem urbano amazônico, notadamente do 
artista, que utiliza essas reduções; d) a projeção idealizada de um 
personagem sintético e emblemático da região (o caboclo); e) a denúncia 
das transformações sofridas na região, com o resultado da formação de 
uma “consciência do risco” e numa atitude de cuidado. [...] Espero, com 
isso, inscrevê-los como num protocolo de amorosidades e desejos de 
identidade. Percebamos neles sua coerência. Eles são o produto de uma 
experiência geracional silenciosa em que figura, sempre, a Amazônia.

52
 

 
Castro indica uma gênese e uma sistematização para se compreender a recorrência 

icônica de uma ideia harmoniosa da realidade amazônica por parte de artistas 

plásticos, músicos e literatos. O autor lança mão de uma tipificação de juízos 

regionais de identidade, constantes nas artes, que terminam por se configurar como 

a própria imagem da região e caracterizar a moderna tradição amazônica: 

recorrente, coerente e duradoura no tempo. 

Pelo menos duas, das cinco enumeradas por Castro na citação anterior – letras “a” e 

“b”, a princípio – figuram nas paisagens pintadas sobre paredes, apresentadas neste 

capítulo. Como em um catálogo visual, essa figuração é notável em boa parte das 

pinturas fotografadas: céu, água e uma vasta vegetação composta de árvores e 

plantas de várias espécies, aves como a garça e o guará, a envolverem conjuntos 

com figuras humanas, embarcações e animais selvagens, conjunto que também foi 

o alicerce visual de muitos pintores paisagistas que passaram pela arte brasileira até 

o início do século XX. 

A paisagem sendo utilizada como representação de lugares harmoniosos, onde o 

amazônida relaciona-se de maneira equilibrada com o ambiente que o acolhe. A 

pintura de paisagem interpretada como um bem-querer no múltiplo referencial 

temático percebido nas andanças pelo estado, instauradora de um conceito de arte 

arraigado no imaginário amazônico e que opera em um dimensionamento que 

extrapola as categorias técnicas marcadas pela historiografia convencional. Uma 

arte que por atuar num esforço à parte dos limites de uma definição generalista e do 

discurso comum, possui sobrevivência e autonomia determinantes, que se 

perderiam facilmente no uso de uma definição categórica. 
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Para além dos determinismos já instituídos pela história, essas pinturas operam em 

seu próprio habitat cultural, distantes ou não de museus ou galerias de arte. Mais do 

que simples exercícios “daqueles que querem ser artistas”, elas existem como 

dispositivos estéticos que se afirmam paralelos às discussões oficiais sobre arte, 

persistindo em visualidade nas ruas, nos trânsitos, como a construir diversas 

galerias abertas ao frescor urbano, deslocando o olhar e o corpo para uma 

experiência despretensiosa de contemplação e refúgio. 

 

UM. PONTO. TRÊS 
A PINTURA COMO DISPOSITIVO ARTÍSTICO NAS CIDADES 

PARAENSES 

dis·po·si·ti·vo – sm. Latim “dispositus+ivo”: 1. Aquilo que contém ordem; norma, preceito, 
prescrição; 2. Qualquer peça ou mecanismo de um aparelho destinado a um fim específico, 3. 
Conjunto de ações com planejamento e coordenação implementadas por uma administração. 

 

Esse modo apriorístico de ver as pinturas em questão como dispositivos artísticos 

merece neste ponto uma explicação, visto que consiste na maneira como hoje 

defendo tais pinturas. Em seu livro O que é o contemporâneo? E outros ensaios o 

filósofo italiano Giorgio Agamben expõe seu conceito para o termo “dispositivo”, 

como sendo os processos de subjetivação capazes de “capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes”53. 

Tal conceito tem suas bases na filosofia pós-estruturalista de Michel Foucault (1926-

1984) e está ligado às relações de poder e saber que um dado elemento/sistema 

exerce sobre um grupo, a fim de orientá-lo na vida em sociedade, seja individual ou 

coletivamente. É mais precisamente em Sobre a História da Sexualidade que o 

francês apresenta sua conceituação: 

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
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filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 
O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos.

54
 

 

Para Foucault, o dispositivo relaciona-se sociopoliticamente no tempo vivenciado por 

meio de diversos mecanismos autônomos de controle, que podem ir desde as 

instâncias administrativas mais tradicionais – sob a forma de leis e regras de 

condutas – até aquelas que buscam subverter estas primeiras fundamentando sua 

autonomia em novos instrumentos, novos discursos. De qualquer maneira, o 

dispositivo está relacionado ao modo como cada grupo se permite governar por 

meio das variadas instâncias ideológicas com as quais podemos deparar em nosso 

locus social. 

Em vista disso, para Agamben os dispositivos são característicos do 

contemporâneo, existindo como uma proliferação, materializando-se em vários 

aspectos e estruturas de linguagem, desde os criados por instituições de controle 

aos direcionados pelo consumo de massa, preservando uma característica versátil 

de adaptação aos grupos aos quais se destina. Para este autor, o contemporâneo é 

movido por dispositivos: em seu devir, sua imanência, sua dialética.  

Nesse sentido, o conceito de dispositivo aqui é empregado para indicar por um lado 

as pinturas registradas e, por outro, os processos de subjetivação elaborados pelo 

pintor autodidata, materializados sob a forma de uma imagem figurativa, que 

direciona – no contexto dos lugares habitados/paredes pintadas – o conceito de arte 

que se propaga naquele determinado espaço. 

Um modo de exercício da atividade artística para além do seu modo tradicional de 

produção e distribuição e da pintura em si, pois não defende tendências ou estilos a 

priori; uma arte socialmente constituída nas urgências cotidianas, de comunicação e 

massificação: um tipo de arte reconhecida em seu meio e que atribui um status de 

artista ao seu autor. A cidade como casa do homem e a pintura como um dispositivo 

artístico que passa a caracterizá-la a partir do espaço pintado. 

Para além do sentido de controle disciplinar apresentado pelos dispositivos 

contemporâneos de Foucault e Agamben, aqui o dispositivo é estético, artístico, 
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cultural, direcionador de gostos e modos de ver, constituído pelas trocas de energia 

dispensada por quem encomenda, quem pinta e quem contempla: “Na raiz de todo 

dispositivo está, deste modo, um desejo demasiadamente humano de felicidade, e a 

captura e a subjetivação deste desejo, numa esfera separada, constituem a potência 

do dispositivo”55. Isso quer dizer que o poder direcionador de todo dispositivo instala-

se numa busca constante de organização de um determinado meio ou objeto, no 

sentido de ampliar seu alcance e sua compreensão para, a partir daí, ser adotado 

como um agente condutor de ideias e saberes. 

Compreender atualmente tais pinturas como dispositivos artísticos, que atuam 

visualmente nas ruas e operam como indicadores da cultura vivenciada e do critério 

de arte empregado, é ampliar o conjunto de discussões acerca da arte 

contemporânea, da cultura e da pintura – para além de conceituações 

especializadas e historicamente fundadas – ampliando com isso o modo de 

compreender e direcionar o significado destes termos não só em centros culturais e 

universitários, mas também em espaços como escolas, associações, presídios, 

centros comunitários, isto é, espaços não-convencionais da arte, mas onde 

involuntariamente se executam ações nas quais diversos dispositivos são fundados 

e difundidos. 

Dispositivos esses que, por sua vez, são fundados na construção mental do pintor 

que externaliza sua maneira de arquitetar a estrutura e a visualidade de uma 

determinada figura, selecionando o modo como quer que determinada imagem 

passe a ser reconhecida. Trata-se de escolhas conduzidas por aquilo que Stéphane 

Huchet defende como os filtros seletivos de representação, pertinentes à ação 

criadora de cada artista: 

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.

56
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 HUCHET, Stéphane. Do ver ao mostrar, representação e corpus da arte. In HUCHET, S. (org). 
Fragmentos de uma Teoria da Arte. São Paulo: Odysseus, Edusp, 2006, p. 243. 
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A partir deste modo de pensar as escolhas de representação feitas pelos artistas ao 

longo da história amplia-se a possibilidade de compreensão da pintura não apenas 

por suas características técnico-visuais, mas por tudo aquilo que ela mostra e que 

resulta dos filtros seletivos de seu autor, num entendimento mais generoso da 

pintura autodidata na cidade.  Cada elemento compositivo opera, neste intuito, na 

construção simbólica de discursos críticos, narrativas populares e modos de 

orientação da arte num determinado lugar, o que termina por caracterizar também a 

essência de todo dispositivo artístico.  

Sendo tradução das escolhas e dos filtros seletivos do artista, toda obra/pintura 

passa a ser também a escolha manifesta de uma determinada realidade visual, 

sendo, portanto, o que Huchet chamou de um “certo tipo de gerenciamento das 

aparências”57, evidenciando mais um dado característico destes dispositivos visuais. 

O pintor gerencia o que vê, o que sente/entende de uma determinada realidade 

vivenciada ou não, retendo de forma muito particular aquilo que lhe encanta ou que 

lhe comove. O objeto artístico é fruto do gerenciamento de percepções e conceitos 

co-movidos a partir de uma combinação de fatores externos que afetam, por 

diversas fontes sensíveis, o que o artista pensa sobre as coisas. 

Situar tais reflexões num lugar limítrofe das discussões contemporâneas a respeito 

da arte paraense constitui-se como uma preocupação com as fronteiras, as 

demarcações categóricas, as bordas existentes entre uma arte e outra. Significa 

pensar a fronteira como um lugar em suspensão, onde os encontros são permitidos 

e as intersecções quase inevitáveis. “Tudo pode ser visto na fronteira: toda presença 

não-convencional, toda situação fora-de-ordem, todo excesso, todo abuso, todo 

descontrole”58. A pintura urbana evidenciada na construção visual dos capítulos 

situa-se sobre algumas fronteiras, aqui expostas: 

1 – técnica, no que tange aos materiais empregados para a produção dos murais, 

desde tintas de parede (acrílica ou pva), pigmentos artificiais em pó ou líquidos, 

aplicação de vernizes, até o uso de aerógrafos e sprays, aproximando-as 

visualmente dos grafites urbanos. 
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58

 CASTRO, Fábio Fonseca de. Entre o Mito e a Fronteira: estudo sobre a figuração da Amazônia 
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2 – publicitária, no sentido de que algumas delas são encomendadas para anunciar 

serviços e produtos de estabelecimentos comerciais (como o exemplo da Figura 20).  

3 – artística, que insere tal fenômeno no contexto da arte contemporânea paraense, 

visto a legitimação local feita pela comunidade onde está inserida. 

Figura 20: Adriano. Pintura sobre parede – Posto Timbiras – PA 124, Km 42. 
Limite entre os municípios de Capanema e São João de Pirabas – PA. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 

 

Fronteiras que nos leva a pensar sobre o sentido da arte que se consome em bairros 

populares da Região Metropolitana de Belém e municípios paraenses, indicadas por 

um fazer artístico de intervenção na visualidade dos espaços urbanos, pelo sentido 

de posse do lugar, evidenciando ainda uma prática de consumo da arte. A pintura 

sendo usada como dispositivo para a concretização de um saber artístico que nasce 

da necessidade da arte nos espaços públicos, a necessidade de se mostrar, de falar 

da sua vontade artística. Não se trata de uma tela comprada para ser “guardada” em 

um quarto ou escritório, mas de um dispositivo aberto à experimentação de todos os 

que fazem uso da cidade, que passam a acrescentar outros valores e significados 

ao seu modo particular de entender/consumir a arte. 

Compreendê-los como um atravessamento conceitual da arte que se cria no meio 

urbano, que demonstram uma preocupação estética e cultural por parte daqueles 
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que as encomendam, na vontade de tomar posse daquele “pedaço de cidade” que 

não é seu, sequer daquele que pinta, na premência do que foge ao pertencimento, 

do que escorrega por entre os dedos e escapa à compreensão categórica sobre a 

produção contemporânea. 

Neste caso, significa adentrar o sentido da representação/figuração empregada, 

verificar reentrâncias estético-regionais do lugar físico que ocupam – microcosmo –  

em relação ao lugar urbano onde foram pintadas – macrocosmo. Significa também 

estudar as culturas envolvidas para chegar às mãos que as projetam visualmente a 

partir de uma concepção individual da arte e da cultura visual. 

Na cidade, na parede ou nos mais variados meios, essa imagem/pintura existe como 

que em suspensão, dialogando com os demais meios da comunicação visual urbana 

e exteriorizando uma iconografia própria do imaginário paraense, concebida nos 

estudos individuais de cada pintor. Todavia, neste caso, o espectador é um ser que 

passa, que transita pela cidade, o que faz com que sua percepção seja fruto de um 

repente, de um juízo de gosto comum ao seu repertório cultural e artístico, 

claramente individual, que a retira de seu universo “suspenso” – meio de pura 

sensação – e conduz a imagem ao entendimento. 

 



DOIS 
 

 

 

 

 

 

A CONQUISTA: 
QUANDO A PINTURA ESTÁ NA RUA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

con·quis·ta – sf. Lat. “conquaerere”: 1. Vencer uma batalha ou guerra com o uso da força 
das armas; adquirir algo com a força de trabalho; 2. A coisa (ou a pessoa, às vezes) 
conquistada, em geral pela força das armas; país, povo, região, território etc. que foram 

conquistados; 3. Sucesso em investidas amorosas; sedução, namoro. 
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O estado do Pará possui 144 municípios, distribuídos em seis mesorregiões: Baixo 

Amazonas, Marajó, Metropolitana de Belém, Nordeste, Sudeste e Sudoeste 

Paraense, que somam uma extensão total de 1.247.954,666 km². Sendo a segunda 

maior unidade federativa do país, torna-se plenamente compreensível a 

impossibilidade de mensurar a quantidade de muros e paredes residenciais e 

institucionais, postes, bueiros, ou quaisquer outros suportes urbanos pintados pelo 

estado afora, bem como ser desnecessário, para pesquisas deste tipo, quantificar o 

número de artistas que usam a urbe como repositório visual para seus trabalhos. 

Por sua vez, a Região Metropolitana de Belém agrega sete municípios: Ananindeua, 

Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Castanhal e a 

própria capital. Meu interesse visual pela cidade começou em Belém. Cidade-

mutante – como tantas outras metrópoles – desenvolvida pela construção de um 

Forte nas confluências da Baía do Guajará com o Rio Guamá59, a intitulada “Cidade 

das Mangueiras” também poderia ser denominada “Cidade das Águas”, dada a 

grande quantidade de rios/igarapés que predominaram em seus bairros, 

atravessando a cidade, até o século XIX60, pelo menos. 

A região metropolitana é fortemente marcada por uma cultura regional, prenhe de 

possíveis tendências estéticas a disputar espaços e formas de uso. Suas cidades 

constituem o transitório, o agitado, o confuso, o mal planejado. Aos que vivem nas 

cidades mais distantes – mais internas ao estado – Belém e suas adjacências 

podem ser tanto sinônimo de progresso, inovação e excentricidade, como também 

de problemas advindos de tudo isso, como violência, caos e desigualdade. 

Foi nesse universo de imensidão territorial que meu olhar começou a se tornar 

adulto, percebendo as possibilidades estéticas que extrapolavam os conhecimentos 

sobre arte contemporânea adquiridos na graduação em Artes. Os bairros e ruas 
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 A fundamental e basilar obra do professor paraense Ernesto Cruz, intitulada História de Belém, de 
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continuam formando uma teia labiríntica de muitas possibilidades de intervenção – 

como em qualquer outra metrópole – onde o cotidiano passa a ter sua visualidade 

complementada pelos dispositivos artísticos criados pelas necessidades diárias. 

Tais dispositivos são indicadores de uma produção paralela às mostras e 

exposições que acontecem nos espaços institucionalizados e anunciam o vasto 

poder de criação dos inúmeros artistas que usam a rua como galeria. 

 

DOIS. PONTO. UM  
A ROTA: LUGARES, MEMÓRIAS E AFETOS 

me·mó·ria – sf. Lat. “memoria”: 1. Termo geral para denominar a função do sistema nervoso com a 
capacidade de reconhecer, evocar, reter e fixar as experiências passadas; 2. O produto de 
experiências passadas que permanece no espírito e serve de lembrança; lembranças, 
reminiscências, recordações. 3. PLUR. memórias: Narração de caráter pessoal, escrita por ter servido 
como testemunha ou participante de evento histórico ou importante. 
a·fe·to – sm. Lat. “affectus”: 1. Sentimento de afeição ou inclinação por alguém; amizade, paixão, 
simpatia; 2. Ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo; querença. 
 
 
Percorrendo os lugares, buscando entender os diversos territórios que começava a 

adentrar, entre (re)encontros afetuosos com as lembranças de minha infância, 

percebi a existência de outra região, oposta à metropolitana, que me obrigava 

constantemente a percorrer muitos quilômetros e cujo ponto final dava-se no 

município de Bragança, minha cidade natal.  A disparidade territorial entre Bragança 

e Belém conduziu-me então a uma rota, famosa por fazer parte da história do 

desenvolvimento socioeconômico da região nordeste do estado: a antiga rota da 

Estrada de Ferro de Bragança (E.F.B.), atualmente chamada de Rota Turística 

Belém-Bragança. 

A E.F.B. teve seu primeiro trilho assentado em 24 de junho de 1883, mas só foi 

inaugurada em 03 de abril de 1908 pelo Visconde de Maracajú, presidente da 

Província do Pará61, numa solenidade pública, com a participação de políticos, 
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representantes Companhia Estrada de Ferro de Bragança e demais cidadãos62. A 

história da estrada corresponde à trajetória de desenvolvimento dos municípios 

existentes ao longo de seus totais 293 quilômetros de trilhos – entre eles os ramais 

de Pinheiro (26.457, 16 metros, atual Distrito de Icoaraci), Prata (20.777 metros, 

próximo ao município de Igarapé-Açu) e a colônia distrital de Benjamin Constant 

(19.175 metros, próximo à Bragança). 

Para ter uma ideia mais ampla da abrangência territorial da E.F.B., simbolizada 

graficamente na planta da Figura 21, basta saber um pouco da quantidade de 

núcleos coloniais que a constituíram: Benjamin Constant, Benevides, Castanhal, 

Marapanim, José de Alencar, Araripe, Ferreira Pena, Santa Rosa, Anita Garibaldi, 

Inhangapi, Ianetama e Jambu-Açu. Além destes núcleos e dos ramais supracitados 

existiram mais três ramais cujas quilometragens não foram adicionadas à linha 

tronco da ferrovia: Entroncamento, Benfica e Salinópolis. 

Figura 21: Planta da antiga Estrada de Ferro de Bragança (E.F.B.), de 1914. 

 

Fonte: https://rotaturisticabelembraganca.wordpress.com 

Segundo a obra de José Leôncio Siqueira, Trilhos: o caminho dos sonhos (Memorial 

da Estrada de Ferro de Bragança), esta foi a primeira ferrovia construída na 

Amazônia e teve uma relevância fundamental para o progresso econômico dos 

municípios da Zona Bragantina e sua ligação com a capital, ao minimizar o 
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dez. 2012. Belém: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/UFPA, 2012, p. 157. 
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isolamento causado pela grande extensão geográfica, numa época em que o acesso 

se dava apenas por via marítimo-fluvial: 

Determinadas localidades, situadas na interposição da grande extensão 
geográfica entre a capital e o município de Bragança, ficavam totalmente 
isoladas por se tratarem de áreas centrais. Outras foram surgindo à medida 
que os trilhos iam sendo assentados, transformando-se em cidades 
importantes e polos comerciais que contribuíram decisivamente para o 
desenvolvimento das localidades situadas fora das margens da estrada de 
ferro. A mais importante dessas cidades, devido a localização, foi 
Castanhal, no centro de controle de várias colônias agrícolas, que 
utilizavam sua estação para escoar seus produtos.

63
 

 

É fato evidenciar por meio das palavras de Siqueira a importância socioeconômica 

que a E.F.B. teve para o desenvolvimento do Nordeste Paraense, no que tange ao 

cultivo das áreas antes desabitadas, provocando assim o surgimento de núcleos, 

que evoluíram para povoados, vilas e posteriormente em cidades, além daqueles 

que surgiram nos caminhos dos antigos ramais da linha tronco. 

Após 50 anos de sua fatídica desativação64, o governo do estado, através de sua 

Secretaria de Turismo, elaborou um projeto de recuperação e reativação da rota por 

meio do ecoturismo e fomento à atividade agropecuária e artesanal. Com o auxílio 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), o 

governo identificou vários potenciais de comercialização de produtos agrícolas nos 

cerca de 223 quilômetros recuperados da antiga estrada, somando um total de 13 

municípios que nasceram da história dos antigos núcleos coloniais. Além de Belém, 

de onde tudo começou a partir da estação de São Brás, são eles: 

1. Ananindeua – está conurbada com os municípios de Belém e Marituba e é 

considerado o segundo município mais populoso do estado. Sua proximidade à 

Belém faz com que a cidade seja usada por muitos como “cidade dormitório”, 

possuindo também acessíveis possibilidades de trabalho. Seu nome origina-se do 

topônimo de origem tupi, que significa “lugar de ananim”, árvore que tem flores 

vermelhas muito abundantes e produz uma resina chamada “cerol”, que foi muito 
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utilizada na região para vedar barcos. A origem da cidade remonta a meados do 

século XIX, por meio de uma parada da extinta E.F.B., tornando-se mais tarde um 

distrito de Belém. Atualmente, o município existe como um “subúrbio de Belém”, com 

intensa atividade comercial, algumas indústrias e as várias partes do conjunto 

habitacional Cidade Nova, que já recebeu o título de maior área de ocupação da 

América Latina pela sua grandiosa extensão. 

Figura 22: Prefeitura Municipal de Ananindeua (local da antiga estação ferroviária) 

 

Fonte: http://m.diarioonline.com.br (divulgação) 
 

2. Marituba – O território do município foi criado a partir de uma extensão do núcleo 

colonial de Benevides. No início do século XX, quando da estruturação da E.F.B., 

sua área foi usada para a construção das oficinas mecânicas, para desafogar as que 

funcionavam precariamente na estação São Brás, na capital. Na língua nheengatu, 

derivada do tronco tupi, a origem está na junção de “umari” (marizeiro ou 

simplesmente mari), árvore de fruto comestível muito usado em mingaus. No início 

da colonização de alguns territórios, era comum acrescentarem o sufixo “tuba” ao 

nome de lugares com abundância em algum produto, sendo assim “marituba" 

significa lugar abundante em mari. 

A cidade está conurbada com o município de Ananindeua, ficando a 7 km de 

distância de Benevides, servindo também como “dormitório” – grande parte de seus 
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habitantes trabalha ou estuda em Belém – o que, de certa forma, nunca afastou a 

cidade do projeto para o qual foi criada, o de vila operária. Seu rápido crescimento 

se deu pela falta de espaço habitável na capital Belém e Ananindeua, fazendo com 

que os limites do município começassem a ser extrapolados, chegando até 

Benevides. 

Figura 23: Caixa d’água da antiga estação de Marituba e placa da rota. 

 

 

 

 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

3. Benevides – Foi o primeiro núcleo colonial da E.F.B., criado em 13 de junho de 

1875 e distante 29 km da capital. Nasceu de uma doação entre governos. Em 1848 

o Governo Imperial cedeu ao Governo Provincial uma extensa área de seis léguas 

para ser demarcada e povoada65, que em 1873 resultaram em 170 lotes.  Em 1875, 

foi empossado um novo governador da província, Francisco Maria Corrêa de Sá e 

Benevides, que se preocupou prioritariamente em povoar e desenvolver por meio da 

colonização e imigração toda a área destinada ao projeto da estrada de ferro. 
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Alguns meses após sua posse, o governador autorizou a chegada de 68 imigrantes 

franceses, italianos e espanhóis, que se constituiu como o grupo pioneiro de colonos 

do lugar. Seu nome inicial foi uma homenagem ao seu fundador, o governador da 

província, porém três anos após sua fundação passou a se chamar Núcleo Colonial 

de Nossa Senhora do Carmo Benevides, nome dado em homenagem à santa que 

anos mais tarde tornou-se padroeira do município. Destacou-se por ter sido uma 

colônia de abertura para imigrantes estrangeiros, em sua maioria, além de ser a 

precursora no Estado do Pará – e a segunda do Brasil – a libertar escravos, 

chegando a ficar conhecida como “o berço da liberdade”.  

Considerado distrito de Ananindeua até o início da década de 60, foi reconhecido 

como município em 1961. Atualmente a cidade tem algumas indústrias instaladas 

em seu território, como também intensa atividade comercial e agricultura familiar. 

Figura 24: Praça da Alimentação em Benevides (lugar da antiga estação ferroviária) 

 

Figura 24: Praça da Alimentação em Benevides (lugar da antiga estação ferroviária) 
Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

4. Santa Izabel do Pará – Historicamente, o município tem sua área ligada 

diretamente aos lotes pertencentes ao núcleo de Benevides e sua primeira rua 

surgiu de um atalho criado pelos índios Tupinambás. No entanto, seu povoamento 

está relacionado ao fracasso de desenvolvimento da colônia de Benevides, na 

divisão de suas terras e na chegada de muitos imigrantes nordestinos a Belém em 
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1877, que passaram a ser levados para os lotes da colônia desativada, tentando 

criar uma solução para os altos níveis de pobreza e insalubridade. 

O governo provincial determinou esta missão aos comandos do Capitão Valentim 

José Ferreira, cuja companheira Izabel, penalizada pela situação de fome e doenças 

dos imigrantes, passou a preparar e distribuir remédios de ervas, alimentar e atender 

a quem a procurava. Por conta da popularidade de suas ações em benefício da 

população de flagelados, Izabel logo ficou conhecida, fazendo com que as famílias 

passassem a se alojar às proximidades de sua habitação, visando maior segurança. 

Seus cuidados foram reconhecidos e homenageados quando os moradores 

começaram a chamar o lugar de Santa Izabel. 

Após ciclos de povoamento e despovoamento, causado por inúmeros fatores que 

fizeram o lugar oscilar em seu desenvolvimento humano e econômico, o município 

passou a ser composto por três distritos (a sede, Americano e Caraparu) e 

atualmente se destaca na produção de hortaliças, ração animal e na pecuária. 

Figura 25: Praça do Ginásio Municipal, Santa Izabel do Pará 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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5. Castanhal – Desde o início, Castanhal tem sua trajetória movimentada pelo 

comércio. No final do século XIX, 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. Ao longo deste caminho – 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. 

Somado a ele, 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. Com a construção da rodovia 

Belém-Brasília, a cidade transformou-se no centro comercial mais importante do 

nordeste paraense. 

Figura 26: Caminho da rota, às proximidades do Rio Apeú – Vila do Apeú, Castanhal. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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6. São Francisco do Pará – A origem do município está ligada à antiga Vila de São 

Francisco (que também era chamada de Augusto Montenegro e Km 95) e ao 

desenvolvimento ocorrido após a chegada dos desbravadores José Mariano da Silva 

e José Porfírio de Souza. Em 1903, a Lei nº 902, assinada pelo governador Augusto 

Montenegro, fundou o povoado de Anhanga (“Pedra do Diabo”), que inicialmente foi 

incorporado ao município de Belém, mas depois passou a fazer parte da jurisdição 

de Castanhal. Em 1943, Anhanga adquiriu sua emancipação político-administrativa e 

somente a partir de 1961 passou a ser chamada de São Francisco do Pará. A 

cidade é muito procurada por seus balneários e igarapés, onde se destacam os 

balneários do igarapé Pau Amarelo e o Rio Jambu-Açu. 

Figura 27: Entrada do município de São Francisco do Pará. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

7. Igarapé-Açu – A cidade tem sua origem na história do antigo núcleo colonial de 

Jambu-Açu, que foi fundado em 1895 e estava localizado a 118 km de Belém, às 

margens da linha tronco da E.F.B. No início do século XX, Jambu-Açu já era um dos 

mais populosos e desenvolvidos núcleos da Zona Bragantina, com 05 engenhos de 

aguardente, 44 fornos de fabricação de farinha, lavouras de arroz, feijão, milho, 

cana-de-açúcar e frutas diversas. Em vista disso, em 1903 o governador Augusto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igarap%C3%A9
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Montenegro criou o povoado de Igarapé-Açu, tornando-o município três anos depois. 

Entre mudanças do nome da cidade e perdas e ganhos de distritos, Igarapé-Açu 

chegou ao ano de 1961 desmembrando-se da recém-criada Santa Maria do Pará, 

contando atualmente com dois distritos. Seu nome, na língua nheengatu, significa 

“grande caminho das canoas”. Durante a Segunda Guerra mundial, o município 

serviu de base americana antisubmarinas, chegando atrair a curiosidade de muitos 

colonos devido aos testes realizados com zeppelins. 

Figura 28: Mercado Municipal de Igarapé-Açu, prédio da antiga estação ferroviária. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

8. Nova Timboteua – O termo “Nova Timboteua” foi adotado para distinguir do 

antigo povoado Timboteua. O nome provém de timbó, também chamado cururu-apé 

– planta da família das leguminosas muito utilizada para atordoar os peixes e ajudar 

na pesca – e eua, que significa “abundância”; a formação da palavra timbo-eua ou 

timboteua, traduz “timbó em abundância”. Em 1895, a localidade foi elevada à 

categoria de povoado, que em 1906 foi extinto e suas terras incorporadas ao novo 

município de Igarapé-Açu. Às margens dos igarapés Maracanã, Livramento, São 

Luiz, Timboteua e Peixe-Boi, foram construídos vários barracões pertencentes à 
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E.F.B. e também uma escola de beneficiamento agrícola, com o nome de Escola 

Experimental de Agricultura Prática, mais tarde denominada Estação Experimental 

Augusto Montenegro. Em 1908, às margens da E.F.B., surgiu um novo núcleo que 

devido ao seu rápido desenvolvimento e resultados positivos em 1915 passou 

condição de povoado, chegando a ser chamado de Tabuleta (referência a um marco 

da quilometragem 147 na estrada de ferro). O nome foi rejeitado posteriormente pela 

própria população, que decidiu chamar o novo lugar de “Nova” Timboteua, numa 

referência diferencial à remota/velha Timboteua. Atualmente o município possui uma 

população estimada em 15 mil habitantes e concentra sua economia na pesca e na 

agricultura da pimenta-do-reino, executada principalmente pelas vilas que fazem 

parte de seu território demográfico. 

Figura 29: Caixa d’água e ponte de ferro da antiga estação do Livramento (margem da PA 242) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

9. Peixe-Boi – O território de Peixe-boi resultou da divisão do extinto Santarém 

Novo, pertencendo, inicialmente, ao município de Igarapé-Açu e posteriormente à 

Nova Timboteua. O desbravamento da área teve início em 1885, quando os 

primeiros colonos subiram o rio Peixe-boi e se estabeleceram em sua confluência 

com rio Timboteua e igarapé Jaburu. A localização atraiu novos habitantes, além da 

expansão das culturas da fibra e da malva, que foram as principais responsáveis 
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pelo desenvolvimento econômico do lugar. O topônimo deve-se ao rio que banha o 

município e também ao mamífero próprio dos rios amazônicos, o peixe-boi, que se 

alimenta das ervas ribeirinhas e chega a medir 3 metros de comprimento, pesando 

até 2.000 quilos. Em 1961 conseguiu sua emancipação, fazendo limites com os 

municípios de Nova Timboteua e Capanema. 

Figura 30: Antiga Estação Ferroviária de Peixe-Boi. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

10. Capanema – A origem da cidade aconteceu nas terras de Quatipuru (hoje 

Primavera), fundada no sítio de Arapeua, núcleo inicial do povoamento, feito por 

colonos naturais do próprio estado. Em 1900, imposições políticas determinaram a 

extinção de Quatipuru, fazendo com que Capanema tivesse seu território anexado 

aos municípios de Salinópolis e Bragança, conseguindo em 1902 ser elevado à 

categoria de distrito e Quatipuru recuperar seus limites territoriais. O topônimo se 

deu por ocasião da construção da rede telegráfica nacional, delegada ao engenheiro 

Guilherme Schüch, o Barão de Capanema, filho de austríacos. O nome do Rio 

Capanema também foi dado em sua homenagem, pois era em sua margem que 

Schüch e sua equipe paravam para descansar nos intervalos de trabalho.  
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No meio de um contexto de injunções políticas que envolviam as terras de Quatipuru 

e o povoado de Mirasselvas (criado em 1908 para a construção de uma das 

estações da E.F.B.), Capanema passou a receber um grande número de 

nordestinos e escoar produtos agrícolas rapidamente, proporcionados pelo avanço 

da estrada de ferro, o que fez com que em 1911 fosse elevado ao patamar de 

povoado. Quando foi convertido em cidade, em dezembro de 1933, chegou a se 

chamar Siqueira Campos (homenagem ao Tenente Antonio de Siqueira Campos, 

atuante do Movimento Tenentista e da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, na 

década de 1920), assim permanecendo até 1938, quando foi restabelecido o 

primeiro nome. Atualmente, Capanema destaca-se por sua localização geográfica – 

estuário da rodovia Pará-Maranhão – e pela produção de cimento, através da fábrica 

Cibrasa que, apesar das dificuldades técnicas e falta de matéria-prima (calcário), 

continua sendo o maior polo industrial do município. 

Figura 31: Estação Rodoviária Municipal Raimundo Felipe Iglesias 
(local da antiga estação ferroviária). Capanema-PA 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

11. Tracuateua – O município nasceu do último assentamento criado após a 

conclusão da E.F.B., em 1908, formado pelos “cassacos” – os antigos 

desbravadores da estrada de ferro e encarregados pela conservação da via férrea. 

Como medida estratégica para evitar o despovoamento da região, foram criados 

grupos de trabalhadores compostos de dez famílias e foi uma delas que terminou 
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por permanecer no local, criando o povoado que passou a ser chamado de Bem do 

Rio. 

O desenvolvimento do lugar, segundo Siqueira66, aconteceu rapidamente devido a 

dois principais fatores: O primeiro, referente à chegada de Luís Pereira de Lima, 

nordestino conhecido como Luís Ligeiro, comerciante que passou a facilitar o 

escoamento dos produtos alimentícios da região através de uma mercearia que 

atendia aos funcionários da estrada de ferro; para tanto, o Sr. Luís solicitou aos 

administradores da estrada a construção de uma parada para o trem naquele 

vilarejo. O segundo fator, foi a criação de uma estação experimental de fumo – 

autorizada em 1922 pelo governo federal – construída em uma área de fazenda 

doada por Joaquina de Queiroz, fazendeira da região. Além da estação, o lugar 

passou a ter prédios, postos meteorológicos e outras melhorias estruturais, 

favorecendo a instalação de novas famílias. Apesar do rápido desenvolvimento, 

somente em 29 de setembro de 1994 foi outorgada como município, o que significou 

sua emancipação de Bragança. 

Figura 32: Agência dos Correios (local da antiga estação ferroviária), Tracuateua-PA. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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 SIQUEIRA, 2015, p. 83. 
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Seu topônimo está ligado ao nome de uma espécie de formiga muito frequente no 

local, chamada tracuá, unida a teua (terra). Está inserida em um ecossistema 

propício ao turismo, com praias, igarapés, alagados, manguezais e revoadas de 

guarás, preservando o prédio da antiga estação ferroviária (onde funcionam a 

Câmara Municipal e a Agência dos Correios). Da cultura bragantina, Tracuateua herdou 

a Marujada, dança de caráter religioso que homenageia São Benedito, o santo preto. Como 

a população tinha dificuldades de se locomover para Bragança em dezembro – quando a 

festa acontece no município bragantino – os moradores resolveram fazer a própria 

Marujada em Tracuateua, onde as festas são realizadas em homenagem a São Benedito e 

São Sebastião nos dias 19 e 20 de janeiro de cada ano. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
12. Bragança – O topônimo origina-se do latim Brigantia, por intermédio de 

“Bregança”, forma lusitana de um nome céltico – brigo – que significa castelo; 

fortaleza. Os que primeiro exploraram suas terras foram os franceses, que chegaram 

até a aldeia dos Tupinambás explorando o rio Caeté. Essa primeira expedição foi 

comandada por Daniel de La Touche, Sr. de La Ravardière – enviado pela Rainha 

Regente da França, Maria de Médicis – deixando o Porto de Cancale em 19 de 

março de 1612, como ponto inicial do projeto da França Equinocial. 

Quase seis meses depois, a jornada de La Touche fazia sua primeira parada no 

território onde posteriormente foi fundada São Luís do Maranhão, permanecendo em 

suas terras até novembro de 1614 e fazendo muitas incursões de reconhecimento e 

exploração ao Pará durante este período. 

A data que se tem como referência para a comemoração do aniversário do 

município é 08 de julho de 1613. No entanto, Siqueira (2015) questiona a data a 

partir de relatos de estudiosos da história da cidade e registros deixados por 

exploradores da época, como as crônicas do padre missionário Ivo d’Evreux, que 

acompanhava a expedição francesa. Segundo Ivo d’Evreux apud Siqueira: 

No dia 08 de julho de 1613, do porto de Santa Maria do Maranhão, partiu o 
Sr. Ravardière ao som de muitos tiros e artilharias [...]. Seguiu para Cumã 
onde o esperavam muitas canoas de índios, e provendo-se de farinha 
seguiu para o Caieté onde havia 20 aldeias de tupinambás e aí se 
demorando mais de mez, reforçou a tripulação de sua embarcação com 
mais 60 escravos que lhe deram

67
. 
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Por meio dos relatos de Ivo d’Evreux, é conveniente perceber que o dia 08 de julho 

de 1613 foi a data de partida da expedição de La Touche das terras maranhenses 

com destino ao Norte, não correspondendo a real data de fundação do município. 

Das aldeias tupinambás à parte onde atualmente está assentada Bragança, do outro 

lado do rio, existiu um intenso território de disputa política, que começou com a 

expulsão dos franceses do Maranhão, em 1614, passando por mais de meio século 

da chamada “Dinastia Filipina” (1580-1640), quando Portugal esteve subjugado à 

administração espanhola por conta dos acordos da União Ibérica. Após o fim do 

acordo o território começou a ser dividido em capitanias e uma delas foi doada a 

Gaspar de Souza que, por sua vez, repassou-a a seu filho, Álvaro de Souza: era a 

Capitania de Gurupi, formada pelos atuais municípios de Bragança, Capanema, 

Quatipuru, Primavera, São João de Pirabas e Bonito. 

De posse de suas novas terras, Álvaro de Souza fundou um povoado à margem 

direita do rio, que ficou conhecido como “Souza do Caeté”. Devido a não 

corresponder às expectativas financeiras do governo português, o povoado foi 

transferido – 109 anos depois – para o lado esquerdo do rio, ao lado da aldeia 

Tupinambá. Sua origem, do lado direito do rio, é até hoje conhecida como “Vila que 

Era”. No dia 02 de outubro de 1854, Bragança foi elevada à categoria de cidade, 

preservando o nome de origem portuguesa. 

Figura 33: Entrada do município de Bragança-PA. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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A cidade se conserva como a segunda mais antiga do território paraense. 

Localizando-se às margens do Rio Caeté – “mato bom”, em tupi – e é marcada por 

um folclore intenso, com festas tradicionais, como a Festividade de São Benedito, 

que ocorre em dezembro de cada ano e rende homenagens para o santo padroeiro 

dos bragantinos. Atualmente, a população é composta por pouco mais de 120 mil 

habitantes, preservando sua visualidade interiorana, de aparência calma nas ruas – 

mesmo nas feiras, onde a produção de peixes e a qualidade da farinha de mandioca 

são os principais diferenciais da culinária local. 

Tomadas as particularidades de cada município, é importante ressaltar um aspecto 

sobre a situação atual da rota, que consiste na constatação de um aparente 

descaso, por parte do governo estadual, em relação à estrutura dos espaços e 

monumentos recuperados no projeto da Rota Turística, percebido nos registros de 

viagens. Para uma ação que foi inaugurada em 2014 e se tratando de uma extensa 

região marcada por certa inconstância climática – onde existem períodos de sol 

intenso atropelados por fortes temporais – os registros feitos no trajeto executado 

entre os quilômetros que ligam a capital Belém ao município de Bragança 

evidenciaram uma não-preservação e não-conservação dos bens restaurados, ou 

mesmo a ausência de um trabalho pedagógico e até mesmo turístico pela extensão 

da rota. 

Apesar dos esforços midiáticos e das estratégias de marketing cultural feitos em 

periódicos, sites institucionais e redes sociais, para quem trafega de fato pelos 

principais 223 quilômetros recuperados pelo projeto, a sensação é de certo 

abandono em relação a projetos de fomento e permanência de iniciativas que visem 

não apenas o apreço às belezas naturais, mas a possibilidade de incremento 

econômico real por meio das atividades que o próprio governo do estado divulga, 

como a produção ceramista e o artesanato regional. 

Não obstante esta reflexão crítica particular, Walter Valentes, artista do município de 

Igarapé-Açu, releva a importância da rota para o “ressurgimento” cultural dos 

municípios incluídos no itinerário: 

Essa estrada ficou abandonada durante décadas por aqui [...], agora você 
vai ver aqui, nessa estrada que liga São Francisco até Jambu-Açu, várias 
barraquinhas vendendo frutas, vendendo o cafezinho da manhã, nada disso 
existia. Até quando a gente fala com nossos amigos da capital, nas redes 
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sociais, ficou mais fácil para dizer que a gente está na Rota Turística [...]. 
Mudou muito nos finais de semana, tem uma movimentação muito grande 
de ônibus, de carro, de clubes de motoqueiros que visitam os balneários, 
porque ficava inviável também para eles conhecer esses lugares

68
. 

 

Todavia, vale lembrar, ao final deste tópico, o que me levou a percorrer pelas 

rodovias estaduais que ligam todos os municípios apresentados ao leitor – 

principalmente àquele que nunca visitou o estado paraense –, ou seja, aquilo que 

motivou o estreitamento do contato com essas cidades, mesmo que breve: a busca 

por pinturas feitas em paredes externas, imersas no dia-a-dia de quem vive na 

cidade e muitas vezes “diluídas” na visualidade dos excessos que caracterizam os 

lugares urbanos. Foi a procura que me fez sentir a necessidade de andarilhar, cruzar 

estradas e águas. 

Como já dito, pela quantidade de municípios envolvidos nesta concisa narrativa, 

adentrar inteiramente na cultura visual urbana de cada um consistiria em algo muito 

maior que as especificidades desta tese e por isso as viagens feitas caracterizam-se 

muito mais como “passagens”, pelas quais todo o material artístico registrado é 

indicador de uma “pequena fagulha” da arte daquele lugar, exigindo certamente 

análises mais profundas da quantidade de informações que tiveram que ser 

guardadas, sobre a extensa memória de cada lugar. 

Não obstante o sentido de brevidade empregado nestas histórias, pesquisar tais 

lembranças e sentir a vontade de expô-las, reside na generosidade afetiva e 

gratidão pelos lugares visitados e pela natureza sentida. Trazê-las aqui significa 

agraciar as memórias constituídas em cada quilômetro completado, cada registro 

feito, cada pedaço recortado. Memórias das cidades que viajam em mim e 

intuitivamente ressignificam meus espaços, minhas vontades e afetos. 
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 Entrevista com o próprio artista, no município de Igarapé-Açu, concedida em 11 de fevereiro de 
2019. 
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DOIS. PONTO. DOIS  
A PINTURA COMO DISPOSITIVO E SEU LUGAR DE FALA 

lu·gar – sm. Lat. “localem”: 1. Espaço ocupado por um corpo; 2. País, região, estado, cidade, 
povoado etc. não determinado. 3.  Sentido ou direção a seguir; orientação, rumo. 
fa·la – sf. Lat. “fabulo”: 1. Capacidade ou faculdade, própria do ser humano, de expressar ideias, 
pensamentos, emoções etc. e de comunicá-las com palavras (signos verbais); 2. Aquilo que se 
exprime com palavras; 3. Colóquio, conversa, diálogo. 

 

Conhecer um pouco dos municípios que serviram de passagem para os registros 

evidenciados nesta seção constitui-se como uma preocupação necessária para 

saber do lugar de fala destes testemunhos visuais, evidências da constante ânsia de 

criação/intervenção do homem sobre seu meio. Cidades escolhidas não apenas pela 

necessidade de delimitação territorial da coleta, mas também por uma ligação 

afetuosa com a rota e seus lugares. 

Em minhas passagens, as ruas são compreendidas como extensas galerias, ao 

apresentarem a ação do pintor sobre uma diversidade de suportes e possibilidades 

plásticas. Pinturas que alteram significativamente o cenário do lugar e indicam a 

existência de dispositivos visuais que atuam sobre os valores artísticos e culturais 

daqueles que os percebem como um dado diferenciado. 

Os elementos, a iconografia escolhida, os referenciais imagéticos, ou seja, a pintura 

em si, são processados mentalmente como dispositivos artísticos, na medida em 

que direcionam e engendram o tipo de imagem que é compreendida como arte 

naquele determinado lugar. E, por sua vez, o “pedaço” urbano pintado torna-se um 

dispositivo cultural, objeto de beleza e conhecimento artístico, “[...] o espaço se 

compõe de experiência, além de permitir a vida, lugar onde gerações sucessivas 

deixaram marcas, projetaram suas utopias, seu imaginário”69. A pintura – sob 

qualquer técnica ou suporte – torna-se indicadora do senso estético daqueles que 

habitam e consomem o espaço, representando um conjunto de vontades, de 

escolhas, de soluções inusitadas. O suporte torna-se referência da necessidade de 

fazer da arte um objeto comum no cotidiano, trazendo-a para a energia vital da 

experiência. 
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Figura 34: Tisso. Esmalte e spray sobre parede (398cm x 246cm). 
Bairro do Tenoné (Belém-PA) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 

 

No exemplo da Figura 34, temos uma pintura de temática religiosa – facilmente 

registrada em outros municípios, além de Belém. O proprietário da casa – de nome 

Paulo – revelou que a imagem escolhida por ele como referência foi encontrada em 

um site de busca na internet e entregue ao pintor, de nome artístico Tisso, bastante 

conhecido no bairro por seus murais em residências e estabelecimentos comerciais. 

Segundo Paulo, Tisso – o pintor – é um artista bastante detalhista e cuidadoso, 

autodidata e que pinta qualquer tema apenas olhando para a imagem a ser utilizada 

como modelo. Após saber do tema encomendado, Tisso geralmente estuda o 

desenho, buscando novas referências e sendo aberto a sugestões de quem está 

encomendando. No entanto, pela impossibilidade de encontrar o artista, foi Paulo 

quem descreveu parte do processo: 

Fui eu mesmo que escolhi o tema, procurei na internet, imprimi e vi junto 
com o Tisso como seria feito [...] eu também pintei o muro de vermelho e 
deixei a parede pronta pra ele fazer o trabalho dele [...]. Pra mim esse tema 
representa a família, amigos, o amor e a união. Sou cristão e pra mim isso é 
importante [...]. Tinha vontade de pintar do outro lado do portão uma cena 
com a arca de Noé, com os animais, mas aí vi que iria ficar muito cheio e 

disputar com essa pintura aqui [...].
70
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Pelas palavras do proprietário da casa, neste caso, a imagem pintada foi fruto de um 

trabalho conjunto onde “quem encomendou” teve liberdade de escolha e decisão 

sobre o quê e como seria pintado, atendendo a fatores culturais intrínsecos que – no 

caso de Paulo – foram de cunho religioso. 

Analisando a estrutura formal das possíveis referências – a partir do mesmo veículo 

virtual utilizado por Paulo – deparei com uma imagem da ceia que apresenta 

elementos e composição visual semelhantes aos recriados por Tisso, reproduzida na 

Figura 35: 

Figura 35: “Última Ceia” (Domínio público. Autor desconhecido). 

 

Disponível em: https://baoconggiao.info/cau-nguyen/bua-tiec-ly-dien-ra-khi-nao-6381.html. 
Acesso em 25 de maio de 2018. 

 

A equivalência compositiva da posição das figuras relativas ao tema – Jesus e os 

apóstolos – é bastante evidente, bem como a vista das janelas que compõem o 

fundo e os objetos sobre a mesa. Apesar disso, Tisso criou sua imagem da ceia, 

atendendo aos desejos de seu contratante sem abrir mão daquilo que o caracteriza. 

Buscando outros possíveis referenciais, apesar de não terem sidos citados na 

entrevista de Paulo, a pintura de Tisso também remete inevitavelmente ao clássico 

afresco “Última Ceia” (Figura 36), produzido por Leonardo da Vinci entre 1494 e 

1498, localizado no refeitório do antigo convento dominicano da Igreja de Santa 

Maria delle Grazie, em Milão (Itália), e que serviu de modelo a tantas cenas similares 
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mundo afora através de cópias em gravuras, disseminadas pelos colonizadores 

europeus. 

Figura 36: “Última Ceia” (1495-98), Leonardo da Vinci. Têmpera sobre emboço (460 x 880 cm)  
Refeitório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie (Milão/Itália) 

 

Fonte: https://www.culturagenial.com/a-ultima-ceia/. Acesso em 25 de maio de 2018. 
 

As semelhanças estruturais e iconográficas da visualidade destes dispositivos 

artísticos constituem-se como um dado importante de ser relevado, a fim de 

compreender que o processo criativo na cidade – e na arte como um todo – se dá 

pelas intersecções, pelas misturas e pela “abertura” estético-cultural que faz com 

que o pintor acolha a vontade daquele que encomenda, gerando “um outro”. Existe 

uma vontade de “espetáculo”, ou seja, que aquela pintura desperte a atenção dos 

que transitam na rua, que ela “fale”. 

Esta fala denota um lugar compartilhado por dois sujeitos: o artista, que cria seus 

próprios meios de construção da imagem e se dispõe aberto para as inúmeras 

referências da rua e da observação dos costumes cotidianos; e aquele que 

encomenda a pintura, que, por sua vez, compartilha seus temas artísticos, indicando 

com isso suas orientações estéticas.   A pintura de Tisso provoca o olhar pela ordem 

da autonomia gráfica, da figura que se construiu pelo conhecimento técnico do 

artista autodidata, suas lembranças, seu senso de observação e seu respeito pela 

referência. 
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Trata-se de um lugar de fala concebido a partir de uma arte que extrapola a 

necessidade de legitimação de curadores ou críticos, porque reside na liberdade de 

criação subjetiva próprios da relação com o meio e sua energia, sendo que sua 

legitimidade se dá na necessidade daquele que encomenda, daquele que pinta e 

também daquele que contempla. O idealizador do muro esclarece seu conceito: 

[...] arte pra mim é isso, essa pintura. A arte divulga o que a gente pensa, 
uma ideia, um trabalho, divulga o que o artista pensa. Eu tô muito feliz 
porque várias pessoas já pararam em frente de casa para tirar foto do meu 
muro, isso quer dizer que gostaram, então eu fico feliz com isso. [...] A arte 
une as pessoas, reúne os amigos, deixa as pessoas mais felizes. Já tenho 
planos pra fazer outra pintura porque essa já tá aí faz uns dois anos. Antes 
dela tinha outra.

71
 

 

Para Paulo, a pintura em seu muro age como um símbolo de harmonia na rua, um 

arauto de beleza. Em sua vontade criativa, proprietário e pintor experimentam o 

entusiasmo da criação de um objeto que passa a operar para além do decorativo, 

ficando acessível a intervenções humanas e naturais, à disposição de todas as 

formas de gosto e julgamento crítico. É uma maneira corajosa de anunciar seus 

próprios valores e conceitos artísticos e culturais. Uma maneira generosa de 

socialização da arte, percebida também em outras manifestações urbanas, como o 

grafite, por exemplo. Deste modo, a pintura é introjetada no muro e passa a se 

alimentar de sua matéria, de sua concretude, declarando um lugar de fala que é 

próprio dos bairros populares e periféricos, no caso da Região Metropolitana de 

Belém. 

Os aspectos figurativos são apenas um dado a ser relevado, visto todo o conjunto 

sígnico que constitui a visualidade geral do muro. Há na representação entregue a 

verdade do pintor, baseada na vontade daquele que tem a posse. Explícitas nesse 

jogo de verdades e vontades estão as trocas, os compartilhamentos, as semioses, 

traduzidos naquela nova intervenção sobre a cidade. Ao redor das escolhas 

evidentes por meio da figuração criada, o vermelho. 

O muro é vermelho. O chão é vermelho. O vermelho é também um dispositivo. Cor 

que agrega uma conotação carnal para uma cena emblematicamente religiosa e que 

confere um valor cultural, agindo no olho e no pensamento como um indicador do 

senso estético que se constrói na energia das ruas e seus acontecimentos diários. 
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Sem conclusões fechadas sobre seus possíveis significados, o vermelho do muro 

pintado por Paulo agrega outros sentidos às cores escolhidas por Tisso, o pintor, e a 

representação da cena – que constitui o tema da pintura – pode ser compreendida 

como “uma nova pele” para aquele espaço, alterando sua “derme” concreta e 

vermelha. 

Tais análises me fazem lembrar o pintor Frenhofer e sua crise com a representação, 

apresentados por Balzac em “A Obra-Prima Desconhecida” – publicada 

originalmente em 1837 – e examinado por Didi-Huberman no clássico A Pintura 

Encarnada, ao estabelecer diálogos sobre os limites entre ser e representar. Na 

narrativa balzaquiana, Frenhofer perturba-se por avaliar que não conseguiu chegar à 

representação fiel de Catherine Lescault, sua amada, ao pintar seu retrato em uma 

tela. O pintor buscava sua redenção artística tentando pintar uma obra-prima como 

nenhuma outra jamais vista e decepciona-se ao avaliar que falhou. Buscava a 

encarnação da pintura, dotando-a de uma vida – anima. Desespera-se ao convir que 

não conseguiu transpor os limites do plano plástico, da tela, do tangível: 

O pintor Frenhofer  visava à carnação; à pele aquém ou além do plano, com 
a extremidade de seu “debate”. Ele se sentia olhado por seu quadro a ponto 
de lhe emprestar o sexo e o amor. “Ama-me!”, dizia de seu quadro. Mas 
assim fazendo, não via que o que olhava era, por isso mesmo, somente um 
“muro de pintura”. Ele visava à pele para além do plano [...].

72
 

 

Frenhofer, o pintor balzaquiano, traiu a si mesmo e foi traído por seu ofício no afã de 

conseguir dar um “sopro de vida”, no sentido real do termo, ao retrato em sua tela. 

Traído pela imagem de sua amada, não percebeu que o encarnado reside em cada 

rastro deixado pela pincelada, em cada traço desenhado, em cada matiz 

selecionado, em cada substância do plano pintado. 

Tisso, nosso pintor belenense, permite que o vermelho encarnado no muro, atue 

sobre o reboco e potencialize o sentido da imagem exposta na cena. Suas figuras 

“narram” outra história – nas entrelinhas, nos detalhes – que subverte o clássico em 

sua disposição figurativa, operando num desprendimento oposto às angústias 

existenciais que assolaram a mente do artista criado por Balzac. O pintor que age 

sobre a cidade e encarna seres diários em muros, placas e paredes diversas, está 
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pronto a parir a criatura e jogá-la imediatamente ao frescor urbano, sem apego ou 

pudor. 

Neste princípio, o encarnado proposto por Didi-Huberman reside na essência da 

própria técnica e não no nível de fidelidade figurativa, ou seja, na compreensão de 

um tipo de pintura que ultrapassa a necessidade de uma representação fiel ou 

hiperrealista das coisas, preservando sua origem no olhar sem desenvolver uma 

necessidade exacerbada de verossimilhança com sua fonte, mas em seu oposto, 

isto é, na ordem de uma vontade que admite o descontrole, a metamorfose, o devir, 

“o vício, o defeito – a mancha”73, concedendo à pintura a possibilidade de se 

converter naquilo que deseja representar.  

O que está em jogo neste exemplo não são as “regras” acadêmicas ou a pretensão 

de uma cópia, mas o valor da imagem antropologicamente inserida num dado 

suporte urbano, apreendida como arte para a comunidade que a cerca. Existe na 

pintura de Tisso aspectos subjetivos inovadores que evidenciam sua originalidade, 

no que diz respeito às estratégias visuais de representação, com valor artístico-

cultural tão expressivo quanto o de sua referência. Tais estratégias constituem a 

própria potência deste tipo de dispositivo visual, no que corresponde aos elementos 

compositivos da imagem em si e no tipo de representação que é dada a ver, ou seja, 

que ideia de arte será encarnada naquele conjunto de figuras. 

A concepção de pintura que fez surgir a representação de Jesus na cena (Figura 37) 

– bem como todos os seus coadjuvantes – é uma elaboração mental fundada na 

necessidade de simbolizar. Opera num solo representativo que explicita o 

conhecimento técnico de seu autor, suas preocupações estéticas e o que lhe 

interessa no referencial usado. Ao simbolizar, nosso pintor do muro vermelho utilizou 

seus filtros de representação para validar o que estava sendo criado, sabendo que 

estava a fundar uma imagem compreensível à mente de seus conterrâneos. Seus 

impulsos artísticos opõem-se totalmente aos que levaram o fictício pintor de Balzac 

à loucura, justamente porque seu entendimento da pintura funciona pela ordem da 

liberdade formal e da não necessidade de ser fiel a uma realidade que não lhe 

pertence. 
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Figura 37: Estratégias visuais entre dispositivos: figura de Jesus 

   

 Detalhes das figuras 34, 35 e 36. 
 

Por outro lado, o que está em jogo também é a prática contemporânea e 

circunstancial – nos municípios paraenses – de retirar a pintura do interior das casas 

e mostrá-la para a cidade, para a rua, para os fluxos do cotidiano. Nisso reside uma 

ânsia de socializar aquele objeto – sua posse – para um maior número possível de 

pessoas, alcançando um público que extrapola em muito os moradores da casa, da 

rua e até mesmo do bairro. Juntamente com ela – a pintura – e com essa 

necessidade de compartilhamento estético, revela-se discretamente a vontade de 

compartilhamento artístico, nos temas, cores e técnicas escolhidos pelo pintor. Ao 

caráter privado, particular, agrega-se uma qualidade de obra pública, que passa a 

ser consumida pelo todo no qual está inserida. 

Instaura-se de maneira implícita nesta prática uma vontade de poder sobre o espaço 

urbano, no sentido de posse que sempre existiu na aquisição de uma obra artística. 

Todavia, esse caráter de propriedade dilui-se, ou ao menos fracassa, a partir do 

momento em que parte da comunidade – possíveis espectadores – passa a 

reconhecer aquela obra não como algo privado, mas público, sendo, portanto, aberta 

às interferências externas a ela e ao próprio lugar onde está fixada. 
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Figura 38: Rosinaldo. Esmalte e spray sobre parede. Bairro da Marambaia (Belém-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2016. 
 
 

Neste ponto, reside um dos principais argumentos que ratifica o fato de estarmos 

tratando de um dispositivo que difere antropologicamente daquele proposto por 

Agamben e Foucault – conceituados no primeiro capítulo – no que diz respeito à 

estabilidade hierárquica indicada por estes dois últimos autores: enquanto que o 

dispositivo foucaultiano e agambiano alicerça-se em mecanismos de controle 

ideológico/cultural que visam instituir diversos instrumentos de linguagem e 

discursos comportamentais no constante devir social contemporâneo, o dispositivo 

visual/artístico apresentado em paredes sob a forma de pintura, organiza-se sob o 

signo da efemeridade, da vulneralibidade e da inconstância, caracterizando a 

temperatura sociocultural do lugar onde é apresentado. 

De fato, ambos – quem encomenda e quem pinta – são sujeitos dominantes do 

território e do lugar de fala que ocupam, na medida em que possuem pleno 

entendimento que estão fundando uma obra para a rua e sua comunidade, cujo 

conceito de arte poderá ser validado ou não, como em qualquer outra instância 

histórica em que o objeto de arte precisa(ou) ser (re)conhecido. No entanto, no caso 

deste dispositivo, o “controle” divide-se entre quem idealiza, quem pinta e quem 

observa, num jogo dialético que só as relações urbanas justificam e que não 

depende de agentes externos a essa tríade para acontecer. 

É neste ponto que localizo o lugar de fala do dispositivo artístico em questão, que 

passa a indicar e orientar o entendimento da arte naquela rua e, a partir daí, adquirir 
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uma abrangência estética que faz com que o trabalho daquele pintor seja 

encomendado para outros lugares na cidade, sendo de suma importância ratificar 

mais uma vez o lugar de onde fala a pesquisa: Região Norte do Brasil, Estado do 

Pará, Região Metropolitana de Belém e municípios do interior paraense. Lugares 

como tantos outros, com uma rede de problemas socioeconômicos e políticos que 

acompanha a vastidão da extensão territorial de seus municípios, mas também com 

a particularidade de uma visualidade repleta de cenários naturais com igarapés de 

água fria, estradas de terra e vegetação abundante, marcados até hoje pelo viço de 

culturas indígenas antepassadas, ainda tão evidentes nos traços físicos e costumes 

de sua gente. 

Sobre este conceito, cabe referenciar novamente o pesquisador paraense Fábio de 

Castro e seus estudos sobre a figuração da Amazônia na produção artística 

contemporânea de Belém, reiterando o lugar de fala “Amazônia”: 

“[...] o lugar de fala “identidade amazônica” ou simplesmente “Amazônia” é 
uma espécie de plataforma social onde todas as falas sobre esse assunto 
podem se encontrar, rivalizar e se disputar. Por isso, todo lugar de fala 
precisa estar em constante transformação: [...] precisa adaptar-se à 
coerência da experiência em curso, transformando os pontos de referência, 
as formas de representação, o foco da leitura do mundo ou mesmo a 
utilidade prática do mundo, o lugar de fala reorganiza suas fronteiras de 
modo a poder receber mais significados ou fechar-se a outros tantos.

74
  

 

Cabe evidenciar a importância da afirmação deste lugar no processo de análise 

visual e crítica da pintura exposta nas ruas dos municípios pesquisados, posto a 

temática e as escolhas de representação figurativa que muitas apresentam, entre 

eles rios, aves, manguezais, florestas, embarcações e pessoas, festas populares e 

lugares específicos da cultura local, como no exemplo da Figura 39: a pintura recria 

o lugar – Balneário/Sítio Lua de Prata (detalhe fotográfico na Figura 40). Os 

“recortes” escolhidos pelo pintor permitem esboçar uma altura para a tirolesa, 

idealizar a vasta quantidade de árvores que “emolduram” o lago e projetar 

visualmente o pitoresco passeio em canoa. Trata-se de uma base de representação 

cujos alicerces sustentam-se tanto no uso prático do lugar, como na construção 

mental do que ele representa para os grupos que o frequentam. 
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Além disso, existem os cruzamentos estéticos que ocasionam a reorganização de 

fronteiras culturais – a exemplo do que pensa Castro na citação anterior – para 

aludir novamente à ideia de uma moderna tradição amazônica na elaboração 

figurativa da paisagem em evidência, especificamente na presença de elementos 

representativos da condição geográfica típica da região pesquisada: 

Figura 39: Adriano. Esmalte e aerógrafo sobre parede. (298cm x 195cm). 
Posto Timbiras, PA 124, Km 42 (Capanema-PA) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 
 

Figura 40: Andaime da tirolesa e vista parcial do Sítio Lua de Prata (fotografia), Salinópolis-PA. 

 

Domínio público. Disponível em: https://mapcarta.com/pt/ChIJYehumaxqJIRavckyl_QUcw. 
Acesso em 02/02/2019. 
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Pelos elementos, pela técnica, pela conversão dos referenciais locais, Adriano cria 

outro dispositivo no grande muro do Posto Timbiras, apropriando-se da imagem do 

balneário e suas alternativas de diversão em família. Movido pela vontade de seu 

“contratante”, o pintor opera numa disposição artística, mas também com 

intencionalidade publicitária e decorativa, completando assim os objetivos da pintura 

para aquele lugar. No tocante a esse tipo de análise, estes três aspectos fundem-se 

em um só conjunto artístico que anuncia, para além da mera representação 

figurativa, costumes e modos de relação com a natureza e a cultura do local. 

Figura 41: Adriano. Esmalte e aerógrafo sobre parede. Vista total do muro. 
Posto Timbiras, PA 124, Km 42 (Capanema-PA) 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 

 
O dispositivo apresentado assume seu lugar e seu argumento de existência no meio 

urbano, na área externa, por mais que isso também sinalize sua condição de 

fragilidade física perante as intervenções humanas e naturais. Além de sua 

materialidade constituída de tintas e vernizes, existe um conjunto diverso de 

elementos iconográficos pertinentes à cultura e ao imaginário regional paraense que 

necessita de um olhar mais generoso e sensível sobre ele e que, por sua vez, diz 

muito dos múltiplos lugares que ainda podemos imaginar. 
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DOIS. PONTO. TRÊS  
O QUE PINTAM SOBRE A PAREDE EXTERNA 
 
pa·re·de – sf. Lat. “parietem”: 1. Obra, geralmente feita de tijolo e argamassa, com que se fecha 
externamente um edifício, bem como se formam suas divisões internas; 2. Tudo que divide um 
espaço, servindo para isolá-lo ou fechá-lo. 
ex·ter·na – adj. Lat. “externus”: 1. Que se encontra ou vem do lado de fora. 

 

Nas cidades, o termo parede é usado para denominar o elemento – geralmente de 

alvenaria – que fecha lateralmente ou delimita internamente um espaço. O que 

chamamos de parietal está etimologicamente ligado à parede, que desde seu 

surgimento é usada para delimitar e/ou separar espaços internos ou externos. 

Desde os assentamentos humanos do Neolítico, o homem pinta sobre paredes e, 

tanto antes quanto hoje, o ato de pintar figurativamente sempre significou comunicar 

e simbolizar. 

As paredes pintadas registradas entre os trânsitos da antiga E.F.B remetem à 

história das pinturas decorativas produzidas nos interiores de ambientes domésticos 

brasileiros no século XIX, com um diferencial marcante: desta vez, estas são 

externas, dadas ao tempo e intempéries pertinentes aos ambientes exteriores. Tais 

murais são encomendados para desempenhar funções que podem abranger do 

artístico ao publicitário, do decorativo ao comercial, sugerindo uma preocupação 

com o embelezamento da parede pintada e, por conseguinte, tornando público o 

juízo estético daquele que encomenda e também do próprio artista. 

A respeito do tema, na obra O Olhar Decorativo: ambientes domésticos em fins do 

século XIX no Rio de Janeiro (MALTA, 2011) a professora Marize Malta expõe um 

extenso e detalhado estudo sobre as decorações de interiores dos lares cariocas no 

final do século XIX e início do XX, onde examina os elementos decorativos usados 

para “embelezar” os interiores das casas, citando inclusive pinturas.  

Apresentando uma abordagem teórica embasada nos estudos da Cultura Visual, 

Malta conduz o leitor a uma viagem “porta adentro” pelos interiores dos lares, 

expondo os costumes voltados à decoração e aos manuais criados para esse fim, 

direcionados àqueles que pretendiam acompanhar as tendências estéticas da 

época. Segundo a autora, as superfícies eram sempre impregnadas de imagens e 
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sobravam poucos espaços para os vazios, entre móveis, utensílios domésticos e 

pinturas decorativas, sedimentados em três aspectos básicos: função, produção e 

ornamentação75. 

O exercício desse olhar decorativo, marcado pelo contexto da 1ª República no país, 

foi consequência de um novo modo de pensar a domesticidade, que tomou conta do 

comportamento não só das famílias burguesas abastadas mas também atingiu a 

classe média e outras ainda menos endinheiradas, que passaram a valorizar o 

intimismo, o resguardo do indivíduo e da família, criando sua própria cultura visual. 

A alusão ao primoroso trabalho desenvolvido por Malta deve-se talvez ao único 

ponto em comum que se quer aqui perceber entre a primeira – ambientes interiores, 

resguardo familiar, contexto carioca – e a segunda prática – paredes externas, 

público-urbano, contexto paraense: a encomenda da pintura como elemento 

decorativo do lugar, destacando também a particularidade de se constituir 

tecnicamente como produção de um artista local, geralmente autodidata. 

Neste tópico, cabe explorá-las de perto, estreitar o olhar, permitir o flerte e a 

conquista, numa relação direta com a imagem, construída a cada elemento 

verificado. Dessa forma, cabe também analisar as temáticas recorrentes e as 

sínteses figurativas que resultam das interconexões culturais, considerando também 

seus peculiares lugares de fala. 

 

DOIS. PONTO. TRÊS/1 
A ÁGUA E A VEGETAÇÃO 
 
No romance da visualidade amazônica, o magistral Verde Vagomundo, Benedicto 

Monteiro caracteriza em palavras um pouco da sinestesia experimentada no contato 

com a água da chuva: 

Água-pesada, água-densa, água-chuva, água-negra, água-noite, água-óleo, 
óleo-água, água-areia, água-teia, água-terra, água-chuva, água-torrente, 
água-pedra, água-visgo, água-água, água-musgo, água-mancha, pesada-
água, água-manto, água-manta, água-nuvem, água-cinza, água-branca; 
água-em-fita, água-em-faixa, água-em-chuva, água-em-flecha, água-em-
chama, água-em-ponto, água-em-ponta, água-coluna, água-em-lança, água-
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em-pluma, água-em-bruma, água-em-rampa, água-em-rama, água-que-
desaba, água-barreira-caindo-sobre-a-água, água-caindo-sobre-o-escuro, 
água-caindo-caindo-sobre-o-abismo, água-caindo-sobre-a-noite, água-
caindo-sobre-a-vida, água-caindo-sobre-o-vidro, água-caindo-sobre-o-fio, 
água-caindo-sobre-o-frio, água-caindo-sobre-o-rio, água-caindo-sobre-a-
estrada, água-caindo-sobre-a-mata, água-caindo-sobre-a-folha, água-caindo-
sobre-a-falha, água-caindo-sobre-a-palha, água-caindo-sobre-a-telha, água 
respingando em telha velha. Pingos que borrifam no escuro.

76
 

 

A água, sob todas as formas, sempre esteve presente na cultura amazônica. 

Sempre será lembrada e representada por artistas paraenses. Mesmo em metáforas 

engendradas pelo barulho de água da chuva no telhado da casa, o protagonista da 

narrativa de Monteiro cria diferentes compostos de maneiras de sentir. Perceber as 

águas que na paisagem natural se constituem de vários tons, várias sutilezas 

orgânicas, múltiplos “furos”. Os rios, as praias e os igarapés são mais do que 

cenários turísticos para o povo paraense: são trajetos, sustento, afetos. Por esses 

motivos sempre foram constantes temas explorados não só por pintores que 

nasceram nestas terras, mas também por aqueles que outrora se encantaram com o 

cenário local em suas passagens, na tentativa de criar uma imagem da paisagem 

que viesse a “eternizar” visualmente os lugares visitados. 

Figura 42: Arthur Frazão, Paisagem ribeirinha (1960). Óleo sobre tela. Coleção particular 

 

Fonte: http://www.godofredofrancaleiloes.com.br/peca.asp?ID=270108. Acesso em 23/04/2019. 
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De fato, principalmente na arte paraense das primeiras décadas do século XX, tais 

pinturas conservaram uma evidente preocupação realista – até pela formação 

acadêmica de seus virtuosos autores – e são citadas e por vezes utilizadas como 

referencial imagético por artistas autodidatas em suas pesquisas independentes. 

Nas paredes externas das cidades pesquisadas, a água e a vegetação compõem 

conjuntos iconográficos de paisagens ora ligados a uma tradição pictórica regional, 

ora ligados à diversidade de meios imagéticos que chegam ao conhecimento do 

pintor e que, no ato de projeção da nova imagem, termina por representar o 

resultado de uma “diluição de fronteiras” que misturam o repertório do artista e o 

repertório de quem encomenda, indicando assim um modo idealizado de conceber 

visualmente estes dois elementos, geralmente com uma sugestão decorativa, 

afirmação que pode ser exemplificada pela Figura 43: 

Figuras 43: Autor desconhecido. Tinta PVA e pigmento líquido sobre parede 
(fachada de residência-detalhe). Bairro do Bengui (Belém-PA). 

 

Foto: Leonir Gomes, 2018. 

 

Água-fonte, água-plano, água barro, água-rio. O rio apresentado é horizontal e 

plano. Sua cor amarelada mistura-se à representação do entardecer e do sol, 

camuflando as figuras das garças e guarás quase imperceptíveis que repousam na 

parte inferior da composição. O rio que coadjuva com a vegetação monocromática 

composta de palmeiras, plantas e árvores de grande porte, esboçadas com o preto 
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que também preenche a forma da embarcação que se confunde com o todo. Água-

repouso. Água-quase-espelho. Rio-que-media-e-corta. Rio-que-decora. 

A representação de rios, praias e igarapés nos dispositivos artísticos registrados ao 

longo da rota Belém-Bragança fala de uma vontade de natureza virgem, que dantes 

era comum à paisagem natural dos municípios do estado. Corporifica-se como 

testemunha de uma vontade nostálgica da vida sem o frisson da urbanidade 

concreta. Vontade que se alterna entre as escolhas de quem encomenda e de quem 

pinta. Para aqueles que passam, transitam, observam, fica a imagem de um 

dispositivo que indica um juízo perceptivo das coisas naturais e dos muitos cenários 

que podemos elucubrar. 

Por sua vez, na paisagem pintada por Walter (Figura 44), a água do igarapé é ocre 

com suaves nuances de azul, como um tapete que se abre para a rua. A perspectiva 

frontal reforça a ideia de um “lugar de passagem”, como um convite à entrada física, 

para além da entrada visual. Passagem-chão. Passagem-água. Passagem-da-rua-

que-adentra. Uma diversidade de palmeiras, por um lado, preenche o espaço lateral 

à agua, enquanto que o outro é ocupado pela escada, pela margem e pela casa. 

Figura 44: Walter Valentes. Acrílica sobre muro (308cm x 200cm) 
Bairro do Centro, Igarapé-Açu/PA. 

 

Foto: Daniely Meireles, 2018. 
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Árvores altas e delgadas, a formar uma “muralha” que resguarda a água, a casa e o 

chão, separando visualmente o azul que representa o céu, do igarapé em repouso. 

O azul se espalha como uma cortina sobre a paisagem verde e ocre. Azul-vento. 

Azul-véu. Azul-que-cobre-o-rio. 

A pintura em destaque apresenta-se com a aura do dispositivo-arte, que anuncia a 

paisagem natural e se institui como um modelo de beleza na cidade, na parede, no 

muro. Segundo o artista, a pintura foi feita para divulgar um balneário chamado 

“Paraíso das Pedras”, localizado no município de Igarapé-Açu: 

Primeiro eu pintei a paisagem do meio, que o dono do posto encomendou 
[...]. Aí como sobrou as laterais, o dono do Paraíso das Pedras me pediu pra 
fazer essa pintura, pra divulgar o balneário. É um lugar muito bonito, cheio 
de árvores. Tem umas pinturas minhas lá também. Ele me entregou uma 
foto pra eu me basear.
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A fotografia é um dos recursos utilizados no processo de desenho do tema. No caso 

de Walter, o próprio nome da cidade natal – Igarapé-Açu, onde está a pintura – 

indica seu constante contato com as águas, o que nos leva a acreditar que para 

além da impressão fotográfica usada em cada encomenda, seu processo de 

representação também passa pelos igarapés e rios que sua memória visual se 

encarregou de guardar. 

Com a pintura, o muro passa a funcionar como um dispositivo representativo do 

lugar que foi pintado, ou seja, passa a existir como símbolo do lugar – real ou não –, 

capaz de provocar em seus observadores urbanos a curiosidade do contato com a 

água, a vegetação e o bucolismo do lugar representado. 

Outro exemplo desta afirmação é o muro pintado por Jan Santos, localizado ao lado 

de uma pequena igreja na Vila de Bacuri Prata, a poucos 10 minutos do centro 

municipal bragantino e que possui cerca de 200 moradores.  Na estrada que conduz 

a municípios como Augusto Corrêa e Viseu, além da própria Bragança, a 

representação da paisagem se mistura visualmente à vegetação que compõe a 

paisagem real, sugerindo um jogo visual entre objeto e símbolo. Na passagem pela 

pequena comunidade, a visão isolada do muro acontece por meio da pintura. A água 

pintada pelo artista difere-se pelo matiz. Azul-frio. Azul-mar. Azul-chão. O azul 
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escolhido pelo pintor foi atravessado pelo título do templo religioso que anuncia, 

escrito em vermelho. As palavras pintadas sobre a paisagem agem juntas para criar 

a idealização de um lugar sereno e abundante, como um “paraíso” ou uma dádiva 

divina. 

Figura 45: Jan Santos. Acrílica sobre muro (400cm x 200cm) 
Vila do Bacuri Prata, Bragança-PA. 

 

Foto: Daniely Meireles, 2018. 

Essa noção da paisagem como símbolo do amor divino pode ser encontrada em 

uma das categorias de paisagens indicadas pelo historiador Kenneth Clark (1903-

1983) em seu clássico A Paisagem na Arte, publicado em 1961. O britânico 

contextualiza esse tipo de intencionalidade predominantemente na mentalidade 

medieval, que foi guiada por uma linguagem decorativa onde as referências à 

natureza foram de ordem simbólica, distante dos aspectos visuais naturais que 

conhecemos, mas capazes de simbolizar qualidades divinas e serem abrangidas 

pela imaginação. 

A ideia simbólica predominante relacionava-se a uma visão de “paraíso”, como um 

“prado florido separado do mundo desagradável, onde o amor, humano e divino, 
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pode encontrar satisfação”78, apoiando a imagem a um discurso ideológico 

articulado, no qual Deus deve se manifestar aos homens pelas bonanças naturais 

resultantes da Criação. 

Para Cauquelin, esse modo de representar a paisagem está carregado do discurso 

medieval que atribuía aos jardins – Éden – o modelo de lugar para uma vida feliz e 

virtuosa, delegando à pintura também um caráter pedagógico, na qual o homem 

possa conhecer e reconhecer-se pela imagem79. Portanto, a ideia de manifestação 

divina dada na natureza representada por Jan Santos é sugerida por uma 

iconografia que busca remeter o olhar e o espírito para um lugar calmo e 

refrescante, que “vende” a imagem de um paraíso divino na Terra. 

Jan Santos, então, funde paisagem pintada e texto verbal para atestar o valor 

simbólico de sua pintura: os caules “interrompidos” nas bordas do muro; a proporção 

compositiva que se dá pelas metades horizontais. Metade azul e metade verde. 

Verde! Milhares de tons de verde: verde-cinza, verde-mar, verde-mata, 
verde-chão, verde-terra, verde-barro, verde-curva, verde-reta, verde-plano, 
verde-margem, verde-campo, verde-capim; verde-azul, verde-luz, verde-
planície, verde-planura, verde-verdura; verde-sombra, verde-ouro, verde-
prata, verde-vazio, verde-vago, verde-vago mundo, verde-espaço; verde-
manhã, verde-tarde, verde-restea-de-sol, verde-mancha-de-nuvens, verde-
quase, verde-lugar-de-roçado, verde-caminho, verde-senta-estreita, verde-
estrada, verde-perto-de-casa, verde-água, verde-árvore, verde-lago, verde-
algo, verde-rio, verde-cerca, verde-divisa, verde-limite, verde-horizonte, 
verde-verde [...].
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O verde assegura o lugar da pintura. Árvores e plantas se conectam num conjunto 

visual que abraça as águas – o rio e a inesperada cachoeira. Pinceladas curtas e 

rápidas indicam as folhas, a terra e o leve movimento da água, assinalando a 

existência de um lugar harmonioso, onde homem e natureza estão intimamente 

conectados. O verde sempre é lembrado nas escolhas dos pintores, ao sentirem-se 

no dever de representar uma dada vegetação. Os múltiplos tons sempre são 

selecionados. A vegetação constante nas paisagens naturais dadas a perceber no 

itinerário da rota – de Belém a Bragança – são viçosas, abundantes e verdes. Verde-

folha. Verde-fruto. Verde-lugar. Verde-afeto. 
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Interrompendo subitamente a superfície esverdeada, a representação formal da 

cachoeira que surge entre as árvores. Não temos tantas cachoeiras altas ou 

extensas registradas na topografia do estado paraense, mas a cachoeira de Jan 

Santos não existe no plano da existência real das coisas. Ela é signo branco-água, 

branco-vento, branco-queda, branco-intermeio. 

A cachoeira compõe opostos mentais como frescor e força, verticalidade e 

horizontalidade, inércia e movimento. É soberana em meio à mata e a água que 

corre tranquila e deitada. É símbolo de paraíso, fartura, redenção. É representação 

lançada para fora do espaço, não possuindo nada em comum com a matéria de 

onde partiu81. É paisagem que confunde a própria natureza, a usar os elementos 

próprios da visualidade para fundar uma pseudo-cena, pseudo-mundo, pseudo-

quadro. É outra coisa – não mais realidade – a mostrar-se incessantemente para o 

macrocosmo que a abriga, incitando à dúvida, mas provocando o encanto, a fim de 

assegurar a conquista. 

 

 

DOIS. PONTO. TRÊS/2 
OS ANIMAIS E O MANGUE 
 
Desde os primeiros viajantes estrangeiros até os dias de hoje a fauna é um assunto 

deveras abordado nas telas e murais de artistas de várias gerações, vários tempos, 

várias escolas. Nos murais pintados nas paredes dos municípios paraenses, os 

animais constituem um grupo temático recorrente, alimentando o equivocado 

pensamento de que, na Região Norte, ainda vivemos entre cobras, onças e jacarés. 

Nas paisagens cuja figura do animal selvagem é o principal tema, predomina a ideia 

de harmonia entre homem e fauna, entre fauna e flora, ou entre fauna e fauna. 

Garças, guarás, onças, araras, tucanos, entre outros demais representados como 

arautos do equilíbrio do mundo. Aqui, os animais são realisticamente desenhados e 

pintados, validando, segundo Castro, “a topologia fundamental da moderna tradição 

amazônica: a proposição de uma harmonia – de uma durabilidade – perfeita entre o 
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homem amazônico e a paisagem que o cerca”82. É o que pode ser intuído a partir da 

pintura apresentada na Figura 46, que revela a paisagem agregada à presença 

animal e humana. 

Figura 46: Jadson Feitosa. Acrílica sobre parede – Ponto do Lanche. 
Vila Fátima (Bragança-PA).  

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 
 

Nesta, o espaço compositivo – parede externa do banheiro de uma lanchonete – é 

ocupado pelos diversos tons de verde que dão forma à vegetação. Árvores e plantas 

num chão quase negro, como a sustentar a reunião de garças e guarás, como em 
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uma epifania de sons que não se pode escutar. As aves representadas inspiram 

serenidade e instante de vida. Garças e guarás, muito comuns à paisagem natural 

da região registrada – município de Bragança – devido à predominância dos 

manguezais que margeiam o caminho para a praia. 

A paisagem anuncia o exato momento em que a vida precisa ser festejada. Existe 

uma festa na pintura em evidência. Existe afeto e cuidado. O motivo disso é também 

o principal foco da composição: a grande e formosa onça-pintada que acolhe a 

criança recém-nascida. Onça-áurea. Onça-filha. Onça-mãe. A imagem da onça está 

desprovida de ferocidade e selvageria tóxica. Em sentido oposto, cria-se a figura de 

um animal cuidadoso, protetor e amigo, aludindo a um antigo costume da região, 

quando algumas famílias criavam onças por meio de uma concepção doméstica. 

Jadson Feitosa, o artista, ao receber permissão para criar uma pintura com uma 

temática de sua preferência, resolveu representar uma antiga lenda que conheceu 

em um livro: 

O que eu sei é que é uma lenda de uma criança que nasceu; ela brotou do 
chão, como uma semente, já em formato de criança. Só que no lugar das 
pernas dela eram galhos. Então quando ela começou a engatinhar foi 
encontrada por essa onça que se tornou mãe dela, no caso, né, que cuidou 
dela até ela crescer. Só que quando a criança cresceu, ela se tornou uma 
árvore. O nome dessa lenda é o Homem Folharal [...] Desde que conheci 
essa lenda eu queria pintar ela, então o dono lá me chamou pra pintar as 
paredes da lanchonete dele e eu vi aquela parede vazia. Perguntei se eu 
podia pintar ela também e ele disse pra eu ficar à vontade.

83
 

Jadson recorda de sua vontade de pintar a relação terna entre a criança e o animal, 

como também da sua impressão sobre a fábula da criança que virou árvore. A figura 

da onça, por sua vez, é suavemente humanizada, representada como uma genitora 

pronta para amamentar sua cria. A onça protagoniza a cena como um animal-

símbolo da cultura e fauna regional. Forte e robusta, ela é sinônimo de maternidade 

e atenção com uma criança de olhos arregalados e surpresos. Olhos-de-

curiosidade-nascimento. Olhos-atentos-ao-mundo. A onça e sua cria metaforizando 

uma relação de amor óbvio entre mãe e filho, indicando a harmonia que se queria 

não só no âmbito da representação, mas para a vida e natureza reais. 
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Figura 47: Miguel Lira. Acrílica sobre muro. 200cm x 316cm. 
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria. Bairro Padre Luís (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2010. 

 

Em contrapartida, a onça da Figura 47 sugere altivez e complacência. Descansa em 

sua solidão recompensada, talvez por um dia de boa caça ou quem sabe por um 

simples repouso exibicionista. Ela expõe um suave sorriso, num misto de simpatia e 

desprezo. Existe uma conotação “animista” entre as duas onças apresentadas até 

agora, simbolizadas a partir de um imaginário caboclo dotado de um misticismo com 

seres encantados, onde animais comportam-se como humanos e vice-versa, numa 

convivência por vezes pacífica e por vezes conflitante. O artista - quase sempre 

nativo – interpreta essas diversas naturezas que se espalham oralmente pelo mito e 

as converte em imagem, criando outra estrutura sígnica: 

Mas o nativo da região, esse, pelo incessante diálogo com o meio, vai 
percebendo as sutilezas desafiadoras, as peculiaridades tipificadoras, o 
lugar onde se instala a diferença no que pode parecer igual. Ao mesmo 
tempo, ao processar essa leitura recriadora da realidade, vai instaurando 
uma realidade ideal. Uma realidade ideal, nascida no devaneio por onde o 
imaginário se expande e o qual menos ensimesmamento é busca do outro, 
é silenciosa expressão dialogal, ultrapassamento da solidão. Não é 
devaneio para si. É devaneio para o outro. Devaneio que precisa ser 
comunicado, que completa seu mundo por meio da cultura. Mundo diante 
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do qual ele também passa a sentir-se grande, uma vez que o compreende 
como um todo, o recria, o torna habitado.

84
 

O pensamento do professor e pesquisador paraense João de Jesus Paes Loureiro 

nos ajuda a entender esse sentido de “recriação do todo”, de uma vasta realidade 

simbólica que fornece generosamente ao pintor autodidata paraense sua 

idiossincrasia cultural. Ele vivencia desde cedo as diversas sensações sinestésicas 

por estar imerso em uma “floresta de símbolos85”, recolhe-as e passa a colecioná-las 

cuidadosamente para, na primeira oportunidade de representá-las, criar seu próprio 

conjunto de discursos estéticos que são plasmados no corpo da pintura. É no 

devaneio que habitam ao simbolizarem uma dada “realidade” por meio de uma 

composição idealizada, porque é dessa forma que se conectam com a natureza que 

os cerca e retiram dela o aprendizado necessário para a criação de seus 

dispositivos.   

A onça de Miguel Lira (Figura 47) tem sua imagem engendrada numa “leitura 

recriadora da realidade” que a expõe com uma aura feminina de tranquilidade e 

sedução, como um modelo vivo a posar languidamente para seu artista. Onça-galho. 

Onça-amarelo-cinza-mangue. Ela encara seu observador indiferentemente, com um 

sorriso discreto no rosto, a la Monalisa. Seu tom animista remete a tantas mulheres 

representadas por renomados artistas no decorrer da história. Sua natureza 

selvagem e astuta quase se esvai por completo, dando lugar à figura majestosa e 

calma do animal deitado, como a desfrutar de um descanso merecido depois de um 

dia de caça. 

O mangue também se faz presente nas pinturas registradas. Pertence ao pacote 

representativo da moderna tradição amazônica, como indica Castro, promovendo 

em sua imagem uma identificação quase imediata por parte de quem observa. O 

sentido de uma dada representação está diretamente relacionado ao lugar que ela 

ocupa, seus pormenores representacionais, suas indicações de tradução simbólica. 

O mangue e toda sua biodiversidade sempre serão lembrados e convertidos em 

diversas linguagens artísticas porque seu cheiro e sua cor estão impregnados no 

germe das culturas do Nordeste paraense. 
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Figura 48: Miguel Lira. Acrílica sobre muro (Posto de Saúde). 286cm x 594cm. 
Vila do Bacuri Prata (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 

 

Na Figura 48, as aves repousam sobre a água e o mangue, a vida e a morte. Na 

leitura do conjunto muro+ambiente novamente o verde preenche visualmente os 

espaços e agrega uma conotação de lugar farto, lugar-que-protege. Lugar primitivo 

em meio aos fluxos de asfalto e pontes de concreto. O mangue é sinônimo de 

cultura e renda para muitos moradores das regiões com praias de água salgada da 

Zona Bragantina. Lugar de muitos mistérios e lendas. Lugar movediço e cinza. 

Habitat do polêmico mito do Ataíde86 e domínio de Senhora Nanã, yabá87 do 

mangue, do pântano e da lama. Lama-segredo. Lama-mistério. O mangue inspira o 

trajeto. 

E por que não lembrar dos caminhos para Ajuruteua, o recanto das águas salgadas 

do Atlântico? A pintura de Miguel Lira remete ao trajeto para a pequena vila – que 

também é praia – criada por pescadores e cerceada por ninhais de garças e guarás 

que passeiam pelos pequenos pedaços de terra e vegetação que aparecem com o 
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movimento da maré baixa. A imagem da Figura 49 representa, de fato, uma cena 

muito referenciada por artistas da região: 

Figura 49: Moacir Cardoso. Tinta PVA e pigmento líquido s/ parede. 324cm x 496cm. 
Anfiteatro da Praça Manoel Sério. Bairro do Centro (Augusto Corrêa-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 

 

Aves e manguezal também aparecem na pintura de Moacir Cardoso (Figura 49), 

com características semelhantes às do mural de Miguel Lira. Desta vez, a área cinza 

que simboliza o mangue é mais evidente. A lama sobrepõe-se à agua, ocupando 

metade do espaço compositivo. Garças e guarás novamente sobrevoam a terra, a 

água, a lama. A vegetação típica dos manguezais desta vez também é cinza e as 

aves parecem procurar vida nesse ambiente um tanto opaco. Poucos arbustos 

esverdeados indicam também poucos traços de vida sobre a lama. Abaixo dela – do 

cinza-lama – outras espécies viventes que não aparecem diretamente, mas estão 

latentes no mistério da morada oculta. 

O pintor apropria-se da ideia mental sobre o tema. Um juízo privado. Uma 

lucubração organizada pela memória, no resquício das inúmeras vezes que pintou a 

mesma cena. Não apenas nas paisagens do mangue, mas de muitas outras 

registradas, percebe-se um modo idealista de representação da natureza 

local/regional, mesmo sendo muitas delas baseadas em fotos ou desenhos de 

observação dos lugares pintados. 
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Este “quê” de idealização pode ser visualmente ratificado no uso das cores 

(principalmente da água) e num tratamento “melhorado” de algumas partes/figuras – 

como o próprio mangue – que não correspondem à realidade natural amazônica e 

que, de certa forma, concede uma conotação idílica ao lugar representado, não 

denunciando, assim, nenhuma forma de mau trato ou problema ambiental. 

Os referenciais buscados nos livros, revistas ou sites de busca na internet são 

sempre voltados para os grandes pintores da arte universal, as obras clássicas – 

impressionistas e românticas, em sua maioria – e que terminam por influenciarem 

diretamente nesse modo de representação da natureza, não só a eles próprios, mas 

também às pessoas que encomendam as pinturas, julgando ser mais “belo” este tipo 

de figuração, como se estivessem em permanente estado de maravilhamento: 

Há uma afinidade entre o homem e a natureza que pode variar de 
intensidade, de lugar, de época, mas se constitui num vetor que dimensiona 
essa relação [...]. A identificação com a paisagem propicia uma natural 
aderência física e moral à terra. Consequentemente, a paisagem 
complementa a personalidade atendendo às íntimas necessidades do 
indivíduo. É como uma janela para o ser e para o ser. Olhando para ela, o 
homem sente-se harmonizado não só com o mundo, mas consigo mesmo.

88
 

Da obra, da pintura na parede, o pintor cria essa “janela para o ser”, metaforizada 

por Loureiro. A cada pintor, o poder de criação de um fragmento da realidade. A 

cada pintor, uma conquista. Conquistar o olhar, este deve ser o grande objetivo do 

artista que deposita seu dispositivo visual na cidade. Conquistar o olhar, para depois 

possuir o corpo e a mente daquele que observa e elabora seus próprios conceitos. 

A partir do momento em que finaliza uma obra que se quer para o espaço urbano 

público o pintor legitima a autonomia da pintura perante a imagem real da vida e da 

natureza nela imersa, como a criar um universo ideal, onde o homem e os seres em 

que nele vivem coabitam em perene relação de respeito e contemplação. Por mais 

que confunda, falseie, engane, essa é a ideia que vigora entre os artistas 

autodidatas pesquisados para a pintura da paisagem amazônica. 

Por vezes, animais da fauna paraense constituem composições que são usadas 

para anunciar um produto ou divulgar um lugar, indicando outro caminho para o 

artista em sua relação com a urbe. Pintura-ideia-do-mundo, que dialoga 
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proporcionalmente com a afirmação de Anne Cauquelin, em seu categórico A 

Invenção da Paisagem: 

[...] “mostrar o que se vê” toma a dianteira da representação de uma ideia 
do mundo. Mostrar o que se vê, esse é o novo imperativo que vai abalar as 
relações entre realidade razoável e aparência, fazendo da técnica pictórica 
o pedagogo de uma ordenação. Parece que existe uma ordem da visão, 
distinta das construções mentais pelas quais estaríamos certos até mesmo 
da realidade.

89
 

 

A pintura mostra o que se quer do mundo. Mostra outro modo de lidar com a 

realidade. Na cidade, este aforismo cresce em potência interpretativa porque precisa 

operar numa velocidade mental muito mais aberta/ampla do que se a mesma pintura 

estivesse emoldurada, a compor o acervo de uma galeria: 

Figura 50: Reinaldo. Acrílica sobre parede (Complexo Balneário Ecopark), Igarapé-Açu-PA. 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

Os animais da fauna regional – como quaisquer outros temas explorados pelo artista 

paraense que pinta na cidade – instauram um elo entre o objeto real e sua 
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representação, fundando uma relação de cumplicidade com aquele que pinta, posto 

que só ele conhece o estado de devaneio existente entre o que se sabe e o que se 

vê na pintura. Tudo termina por fundar um conjunto no qual tudo se encontra para 

figurar uma cosmovisão idealizada do modo de ver os rios, a mata e a fauna, que 

trabalham visualmente para encantar o olhar e provocar a criação de novos filtros, 

principalmente para quem se depara com essa realidade iconográfica pela primeira 

vez. 

Imersos nessa visualidade, dispositivo-artista-público criam naturalmente uma 

cumplicidade na qual o jogo interpretativo acontece num movimento triádico de 

percepção e análise destes dispositivos artísticos, na compreensão de uma relação 

íntima e amorosa com o meio e com o estado da arte no contemporâneo: 

 

Figura 51: Tríade de interpretação dos dispositivos artísticos urbanos. 

 

O movimento perceptivo-interpretativo esquematizado na Figura 51 busca estruturar 

– ainda que simbolicamente – a relação de encantamento e conquista existente 

entre os principais elementos da tríade e a cidade/realidade natural. Relação esta 

que não cabe somente neste ponto da análise temática, mas para todas as maneiras 
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de pintar na cidade, mesmo as que não puderam – por premissa metodológica – 

fazer parte de estudo.   

Finalizando as análises iconográficas dos animais priorizados nos dispositivos 

estudados, resta-nos ainda a figura dos peixes que, para um estado cuja economia 

de muitas regiões é a atividade pesqueira, seria estranho não comentar sobre esse 

tipo de representação nas pinturas registradas. As figuras 52, 53 e 54 exemplificam 

em parte as características desse tipo de temática, que geralmente se apresentam 

seguindo uma figuração realista, com relevância para elementos como luz e sombra 

e proporção. 

 

Figura 52: Pintura sobre parede 

(Açougue com venda de peixe) 
- detalhe- Autor desconhecido. 

Bairro Nova Olinda (Castanhal-PA) 
Foto: Oren Júnior. Ano 2016. 

 

Figura 53: Pintura sobre parede 

(Depósito de gelo) 
- detalhe- Moacir Cardoso. 

Bairro do Riozinho (Bragança-PA) 
Foto: Daniely Meireles. Ano 2016. 

 

Figura 54: Pintura s/ tela 

(100x70cm) - detalhe - 
Autor: Moacir Cardoso 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2019. 

 

Nas três figuras em questão o que predomina é o efeito simbólico das espécies: Na 

primeira (Figura 52), um grande tucunaré (um dos “gigantes” dos rios amazônicos) 

foi eleito para anunciar a venda de peixes em um pequeno açougue. Ele fala por si, 

sem precisar de textos ou qualquer outro sinal tipográfico. A forma realista do peixe 
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é facilmente identificada por aqueles que o conhecem, por apreciarem seu potencial 

gastronômico ou serem amantes da pesca esportiva nos municípios do estado. 

Em seu salto de liberdade para fora da água – “como solistas de um corpo de 

baile”90 – a figura do tucunaré protagoniza arbitrariamente a discreta paisagem que 

completa o conjunto, destacando-se como um eloquente dispositivo visual do lugar e 

do produto que anuncia. Ele salta do rio, mas, curiosamente, não está molhado, não 

se percebe um único resquício de água no decorrer de seu corpo. A água aparece 

no acúmulo do rio representado ao fundo, quase imperceptível se não fosse a 

demarcação do horizonte. Mas o peixe, é gigante e soberano, como a desafiar o 

espectador à sua captura. 

Por outro lado, a segunda imagem (Figura 53) idealiza uma cena típica das 

narrativas aventureiras de pescadores do alto mar, em suas pequenas canoas, 

surpreendidos pelo surgimento inesperado da grande cachalote branca. A 

representação criada por Moacir Cardoso lembra um dos maiores clássicos da 

literatura norte-americana, Moby Dick (Herman Melville, 1851), baseado no trágico 

acidente ocorrido em 1820, quando um cachalote macho de 26 metros atacou 

ferozmente a tripulação do navio baleeiro Essex, que praticava a caça de baleias 

para a extração de óleo. 

A pintura alude ao exato momento de um ataque, quando a baleia – mamífero-peixe 

– emerge com força para a superfície, arrebatando ferozmente as duas pequenas 

embarcações. A verticalidade do “recorte” demonstra o sombreamento do corpo da 

baleia na água somado à parte fora d’água, criando uma ideia da extensa dimensão 

do animal. Existe o anúncio de perigo e tragédia, como uma fábula representada 

para alertar os muitos pescadores que frequentam o local diariamente. 

As poucas figuras humanas que aparecem na composição pintada na fachada 

frontal do grande depósito de gelo existem como para indicar o poder e a 

intensidade da fúria do animal no instante do ataque. Ao transitar em frente ao lugar 

– situado próximo à orla do Rio Caeté, no município de Bragança – o olhar é 

impactado pela presença da grande baleia, escondida pela movimentação dos 

trabalhadores/pescadores do local. Alusão ao mar e aos seus mistérios e que 
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somente a solidão vivenciada é testemunha. A pintura existe ali como um alerta 

àqueles que desrespeitam as leis da natureza. A imagem pulsa. Indica. Imagem-

medo. Imagem-susto. 

Então, chega-se ao paralelo da terceira pintura (Figura 54) que, embora esteja 

representada sobre uma tela, não impossibilita que seu protagonista seja 

relacionado formalmente com as duas primeiras, fechando o ciclo de analogia visual 

proposto pelo conjunto dos três peixes. A representação do tubarão lembra o salto 

do robusto tucunaré da Figura 52, na posição do corpo, no realismo sugerido e no 

sentido de força que ambos provocam à compreensão. Mas, na idealização das 

dimensões do animal no suporte, a ferocidade do terceiro deixa a aparência do 

segundo mais amena. 

Convém informar sobre a característica que justifica tal filtro: o tubarão é símbolo do 

Bragantino, principal time de futebol de Bragança, cujo brasão está representado no 

escudo branco-azul-vermelho que o animal segura com os dentes. O tubarão segura 

o brasão em um salto sobre o mar agitado, como a sinalizar sua força e bravura, sua 

majestade. Em sua condição imagética, o animal significa a obra, justificando as 

escolhas, principiando possíveis diálogos interpretativos, alicerçados pelas histórias 

exploradas pela mente do pintor. 

 

DOIS. PONTO. TRÊS/3 
O COTIDIANO E O TRABALHO REPRESENTADOS 
 
Em meio às várias histórias e “causos” populares, existem ainda os temas 

relacionados ao cotidiano popular e sua gente. Por sua vez, esse tipo de 

representação indica as atividades comuns, a cultura em geral e seus simbolismos. 

A paisagem ribeirinha constitui-se como uma escolha emblemática do pintor, no que 

diz respeito à representatividade que este tema tem diante da abordagem gráfica do 

cotidiano paraense na região pesquisada. A Figura 55 tem um rio todo azul. Apesar 

de a vegetação estar num segundo plano e guarás sobrevoarem a cena, o que vale 

destacar neste ponto é o núcleo formado pelo casebre e pela embarcação, onde se 

lê: “Deus. Amor Eterno”. 
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Na pintura, a pequena casa é plana, tem uma porta estreita e azul. Em uma das 

duas janelas, um homem sem camisa, sentado e com chapéu na cabeça. A perna 

direita cai sobre a borda. Na outra, uma mulher vestindo vermelho, a observar a 

paisagem, olhar para frente. Ele sentado e ela em pé. Ele, imerso em seus 

pensamentos, cabeça baixa, e ela, atenta à vida que passa pelo rio. Ele, perfil e ela, 

frontal. Ao lado da casa o barco repousa: 

Figura 55: Autor desconhecido. Detalhe de muro (Ananindeua-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2017. 
 

O desconhecido pintor concede quietude à cena, como se o tempo, o vento, o 

barulho das águas e das aves parassem para contemplar com simplicidade a atitude 

sossegada do pescador que possivelmente organiza sua pescaria ou o resultado 

dela. A imagem sugere um pouco da caracterização da vida pacata e humilde dos 

ribeirinhos paraenses, privada das tecnologias dos centros urbanos. Loureiro 

disserta sobre o cenário ao enaltecer a cultura amazônica: 

Uma visualização a céu aberto, inconvencional, rica de sensibilidade e 
guiada pelo sensível. Percebe-se uma submissão à realidade sensorial 
estimulada pela plasticidade de uma paisagem a céu aberto. A visualidade 
vem guiada pelo devaneio que a alimenta poeticamente. Encontram-se os 
reflexos disso na arte naif regional, como na fachada das casas ou nos 
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barcos [...]. Um sentimento cósmico marca essa visualidade impregnada de 
rios e florestas, da natureza incorporada à cultura.

91  

O cotidiano evidenciado por Loureiro também passa pelos rios e pelas matas. É o 

cotidiano caboclo do cheiro de chuva e frescor de floresta. A atitude criadora do 

pintor aparece em pequenos detalhes. É certo que a imagem em questão reestrutura 

limites que o cotidiano não expõe – por exemplo, a representação azul da água e a 

bidimensionalidade da fachada – e por isso o que se vê consiste num juízo a 

posteriori do artista sobre a cena, o que seu cérebro entende dela e o que escolhe 

para representar. 

Nas muitas paredes externas dos municípios pesquisados – em que pese as 

particularidades expostas até aqui sobre este tipo de pintura – existiram poucos 

registros de um cotidiano urbano, evidenciando vias asfaltadas, prédios ou pessoas 

em seus afazeres corriqueiros do dia-a-dia em uma cidade. Ao contrário disso, as 

escolhas estão voltadas para um cotidiano popular, característico dos modos de vida 

de vilas, povoados e fazendas, típicos do interior do estado paraense. 

Assim se construiu a pintura elaborada na Figura 56, que apresenta o cotidiano de 

uma casa de produção de farinha de mandioca, espaço muito comum ainda hoje nas 

vilas e municípios do interior do estado. Miguel Lira ocupou-se de narrar visualmente 

as etapas artesanais da farinha: à direita, a primeira etapa, quando a mandioca 

ralada e molhada é posta no tipiti, para a retirada do “suco” amarelo que só pode ser 

consumido depois de fervido – o tucupi92. À esquerda, uma mulher encarrega-se de 

peneirar a massa lavada, para remover impurezas e diminuir os grãos da massa 

ainda crua. 

É interessante observar alguns detalhes de preenchimento do espaço pictórico, 

como os paneiros93 verdes ao chão, que pela cor utilizada indica que estão forrados 

com folhas de bananeiras, usadas na Zona Bragantina para a conservação da 

textura crocante da farinha. 
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alimentos. 



 | 133 A Conquista: Quando a pintura está na rua!

 

Figura 56: Miguel Lira. Acrílica sobre muro. 
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria. Bairro Padre Luís (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2010. 
 

Os pés descalços dos personagens, no chão de “terra batida”, indicando a ligação 

simples e íntima com o território, com o lugar, com a atividade desenvolvida. Além 

da curiosa paisagem em último plano, onde uma verde relva expõe exuberantes 

arbustos - novamente uma conotação idílica ao lugar – dividindo o cenário com o 

detalhe de uma lagoa de águas azuis, sugerida no canto superior da composição, 

licença poética do pintor ao representar o terreno da casa. 

Apesar das casas de farinha de mandioca não existirem mais em tão larga 

quantidade como em tempos passados, a temática é recorrente para a decoração e 

publicidade de restaurantes e pequenos comércios do nordeste paraense. Outro 

registro disso é a pintura encomendada a Murilo Cruz para divulgar um pequeno 

restaurante no município de Bragança, cujo muro frontal o proprietário dedicou à 

cultura local: 
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Figura 57: Murilo Cruz. Acrílica sobre muro. 
Farinha D’água Espetaria. Bairro do Centro (Bragança-PA). 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

Em ambas as pinturas, o foco está no grande forno à lenha que preenche o centro 

da composição, onde a massa crua peneirada é jogada para ser assada e torrada, 

gerando um dos produtos gastronômicos mais conhecidos e usados pelos 

paraenses. Enquanto Miguel Lira abre a visão para a paisagem na qual a casa de 

farinha está inserida, além de apresentar a atividade como um esforço físico de 

várias pessoas – quem espreme o tipiti, quem peneira a mandioca e quem torra a 

farinha – Murilo Cruz estreita a distância entre o personagem principal e o 

espectador, ampliando o zoom sobre o ato final, quando a farinha é torrada. Ao 

redor desse personagem não existe uma paisagem campestre, mas um pequeno 

caleidoscópio de verdes somados a algumas cores próprias da cultura bragantina. 

Pela simplicidade expressada na representação das atividades comuns ao cotidiano, 

as pinturas de Lira e Cruz remetem a tantas outras que marcam a trajetória de 

alguns pintores brasileiros que representaram o cotidiano popular, como Casa de 

farinha (1956), de Djanira Motta e Silva (1914-1979), em sua dinâmica e 

honestidade com o lugar que, no caso dos dois artistas bragantinos comentados, é 

lugar-afeto, construído na relação entre o artista, sua cultura, sua obra e o meio 

urbano. 
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Figura 58: Djanira Motta da Silva, Casa de Farinha (1956). 
Serigrafia em cores sobre papel (37cm x 54 cm) 

 

Fonte: https://www.obrasilcoms.com.br/2014/09/djanira-da-motta-e-silva/ 

Não obstante essa lembrança visual que pode nos reportar tanto à serigrafia de 

Djanira quanto ao trabalho de outros artistas modernistas brasileiros, Miguel Lira e 

Murilo Cruz escolhem uma paleta de cores para representar “a cor da pele” dos 

personagens que não é a mesma de Djanira, posto que os trabalhadores e 

trabalhadoras apresentados na Figura 58 são todos negros, assinalando 

simbolicamente uma crítica à realidade do sistema de trabalho escravocrata que 

marcou o contexto social brasileiro até o final do século XIX. Ao contrário da artista 

paulista – expoente da arte primitiva no Brasil – as pinturas das Figuras 56 e 57 

conduzem à contemplação de um fazer marcante da cultura bragantina – o fazer 

farinha – contendo-se numa narrativa que anuncia este fazer como um “cartão-

postal” da cidade. 

É nessa disposição de abertura para o mundo e suas infinitas interpretações que os 

pintores pesquisados – e tantos outros ainda não conhecidos – constroem um 

currículo diverso que apresentam para a cidade por meio da tinta e do desenho 
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pensado, planejado, discutido com quem encomenda e infiltrado nos trânsitos 

urbanos. 

De posse destes lugares, simbologias, representações, convém chegar a um porto 

seguro, indicador de um pequeno pedaço da enorme vastidão “recortada”, 

representada pelas pinturas percebidas na rota paraense. 

Por razões metodológicas e de identificação com o lugar chamado Bragança, existiu 

a necessidade de se fazer uma escolha, iniciada primeiramente pelos registros das 

pinturas e posteriormente pela eloquente produção de um artista em particular: o 

bragantino Moacir Cardoso, cuja pintura e trajetória artística compõem o corpo do 

objeto amoroso de nossa próxima seção. 
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O ENCONTRO: 
MOACIR, MEMÓRIAS E SEMIOSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en·con·trar – vtd. Lat. “incontrare”: 1. Achar ou reaver algo ou alguém que se procurava; 2. 

Descobrir alguém ou algo por acaso; 3. Passar a ter consciência de; dar-se conta de. 
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Em 23 de fevereiro de 1961, em um bairro de classe média da capital baiana, 

Salvador, nasceu Moacir de Pinheiro Cardoso Filho, segundo filho de um conjunto 

de oito irmãos. Ao se conhecerem, seu pai – Sr. Moacir de Pinheiro Cardoso – era 

jogador de futebol profissional e sua mãe – Sra. Gemínia Bastos Cardoso – fazia 

teatro, ocupações que foram obrigadas a mudar após o casamento e a necessidade 

de sustento financeiro da família, que fez com que seu pai deixasse o futebol e 

passasse a trabalhar na construção civil. 

Em seu percurso escolar, Moacir deparou com o rigor tecnicista que caracterizou a 

educação brasileira nos anos 70, passando por escolas rígidas, incluindo educação 

militar. No entanto, o espírito aventureiro, além do contato com a poesia e a pintura 

alteraram a última etapa de seus estudos, fazendo-o desistir do ensino formal. 

Naqueles tempos, as primeiras pinturas foram vendidas a membros da família e 

amigos, apesar da atividade artística ser duramente criticada por seu pai, 

preocupado com o futuro financeiro do filho. 

Entre idas e vindas, o artista experimentou a liberdade romântica de uma juventude 

cheia de “muitas Marias” e muitos amores, que o levou a sair de sua cidade natal a 

caminho de outros lugares da Região Nordeste – com seus afetos, o amor pela 

poesia, o violão e “a roupa do corpo”. Até Bragança, Pará, Região Norte, a trajetória 

de Moá Cardoso – como é conhecido nas redes sociais – foi marcada por 

constantes fugas e a necessidade de seu próprio sustento, levando-o a praticar 

desenho e pintura como apenas um hobby. Nos anos 80, a vida de casado e o 

nascimento de seu primeiro filho o colocaram diante da ocupação profissional de seu 

pai, começando a atuar como técnico em construtoras, com a oportunidade de viajar 

por vários estados brasileiros até ser designado para trabalhar nas estradas que 

estavam sendo construídas no Pará. 

A atividade de pintor foi relegada ao segundo plano, preenchendo as poucas horas 

noturnas que existiam entre uma viagem e outra. Quem o vê atualmente andando ou 

pedalando pelas ruas de Bragança, não imagina a trajetória artística e pessoal que 

foi desenvolvida até começar a ser reconhecido como artista nos principais núcleos 

culturais da Pérola do Caeté. A cidade aos poucos passou a pertencê-lo, por sua 

temperatura, pelo calor de sua gente, sua encantaria. O negócio é correr terra! 
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TRÊS. PONTO. UM  
A CHEGADA EM BRAGANÇA E AS PRIMEIRAS TELAS 
 
che·ga·da – sf. Part. do lat. “plicare”: 1. Movimento de ida ou vinda; 2. Ocasião em que se chega; 3. 
Presença rápida de alguém a algum lugar. 

 

O sentido da arte e da pintura como profissão para Moacir Cardoso começou quase 

por acaso, entre o amor e a necessidade. Em 1991, o então técnico de apropriação 

e medição da Cobrate – Companhia Brasileira de Terraplenagem e Engenharia Ltda. 

– veio para Bragança para trabalhar em uma obra asfáltica no Município de Viseu 

(Pará), mas foi surpreendido dois anos depois pelo cancelamento do contrato com a 

empresa por parte do governo do Estado. 

Paralelo a sua ocupação na construção civil, mesmo que intuitivamente, a cidade, a 

cultura e o folclore bragantino começavam a influenciar sua atividade com a pintura, 

apesar do pouco tempo que tinha para se dedicar ao ofício. A primeira tela vendida 

enfatiza as primeiras impressões do artista sobre a cidade que, sem saber, passaria 

a fazer parte permanentemente de sua trajetória. 

Figura 59: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (1992) – 75cm x 55cm. 
Coleção particular do Sr. Dilamar Castanho (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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Para uma cidade onde a atividade pesqueira é um dos principais meios de sustento 

da população de baixa renda, o artista pintou algo diretamente ligado ao cotidiano 

dos pescadores da região (Figura 59). Com pinceladas rápidas, um tanto 

expressivas e apelo realista, a pintura já indicava o compromisso que Moacir 

passaria a ter com a cultura e os modos de vida daquela gente. 

O semblante pensativo e cansado do caboclo, carregando o resultado de sua pesca, 

demonstra o criticismo social que as telas do pintor passariam a adquirir alguns anos 

depois. A escolha da paleta fria e neutra remete a uma paisagem praiana simples, 

onde a natureza recompensa diariamente o nativo por seu respeito e maneira 

sustentável de viver. O artista começava a entender que sua pintura seria 

constantemente alimentada pela visualidade típica e pelo frescor temático que vinha 

das águas. 

No entanto, com o cancelamento da obra em 1993, Moacir teve que se render 

novamente à função técnica do cargo ocupado na construtora e foi designado para 

trabalhar em Sergipe. De qualquer maneira, sua ligação com a cena artística 

bragantina já havia iniciado, não apenas nas primeiras telas vendidas, mas também 

vencendo alguns festivais musicais. Alguns meses depois, cansado da vida de 

“peão-de-obra” e motivado principalmente pelo nascimento de seu segundo filho, 

retornou à Bragança para um recomeço profissional necessário. 

O regresso ao Pará foi marcado por uma fase de parcos recursos financeiros e 

desemprego, o que o levou a morar com a família de sua esposa na Vila de Bom 

Jesus, próxima ao município bragantino, vivendo basicamente do trabalho no 

roçado. A pintura então foi relegada às escassas horas de descanso e muita 

dificuldade para vender os poucos quadros produzidos. Paralelamente, Moacir 

tornou-se pescador e cozinheiro de bordo, o que o obrigava a passar grandes 

períodos em alto-mar, condição que não foi bem aceita por sua esposa, causando 

sua segunda separação. 

Os percalços feitos pelo artista até esta parte da narrativa levam-me novamente às 

memórias do maduro Major idealizado por Benedicto Monteiro, contidas no prólogo 

de Verde Vagomundo: 
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Tantos anos andei pelo mundo. Sempre transitoriamente. Aprendi que porto 
mesmo é só a maturidade. E, chegada mesmo, é só o último regresso.  
Podia chegar aos quarenta anos, como se estivesse no meio da vida, entre 
os degraus de uma escada. Ou então: parar no cruzamento de uma rua no 
vértice de uma esquina. 
Podia aguardar sempre o incerto próximo destino na encruzilhada. Podia 
aterrissar hoje mesmo de uma longa viagem numa cidade desconhecida – e 
não encontrar ninguém! – ou encontrar pessoas me esperando [...]. 
E, no entanto, estou ancorado na beira deste rio. Rio sinuoso e estreito. Rio 
que vem de outros rios e entre ilhas e ilhas se torna igarapé. Igarapé que 
em vez de sair para um lago ou para o mar, se esconde nos brejos e se 
enfurna na floresta.

84
 

 

O tom biográfico do Major Antonio sinaliza, metaforicamente, as dúvidas e aventuras 

pelas quais Moá Cardoso enveredava-se. Foram os vários itinerários criados pelos 

(des)caminhos de autoconhecimento e autoafirmação profissional que fizeram o 

artista retornar ao município do Rio Caeté e de seus igarapés, à Bragança dos 

cursos de águas doces e salgadas. Retornar para um novo amor – sua terceira 

companheira – e para uma retomada providencial ao ofício de artista – com a 

pintura, a música e a poesia. Era o ano de 1994 e a maturidade apresentava-lhe o 

duro preço da responsabilidade pelas coisas, da necessidade de alugar uma casa e 

conseguir um meio de sustento financeiro sem abrir mão daquilo que, até então, era 

uma atividade secundária, a pintura: 

Era muito difícil vender um quadro. Era quase impossível. Levava um mês 
para vender duas telas ou três. Tinha a questão da inibição, falta de 
conhecimento em como lidar com a venda. Então tinha que me virar, ia pra 
ponte, fazer “bico” [...], ia pra praia tirar caranguejo, tirar sururu

85
, e violão 

do lado, caderninho [...]. Gostava de conhecer lugares, as áreas mais 
escondidas [...], e foi assim que conheci Ajuruteua, que pra mim foi um 
leque de opções, de conhecimento, com a cultura [...]. Além disso, foi um 
motivo de inspiração para muitas músicas e pinturas. Ajuruteua começou a 
me abrir esse campo e dizer – “Olha tem um campo aqui que você pode 
começar a trabalhar e ganhar dinheiro”.

86
 

 

A praia de Ajuruteua foi o recanto perfeito para o baiano acostumado com ilhas e 

água salgada. Banhada pelo oceano Atlântico e situada a 38 km do município de 

Bragança, a praia ainda se preserva como bela e bucólica, com uma comunidade 

simples e acolhedora, composta basicamente por famílias de pescadores e 

empresários de pequeno e médio porte. Difere-se de outras praias do nordeste 
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 MONTEIRO, Benedicto Monteiro. Verde vagomundo. Rio de Janeiro: Gernasa, 1974, p. 13-14. 
85

 O sururu é um molusco semelhante a um mexilhão pequeno. Possui corpo mole que é protegido 
por duas conchas escuras que se fecham. Em Bragança, o tipo mais comum é encontrado fixado em 
pedras litorâneas ou agarrado em pedaços de troncos que aparecem na maré baixa. É uma iguaria 
muito apreciada na culinária paraense.   
86

 Entrevista com o artista, realizada em 26 de fevereiro de 2019. 
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paraense – como as de Salinópolis – pela tranquilidade e pela paisagem natural, 

repleta de manguezais e aves típicas, que marcam o cenário de todo o trajeto. 

Moacir encantou-se em Ajuruteua, percebendo que naquele encanto residia o 

encontro que tanto esperava acontecer: entre um universo especial e nativo – diante 

de tantos outros que suas memórias de infância traziam – e a vontade/necessidade 

da arte. 

Com isso, Moá passou a agregar os valores da cultura bragantina e paraense por 

meio dos lugares, fazendo de sua percepção um fio condutor para alimentar o 

conteúdo de seu trabalho artístico, fosse ele na composição musical, na poesia ou 

na pintura. Nos períodos de chuva e sol, que marcam a instabilidade do clima no 

estado, alternava os dias na praia e na cidade: na primeira, dividia o tempo entre a 

atividade pesqueira e seus escritos, enquanto que na segunda pintava telas e “abria 

letras”87 em pinturas publicitárias no centro comercial da cidade. Esta foi a maneira 

que encontrou para, aos poucos, começar a divulgar seu nome e vincular sua 

imagem a algo diretamente ligado à pintura, já que a venda das telas ainda não era 

a única forma de manutenção financeira. 

Com a paciência e resiliência da água, que a cada investida contra a pedra 

consegue remover o mínimo de substância que compõe sua superfície dura, Moacir 

Cardoso começou a oferecer suas telas “de porta em porta”, além de seus serviços 

de pintor de murais em paredes e muros residenciais, conquistando paulatinamente 

o reconhecimento artístico por parte do público bragantino e dos colecionadores de 

arte da cidade. 

A cada trabalho pintado, a cultura regional era representada por seus vários 

aspectos, onde a paisagem era um dos principais motivos de criação. Para o artista, 

era muito importante que as primeiras telas apresentassem as diversas facetas de 

sua pintura. Por isso, a variação de técnicas foi um método usado por ele para 

demonstrar sua versatilidade e estratégia de divulgação de seu trabalho. Na tela da 

Figura 60, o pintor apresenta mais uma de suas possibilidades de representação da 

paisagem praiana: O lugar, a água, o céu, o barco e os aglomerados de edifícios 

                                                      
87

 Modo popular de denominar a ocupação daqueles que pintam letras em anúncios de placas, faixas 
e fachadas comerciais. Também é comum na pintura de barcos e embarcações de médio e grande 
porte na região. 
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que indicam uma cidade no horizonte. As pinceladas se fundem numa potência 

expressiva de representação. Percebemos fusões, intersecções, misturas. 

Figura 60: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (1997) – 100 x 75cm. 
Coleção particular da Pousada Aruans (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

As manchas de cor tornam-se mais evidentes nesta pintura, alternando-se com 

respingos, sugerindo uma atitude mais desprendida no uso do pincel. Com o passar 

do tempo, a técnica seria mais uma que o artista desenvolveria para a pintura de 

paisagens, mais expressiva não só pelas largas e longas pinceladas, mas pelo 

emprego de cores que não mais correspondem à visualidade regional da zona 

bragantina. Por meio dessa abordagem, Moacir anuncia – àquela altura – as muitas 

possibilidades pictóricas pelas quais irá transitar em sua trajetória artística, 

passando com isso a demonstrar também o seu aspecto diferencial em relação aos 

demais artistas bragantinos.   

Apesar da expressividade explícita na técnica, o conteúdo debruça-se sobre a 

representação de um porto – como tantos existentes no território paraense. Os dois 

grupos de edifícios sugeridos ao fundo, na quase confluência do céu com a água, 

insinua a existência de uma metrópole cercada pela baía, como a própria capital 
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paraense. Abaixo do horizonte uma dupla intermediária de barcos repousa 

simetricamente, como a esforçar-se para garantir o equilíbrio visual da composição. 

Em primeiro plano, os dois barcos presos chegam a sugerir que o pensamento 

remeta à solidão vivenciada por quem pratica profissionalmente tal atividade, 

lembrando escolhas feitas também por artistas que marcaram a pintura 

impressionista europeia e brasileira. 

Figura 61: Claude Monet. “Os barcos vermelhos”. 
Óleo s/ tela (1875) – 55cm x 65cm. 

Musée de l'Orangerie, Paris (França) 

 
Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/498984833699575684/ 

Figura 62: Garcia Bento. “Porto de Valença”. 
Óleo s/ tela (1927) – 110cm x 166cm. 

Museu N. de Belas Artes, R. de Janeiro (Brasil) 

 
Fonte: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa232
71/garcia-bento 

 

As telas remetidas nas Figuras 61 e 62 indicam aproximações e possíveis 

cruzamentos dos dispositivos artísticos que caracterizaram a pintura impressionista 

mundial, dos quais Moacir trazia o conhecimento técnico de alguns cursos/aulas 

feitos em sua cidade natal, quando teve contato teórico e visual com este tipo de 

pintura. Percebia que existia um público de colecionadores, críticos, professores e 

servidores públicos que se interessava por essa estética, o que fez com que o artista 

produzisse muitas paisagens a partir deste princípio técnico.  

Todavia, poucos foram os registros que sobraram daquele período, o que dificultou 

em muito uma análise visual íntegra do tipo de produção pictórica que o artista 

desenvolveu desde que chegou à cidade até o início dos anos 2000. Na tentativa de 

satisfazer os muitos interesses do público para atrair cada vez mais compradores 

para suas telas, Moá passou a pintar várias temáticas, não só ligadas restritamente 

à Bragança, mas também naturezas-mortas e paisagens diversas com barcos e rios 

que nem sempre remetiam às características das águas locais. 
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Figura 63: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2005) – 100cm x 75cm. 
Coleção particular (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
 

A opção por pintar naturezas-mortas, marinhas, animais, deu-se tão somente para 

fazer com que sua arte encontrasse novos públicos e outros lugares para estar. O 

artista não estava preocupado com a manutenção ou defesa de um estilo particular, 

mas em ganhar dinheiro fazendo aquilo que, àquele momento, começou a ser seu 

principal meio de renda e realização profissional. 

Neste intuito, a partir de 2005 Moacir Cardoso aventurou-se a levar sua arte para a 

capital paraense, mas encontrou as portas de museus e galerias fechadas para seu 

trabalho que, na visão dos diretores e curadores, não atendia às tendências 

contemporâneas da arte local. A saída encontrada foi buscar lugares alternativos 

para expor e vender suas telas, em parceria com associações e órgãos públicos 

estaduais/federais, chegando assim a realizar cerca de 40 exposições em Belém, 

entre elas: 

1. Associação dos Empregados do Serpro (2007); 
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2. Associação dos Empregados da Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais (2007); 

3. Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (2007); 

4. Câmara Municipal de Belém (2008); 

5. Associação dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras (2008); 

6. Fundação Ipiranga (2008); 

7. Associação dos Servidores do CNPQ – Regional Belém (2008); 

8. Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (2008); 

9. Secretaria Executiva de Obras Públicas do Estado (2008); 

10. Infraero – Aeroporto Internacional de Belém (2009). 

 

O saldo da temporada em Belém – três anos – foi o amadurecimento como artista e 

empreendedor de seu trabalho. Moacir passou a ser conhecido no contexto e 

lugares de suas exposições como “o artista do funcionalismo público”. Os trabalhos 

daquele período apresentavam uma multiplicidade de temas e técnicas, mas 

priorizavam as paisagens e as que começaram a caracterizar seu trabalho com 

referenciais modernistas. 

 

TRÊS. PONTO. DOIS  
A BRAGANÇA REPRESENTADA PELO HOMEM DO MUNDO 
 
re·pre·sen·ta·ção – sf. Lat. “repræsentatio”: 1. Imagem ou ideia que traduz nossa concepção de 
alguma coisa ou do mundo; 2. FILOS Ato pelo qual se faz vir à mente a ideia ou o conceito 
correspondente a um objeto que se encontra no inconsciente. 

 
O regresso decisivo do pintor para Bragança aconteceu no ano de 2009. Moacir já 

possuía certo prestígio entre o funcionalismo público, intelectuais e artistas 

bragantinos de um modo geral, situação esta conquistada pela boa repercussão de 

suas exposições feitas em Belém. No mesmo ano foi contemplado – por meio do 

Decreto Legislativo nº 083/09 – com o Título Honorífico de “Cidadão de Bragança”, o 

que veio a consagrar de fato a pertinência/importância de seu trabalho, que exaltava 

com diversas linguagens artísticas a cultura e a história do município. 

Iniciava-se a fase mais ativa da trajetória do artista, frente à realidade dos lugares 

para expor e vender seus trabalhos, tanto no município quanto nos arredores: 
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Eu vou fazendo e vou vendendo, vou fazendo e vou vendendo, por isso não 
tenho obra em casa. Aqui, como eu não podia agir da mesma forma que em 
Belém eu fui “pro corpo a corpo”. Pintava um quadro e colocava debaixo do 
braço. Tem artista aqui que ficava me criticando, dizendo – “Poxa Moacir, tu 
pega tua tela e põe debaixo do braço?”, como se eu estivesse 
desvalorizando. Mas não acho que estou desvalorizando, estou comendo, 
pagando minhas contas [...]. Nisso, já vendi muita tela aqui em Bragança.

88
 

A fala do artista volta a indicar uma realidade muito comum nos municípios 

paraenses, com poucas exceções: a ausência quase que completa de galerias ou 

espaços alternativos para exposições permanentes e temporárias de arte, que 

termina por fazer o artista buscar outros meios e suportes para executar seu 

trabalho, fato este relacionado principalmente à ausência ou não existência das 

artes visuais no rol de prioridades dos governos municipais e estadual. A saída para 

alguns grupos é buscar a formação de associações de artistas plásticos, o que, no 

caso de Bragança, existe, mas sem projetos atuais representativos frente ao intenso 

calendário cultural do município89.  

Por conta de seu desprendimento em relação ao modo como comercializava suas 

obras e fechava seus contratos, Moacir Cardoso afirmou-se como um dos artistas 

mais bem sucedidos no município de Bragança. Sua maneira de representar as 

peculiaridades culturais da região bragantina merece neste ponto uma maior 

atenção, com vistas a uma análise mais crítica e aproximada de sua produção mais 

recente. 

 

TRÊS. PONTO. DOIS/1 
PAISAGENS 
 
A paisagem pintada por Moacir é resultado de um misto de referências, entre a 

natureza regional paraense, suas pesquisas voltadas à pintura realista e 

impressionista, além da bagagem simbólica que carrega em sua memória, tanto de 

sua percepção do cotidiano, quanto das imagens de obras de arte que conheceu 

pelos livros. No começo, até houve uma resistência em pintar a cidade que o 

                                                      
88

 Moacir Cardoso, em entrevista realizada no dia 04 de abril de 2017. 
89

 A Associação dos Artistas Plásticos de Bragança Maré de Cores foi criada em 2011, da qual Moacir 
Cardoso foi um dos idealizadores, permanecendo até o ano de 2012. Atualmente possui seis 
membros. 
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acolheu, atitude que foi logo repensada por perceber que a paisagem era um tipo de 

pintura bem apreciado na região. 

Assim, a representação sempre girava em torno dos rios, barcos e a vegetação 

conjunta. Em algumas telas, é notória a mistura de referenciais figurativos, no que 

tange ao modo de representar a água, as embarcações, o céu. Na Figura 62, a 

paisagem pintada idealiza o modo de figuração da árvore central que serve como 

background das casas à frente dela. A tonalidade lilás da abundante copa sugere a 

referência às folhas ou até flores, o que não é comum de ver em espécies locais. A 

paleta empregada indica uma sensação de calmaria, insinuada também na aparente 

quietude do lugar e imobilidade das embarcações. Tudo é amplo e vago, sereno e 

bucólico, o que faz com que o espelhamento da água seja justificado. 

Figura 64: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2011) – 100cm x 75cm. 
Coleção particular da Pousada Aruans (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

A cena representada diz dos vários lugares, dos vários municípios do nordeste 

paraense que possuem rios. No Pará, a gente se enxerga no rio, na água, nos 
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reflexos. Moacir conseguiu não ignorar mais a visualidade de tudo isso e aos poucos 

sua percepção habituou-se à energia que vinha das ruas, da cidade, da água: 

O mundo quer ser visto: antes que houvesse olhos para ver, o olho da água, 
o grande olho das águas tranquilas olhava as flores que se abriam. E é 
nesse reflexo – quem dirá o contrário – que o mundo tomou, pela primeira 
vez, consciência de sua beleza

90
. 

 

As palavras citadas fazem parte do devaneio bachelardiano em O Direito de Sonhar 

(1994). Em seu primeiro capítulo, dedicado às artes, analisando as ninfeias pintadas 

por Claude Monet (1840-1926), Gaston Bachelard presenteia nossa imaginação nos 

fazendo “passear” intuitivamente pela imagem da obra. Ele se dedica a falar da flor – 

a qual Monet concedeu a eternidade – criando um texto puramente contemplativo de 

exaltação à água parada e à habilidade sensível do pintor em representá-la, 

indicando o delírio apriorístico necessário para sua contemplação. O pintor 

impressionista francês concebe e eterniza a imagem da água que justifica a 

existência da flor (Figura 65). 

Figura 65: Claude Monet. “Ninfeias”. Óleo s/ tela (1905) – 89,5cm x 100,3cm. 
Museum of Fine Arts, Boston (EUA). Legado de Alexander Cochrane. 

 

Fonte: https://hosting.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/viewFile/4144/. 
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 BACHELARD, Gaston. O Direito de Sonhar. (Trad.) José Américo Motta Pessanha. 4ª Ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, p. 06. 
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Por sua vez, a água parada na tela de Moacir (Figura 64) também nos conduz à 

quietude das tardes bragantinas ou nos municípios próximos nos quais o rio se deita 

para a imobilidade dos barcos no porto, naquele horário após o meio dia, quando 

tudo para e a população dorme em sua sesta costumeira. A natureza exibe a água 

para que o pintor a encontre e, por meio da representação pictórica, eternize 

também a beleza da cidade. 

Compreendido o encantamento pela paisagem, deu-se o reencontro, ou seja, a 

compreensão racional das idiossincrasias e dos símbolos culturais entremeados no 

cenário da cidade: a visão da cidade natural – caracterizada pelos aspectos virginais 

da paisagem em si – e a visão da cidade urbana – caracterizada pelos casarões, 

igrejas e praças. Não que Moacir as ignorasse em suas primeiras pinturas – na 

temporada em Belém suas telas já representavam a cultura do lugar que o acolheu – 

mas, a partir de 2011 a recorrência aos cenários naturais, principalmente das águas 

e dos rios, passou a ser mais constante. 

Figura 66: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2017) – 140cm x 70cm. 
Coleção particular de Almirzinho Gabriel (Bragança-PA). 

 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2017. 
 

A paisagem pintada por Moá Cardoso diz respeito a boa parte da produção atual do 

artista, representando uma Bragança de cores quentes, dominada e visualizada pelo 

rio. Uma Bragança que se expõe com sensualidade. As Figuras 66 e 67 denotam a 
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preocupação realista e acadêmica que o artista sustentou para pintar a Bragança de 

seus olhos:  

Percebia que o diferencial tinha que ser nas cores, tentar representar o que 
Bragança tem de melhor, essa alegria, esse entusiasmo. Porque Bragança 
é muito yang, né? É uma cidade totalmente maternal, mas com uma energia 
bem yang. Aquela coisa bem acesa, bem sol! Bragança é sol!

91
 

 

O nascer do sol. O pôr do sol. Nestas pinturas Moacir trabalhou na dialética do 

nascimento e da morte. Nascimento de um dia em que o pescador começa mais 

uma jornada de trabalho, remando suavemente sua canoa, a água parada que 

espelha sua solidão, abraçada pela natureza; a água que espelha o céu, 

simbolizando o respeito de um pedaço da natureza para o outro (Figura 66). 

Figura 67: Moacir Cardoso. Acrílica s/ vidro (2018) – 140cm x 60cm. 
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (Bragança-PA). 

 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2018. 
 

Morte com sinônimo de fim, de dia que acaba, de etapa encerrada depois de um dia 

de pesca ou andança na pequena canoa. A finitude de um dia de sol, de calor, de 

solidão também. As nuvens formam um elo “florido” ao redor do sol, que se prepara 

para deitar. A divisão entre o rio e o céu conduz suavemente o olhar para o lado 

direito, onde muito discreta e longinquamente aparece, como uma sombra, o Mirante 

de São Benedito92, um dos cartões-postais do município bragantino (Figura 67). A 
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 Entrevista realizada com o artista, em sua residência, no dia 04 de abril de 2017. 
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 Fundado em 2009, o Mirante está localizado na Vila do Camutá – núcleo embrionário da cidade – à 
margem direita do Rio Caeté. Em sua parte mais alta, existia uma imagem de São Benedito, 
esculpida em gesso e que media 16,50m e estava fixada em uma torre de 8 metros de altura, de 
onde se tinha uma visão panorâmica do município. No entanto, em 27 de maio deste ano a imagem 
desabou, tanto pela fragilidade causada em sua estrutura física por parte das fortes chuvas que 
assolaram a região no inverno amazônico, mas também pela falta de manutenção na própria 



 | 153 O Encontro: Moacir, memórias e semioses

 

pintura espelha o agradecimento por mais um dia, como um ângelus entoado 

discretamente pelo pescador que acabou de deixar sua canoa sozinha. 

Figura 68: Jean-François Millet. “Angelus”. Óleo s/ tela (1858) – 55 x 66cm. 
Museu d’Orsay, Paris (França) 

 

Fonte: http://www.francoisegomarin.fr/2017/07/28/langelus-de-millet/. 

Mesmo que a tela de Jean-François Millet (1814-1875), na Figura 68, aparentemente 

não tenha uma aproximação visual com a paisagem pintada por Moacir Cardoso, o 

sentido interpretativo usado aqui pode aproximá-las, ao idealizarmos a pintura da 

paisagem bragantina com uma representação simbólica do fim de tarde. O 

agradecimento, a meditação, o recolhimento ao final de um dia de trabalho.  O barco 

é um personagem entoando uma oração em agradecimento. É presente e forte, 

protagonista assim como o céu e o rio. 

                                                                                                                                                                      
estrutura da imagem, ao longo de 10 anos, por parte do poder municipal. Quase um mês depois do 
desabamento, o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Cultura, anunciou o Concurso 
“São Benedito de Arte Popular”, realizado entre artistas locais e que possibilitou que a população 
bragantina escolhesse – através do voto aberto – a nova imagem do Santo que passaria a substituir a 
anterior (Disponível em https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/07/22/concurso-sao-benedito-de-
arte-popular-escolhe-imagem-para-substituir-estatua-que-caiu-em-braganca.ghtml. Acesso em 
12/08/2019). 
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A tela de Moá (Figura 67) também nos remete a outras pinturas, cujo conjunto 

representado – céu, nuvens, horizonte, água – protagonizam o discurso, como os 

estudos feitos por Vitor Meireles para a produção de Passagem de Humaitá: 

Figura 69: Vitor Meireles, “A Passagem de Humaitá” (1886). 
Guache s/ tela (estudo) – 37cm x 53,5 cm. Pinacoteca de São Paulo, São Paulo (Brasil) 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/383439355772802163/. 

As semelhanças entre as duas (67 e 69) – no que tange às escolhas técnicas feitas 

para a representação da paisagem em si – restringe-se basicamente a termos 

estéticos, porque as escolhas cromáticas terminam por indicar o nível de 

dramaticidade pretendida por cada artista. Enquanto que o estudo de Vitor Meireles 

demonstra realisticamente uma paisagem dramática, com intensos contrastes de 

uma paleta monocromática – o estudo foi criado para representar uma operação 

militar ocorrida em fevereiro de 1968 – dando à imagem um clima de nostalgia, 

como a anunciar um episódio de rivalidade e destruição, Moá Cardoso pintou a 

cidade do rio e do sol, de energia amarela e um barco eloquente, alimentando-se 

dos elementos da tradição amazônica para fundar a sua narrativa poética, gerando 

semioses particulares por meio de seu afeto e suas memórias.  
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Destarte, não se trata de um resultado conquistado ao ar livre. Moacir pinta de 

acordo com as memórias guardadas de tudo aquilo que parou para observar e 

guardar, por isso domina tão bem sua cultura. Protegidas pelo tempo e pelo 

aprendizado de quem aprimorou sozinho seu ofício, Moá concebe a paisagem 

paraense no fluxo figurativo que oferece ao espectador um pedaço do seu olhar, seu 

juízo sobre as coisas e seu pensamento. 

Não existe nesta afirmativa, no entanto, um caráter de novidade, visto que boa parte 

da história da pintura figurativa está alicerçada nesta faculdade do artista de dar a 

ver uma determinada realidade através do olhar que ele próprio eterniza na obra. 

Reside neste caso uma evocação a elementos icônicos que remetem à Amazônia, 

levando-nos novamente a pensar sobre a moderna tradição amazônica cunhada por 

Fábio de Castro93, quando se refere ao tipo de arte que caracteriza a produção 

figurativa contemporânea em Belém. 

É notório observar que no circuito artístico local estes elementos sempre serão 

referenciados, lembrados, buscados – de uma forma ou de outra – pelas simples 

noção de identidade amazônica que se construiu entre os artistas desde o início do 

século XX e que evidencia um lugar de fala caboclo, figurativo e ribeirinho: 

Efetivamente, o senso comum amazônico conceitua “caboclo” como o 
habitante autêntico da região, herdeiro tradicional da sabedoria indígena, 
semi-aculturado, porém, e habitante por excelência do interior, como o 
arquétipo do camponês que, em tantos imaginários nacionais, constitui a 
essência de uma identidade coletiva.

94 
 

A Bragança representada por Moá Cardoso apresenta-se sob uma sinopse figurativa 

de exaltação dos personagens, lugares e objetos locais, indicadores da cultura 

bragantina – e de municípios vizinhos – marcada pela figura do pescador, do rio, do 

mangue, das aves locais e das embarcações. 

Somados a este conjunto, existe a referência a outros elementos iconográficos cuja 

matriz representativa provém da história da pintura de paisagem desenvolvida no 

Brasil, que, por sua vez, segue os padrões de representação da pintura de paisagem 

criada no Ocidente, de que a paisagem nunca é uma realidade natural, mas sempre 
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 CASTRO, 2011, p. 24-25. 
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 Ibdem, p. 38. 
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uma criação cultural95, sendo resultado, no caso da pintura, de uma elaboração 

mental do artista, que termina por criar seus próprios dispositivos de representação. 

Frente ao público, estes dispositivos demarcarão a própria assinatura do artista, ou 

seja, sua maneira particular de apreender aquilo que a percepção retém e converter 

em signo pictórico. Para Moacir, esta conversão é um movimento natural de 

amadurecimento do artista, que possibilita a reformulação incessante de sua prática. 

No memorial de paisagens do pintor, existem aquelas que desprenderam-se um 

pouco do topos realista que caracterizou a maior parte da paisagem pintada tanto 

por ele, quanto por outros artistas da cidade. 

Aspectos simbólicos pertinentes à paisagem da cidade levam-nos a compreender a 

tela da Figura 70 como a pintura de uma paisagem: Os casarios, as palmeiras, as 

embarcações e a figura da garça e dos guarás que sobrevoam a cena. Moacir 

provoca o imaginário por meio do tom acinzentado que preenche todo o fundo, como 

se tudo estivesse em suspensão: não há chão, não há rio e nem há céu; mas ao 

mesmo tempo também pode ter. 

Esta ludicidade sugerida pelo aspecto gráfico e colorido das figuras, constrói 

visualmente uma atmosfera divertida, quase publicitária, dos ícones da paisagem 

bragantina. O efeito gráfico apresentado na imagem em questão nos coloca diante 

de um tipo de paisagem livre de elementos clássicos, como perspectiva e luz e 

sombra. Moá Cardoso caminha livremente entre a figuração acadêmica e a ruptura 

dela, criando na tela um tipo de pintura que aproxima-se de uma estamparia: 
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 ROGER, Alain. La Naissance du Paysage en Occident. In: SALGUEIRO, Heliana Angotti 
(Coord.). Paisagem e Arte: a invenção da natureza, a evolução do olhar. São Paulo: 
CBHA/CNPQ/FAPESP, 2000, p. 37. 
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Figura 70: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2012) – 120cm x 80cm. 
Coleção particular da Pousada Aruans (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

 

A tela faz lembrar a série de Paisagens Imaginantes criada pelo carioca Alberto da 

Veiga Guignard (1896-1962) entre 1950 e 1960. Nas pinturas que compuseram o 

conjunto, Guignard demonstrou conhecer a paisagem mineira de uma forma que, 

certamente, nenhum artista havia conhecido até então: em sua espiritualidade. 
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Figura 71: Alberto Guignard, “Fantasia de Minas” (1955). Óleo s/ tela – 95cm x 78cm 
Coleção Luís Antonio Almeida Braga. 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pinturadoauwe/guignard-e-suas-pinturas-~-pintor-de-minas-
gerais/. Acesso em 12/08/2019. 

 

Em Fantasia de Minas, e em tantas outras da mesma série, Guignard sugeria ao 

espectador o desprendimento dos juízos figurativos e literais, para imergir em uma 

iconografia fantástica, onde os lugares poderiam ser semelhantes, mas não se 

repetiriam, porque não teriam como ocupar o mesmo espaço. A representação 

abriria, então, espaço para uma construção compositiva simétrica, que revelava sua 

potência na evidência não-óbvia dos ícones já conhecidos: igrejinhas, vales, 

montanhas, nuvens e rodovias, palmeiras e rios. 
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Ambos criaram um modo de representação específico da paisagem, para além da 

geografia que caracteriza cada região. “O que houve, na verdade, foi a integração 

anímica entre o artista e a paisagem [...], um conluio de sensibilidade e 

subjetividades”96, que possibilitou ao artista o emprego de uma iconografia onde a 

fantasia e a poesia dominam a paisagem sem excluir aquilo que, na realidade, a 

define. 

Dessa forma, Moacir passou a investir em outros dispositivos artísticos pelos quais 

sua pintura adquiriu um diferencial maior em relação ao restante da produção 

pictórica figurativa em Bragança. Passou a perceber onde sua energia precisava ser 

mais liberada, no desenvolvimento de sua forma preferida de composição, de uma 

nova realidade, um novo dispositivo, existente apenas no plano da representação. 

 

TRÊS. PONTO. DOIS/2 
A HERANÇA MODERNISTA 
 
Moacir Cardoso sempre foi um homem espiritualizado. Sua herança natal baiana o 

conduziu por caminhos de autoconhecimento, em ligação com a energia das coisas, 

dos lugares, das pessoas. Sua busca por estabilidade financeira sempre o fez 

analisar objetivamente onde mais seu trabalho artístico poderia alcançar. Foi assim 

que começou a entender que o legado deixado pelos artistas modernistas brasileiros 

tinha muito a lhe oferecer: 

Eu lembrei dos cursos da Bahia, de arte, principalmente das aulas que tive 
com Edmundo Simas e Joarez Paraíso, através dos projetos carnavalescos 
[...]. E no tempo em que Edmundo Simas morou em casa, na ilha, também 
aprendi muito com ele essa questão do Cubismo. E comecei ver a 
importância do Cubismo na vida e no contexto social da Bahia, do Rio, de 
São Paulo. Aí pensei: – “A história tá por aí” [...]. Eu comecei a entrar nessa 
visão de que o Cubismo era o carro-chefe da história da arte desse país. Aí 
comecei a criar esse meu cubismo mais regional, com cores alegóricas, 
transmitindo o que Bragança tem de melhor.

97
 

 

Dos mestres baianos, Moá criou seu lugar de fala bragantino: de Edmundo Simas 

herdou uma forma modernista de construção das figuras em planos de cor – um 

tanto “cubista” – além da abordagem regional; enquanto que de Joarez Paraíso 
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 MORAIS, Frederico. O Brasil na Visão do Artista: A Natureza e as Artes Plásticas. São Paulo: 
Prêmio Editorial – Projeto Cultural Sudameris, 2001, p. 78. 
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 Entrevista realizada com o artista, em sua residência, no dia 26 de fevereiro de 2019. 
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recebeu a influência de um dinamismo visual decorativista causado, sobretudo, pelo 

uso expressivo da cor. O resultado foi o tipo de pintura que logo conseguiu 

admiradores, caracterizada essencialmente pela divisão das figuras e do cenário em 

pequenos planos irregulares de cores e que, por esse motivo, diferenciava-se da 

produção dos demais pintores bragantinos, que se preservavam num tipo de 

figuração mais ingênua, no sentido naïf do termo (Figura 72): 

Figura 72: Pinturas de Benedito da Luz (B.Luz) 
(expostas na Mostra “Bragança 400 anos – uma odisseia nessa história”, em outubro de 2013) 

 

 
 
Fonte: 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2013/10/exposicao-
retrata-400-anos-de-historia-da-cidade-de-braganca-

pa.html. 
 

 

Moacir passou então a associar suas memórias ao legado deixado por modernistas 

brasileiros como Tarsila do Amaral (1886-1973), Di Cavalcanti (1897-1976) e 

Cândido Portinari (1903-1962). A estas referências agregou a cultura e os 

simbolismos do lugar que já havia adotado como seu: a fauna, a vegetação, as 

paisagens ribeirinhas, os rios e as embarcações, o pescador e o catador de 

caranguejo, o vendedor de açaí, além de personagens mitológicos e religiosos. 

As primeiras pinturas desta fase começaram apresentando muito mais uma 

distorção das figuras/formas do que uma fragmentação formal de fato, associados a 

um apelo narrativo sobre a cultura bragantina. Existia uma vontade/necessidade de 

agregar as informações cotidianas e as anotações feitas em desenho, resultado de 

suas andanças pelos arredores do município e pela Vila de Ajuruteua. 
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Na Figura 73, as etapas referentes à venda do açaí – fruto tipicamente paraense – 

são representadas todas em um só plano, estando divididas por “grupos narrativos” 

que aparecem intercalados e quase sobrepostos, proporcionando um ritmo visual 

dinâmico à composição: 

Figura 73: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2009) – 120cm x 80cm. 
Coleção particular do Sr. Dilamar Castanho (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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Apesar de o artista intitular as pinturas dessa fase – que considera seu estilo, de fato 

– como “cubistas”, uma análise estética remete naturalmente muito mais ao trabalho 

de artistas do modernismo brasileiro, em sua primeira fase, do que às composições 

de intensa fragmentação formal e economia de cores elaboradas por Pablo Picasso 

(1881-1973) ou Georges Braque (1882-1963). É compreensível entender, neste 

caso, que para um cenário artístico no qual a pintura figurativa ainda permanecia 

sob uma concepção naïf ou acadêmica – mesmo nas primeiras décadas do século 

XXI – o estilo anunciado por Moacir Cardoso tenha sido acolhido por seus 

admiradores e colecionadores como “cubista”, por manifestar alguns elementos 

técnicos de desconstrução dos planos e do uso da cor que tal estética defendeu na 

primeira década do século XX. 

De fato, pinturas como a apresentada na Figura 73 rompem esteticamente com a 

necessidade de um cenário organizado em planos sequenciados e delimitados por 

um horizonte imaginário, além de romper também com o desenho proporcional da 

figura humana ou ainda com um “modo ordenado” de perceber o que está sendo 

narrado. A tela não apresenta e nem tem a intenção de apresentar uma “ordem” 

acadêmica de composição temática. 

Ao invés disso, Moacir propõe “blocos narrativos”, como uma história em quadrinhos 

na qual o açaí é o protagonista. Assim, sua metade superior divide-se entre o 

apanhador do fruto – em plena ação de colheita – e o processo de produção do 

suco, quando o açaí é amassado ou batido. A lembrança do rio e das embarcações 

– que muitas vezes são as responsáveis pelo transporte do produto, das ilhas/vilas 

para a cidade – é sugerida na forma sinuosa que serve de base para a figura da 

batedora de açaí. 

Esta primeira metade é sucedida por outra também dividida em duas narrativas: as 

sacas do fruto sendo descarregadas dos barcos e a comercialização do fruto batido, 

pronto para consumo. Moá cria planos de cor, que, por sua vez, engendram a 

visualidade das figuras e dos “espaços” compositivos, “quebrando” a narrativa e 

misturando as etapas, desafiando o leitor/espectador a criar sua própria sequência, 

ou seja, sua própria forma de organização mental. O cotidiano é narrado com 

simplicidade e respeito. Os referenciais aparecem: 



 | 163 O Encontro: Moacir, memórias e semioses

 

Figura 74: Edmundo Simas, “Feira Livre” (2012). Óleo s/ tela – 30 x 40cm. 

 

Disponível em: https://www.bancodearte.net/artistas. Acesso em 12/08/2019. 

Observando atentamente a Figura 74 podemos perceber como Moacir usou os 

ensinamentos de Edmundo Simas: primeiro, na paleta que reveza entre o ocre, o 

verde e o rosa. Segundo, na temática representativa de uma cena do cotidiano 

popular. Terceiro, na concepção da figura humana sem face definida, com aparente 

distorção na anatomia do corpo, ruptura de valores acadêmicos como perspectiva, 

luz e sombra, e proporção. Esta proposta estética passa a adquirir substância 

intencional no repertório de Moá a partir de 2008, na série de exposições na capital, 

conquistando cada vez mais a atenção e o reconhecimento público: 

Aqui no Pará eu vim trabalhar o Cubismo nessa questão do pé grande, toda 
essa característica do escravo, cabeça sem rosto para não demonstrar 
sentimento, braços sem mãos para demonstrar as amputações da 
escravidão [...], que ainda eram influências na Bahia. Aí, quanto a aqui, veio 
toda essa questão da flora, da fauna, da economia, do folclore bragantino. 
Foi isso aí. Eu devo ter quadros por aí de marujos com cabeça de garça, já 
fiz uma série dessas miscigenações também, um tanto surrealistas, mas 
sempre com a referência do Cubismo [...]. Aí eu vi que começou a dar certo, 
principalmente essa questão do corpo a corpo. Vende um, aí aquele já traz 
outra venda, outra encomenda, aí o meu nome começou a circular, 
começou a surgir trabalhos de grande porte em relação a essa técnica [...]. 
Continuei pintando realista/impressionista, mas o Cubismo passou a ser o 
carro-chefe. Os pintores de Bragança ainda pintam muito daquela maneira 
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primitivista [...]. Então comecei a empregar cores mais fortes, mais alegres, 
pra dar um impacto, né? O sentimento bragantino é assim: impactante! Se 
não impactar, não vai!
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As palavras do artista revelam sua vontade e seu esforço para não carregar um 

“rótulo” de artista popular ou primitivo, por isso buscou na combinação de suas 

referências o seu argumento para a originalidade. Combinadas com a visualidade da 

obra apresentada na Figura 73, muitas camadas de simbolismos podem ser 

analisados. Mas a maior parte distancia-se, de uma maneira mais rigorosa, das 

características do cubismo europeu. Primeiramente, a “questão do pé grande” e a 

“cabeça sem rosto” indicam uma aproximação com o tipo de representação da figura 

humana usada por artistas modernistas brasileiros a partir da segunda década do 

século XX, nos quais também podemos intuir serem as fontes dos elementos citados 

na pintura de Edmundo Simas (Figura 74). 

Estes pontos em comum demarcam um lugar inserido na produção artística que 

começou a ser difundida no país a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, e 

que, por sua vez, assinala também um contexto de mudanças culturais, políticas e 

socioeconômicas no país, marcados pelo signo da modernidade, que implica pensar 

– em âmbitos gerais – na passagem de uma sociedade agrária, pré-capitalista, com 

ritmo econômico estável e ideologia permeada por valores teológicos, míticos e 

religiosos, para outro tipo de estrutura composta de esferas mais independentes e 

complexas, com privilégio da razão instrumental e ampla segmentação social que 

traz à tona o problema “periferia x centro”99. 

A fundamentação do sentido europeu dado ao conceito de modernidade 
apoia-se no espaço e tempo objetivo da sociedade capitalista e no tempo 
subjetivo do eu criador, em que se imbricam a imaginação, a fantasia, a livre 
experimentação. A modernidade europeia expressa o conflito eu/mundo, na 
realidade capitalista da época. Na modernidade burguesa europeia, produto 
do capitalismo, do desenvolvimento científico-tecnológico, da indústria, da 
razão iluminista, tudo leva ao culto da ação, do pragmatismo. Estes são 
valores adotados pela classe média. A eles se opõe a modernidade 
estética. Ela aparece como uma atitude romântica de rebeldia contra a 
modernização social, como um gesto de desmitificação dos valores 
burgueses e começa a se impor em meados do século XIX [...]. Nessa ideia 
se expressa o conflito do sujeito social com seu mundo – o artista faz da 
sua prática uma intervenção social, apoiada em vontade transformadora.
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A reflexão de Lisbeth Rebollo Gonçalves – na série de textos publicados em Arte 

Brasileira no Século XX, sob sua organização – nos coloca diante de um cenário de 

mudanças não apenas na arte e sociedade brasileira, mas também latino-

americana, posto que esta transição de pensamento/comportamento marca a 

passagem do século XIX para o XX em vários países da América do Sul. Dessa 

forma, a arte moderna no Brasil emerge – dentre outros fatores – de um 

descontentamento dos artistas em relação aos ideais burgueses de controle e 

distribuição da arte, que assinala socialmente uma estrutura ainda marcada pelo 

tradicionalismo e segmentação social. 

Na fala de nosso artista bragantino, torna-se explícita a necessidade de buscar tais 

referenciais modernistas para criar um tipo de pesquisa estética capaz de ser o 

diferencial num contexto cultural que originalmente não era o seu. Moacir procurou ir 

além da figuração primitivista que percebia caracterizar a pintura local e por esse 

motivo suas pesquisas apelaram para um tipo de representação em torno do 

simbolismo e do discurso crítico-nacionalista-simbólico da tríade Tarsila/ Cavalcanti/ 

Portinari. Sobre a iconografia modernista, o artista e pesquisador Carlos Zílio aponta 

para uma ênfase à luz e ao espaço tropicais, nos quais o centro está na figura do 

homem brasileiro: 

[...] o modelo utilizado será o do homem popular, em suas manifestações 
festivas e místicas, no trabalho, na expressão de sua sensualidade e em 
sua miséria. [...] a vocação modernista ignora as divisões sociais e procura, 
ao se dirigir para o popular, uma representação de todo o Brasil. Na pintura, 
a natureza e o homem se integram e convivem harmoniosamente, 
confirmando a quebra dos limites entre o interior e o exterior.
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Esse sentido de exterioridade aparece nas telas “cubistas” de Moá Cardoso, ao se 

dirigir efetivamente para a representação do caboclo e de suas práticas: o pescador, 

a vendedora de açaí, o catador de caranguejo, são apenas breves exemplos da 

busca do artista em construir um repertório iconográfico bragantinizado, repleto dos 

personagens que cotidianamente transitam pelas estreitas ruas da cidade. 

Em sua trajetória de busca e reconhecimento de um estilo, Moacir apostou todo seu 

repertório simbólico para conquistar um espaço como artista e vendedor de suas 

obras, numa cidade cujo alicerce turístico está na arte, no folclore e na cultura local. 
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Neste feito, imbrica-se de maneira latente uma atitude de resistência e discurso 

crítico, que se comprova na explicação do simbolismo de suas figuras, que até hoje 

se apresenta em caminho oposto à pintura de outros artistas bragantinos. Tal 

postura pode ser atribuída ao engajamento artístico/político da juventude vivida em 

Salvador, quando Moá participou do Movimento Poetas na Praça, na década de 70, 

cuja proposta principal estava na democratização da poesia marginal e da arte para 

as camadas populares na Praça da Piedade, localizada no centro histórico da capital 

baiana. 

O fato é que ao assumir um simbolismo diferenciado que se quer não-primitivista, 

Moacir Cardoso terminou por manifestar uma espécie de estilo, característico de boa 

parte de sua produção autoral, tanto em telas, quanto em paredes. Esse estilo 

comunica um modo particular de dialogar com a cultura local, costumes e fatos, 

onde a forma figurativa é intencionalmente distorcida, no desejo de diferenciar o seu 

trabalho dos demais pintores do município.  

O filósofo britânico Richard Wollheim considera duas possibilidades de compreensão 

do que é o estilo na pintura enquanto arte: 

Há duas concepções diferentes de estilo: aquela a que nos referimos como 
estilo geral e a que usamos ao falar em estilo individual. A diferença entre 
as duas concepções é maior, muito maior, do que o olho distingue. O estilo 
geral tem formas diferentes. Há estilos universais, como o classicismo, o 
estilo pictórico ou geométrico. Há estilos de período ou históricos, como o 
neoclassicismo, o gótico internacional, o art nouveau ou (numa determinada 
acepção do termo) o barroco. E temos os estilos de escola, como o de 
Giotto [...] ou o pré-rafaelista. [...] tudo isso é estilo em geral e contrasta com 
o estilo individual, que aparece numa forma única. O estilo individual é o do 
pintor individual. Mas não de qualquer pintor individual, somente aquele que 
tem um estilo próprio.
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De acordo com a teoria apresentada por Wollheim, o estilo individual é aquele 

desenvolvido pelo próprio artista, sem o qual se torna difícil o reconhecimento de 

sua obra, ou seja, seu estilo passa a representar o aspecto fixo e imutável do seu 

trabalho, seu conjunto de evidências técnicas e/ou simbólicas deixadas 

propositalmente no conjunto da obra. “O estilo é o ‘modo de formar’ pessoal, 
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irrepetível, característico; o rastro reconhecível que a pessoa deixa na obra e 

coincide com o modo como a obra é formada”103. 

No caso de Moacir Cardoso esse “rastro reconhecível” atesta-se pelo uso de 

simbolismos criados pelos artistas modernistas brasileiros já citados, por exemplo, 

associados aos ícones da cultura local bragantina – festas, personagens populares, 

mitos e cenários naturais – que passam a ser representados por meio de uma 

visualidade dinâmica que compõe figuras e planos de cor fragmentados, onde 

“pedaços de cor” montam-se como um mosaico para apresentar o tema. 

Não obstante a evidência dos referenciais modernistas, especificamente na 

representação das figuras humanas e na composição do espaço compositivo, as 

escolhas feitas por Moá Cardoso em respeito à disposição dos planos de cor e da 

intersecção de figuras – que se fundem umas às outras em alguns momentos – 

denotam a existência de um tipo de construção pictórica única, tratando-se da 

pintura bragantina e paraense. 

Figura 75: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2011) – 120cm x 80cm. 
Acervo do artista (Bragança-PA). 

 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2018. 
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Sobre a tela apresentada na Figura 75, Moacir explora figuras típicas da cultura 

bragantina: as marujas, os marujos e o Glorioso São Benedito – personagens que 

ocupam lugares diferentes na principal festa da cidade, a Marujada de Bragança104; 

a igreja erguida em homenagem ao Santo; as bancas de comida, o peixe e o 

feirante. Vale ressaltar que estas figuras também são recorrentes no trabalho de 

outros artistas locais, como Gero Melo, Gesiel Melo, Miguel Lira e B. Luz. 

No entanto, o que constitui de fato o estilo de Moacir Cardoso é a maneira de 

estruturar os personagens e colocá-los em fusão harmoniosa com os planos de 

fundo. Ao mesmo tempo em que as figuras – mulheres, homens, objetos, animais, 

cenário – são definidas de modo a preservar aquilo que as determinam 

graficamente, suas partes são decompostas em “pedaços de cor” que ora se 

sobrepõem, ora se mostram individualmente. O resultado visual remete à 

fragmentação formal, geometrismo e renúncia à perspectiva, proposta por artistas 

brasileiros que tiveram contato com a proposta cubista na Europa: 

Figura 76: Di Cavalcanti, “Pescadores” (1951). Óleo s/ tela 
Coleção Museu de Arte Contemporânea da USP (São Paulo, Brasil) 

 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra4745/pescadores 
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Aproximando ambas as pinturas (Fig. 75 e 76) na representação da figura humana, 

a apropriação/aproximação reside primeiramente nos detalhes das partes: mãos, 

pés e cabeça. A vibração visual das cores que compõem a paleta do pintor 

bragantino também é um ponto em comum. Todavia, Moacir alimenta-se das fontes 

escolhidas – referenciais conhecidos em suas poucas aulas com mestres baianos – 

para agregar valores idiossincráticos da cultura paraense, além de evidenciar um 

pensamento racional na construção de partes que se sobrepõem, em cores e 

formas, fazendo com que cada personagem tenha sua visualidade definida, mas, ao 

mesmo tempo, também “empreste” generosamente uma parte sua à outra parte, 

outra cor, outro instante gráfico. 

Voltando à pintura da Figura 75, a forma do peixe – que faz parte do primeiro plano 

da pintura de Di Cavalcanti – mescla-se na cor vermelha da saia da maruja, ao 

centro, e também no interior da “saca” discretamente representada na metade direita 

(Figura 77). Da mesma maneira, os frutos do açaizeiro não foram esquecidos e 

aparecem na forma de pequenas esferas arroxeadas, soltos como pequenos 

átomos, dentro de uma bacia formalmente desconstruída: 

Figura 77: Intersecções. Detalhes da Figura 75: peixes e açaí. 

 

Montagem gráfica: Daniely Meireles. 

 

Essa intersecção de partes formais e planos de cores caracterizou o cubismo 

europeu e foi uma das defesas fundamentais de seus seguidores: 

Ao longo do século XIX, os pintores mostraram-se cada vez mais ansiosos 
por respeitar a integridade do plano pictórico, e é uma prova das ambições 
e complexidades do cubismo que, embora seus pintores procurassem dar 
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ao espectador um inventário cada vez mais completo das propriedades 
formais de seus objetos e figuras, eles levaram essa preocupação a novos 
extremos. Pois a ideia fixa dos cubistas era unir o motivo central da tela ao 
que o circundava, de tal maneira que todo o complexo pictórico pudesse ser 
constantemente forçado a integrar-se novamente à tela plana, com que o 
artista se defrontara originalmente.
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O reflexo destas vontades estéticas dos cubistas europeus terminou por influenciar 

diretamente os jovens artistas brasileiros que viajaram à Europa para a conclusão de 

seus estudos em arte. Tarsila do Amaral, por exemplo, conviveu, em 1923, com 

artistas da chamada “Escola de Paris” 106, que possibilitou seu contato com Fernand 

Léger (1881-1955) e André Lhote (1885-1962), tendo a possibilidade de “se 

alimentar” do clima de mudanças socioculturais, políticas e filosóficas, caracterizado 

tanto por uma pluralidade artística e temporal que marcou o período entreguerras, 

quanto pela recusa, por parte dos artistas, ao academicismo e ao dogmatismo 

formal e intelectual. 

Sobre o encontro de Tarsila com tais ideais estéticos, o professor Marcos Hill – no 

primoroso “Mulatas” e negras pintadas por brancas (2017), no qual se dedica 

minunciosamente a analisar de maneira crítica as pinturas Tropical (1916) e A Negra 

(1923) – atribui principalmente aos ensinamentos de Fernand Léger, que terminou 

por direcionar a artista à adoção da síntese geométrica e contenção de formas, 

quando do retorno a sua terra natal107, conduzindo, por sua vez, a visualidade de 

suas pinturas à incorporação de elementos formais figurativos que simbolizassem “a 

dinâmica das transformações que a industrialização trazia à vida brasileira”108.  Tais 

elementos constituíram-se no aspecto diferenciador da artista em relação aos seus 

colegas contemporâneos, assinalando o mesmo rigor esquemático que 

caracterizava do pintor francês. 

 

                                                      
105

 STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 41. 
106

 Termo usado pela primeira vez pelo crítico André Warnod (1885-1960) no jornal Comoedia, em 
1925, na tentativa de classificar os artistas estrangeiros que chegaram à capital francesa para 
participar da vida intelectual, nas duas primeiras décadas do século XX (In: MAINGON, Claire. Écoles 
de  Paris. Encyclopædia Universalis. Disponível em: http://www.universalis.fr/encyclopedie/ecoles-de-
paris). 
107

 Cf. Os mestres “cubistas” de Tarsila (cap. 2, da 1ª parte), in: HILL, Marcos. “Mulatas” e negras 
pintadas por brancas: questões de etnia e gênero presentes na pintura modernista brasileira. Belo 
Horizonte: C/Arte, 2017, p. 165 a 184. 
108

 ZÍLIO, Carlos. A querela do Brasil: a questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, 
Di Cavalcanti e Portinari. 2ª ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997, p. 79. 



 | 171 O Encontro: Moacir, memórias e semioses

 

Figura 78: Tarsila do Amaral, “O pescador” (1925). Óleo s/ tela – 66cm x 75cm. 
Acervo do Museu Hermitage (São Petersburgo, Rússia). 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/343540277806491722/ 

 

Em O Pescador (Figura 78) essa disposição geométrica é empregada na 

representação da imagem do homem popular e seus lugares, afazeres, costumes, 

aliada ao uso de uma paleta “nacionalista”, que enfatiza a relação da paisagem 

projetada com a necessidade de afirmação de uma nova linguagem figurativa. Mas, 

no caso de Tarsila, o azul do céu e da água pode ser também da montanha e da 

pedra. Passa a existir um tratamento íntimo do uso da cor ligada a um imaginário 

regional mais contundente e simples: 

Existe, no entanto, na ingenuidade deliberada da pintura de Tarsila, uma 
identificação entre sua infância e o populismo do Modernismo, isto é, a 
canalização do vivido no mundo da fazenda, com sua vegetação, a 
mitologia dos escravos, as cores das habitações interioranas e a sua 
intenção de elaborar esses elementos em signos [...]. A subjetividade que 
transparece não é apenas onírica, mas uma ingenuidade de quem percebe 
o mundo “com olhos gulosos”, onde a pintura se dá como numa brincadeira, 
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num jogo infantil que envolvesse inventividade e trama na manipulação de 
elementos.

109
 

O sentido “interiorano” e “infantil” apontado por Zílio remete-nos também a 

visualidade proposta por Moacir Cardoso em seu estilo “cubista”, à medida que o 

artista “brinca” com seus personagens – tomando ainda o exemplo da Figura 75 – 

colocando- os em situações inusitadas de diversão e descontração, como numa 

grande apoteose, mesmo que implicitamente exista um juízo crítico sobre os temas 

do trabalho e do cotidiano. 

Mas, enquanto as referências a estes dois artistas – Tarsila e Di Cavalcanti – 

constituam-se, efetivamente, mais subjetivas do que concretas em termos de 

visualidade, a proximidade com a iconografia característica de Cândido Portinari é 

mais explícita, em que pese os signos voltados à representação do trabalho, como 

no paralelo da Figura 79: 

Figura 79: À esquerda: Moacir Cardoso (Detalhe da Figura 75) 
À direita: Cândido Portinari, (Detalhe de “Café”, 1935). 
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O paralelo formal sugerido na Figura 79 expõe de forma mais objetiva do que se 

trata a adoção e a conversão de tais figuras. A figuração do trabalhador simples, de 

pés no chão, em pleno exercício de sua ocupação é um exemplo, dentre outros, do 

tipo de iconografia da qual Moacir se apropria para criar seus próprios conjuntos 

esquemáticos de representação. A referência ao universo crítico-social apresentado 

por Cândido Portinari em suas telas e murais não é mera coincidência. 

A obra “Café” – de onde foi extraído o detalhe direito da Figura 79 – responsável por 

projetar internacionalmente a carreira de Portinari, evidencia emblematicamente não 

apenas o cotidiano de uma lavoura de café, mas também parte das relações sociais 

que existiam na hierarquia das fazendas entre os fins do século XIX e início do XX. 

A deformação dos pés e mãos dos trabalhadores é indicadora deste propósito: 

membros que simbolizam o calor da colheita, da separação dos grãos, da superfície 

calejada da pele. Portinari nos convida a sentir o peso dos sacos, a ouvir as palavras 

autoritárias do encarregado da lavoura, a experimentar a desolação e o cansaço da 

mulher na esquerda inferior da tela. 

Figura 80: Cândido Portinari, “Café” (1935). Óleo s/ tela – 130cm x 195cm. 
Acervo do Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, Brasil). 

 

Fonte: http://artefontedeconhecimento.blogspot.com/2010/07/cafe-1934-de-candido-portinari.html 
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Por sua vez, no detalhe extraído, Moá Cardoso simboliza as muitas ocupações 

braçais que existem ao observar o movimento dos trabalhadores em mercados, 

feiras e portos da cidade em que habita. Numa convergência de referenciais 

escolhidos intencionalmente por seus filtros culturais, Moacir engendra uma 

atmosfera sensível, imaginária, na qual marujos e marujas passeiam e bailam pelos 

espaços da cidade, acompanhadas de seus pares; a Igreja de São Benedito 

representando a arquitetura colonial que marca a visualidade das construções na 

parte mais antiga da cidade; a figura de animais típicos da culinária local – o peixe e 

o caranguejo – com suas formas mescladas em cores que se fundem no cenário. 

Na metade esquerda da Figura 81, novamente a figura do feirante carregando um 

volumoso saco de grãos aparece vestindo uma camisa com a bandeira do 

município, agora em primeiro plano, dividindo o espaço frontal com o marujo atrás 

do forno, preparando a farinha: 

Figura 81: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2019) – 120cm x 80cm. 
Acervo do artista (Bragança-PA). 

 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2019. 
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Tal decorrência enfatiza os elementos iconográficos escolhidos pelo artista: marujos 

e marujas, vendedores ambulantes, casarões, igrejas, objetos domésticos. O pintor 

naturalizado bragantino sente Bragança por suas entranhas mais populares: pela 

feira, pelo porto, por seus “causos” folclóricos, pelo trabalho braçal de pescadores e 

vendedoras de comida, evidenciando realidades urbanas para além do apelo 

turístico. 

Sua herança modernista revela muito mais um tratamento pós-cubista do espaço 

pictórico, numa ênfase à geometrização das figuras que compõem o cenário, efeito 

esse que possibilita a criação de vários planos de cor, que em vez de fragmentar 

engendra uma nova visualidade para todos os elementos figurativos da pintura, 

ampliando as proporções dos corpos no espaço disposto. 

De acordo com Zílio, o estilo de Portinari esteve realmente ligado a um processo em 

direção ao Pós-Cubismo – acentuado a partir de 1939 – evidenciado na concepção 

da forma humana, no equilíbrio harmônico e na organização mental do volume 

escultórico110. Na pintura “cubista” de Moacir, a forma assume uma modelagem que 

se dá pelas variações da cor, em áreas claras e escuras criadas pela manipulação 

proposital dos matizes e que dão à figura humana um ar de “figura entalhada”, como 

se alguns “cortes” precisos de algum objeto tivesse trabalhado juntamente com o 

pincel. 

Azuis, verdes, vermelhos e amarelos predominam sem, no entanto, assumirem o 

protagonismo. O que chama a atenção do olhar são as misturas e o sentido de 

organização que se constrói a partir delas: cada pedaço de cor existe para significar 

o que está ao seu lado, como num grande vitral e, assim, justificar a necessidade da 

figuração, posto que a narrativa se completa a partir dela. Moacir “modela” as 

histórias de um cotidiano popular marcado pela cultura de uma tradição católica, 

pelo folclore e pelas atividades da pesca e da feira. 

Nestes termos, outras obras de Portinari podem ser lembradas, como o afresco 

também intitulado “Café” (Figura 82), que apresenta, na personagem localizada na 

metade direita, novamente o dispositivo visual do qual Moacir se apropria: 
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Figura 82: Cândido Portinari. “Café”, Painel MEC (1936-1944) Afresco – 282cm x 295cm. 
Palácio da Cultura – Rio de Janeiro. 

 

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2011/02/candido-portinari-mestres-da-pintura.html 

Essa relação visual direta da obra de Moacir com a iconografia marcante da obra de 

Cândido Portinari predomina em muitos trabalhos dessa técnica. Querendo alcançar 

o “cubismo”, tratando-o como um arauto modernista, Moá Cardoso criou uma 

maneira muito particular de representar as coisas de sua terra, Bragança, 

estabelecendo critérios técnicos compositivos muito mais próximos de um pós-

cubismo, tanto no que se refere à elaboração visual de cada figura, quanto ao uso 

da cor e da “decomposição” formal da paisagem: 

Eu me vejo assim como um artista do povo, porque tem aquele artista que 
usa a arte como hobby, vai colecionando, aí faz aquela exposição naquele 
lugar luxuoso, com telas maravilhosas, divulga tudo, faz aquela propaganda 
e fica famoso da noite ‘pro’ dia. Eu não tive essa oportunidade. Cheguei em 
Belém e os museus fecharam as portas ‘pro’ meu trabalho, ninguém abriu 
zona nenhuma ‘pra’ mim [...], aí eu tive que fazer um projeto e oferecer 
minha arte nos órgãos públicos [...]. Aí voltei ‘pra’ Bragança, pintava minhas 
obras e colocava na bicicleta e ia oferecer nos órgãos municipais e 
estaduais, não tenho vergonha de vender o meu trabalho. Hoje em dia eu já 
fico mais numa posição de conforto, onde as pessoas me procuram, já 
entram no meu site, o trabalho já vem a mim e eu não preciso mais me dar 
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a esse trabalho [...]. Existem muitas pessoas que me procuram ‘pra’ fazer 
esse trabalho dentro de suas casas, ao redor de suas piscinas, existe muita 
obra minha espalhada por aí.
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Por meio da experiência e da persistência, Moacir Cardoso passou a entender o 

fluxo diplomático que deve existir na atividade artística profissional que necessita do 

contato direto com público para ser reconhecida e comprada. Construindo a cada 

tela, cada mural, os elementos visuais necessários para a sistematização daquilo 

que em Bragança o diferenciaria dos demais pintores de sua geração, o artista 

passou a “brincar” com as temáticas e as infinitas maneiras de ressignificá-las. 

Partindo da visualidade real da figura, Moacir controla a “fragmentação”, 

preservando a formalidade figurativa e deixando a cor enganar a visão, criando 

“quebraduras cromáticas” que dão a ilusão de um conjunto totalmente 

desmembrado.  

A mitologia pertinente ao imaginário bragantino também faz parte de suas escolhas. 

Dentre eles, existe a recorrência a um personagem particular, mito único dos 

manguezais da Pérola do Caeté: o Ataíde. Na literatura regional, a criatura mítica é 

descrita com uma aparência humana monstruosa, com mais de dois metros de 

altura, com ventas de porco e corpo coberto de lama112; mas também existem 

relatos orais que o descrevem como um ser medonho e gigantesco de corpo peludo. 

Mas isto não é o que faz o Ataíde ser tão popular nas rodas de conversas e 

brincadeiras, principalmente entre os catadores de caranguejo. O detalhe que faz 

com que a fantástica criatura se diferencie de outras figuras mitológicas que habitam 

o mangue, chegando a ser temido é o tamanho de seu genital, que chega a 

encostar-se ao chão deixando rastros por onde anda, ou enrolar-se ao pescoço, 

como Moacir costuma representá-lo. A inusitada criatura é narrada pelo folclore local 

como “protetor do manguezal” e, segundo a lenda, não ataca aqueles que 

sobrevivem economicamente do mangue através do extrativismo sustentável, mas 
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 Entrevista com o artista, concedida em 04 de outubro de 2018. 
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 FREITAS, A.C.; CARDOSO, I.S.; JOÃO, M.C.A.; KRIEGLER, N. & PINHEIRO, M.A.A. Lendas, 
misticismo e crendices populares sobre manguezais, Cap. 5: p. 144-165. In: Pinheiro, M.A.A. & 
Talamoni, A.C.B. (Org.). Educação Ambiental sobre Manguezais. São Vicente: UNESP, Instituto de 
Biociências, Câmpus do Litoral Paulista, 165 p. 2018, p. 151. Disponível em: https://www. 
researchgate.net/profile/Marcio_Joao2/publication/322789118_Lendas_misticismo_e_crendices_popu
lares_sobre_manguezais/links/5a6fe901aca272e425eb313c/. Acesso em 16 de dezembro de 2018. 
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castiga de maneira severa aqueles que desrespeitam seus domínios, estuprando-os 

e matando-os impiedosamente, provocando medo e temor no imaginário popular113. 

Moacir Cardoso sempre o representa com os pés grandes, o corpo peludo e só um 

olho no centro da testa, aproximando sua visualidade de outras criaturas míticas do 

imaginário nacional e universal, como o gigante grego Ciclope e o amazônico 

Mapinguari: 

Figura 83: Representações mitológicas: à esquerda, o Mapinguari; à direita, o Ciclope. 

 
 

 

No entanto, não se tem conhecimento de outro artista em Bragança que tenha 

pintado o Ataíde, talvez pelo pudor em retratar uma criatura que, aos olhos do 

público mais tradicionalista e/ou puritano da cidade, pode ser analisado como 

agressor e ofensivo aos “bons costumes”114. 
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 SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da; SOUZA, Camilla da Silva. Imaginário, trabalho e 
sexualidade entre os coletores de caranguejo do Salgado Paraense. In: Estudos Feministas, 
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 Em dezembro de 2018, um dos painéis de Moacir que retrata o Ataíde – pintado no muro de uma 
praça bem frequentada no centro de Bragança – foi o centro de uma polêmica levantada nas redes 
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Na tela apresentada na Figura 84, a criatura é representada no momento de ira, em 

que aparece para afugentar os catadores indesejados. O primeiro plano é dividido 

entre a figura mitológica e uma canoa com uma garça em seu interior, que parece 

não se incomodar com a agressividade do Ataíde. 

Figura 84: Moacir Cardoso. Acrílica s/ tela (2013) – 90cm x 70cm. 
Coleção particular de José Carlos (Belém-PA). 

 

Foto: Moacir Cardoso. Ano 2018. 
 

O Ataíde de Moacir é híbrido, um cruzamento de várias narrativas e preenche quase 

por completo a metade esquerda da composição. A serenidade da garça contrasta 

diretamente com sua aparente fúria. Na metade direita, um catador de caranguejo é 

surpreendido em plena atividade, seu braço direito está parcialmente imerso no 

buraco, à procura do “bichinho”. Seu corpo se movimenta apressadamente, como a 

sugerir uma fuga. No último plano, camuflado pelo azul de sua pele com os azuis e 

verdes do cenário do mangue, outro catador, de braços abertos a segurar os 

“cachos” com suas presas, a observar a cena. 

                                                                                                                                                                      
sociais, pelo motivo da representação do pênis da criatura. As pinturas que compõem o muro serão 
analisadas no próximo capítulo. 
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Moacir manifesta um pleno controle dos matizes escolhidos, entre nuances de azuis, 

verdes, vermelhos e marrons. Os personagens são apresentados expressivamente, 

com seus corpos esbeltos, dotados de força e virilidade, e a criatura monstruosa 

segura seu extenso falo preparando-se para castigar os invasores de seus domínios. 

Para além dos referenciais cubistas, Moacir funda uma narrativa dotada de 

expressividade em seu discurso, tangenciando criticamente tanto as reflexões sobre 

sustentabilidade, quanto o imaginário sexual guardado pelos catadores que 

frequentam os manguezais.  

 

TRÊS. PONTO. TRÊS  
MURAIS: ENTRE A NECESSIDADE E A PRÁTICA ARTÍSTICA 

mu·ral – sm. Lat. “muralis”: 1. Relativo a muro, ou a parede; parietal; 2. Pintura feita diretamente 
sobre muro ou parede, em geral de grandes dimensões. 
prá·ti·ca – sf. Gr. “praktikē”: 1. Realização de qualquer ideia ou projeto; 2. Exercício de qualquer 
ocupação ou profissão; 3. Execução repetida de um trabalho ou exercício sistemático com o fim de 
adquirir destreza ou proficiência; 4. Maneira de proceder; costume, uso. 

A produção muralista de Moacir Cardoso iniciou-se bem cedo e acompanhou 

intensamente sua produção de ateliê. Pela necessidade de manter-se 

financeiramente, o artista começou a pintar letreiros em fachadas de 

estabelecimentos comerciais e com o tempo passou a ser requisitado para produzir 

grandes painéis em igrejas, residências particulares, estabelecimentos comerciais e 

instituições do governo municipal. 

É sabido que na trajetória dos vários pintores que passaram pela história – 

brasileiros e estrangeiros – o fato de ser requisitado para pintar uma parede – seja 

ela interna ou externa – sempre representou uma etapa importante no 

reconhecimento do trabalho de qualquer artista, não só pelos valores pagos que 

garantem parte de seu sustento financeiro, como também pela possibilidade de 

divulgação e alcance de sua arte, que passa a ser conhecida pelo público que 

frequenta aquele determinado lugar. 

Reside em tal ponto uma relação diferenciada da prática de ateliê exercida por Moá 

– que resulta nas telas que até hoje vende pelas ruas de Bragança ou atende ao 

colecionismo de intelectuais, políticos e artistas do município. Como artista 
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experiente, que passou a entender um pouco a lógica mercadológica das obras de 

arte em sua estadia na capital paraense, Moacir sempre buscou conciliar o que é 

encomendado com aquilo que projeta para o trabalho, sabendo que aquela pintura 

pode representar futuras contratações, futura renda. 

Numa acepção filosófica do termo, não existe romantismo nas relações que 

conduzem a prática mural de Moá Cardoso, no exercício de um enaltecimento da 

imaginação, da intuição e da espontaneidade, com a arte acima da vida e o artista 

como um ser iluminado, diferente dos outros homens115. Existe a necessidade 

primeira de garantir meios financeiros rentáveis através de sua arte e, para isso, o 

artista administra suas escolhas, que passam a ser direcionadas por uma “harmonia” 

entre aquilo que o cliente espera e o que ele, enquanto artista, projeta e produz. 

Figura 85: Moacir Cardoso. Acrílica s/ parede (2018) – 325 x 200cm. 
Posto de Saúde Municipal (Vila do Maçarico, Bragança-PA). 

 

Foto: Acervo pessoal. Ano 2019. 

Os mesmos temas da produção em tela preenchem o portfólio dos murais, 

representados ora de forma realista, ora com o estilo que tornou Moacir conhecido 
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 CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. (Trad.) Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins, 2005, p. 43. 
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no meio artístico bragantino, de herança modernista. Todos com forte apelo 

decorativo, a sustentar uma prática burguesa de afirmação de posse da obra que 

ultrapassa os limites da tela ou do interior do ambiente e que, por sua vez, fez com 

que Moá se tornasse o pintor oficial dos muros e paredes (internas e externas) dos 

postos de saúde administrados pela Secretaria de Saúde Municipal a partir de 2018. 

A produção evidenciada neste capítulo foi selecionada metodologicamente, com 

vistas a analisar visualmente alguns murais executados pelo artista, no intuito de 

explorar ainda mais o universo simbólico e representacional das pinturas, 

relacionando-as aos espaços físicos que elas ocupam.  

Neste intuito, optei por analisar quatro painéis em três locais específicos: o “mural 

das sereias”, pintado na fachada de um centro de estética no núcleo comercial de 

Bragança, entre os anos de 2015 e 2018; o “Martírio de São Sebastião”, presente na 

parede de fundo do altar-mor da Igreja de São Sebastião, na pequena Vila de 

Caratateua (Bragança-PA); e finalmente, os murais que compõem a fachada do pub 

Adega do Rei, bar-museu temático e refúgio boêmio bragantino. 

  

TRÊS. PONTO. TRÊS/1 
MURAL DAS SEREIAS (2015-2017) 
 
A troca de energia dispensada por Moacir no ato da encomenda de uma pintura a 

ser executada sobre a parede se dá de maneira muito objetiva: ou o cliente define o 

que quer e indica caminhos iconográficos para o pintor seguir em seu projeto, ou o 

deixa livre para representar o que quiser. Um bom exemplo desta afirmação está no 

mural contemplado por este tópico, pintado na fachada do centro de estética Epiile. 

Encomendado pela proprietária da loja, admiradora do trabalho de Moá Cardoso, ela 

relata: 

Antes da pintura dele tinha um plotter com figuras adesivadas que 
apresentavam mulheres, que para mim eram quase artificiais. Explico 
melhor, eram fotos de mulheres que poderiam ser colocadas em qualquer 
lugar, sem nenhuma identidade com Bragança. Quando falei para ele que 
queria essa “pegada” mais regional, de imagens femininas mais ligadas à 
nossa realidade, acho que ele falou de sereias e na nossa conversa topei. 
São divinas, belas e esses conceitos também favoreciam a proposta do 
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negócio da Epiile, que era tornar as mulheres bragantinas ainda mais 
belas.
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No mural em questão, Moacir retoma a herança modernista: nas cores, na 

construção da figura não-realista, no uso do espaço compositivo. Da região mais 

profunda das águas, a figura sinuosa dos polvos entre planos de cor. Tartaruga. 

Cavalo-marinho. Peixes. Muito comuns na constituição da fauna marinha das praias 

regionais. 

Completando o sentido do tema, com metade dos corpos imersos na representação 

esverdeada das águas, dois grupos de sereias: as que usam camisetas coloridas e 

uma em particular a observar a cena com um espelho na mão direita. 

Figura 86: Moacir Cardoso. Acrílica e resina s/ parede (2015) – 470cm x 283cm. 
Fachada da Epiile, hoje extinta (Bairro do Centro, Bragança-PA). 

 

Foto: Natascha Penna. Ano 2015. 
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 Entrevistas realizadas com Natascha Penna entre os dias 21 e 23 de maio de 2019. 
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É notória a preocupação decorativa do artista, nas escolhas cromáticas e na própria 

constituição visual do tema, feita para agradar e atrair o gosto do público que 

frequenta o centro comercial bragantino. Mas existem questões muito pertinentes a 

observar nesta imagem, elementos que no decorrer dos anos passaram a constituir 

o repertório iconográfico de Moá Cardoso – como o uso da cor a criar variações 

tonais e a sinuosidade formal que causa um efeito visual de “caleidoscópio” – num 

sincretismo de símbolos figurativos que misturam a cultura natal do pintor – nas 

aulas do mestre Edmundo Simas, por exemplo – com aquela que o seduziu na 

maturidade, através da recorrência às temáticas locais e regionais paraenses. 

O fato de todas as figuras femininas serem negras não é por acaso. Configura-se 

como uma direta alusão à cor da pele negra e/ou amorenada que caracteriza boa 

parte dos nativos paraenses e baianos, traduzindo-se como uma referência cabal 

aos negros que compuseram tanto o território bragantino quanto o soteropolitano, no 

início de seus devidos processos de construção social.  

A cor da pele escolhida por Moá assinala simbolicamente as misturas, as trocas 

entre o Norte e o Nordeste, regiões de intensa atividade cultural e folclórica, que 

vestem o colorido durante várias fases do ano. Regiões-coloridas. Moacir sintetiza, 

na escolha de uma cor-quase-negra, seu sentimento de posse sobre as culturas que 

o compõem, seu modo de se ver no mundo e de falar das coisas que o constroem, 

seus referenciais recortados das partes que formam sua trajetória artística. Tudo é 

válido. 

Um dos exemplos dessa fusão de várias fontes é evidenciado na representação de 

uma sereia morena, com cabelos longos e negros, a fechar a margem esquerda do 

mural. Segurando um espelho, olhando para a cena, como uma mãe a zelar pelas 

criaturas e seus domínios (Figura 87). Uma primeira análise da imagem indicou as 

sereias e flores/árvores criadas pelo pintor naïf haitiano Fernand Pierre. Na tela 

Sereia com Espelho (Figura 88), na qual a imagem da sereia apresenta 

semelhanças visuais significativas nas cores empregadas e no aspecto decorativo, 

na composição vertical do corpo feminino com a cauda, além do fato de ambas 

segurarem um pequeno espelho com o movimento do mesmo braço, reforçando o 

desenho do perfil, que também é semelhante: 
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Figura 87: Detalhe da sereia 
(mural da Figura 86). 

 

Foto: Natascha Penna. Ano 2015. 

Figura 88: Fernand Pierre,  
“Sereia com Espelho”, óleo s/ tela. 

 

Fonte: https://www.tumblr.com/search/  

 

Moacir ratifica o uso da referência, de acordo com o que foi pedido por quem 

encomendou: 

O A. me procurou e disse “Moacir, eu quero que você faça uma sereia 
negra, eu não quero sereia branca [...]. Eu tenho a referência aqui de um 
pintor haitiano, mas eu quero que você faça a sua sereia, mas dentro da 
modalidade do trabalho dele”. Eu já conhecia o trabalho dele, mas nunca 
havia pensado em usar como referência, então eu segui mais a 
necessidade do A. de seguir essa sereia como referência.
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Desta forma, Moacir projetou suas sereias com base nos referenciais entregues 

pelas pessoas responsáveis pela encomenda, sem abrir mão de suas próprias 

memórias e repertório simbólico acerca do tema. Em outra tela do pintor haitiano é 

possível estabelecer uma analogia compositiva/formal com o grupo central de 

figuras vestidas, sendo possível identificar certos simbolismos que evocam um 

referencial modernista com discreta influência da arte naïf. 
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Figura 89: Sereias 
(Detalhe do mural da Figura 86). 

 

Foto: Natascha Penna. Ano 2015. 

Figura 90: Fernand Pierre, “Sereias com 
árvores e flores”. Óleo s/ tela. 

 

Fonte: https://coolculturegram.org/post/  

No paralelo proposto nas Figuras 89 e 90, as semelhanças são ainda mais 

evidentes: na recorrência à figura de uma árvore central, como a acolher as duas 

sereias; na posição horizontal das caudas, a formar um desenho sinuoso idêntico ao 

da pintura de F. Pierre; na água azulada que fecha metade do espaço; na figura 

feminina que segura uma flor com a mão esquerda. 

Paralelos culturais que se imbricam na visualidade ingênua das figuras e no modo 

colorido de compor o espaço compositivo, que, por maior referencial contido, 

assegura o caráter de obra, pelo aspecto original com que manipula os dados 

visuais contidos naquilo que comumente é chamado de “modelo”. 

No sentido de compreender as possíveis justaposições e conversões culturais que 

existem por trás de uma dada representação deste tipo, a sereia de Moacir também 

nos possibilita refletir sobre algumas conexões, desde as visões mais clássicas das 

sereias até personagens femininas populares do folclore brasileiro, como a Iara, 

além de divindades das águas que compõem o panteão dos orixás africanos, como 

as senhoras Iemanjá e Oxum118 (Figura 91), que por vezes também são 

representadas como sereias. 
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 Também chamada de “Mãe-d’água”, a Iara é uma figura mitológica comum aos relatos orais de 
pescadores da região bragantina; suas características serão devidamente abordadas no quarto 
capítulo desta pesquisa, bem como sua devida associação com essas yabás. 
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Figura 91: Dispositivos referenciais de interpretação: conexões. 

   

À esquerda: Iara (Fonte: br.pinterest.com/fishersolberg) 
Ao centro: Luiz S. Folgueira, “Oxum Sereia”- acrílica s/ tela (Disponível em: www.lfolgueira.com) 

À direita: Iemanjá Sereia (Fonte: br.pinterest.com/pin/576179346059705018) 

 

As sereias pintadas por Moá propõem outra maneira de imaginar o mito e o lugar 

onde descansam, fundando com isso uma das formas de refletir sobre a visualidade 

do dispositivo artístico no contemporâneo, proporcionando ao olhar novos 

instrumentos de captura e encontro. 

Tais análises acerca da visualidade da pintura em questão apresentam uma série de 

elementos compositivos que integram uma espécie de “jogo” de possíveis 

referenciais, naturalmente buscados e pensados pela percepção do espectador que 

se dispõe à proximidade, ao encantamento e ao encontro com a imagem. É 

importante trazer à tona novamente a relação triádica manifesta na segunda seção 

desta tese, indicativa de uma relação sincrônica entre artistadispositivopúblico, 

que, comovidos pela percepção da cidade, aplicam juízos imediatos de aferição 

estética, a partir de seus filtros culturais. 

Naturalmente, todo esse conjunto de ações instantâneas à experiência assegura 

uma das características mais pertinentes dos dispositivos artísticos em questão: ser 

um direcionador do modo de entender uma dada realidade imagética, fundando 

juízos artísticos próprios do lugar que o dispositivo ocupa. O mural, a pintura 
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externa, passa a ser um direcionador do modo de perceber a arte, a pintura e o 

trabalho de um determinado artista, como neste caso é o de Moacir Cardoso, 

orientando e instaurando culturalmente uma compreensão mais consistente do 

modo de pintar do artista, o seu “rastro reconhecível”: 

Em geral, dois aspectos estão implícitos na noção de “obra de arte”: a) o 
autor realiza um objeto completo e definido, segundo uma intenção bem 
precisa, aspirando uma fruição que o reinterprete assim como o autor o 
pensou e quis; b) o objeto, no entanto, é desfrutado por uma pluralidade de 
fruidores e cada um deles levará ao ato de fruição as próprias 
características psicológicas e fisiológicas, a própria formação ambiental e 
cultural e as especificações da sensibilidade que as contingências imediatas 
e a situação histórica comportam [...].
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As palavras de Umberto Eco bem se aplicam a esta análise, de uma obra exposta 

para a cidade, passível à percepção e interpretação de um número imensurável de 

espectadores-transeuntes do centro comercial de Bragança entre os anos de 

funcionamento da loja da qual fazia parte. 

A partir da pintura – o “mural das sereias” – ao menos três funções podem ser 

pensadas, a princípio, no intuito de uma verificação mais ampla das qualidades da 

obra em questão: 1-decorativa, pela forma como o espaço compositivo foi 

organizado, no que se refere ao uso da cor e à apresentação das formas; 2-

publicitária, pelos objetivos direcionados pela proprietária da loja, propósitos que 

buscaram conectar a necessidade de vender a imagem de um empreendimento 

comercial que prezava por enaltecer a beleza feminina regional; 3-artística, no 

sentido apontado por Eco, de uma imagem engendrada no projeto de fruição tanto 

do artista, quanto do espectador, direcionadora de juízos estéticos que indicam uma 

das formas de perceber e converter os signos culturais regionais/nacionais em 

imagem-primeira, ou seja, imagem-dispositivo, imagem-arte. 

Marcado pela intencionalidade de recriar os próprios signos que constituem seu 

repertório imagético, seu banco de dados, Moacir funda imagens a partir das 

misturas emprestadas do mundo, de suas memórias, da cidade. 

Por seu trabalho com murais espalhados na cidade bragantina e arredores – vilas e 

distritos – o pintor busca completar o que lhe falta para que a experiência da vida 
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 ECO, Umberto. A Definição da Arte. (Trad.) Eliana Aguiar. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2016, p. 
153-154. 



 | 189 O Encontro: Moacir, memórias e semioses

 

seja mais amena e leve, no sentido de cada vez mais conseguir espaço para a 

visibilidade de seus trabalhos. Naturalmente, as sereias de Moá Cardoso suscitam 

conexões com uma série de outros dispositivos artísticos já inscritos na história da 

pintura brasileira, ora por seus aspectos temáticos, ora por seus aspectos 

estilísticos. Remeter a estes referenciais e tantos outros possíveis não se configura 

aqui como um exercício comparativo entre as sereias de Moá Cardoso e dos demais 

dispositivos intuídos, buscando um falso e superficial juízo de valor. 

Concebe-se, no entanto, como um movimento próprio e natural da análise e 

interpretação de qualquer obra, quando o cérebro busca signos já inclusos na 

bagagem perceptiva do espectador para então otimizar a compreensão da obra 

diante de si: 

Sempre procuramos aquilo de que carecemos, e uma obra de arte nunca é 
uma coisa em si, fora da realidade humana; ela sempre requer uma 
interação com um espectador. Descobrimos o significado de uma obra de 
arte, mas também lhe doamos significado.
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Esse sentido de reciprocidade interpretativa, evidenciado nas palavras de Ernst 

Fischer ao refletir sobre a interpretação de uma pintura, é indicador da prática de 

leitura/análise visual demonstrada até aqui, no que diz respeito a buscar significados 

para além daquilo que se vê representado, tentando fazer o maior número de 

conexões visuais possíveis a partir da pintura que está sendo interpretada. 

No caso de uma obra dada à cidade – onde temos apenas um “pedaço de tempo um 

tanto fugaz” para ver, perceber, interpretar – convém intensificar o contato, se dispor 

a passar pelo lugar várias vezes, rever com esmero, registrar, concretizando o 

encontro com a obra. 
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 FISCHER, Ernst. A Necessidade da Arte. (Trad.) Leandro Konder. 7ª ed. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1979, p. 161. 
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Figura 92: Dispositivos referenciais de interpretação: conexões. 

  

 

Esquerda acima: John William Waterhouse, “A Sereia” (1900). Óleo s/ tela - 96,5cm x 66,6cm 
Direita acima: Theodoro Braga, “Fascinação de Iara” (1929). Óleo s/ tela. 

Centro abaixo: Antonio Volpi, “Sereia” (1960).   

 

Nesse movimento de retorno à imagem, novos significados e cruzamentos surgem, 

potencializando ainda mais a compreensão do que aquela dada imagem requer. É 

na conclusão deste processo que se dá a afirmação do dispositivo artístico, visual, 

passando este a determinar futuras análises, num ciclo de interpretações e 
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significados ad infinitum. As obras destacadas na Figura 92 ligam-se ao mural das 

sereias de Moacir Cardoso pela ordem do dispositivo que um dia também foi criado 

para orientar o sentido representativo acerca do tema “sereia”, sendo cada uma 

delas um agente visual direcionador há seu tempo. Além destas, muitas outras 

possibilidades referenciais imagéticas existem, aguardando o momento em que suas 

presenças espectrais serão recorridas pela mente que interpreta uma determinada 

imagem artística. 

 

TRÊS. PONTO. TRÊS/2 
O MARTÍRIO DE SÃO SEBATIÃO (CARATATEUA) 
 

A temática religiosa não se constitui como maioria no trabalho de Moacir Cardoso. 

Praticante do Reiki121, do Santo Daime122 e filho de Logun Edé123 (Lógunède, no 

iorubá), o artista construiu suas veias religiosas com o contato e participação de 

várias doutrinas, dentre elas a católica, a evangélica e a budista. Apesar de seu 

distanciamento das instâncias religiosas mais tradicionais da cidade, Moacir ainda é 

muito requisitado pelos padres locais para pintar murais internos e externos com 

temas bíblicos. 

A pintura que compõe a parede de fundo do altar-mor da Igreja de São Sebastião, 

localizada na Vila de Caratateua – distante a 15,2 km do município bragantino – 

configura-se como um trabalho a ser destacado por assinalar uma das temáticas 

trabalhadas pelo artista em seus contatos com as autoridades católicas municipais.  

                                                      
121

 Técnica terapêutica japonesa criada em 1922 pelo monge budista Mikao Usui, que prega a 
existência da energia vital universal (“ki”), manipulada pelas mãos e canalizada nos Chakras (centros 
de força distribuídos pelo corpo). (Disponível em: http://www.reikieterapia.com. Acesso em 
03/06/2019). 
122

 Movimento religioso fundado pelo neto de escravos Raimundo Irineu Serra, no início do século XX. 
Característico do interior da Floresta Amazônica, seu ritual é de cunho eclético, reunindo uma série 
de tradições, entre elas católica, espírita, indígena, fazendo uso do chá conhecido como ayahuasca 
(vinho das almas), que contém propriedades enteógenas, de expansão da mente e encontro com o 
“eu interior”. (Disponível em: www.santodaime.org/site/religiao-da-floresta/o-santo-daime/. Acesso em 
03/06/2019) 
123

 Logun Edé, orixá masculino da pesca e da caça, filho de Oxóssi e Oxum e por isso considerado 
um dos mais belos. Segundo a mitologia africana, durante seis meses apresenta características 
masculinas e nos seis meses restantes, femininas. (Disponível em: www.iquilibrio.com/blog/ 
espiritualidade/umbanda-candomble/tudo-sobre-logunede/. Acesso em 03/06/2019). 
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Por suas palavras, Moacir enfatiza um “estado de espírito” no qual imerge quando é 

contratado para pintar temas religiosos: 

[...] Quando eu estou pintando santidades o meu estado emocional 
modifica. Quando você está pintando uma arte, você está pensando “Vou 
pintar uma coisa que eu gosto, porque estou pintando meu estilo e estou 
fazendo referência ao que eu gosto de fazer [...], então vou fazer minha 
vontade com a vontade do cliente”. Mas quando você pinta santidades, não 
se fixa muito no “aqui é meu”, “aqui é teu”, porque você está pintando uma 
história.

124
 

Através da Figura 93, é possível perceber que o artista optou por pintar essa história 

de forma naturalista, abrindo mão do estilo que mais gosta de pintar. Na grande 

parede, a pintura agrega os elementos próprios da arquitetura sem anulá-los, mas 

também sem inseri-los de maneira a justificar sua presença na composição, o que 

nos leva a uma primeira constatação: que a paisagem de fundo existe em função da 

imagem do personagem principal, mas não para os demais elementos que 

compõem a estrutura física da parede pintada – um crucifixo, acima do nicho com a 

imagem de Nossa Senhora de Nazaré; uma pequena prateleira de madeira com um 

vaso de flores; um resplendor dourado de madeira, que orna e evidencia o sacrário; 

além de uma pequena luminária situada próxima a este último. 

Figura 93: Moacir Cardoso. Acrílica e resina s/ parede (2018) – 605cm x 458cm. 
Igreja de São Sebastião, Vila de Caratateua (Bragança-PA). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 
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 Entrevista realizada com o artista no dia 08 de maio de 2019. 
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Mas a composição pensada por Moá não ressalta estes símbolos. A paisagem que 

preenche toda a extensão da parede quase os “camufla”, ressaltando discretamente 

a função de cada um em meio à representação do entardecer. A figura do santo é 

destacada à direita, em relação ao nicho da “santinha”, sendo encoberto pela 

estrutura soberana do altar principal. 

O detalhe da figura de São Sebastião é uma particularidade basilar em meio à 

extensa paisagem. A respeito dela – da visão geral da paisagem – não existem 

muitos elementos inovadores, no sentido iconográfico da cena, já que se trata da 

representação de um cenário desértico e rochoso, com um céu pintado à 

semelhança de outras tantas paisagens que Moacir pintou: uma metade horizontal 

protagonizada pelo azul e a outra metade preenchida por nuvens amareladas que se 

espalham de uma extremidade a outra, num jogo de cores complementares que 

caracterizam o aspecto decorativo no qual trabalha o artista. Completando o jogo 

visual do ambiente criado para o santo, árvores e um grande rochedo: 

Bem, a pintura do Seu Moacir é boa porque é a imagem do nosso santo 
padroeiro. A nossa comunidade é dedicada a São Sebastião e no ano 
passado nós tivemos a proposta de fazer uma pintura na parede ao fundo 
da igreja e foi pensado várias ideias, inclusive de anjos e outras coisas, mas 
foi decidido que seria pintada a imagem do nosso santo padroeiro no seu 
martírio. Na minha opinião, ficou muito bonito, as pessoas vem tirar foto da 
igreja, porque antes era só um fundo azul, sem nenhuma figura e a pintura 
do Seu Moacir tem a ver com a nossa fé [...]. A comunidade achou muito 
bonito mesmo, gostou muito da pintura [...]. Depois dessa, outra igreja 
contratou ele para fazer outro trabalho [...].

125
 

 

As palavras do responsável pela parte administrativa da igreja indicam muito bem 

que tipo de relação a comunidade católica que frequenta o lugar pensa sobre a 

pintura: São Sebastião representado em seu martírio. O santo como representação 

da “fé” e da “força” das pessoas que frequentam a igreja. O critério de beleza dado 

pela crença no poder de proteção do santo. 

Moacir utiliza os referenciais clássicos, italianos, ressignificando-os, pintando um 

homem de cabelos negros e olhos azuis, compenetrado na dor física causada pelas 

flechas cravadas em seu corpo: 
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 Entrevista com o Sr. Nil Brito, responsável pela Igreja de São Sebastião, concedida em 08 de maio 
de 2019. 
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Figura 94: Imagem de São Sebastião 
(detalhe do mural da Figura 93). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 

Figura 95: Representação católica de São 
Sebastião, usada para divulgação em cartazes e 

panfletos. 

 

Fonte: santo.cancaonova.com/santo/ 

 

É notória a recorrência a uma imagem popularizada pela própria igreja católica, 

divulgada em pequenos panfletos e cartazes comemorativos. A figura exposta na 

Figura 95 foi sua principal referência: 

Essa imagem costuma ser meu referencial. Não é a primeira vez que pinto 
São Sebastião e durante anos minha referência sempre foi essa imagem. E 
agora é já está meio presa no subconsciente, na memória, tanto que cada 
santo que pinto nunca sai igual ao outro. É igual os Cristos que pinto, posso 
pintar na mesma proporção, a face do mesmo jeito, mas nenhum sai com a 
mesma expressão que o outro. Mas esse “santinho” é um clássico, as 
pessoas pedem desse jeito, não tem “para onde correr”.

126
 

  

Moacir recorre à imagem que se tornou popular no meio católico como sendo aquela 

que representa o martírio de São Sebastião, operando num processo artístico que 

visa tanto agradar aqueles que encomendaram a obra, como também aqueles que 

                                                      
126

 Entrevista realizada com o artista no dia 08 de maio de 2019. 
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frequentam a igreja e entendem a pintura como um indicativo de uma representação 

sagrada do mártir romano. 

Todavia, a representação criada por Moacir transita num solo simbólico da figura 

“ingênua” que oscila entre a realidade e o drama, no sentido de uma concepção 

menos idealizada da figura humana, na qual o sofrimento do personagem, por ter 

sido condenado à morte por sua condição cristã  , é evidenciado no olhar entristecido, 

na boca entreaberta – como a simular um último suspiro de vida – na posição 

levemente inclinada da cabeça, em sinal de desolação: 

Figura 96: Dispositivos paralelos de análise visual: São Sebastião. 

  

 
 

Em meio às pinceladas de cores intensas, Moá Cardoso distancia-se da estética 

idealista do marketing católico para sugerir uma representação mais humanizada do 

santo, representado em seu primeiro martírio, quando seu corpo foi crivado por 

flechas, acusado pelo imperador Diocleciano de traição, no século III. Distribuídas no 

peito, abdômen e perna, todas demarcando o lado esquerdo do corpo, as flechadas 

expõem o sangue e a ferida, com uma disposição encarnada da pele que é 

perfurada para além de sua superfície anatômica. 

Pela pintura, Moacir expõe o martírio do santo que foi sacrificado porque não admitiu 

renunciar à sua fé cristã. A ferida aberta pela flecha convence em sua 

representatividade carnal: 
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Figura 97: Feridas de São Sebastião (detalhe do mural da Figura 93). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 

 

Discretamente, o sangue brilha, lateja, escorre, envolve. Com intenção e compaixão 

pela história, alheio à frieza da referência utilizada, Moacir indica seu encontro com o 

encarnado, não sob a concepção de beleza pictórica balzaquiana127, mas sua 

própria: 

[...] Quando estava pintando São Sebastião, estava muito ligado nessa 
história: “Por que ele passou por isso?”, “Como ele passou por isso?”, “Se 
ele passou por isso?” [...]. Então esse sentimento que a gente vai 
recebendo quando pinta santidades, eu acho muito interessante. Onde está 
a verdade, onde está a fragrância da mentira, o que é que a gente pode 
acreditar ou não acreditar. Então é melhor deixar o sentimento fazer 
história, né? Então eu me entrego ali para que o sentimento faça história. 
Então esse sentimento é interessante, porque vai deixando aquela “faísca” 
de verdade, justamente naquelas coisas que se tornam pontos duvidosos.

128
 

 

Desta forma, a figura de São Sebastião pintada por Moacir no extenso mural interno 

institui a sua verdade por meio da necessidade de eloquência da imagem. O 

personagem, sozinho em meio à paisagem, sustenta seu discurso e seu “espírito” 

felizmente não herda o DNA de sua principal referência. Moá Cardoso pinta o mártir 

em sofrimento complacente, doloroso, mas sereno, acreditando na sobrevivência de 

sua fé em detrimento de seu corpo físico. 
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 BALZAC, Honoré de. A Obra-Prima Desconhecida. In: DIDI-HUBERMAN, Georges. A Pintura 
Encarnada. (Trad.) Oswaldo Fontes Filho e Leila de Aguiar Costa. São Paulo: Escuta, 2012. p. 148-
178. 
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 Entrevista realizada com o artista no dia 08 de maio de 2019. 
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Três flechas aparecem cravadas em seu corpo. Ele pisa sobre um chão pedregoso. 

Uma árvore quase sem vida lhe ampara. A paisagem ao fundo contrasta por 

apresentar um vigor que está sendo retirado do primeiro plano: árvores frondosas e 

coloridas apresentam-se à frente de um entardecer amarelo. Não é noite. Ainda há 

luz! Em sua preocupação decorativa, Moacir elabora contrastes simbólicos sutis 

para representar uma experiência de quase-morte. 

Figura 98: Martírio de São Sebastião (detalhe do mural da Figura 93). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 

 

Sem se distanciar da imagem do santo impressa no panfleto, Moacir narra a sua 

versão em imagem. Nela, a imagem do soldado foi negligenciada em função da 

evidência de uma santidade apelativa, do servo de Deus em conformidade com seu 

desígnio, que aparenta lamentar, mas não sofrer com a dor física causada pelas 

flechas. No mural pintado na Igreja de São Sebastião, em Caratateua, Moacir pinta 

um santo dotado de humanidade, que padece por sua sorte não desejada, 

encomendada pela mesma Igreja a que serviu como capitão.   

Destarte, podemos nos permitir a associar a outros referenciais visuais, que não 

foram narrados por Moacir como indicativos diretos, mas são possíveis no âmbito da 

interpretação. As figuras criadas por Mantegna (1431-1506) e Botticelli (1445-1510), 
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diferenciam-se a respeito das sensações que priorizam. Botticelli (Figura 100) expõe 

um santo heroico que, do alto de sua magnitude espiritual e beleza virtuosa, olha 

com indiferença e altivez para o espectador, desafiando a sensação de angústia que 

a pintura pode causar pela visão das flechas inteiramente cravadas no corpo do 

personagem. 

Figura 99: Andrea Mantegna. “O Martírio de São 
Sebastião” (1459). Painel. 68cm x 30cm. 

Kunsthistorisches Museum (Viena, Áustria) 

 

Fonte: http://mundodelmuseo.com/ficha.php? 
id=180. 

Figura 100: Sandro Botticelli, “São Sebastião” 
(1474). Têmpera em madeira. 195cm x 100cm. 

Gemäldegalerie (Berlim, Alemanha) 

 

Fonte: https://www.alamy.com/sandro-botticelli-
1445-1510-st-saint-sebastian-1474-der-hl-

sebastian-image182581354.html. 

 

O São Sebastião de Botticelli parece posar para o espectador, por tanta indiferença 

que a figura expõe ao fato de “estar amarrado” e com seis flechas fincadas em seu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gem%25C3%25A4ldegalerie_(Berlin)&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhYRY3QT-amLMPmvxufw5zeK9TYqA
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corpo. Ele também está atado a uma árvore, mas seu semblante é de soberania e 

indiferença à dor. 

Por sua vez, a representação de Mantegna (Figura 99) chama a atenção pela 

profusão de elementos expressivos: na fisionomia suplicante do rosto atravessado 

diagonalmente por uma flecha, no corpo sobrecarregado de perfurações, contorcido 

pela dor e pela agonia do objeto estranho à pele e à carne. Mantegna cria a imagem 

severa do homem vitimizado pela intolerância contra sua fé, a olhar para cima, como 

a pedir misericórdia por si e compaixão por seus agressores. No cenário, cidade e 

céu, como a lembrar das naturezas em disputa: espiritual e humana. 

Moacir não teve as duas pinturas renascentistas em seus referenciais visuais para 

compor São Sebastião. Na criação de seu martírio, operou de acordo com a vontade 

de seus clientes católicos, cuja única proposta análoga entregue foi a imagem 

costumeira do santo, impressa em um panfleto. Por se tratar de uma imagem 

clássica, os paralelos iconográficos são inevitáveis, numa busca de compreensão 

mais ampla do modo de organização mental do artista autodidata ao elaborar uma 

dada composição visual sempre que solicitado. 

Existe aqui um amálgama de informações, reunidas por Moacir, que se integram 

para criar a pintura, ora referenciais externos, ora aqueles que sua memória lhe 

devolve. O artista coleciona uma série de figuras e narrativas visuais – cada uma 

com sua “faísca de verdade” – derivadas de mais de duas décadas de trabalho 

intenso em Bragança, um acervo formado pela prática e pela necessidade constante 

de “viver da arte” num município turístico que ainda não criou nenhum tipo de 

política pública que incentive a produção dos artistas locais. 

Na necessidade e na experiência, São Sebastião foi pintado com a sinceridade de 

quem aprendeu a construir a anatomia da figura humana observando tanto padrões 

estéticos clássicos quanto aqueles que a realidade lhe oferece visualmente. A expor 

sua resignação e complacência, como a suspirar arduamente pela dor das flechas 

perfurando seu corpo, remete à agonia do santo pintado por Mantegna (Figura 99), 

preservando também a altivez daquele representado por Botticelli (Figura 100). 
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Em meio à solidão desértica do personagem preso à árvore, Sebastião revela uma 

dose de humanidade: na pele e na modelagem do corpo, nas feridas expostas, na 

resiliência da dor em contraste com o entardecer. Moacir chega à história do santo 

que foi soldado romano para salvar cristãos que professavam sua fé e, na 

representação do martírio, demonstra seu apreço pela história do outro sem abrir 

mão das imagens que sempre o acompanharam em sua história. 

 

TRÊS. PONTO. TRÊS/3 
MURAIS DO BAR-MUSEU ADEGA DO REI 
 

É difícil passar pela Rua Vigário Mota, em Bragança-PA, e não ter a percepção 

provocada pela visualidade do Bar Adega do Rei. Com 25 anos de fundação e 

conduzido até hoje por Jader Turiel, seu proprietário, o pub é um dos atrativos 

turísticos da cidade e reconhecido por seus frequentadores como um bar-museu, por 

apresentar em seu interior uma soma de mais de cinco mil itens, desde vinis e 

pedaços de máquinas/meios de transportes, até utensílios domésticos antigos. 

Figura 101: Fachada do Bar Adega do Rei (Bairro do Centro, Bragança-PA). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 
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Esta análise, no entanto, delimitar-se-á às duas pinturas presentes nas laterais da 

entrada do bar, ambas de autoria de Moacir Cardoso e produzidas no ano de 2018. 

Segundo o relato do proprietário, são paredes que revezam pinturas do artista desde 

o ano de 2006 e atualmente apresentam dois murais figurativos: O primeiro, ligado 

ao retrato do proprietário, amigo pessoal de Moacir; e o segundo, relacionado à 

paisagem natural da praia de Ajuruteua. Idealizadas em comum acordo entre artista 

e proprietário, as pinturas revelam ainda mais a veia versátil do pintor em obras de 

aspecto figurativo e reforçam algumas linhas estéticas na representação da figura 

humana analisadas até aqui: 

Esses painéis são reformulados de acordo com o momento. Às vezes nós 
estamos falando de um tema que está influente na cidade ou nacionalmente 
[...], esse já é o quinto ou sexto que eu mudo aqui na frente. Então, esse é o 
processo, eu chamo o Moacir, falo a minha ideia e pergunto o que ele acha. 
A gente senta aqui, pega uma caneta ou um lápis, um papel para rabiscar, 
ele vai perguntado o que eu acho. Então, o processo é assim, uma criação 
da mente do artista como proprietário [...]. Eu gosto do Moacir porque ele já 
quer resolver, isso que dá ânimo [...]. Aí a gente marca um dia, porque eu 
tenho que estar aqui com ele para dar uma assistência, um pincel, uma 
tinta, uma escada, para que as coisas fluam e ‘aconteça’ com segurança 
[...].
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É interessante destacar, a partir da fala do proprietário do bar, a generosidade que 

existe entre ambos – Moacir e Jader – no processo de criação das pinturas, ao 

compartilhar ideias e ajustá-las a favor de uma concepção conjunta, fazendo do 

resultado a representação do trabalho mental de ambos que planejam, pela fachada, 

provocar experiências de fruição/contemplação/gosto pela arte não só naqueles que 

frequentam o local em si, mas também aos que trafegam pela estreita rua no qual 

está situado. Nisso reside uma preocupação direta com o provável espectador, 

transeunte, vivente da cidade, no sentido de criar uma imagem que, para além do 

simples juízo de gosto guiado pelo senso comum, convença e informe por meio de 

sua visualidade explícita, elementos e simbolismos contidos: 

Em geral, dois aspectos estão implícitos na noção de “obra de arte”: a) o 
autor realiza um objeto completo e definido, segundo uma intenção bem 
precisa, aspirando uma fruição que o reinterprete assim como o autor 
pensou e quis; b) o objeto, no entanto, é desfrutado por uma pluralidade de 
fruidores e cada um deles levará ao ato de fruição as próprias 
características psicológicas e fisiológicas, a própria formação ambiental e 
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 Entrevista com o Sr. Jader Turiel concedida no dia 06 de junho de 2019. 
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cultural e as especificações da sensibilidade que as contingências imediatas 
e a situação histórica comportam [...]”.

130
 

 

Os aspectos expostos por Umberto Eco na citação anterior indicam justamente a 

característica informativa da obra de arte e a arbitrariedade de que dispõe o 

espectador no ato de fruição, justificando a preocupação de Jader e Moacir ao 

criarem os painéis que “decoram” a fachada do Adega. O primeiro deles é o exposto 

na Figura 102: 

Figura 102: Moacir Cardoso. Acrílica e resina s/ parede (2018) – 340cm x 240cm. 
Bar Adega do Rei, Bairro do Centro (Bragança-PA). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 
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A representação de uma fachada preenche a metade esquerda. Fachada sobre 

fachada, torna-se a designação desta pintura. Moacir demarca o retrato de Jader – o 

proprietário – entre a bidimensionalidade de uma porta e a tridimensionalidade do 

poste que sustenta a placa de divulgação do local. Aparece em pé, como um 

sentinela a guardar a entrada, ou como um nobre bon vivant que aguarda 

calmamente ser privilegiado pelo direito ao flerte. Ele encara o passante, o visitante, 

o cliente. De braços cruzados e expressão serena, descansa seu corpo ao lado da 

porta, com a convicção de um dominador: 

[...] Nesse dia a gente ‘tava’ com essa noção de mudar o painel das 
crianças, que era o anterior [...], colocamos a ‘casa da Neguinha’, que é 
como o Moacir fala. Mas a gente precisava colocar uma personagem ao 
lado dela [...] e o Moacir sugeriu: “Vamos te retratar” [...]. Eu mandei uma 
foto 3X4, ele me retratou e antes dele terminar já tinha gente ‘batendo’ foto. 
Era umas quatro horas da tarde, porque a gente começa cedo, por volta de 
nove horas [...]. Antes de ele terminar as pessoas já estavam me 
reconhecendo. Então depois disso aí a cidade toda, inclusive em facebook, 
o ‘cara’ me manda: “Olha, eu passei lá e te vi”. Aí mandam a foto [...]. Isso 
que é o gostoso, porque você faz uma coisa que se sente bem e faz as 
pessoas bem, a favor da arte.
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O retrato de Jader domina a cena e, para os frequentadores do bar, é difícil ignorar a 

semelhança nos traços anatômicos, gerando uma identificação imediata entre a 

pessoa e a figura, numa relação de atribuição imagética entre o real e o 

representado sem, no entanto, um anular o outro na compreensão de que observa: 

[...] ao representar um objeto, a exterioridade deste passa a estar totalmente 
presente através da operação que o delineou. Nada do objeto vem ferir ou 
fere a captura e o armazenamento de sua plena presença pelo espírito. Não 
é que o objeto não apresente resistência; é que a Representação é a 
operação que desfaz qualquer resistência porque produz os meios de 
dominação. Todo o objeto em toda a consciência... É uma relação sujeito-
objeto transparente por excelência [...].
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A afirmação de Huchet surge por meio da análise de conceitos fenomenológicos de 

base husserliana, explorados na filosofia de Emmanuel Lévinas (1906-1995) ao 

ponderar sobre o reino da Representação. Não se trata aqui de cogitar 

detalhadamente as primícias antropológicas do termo em Lévinas – o que 

certamente resultaria em uma extensa discussão – mas de pensar em como a 
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presença/manufatura das figuras representadas orientam o modo de percepção da 

arte nos dispositivos registrados para esta análise em particular, passando a 

direcionar dois tipos de percepção: 1- daqueles que conseguem perceber 

separadamente a pessoa “Jader” e o retrato “do Jader” pintado sobre a parede; 2- 

daqueles que, imersos numa percepção unificada de que “arte e vida” são uma só, 

associam diretamente o proprietário retratado à imagem pintada na parede, 

passando a atribuir a imagem de um ao outro, agindo no terreno ardiloso da 

substituição de um pelo outro. 

Figura 103: O proprietário do Bar Adega do Rei, Sr. Jader Turiel, com seu retrato pintado (detalhe). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019 (imagem autorizada). 

Para Jader, o retratado, esse movimento de substituição imagética operada pelo 

espectador/cliente do bar é considerado normal, a partir do ponto em que sua 

identidade passa a ser (re)conhecida pela representação de sua imagem, pintada na 
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cena. O retrato, a pintura, passa a ser um dispositivo artístico daquele que se deixou 

retratar, terminando por ter sua visualidade diretamente ligada à materialidade 

daquele que a gerou. Não se trata da representação de alguém que um dia existiu 

ou simplesmente foi idealizado arbitrariamente, mas do proprietário daquele lugar 

específico onde a pintura está e que impregna diariamente a rotina do bar com sua 

presença. 

Neste mesmo sentido age à percepção a figura que completa a cena do retrato: uma 

mulher que observa o movimento da rua e descansa sua cabeça sobre a mão, como 

a esperar por seu “bem-querer”: 

Figura 104: Mulher na janela (detalhe do mural, Figura 101). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 
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Com olhos amendoados e bem abertos, a figura da mulher repousa na janela. Olha 

a rua, imersa em pensamentos, talvez sobre uma espera. A mulher pintada por Moá 

Cardoso acompanha o retrato do homem ao seu lado. Ela dentro, ele fora, como a 

reproduzir uma arcaica mentalidade machista. A mulher espera com aparente 

indiferença à presença do sujeito ao lado. Abaixo de sua janela, uma bicicleta 

aguarda o momento de saída, lembrando a mulher de seu caráter bidimensional e 

imóvel. Inevitavelmente, os dispositivos referenciais de interpretação surgem: 

Figura 105: Dispositivos referenciais de interpretação: conexões. 

  

À esquerda: Boneca namoradeira, escultura em gesso (https://mobilept.decoclub.net/decoracao-em-
geral/). À direita: B. Esteban Murillo, “Duas Mulheres na Janela” (1655). Óleo s/ tela (125cm x 104cm) 

  

Como uma namoradeira na janela (esquerda da Figura 105), a mulher de pele 

morena representada por Moacir encara o espectador, como a pedir por uma 

atenção, uma conversa, um passeio. Sua presença distrai o olhar para a omissão do 

obscuro espaço interno atrás de si, contrastante com o conjunto de cores que a 

figura dela revela. Contraste sígnico: somente traço, forma e cor. A cabocla 

representada por Moá remete também às faceiras personagens à janela pintadas 

por Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), expoente do barroco espanhol, na 

condição da mulher interna a casa, que se debruça sobre a janela para buscar o 

encantamento do mundo. Buscam a atenção do espectador e, sorrateiras, esperam 

o olhar que irá despi-las fenomenologicamente. 
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Deste modo, a contemplação torna-se ação do espírito e não um ato meramente 

ocular. Percebemos cada figura a partir do encantamento e do encontro. A mulher 

seduz, o retrato seduz, o conjunto da fachada seduz: 

Nessa medida, toda percepção é uma comunicação, uma comunhão, a 
retomada ou o acabamento, por nós, de uma intenção alheia ou, 
inversamente, a realização [...] de nossas potências perceptivas e como um 
acasalamento de nosso corpo com as coisas”.

133
 

  

Retomamos, enfim, à ideia do dispositivo artístico que, na cidade, desafia o olhar 

habituado às coisas comuns e corriqueiras, propondo a comunhão com o 

acontecimento do mundo por meio da percepção, como apresenta Merleau-Ponty. 

As personagens representadas na fachada esquerda do Bar Adega do Rei convidam 

a entrar no objeto, na imanência, na imagem. Com tinta e resina Moacir, insinua uma 

cena de flerte, sedução e cumplicidade, como entre as mulheres de Murillo: 

[...] na parte que eu pintei o Jader, ele queria que eu pintasse ele bem 
mocinho ao lado de uma morena na janela. Só que deu um problema sério 
porque a mulher do Jader ficou com ciúme da morena pintada na janela. Aí 
todo dia ela pergunta “Quando é que vão tirar essa mulher daí?”, então eu 
digo “Segura teu ciúme que só vou tirar essa morena daí quando a chuva 
passar!” (risos).
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A região bragantina não tem estações climáticas definidas, restando somente 

períodos de muita chuva, de muito sol ou os dois. Portanto, de janeiro a junho 

Moacir quase não executa murais externos por causa das intensas chuvas. De ano a 

ano, as pinturas da fachada do bar são revitalizadas ou reformuladas, com novos 

temas, novas comédias. 

A pintura da fachada direita representa outra narrativa referente à história dos dois 

amigos, artista e proprietário. A pintura que narra a fábula das duas caveiras 

surfistas sugere uma lógica de percepção diferenciada daquela direcionada para o 

mural do retrato. Nesta, existe uma paisagem clara e azul que representa Ajuruteua, 

praia banhada pelas águas salgadas do Atlântico, com ondas revoltas na maré alta, 

onde a prática de surf e outros esportes são frequentes nos meses de sol intenso. 

Com certa dose de bom humor, Moacir representa as duas caveiras em pé a segurar 

cada uma a sua prancha, ambas de frente para o mar. 
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Figura 106: Moacir Cardoso. Acrílica e resina s/ parede (2018) – 340cm x 260cm. 
Bar Adega do Rei, Bairro do Centro (Bragança-PA). 

 

Foto: Luciana Lemos. Ano 2019. 

No cenário praiano representado não existem surpresas iconográficas – ao menos 

para quem já acompanhou a trajetória do pintor junto às pinturas de paisagens. Céu 

e nuvens carregadas. Ao centro do espaço azul, dois parapentes deixam-se levar 

pelo vento. De um lado, um inusitado balão de ar quente – praticamente improvável 

no céu paraense – aparece discreto em direção à linha do horizonte; enquanto que 

do outro, um avião assinala seu voo para fora da cena. 



 | 209 O Encontro: Moacir, memórias e semioses

 

A movimentação e o dinamismo visual propostos por Moacir e Jader no céu e no 

mar, de certa forma contrastam com a imobilidade das duas caveiras de costas a 

olhar a paisagem: 

Eu simbolizo o nome do bar na caveira. Bar-Museu Adega do Rei. Retrata o 
pirata. Então, eu não queria tirar essa parte para ‘botar’ outra coisa porque 
tudo o que a pessoa vê do Adega tem caveira [...], já existe um simbolismo 
do bar, as pessoas já reconhecem, então eu não queria tirar [...]. Inclusive o 
meu vizinho não gosta muito porque diz que é coisa do mal. Bom, até agora 
não me fez mal.
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O pensamento de Jader opera na concepção da arte como agente de informação 

tanto sobre o lugar, quanto sobre o repertório individual que cada um deles, cliente e 

artista, permite liberar. As caveiras aguardam o momento da onda perfeita. 

Aguardam o banho de mar, o contato com a água. Mesmo de costas, sem revelar a 

(provável) expressão dos seus esquálidos rostos, elas contemplam as ondas que 

tanto esperaram:  

Essas caveiras têm uma história bem interessante que é em homenagem a 
dois amigos, o L.C. que é fotógrafo e o P., que são surfistas, músicos, 
skatistas. Então essas duas caveiras foram pintadas em homenagem a eles 
[...] Jader tem uma ligação com super-heróis, aventuras, ele trouxe isso da 
infância [...]. Elas são sobre os piratas, no bar tudo tem pirata. As pranchas 
de surf foi ideia dele. Então decidimos representar os dois como os piratas 
da praia. O L.C. é a caveira mais alta, porque ele é alto e forte, e o P. é o 
mais baixinho, que apareceu depois e o biquíni foi só uma brincadeira. 
Essas caveiras fizeram muito sucesso!
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Moacir brinca com a representação dos amigos surfistas e com os possíveis 

sentidos que as figuras podem suscitar. Contrariando a tradição medieval, na qual a 

figura da caveira foi muito atribuída a um mal, peste, calamidade ou morte, as 

caveiras pintadas por Moacir inspiram vida, diversão, esporte radical, daí o tom leve 

e fanfarrão da pintura. Seu idealizador, o proprietário do bar, apresenta sua versão 

da imagem: 

Esse painel surgiu de uma imagem que eu vi no Facebook de alguém. Só 
que eu alterei um pouco porque não gosto de copiar. Chamei o Moacir e 
começamos a rabiscar: estamos em Ajuruteua, temos uma praia, vamos 
colocar a caveira com surf na praia. Não tinha a mulher dele, ou seja, ele 
estava desamparado. Dois meses depois de pintado, as pessoas passavam 
em frente ao bar, olhavam e perguntavam “Cadê a mulher desse ‘cara’?”. 
Eu vi uns alunos comentando sobre isso. Tudo isso é bacana, perceber os 
comentários, significa que eles estão entendendo o painel. Então essa parte 
da caveira feminina foi um pedido do público. Foi uma troca[...]. A 
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personagem feminina foi muito aplaudida. Isso que é legal! Porque o público 
respeita e interage. Em vinte e cinco anos, desde que começamos a pintar a 
fachada, nunca picharam uma frente minha.
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Tal relato denota o grau de reconhecimento dos bragantinos em relação ao bar-

museu Adega do Rei, o que termina por indicar também que, com o tempo, o próprio 

lugar passou a ser visto por seus frequentadores como um lugar de arte e cultura, 

adquirindo uma espécie de aura que o protege de ações humanas externas de 

violência contra seu patrimônio físico. 

O mural figurativo decorativo assimilado como um dispositivo aberto a juízos 

hermenêuticos – na constituição de um sentido amplo interno – mas também como 

representativa da cultura visual de um determinado local, situando a experiência 

artística em espaços externos àqueles formalmente estruturados. Jader Turiel sente-

se orgulhoso ao falar de seu bar-museu como uma referência em cultura e arte na 

noite bragantina: 

Arte para mim é você se sentir bem com aquilo que faz, naquilo que você 
constrói, por exemplo, o Adega é uma referência hoje em artes e cultura. 
Nós temos aqui um projeto que de dois em dois meses eu recebo mais de 
oitenta alunos – olha só que lindo! – que vêm do Curupaiti (Viseu) para uma 
aula de arte e cultura. Eu os recebo com a maior alegria [...]. Então a arte 
não imita, ela é verdadeira. É observar o painel e cada pessoa, cada 
‘cabeça’, eu tenho orgulho e conservo isso aqui como minha casa. A arte é 
para quem convive! 

 

Em sua casa, seu domínio repleto de dispositivos artísticos, sua casa-bar-museu, o 

proprietário do Adega do Rei observa a vida bragantina com seus dias vigorosos de 

sol intercalados por abundantes chuvas, pois é dessa vivência que extrairá sua 

próxima imagem mental, certo de que Moacir estará a postos para torná-la visível e 

artística. 
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O AFETO: 
A CAMINHO DA PRAÇA, 

UMA PINTURA AMOROSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a·fe·to – sm. Lat. “affectus”: 1. Sentimento de afeição ou inclinação por alguém; amizade, paixão, 

simpatia; 2. Ligação carinhosa em relação a alguém ou a algo; querença. 
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Bragança do Pará é uma cidade afetuosa. Acolhedora, a cidade é conhecida por sua 

tradição histórica e suas festas que permitem com que sua imagem seja “vendida” 

com requintes de “cidade turística”. Mas, a cidade segue singela, com seus dias 

chuvosos e sua gente, carregando a insígnia de “Pérola do Caeté”. 

Por sua vez, Moacir Cardoso traz consigo a energia de quem carrega o mundo com 

afeto, imerso em aventuras e paixões, idas e vindas e alguns episódios polêmicos 

na cidade, indicativos de seu posicionamento filosófico e político, sobretudo. Homem 

do mundo, foi em Bragança que Moacir consolidou sua relação afetuosa com a arte 

e a cultura paraense, cortejando a praia, o mangue, a marujada, o carnaval e a vida 

simples de pescadores e catadores de caranguejo. 

No latim o vocábulo affectio indica uma relação, uma disposição e até mesmo 

um estado temporário de amor ou atração. O termo deriva da raiz afficere, que está 

diretamente ligada à ação, ao manejo, à produção – de “ad”, unido a “facere” – ou 

seja, ao fazer, constituindo-se como um verbo de grande amplitude semântica. 

Nestes termos, o afeto alude ao ato, ao dinamismo e à energia deliberada de estar 

ligado a algo intimamente/espiritualmente. Ser afetuoso é estar disposto a acolher a 

energia do mundo com ternura, abrindo-se para a beleza do acontecimento; é agir 

segundo a sua vontade e a vontade que emana dos corpos, sejam eles vivos ou 

inanimados. Configura-se como um estado de vontade física e espiritual equivalente 

ao amor. 

O amor é, neste adendo, o envolvimento sincero com nossos objetos de desejo: a 

pintura, a cidade, Moacir Cardoso. Não é de surpreender que esta pequena grafia já 

tenha seu significado/sentido filosófico deveras explorado por filósofos, poetas, 

pintores e escultores, músicos e literatos de um modo geral, sendo a obra O 

Banquete137, de Platão (c. 428-347 a.C.), certamente o clássico narrativo que mais 

confronta afirmações sobre o termo. Nela, o discípulo de Sócrates (c. 469-399 a.C.) 

escreve sobre o amor a partir do diálogo entre algumas personalidades atenienses 

que participavam de um simpósio138 na casa do poeta Ágaton. 
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Dentre os muitos discursos – Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes, Ágaton e 

por último Sócrates – existe um que se aproxima da conceituação a ser enfatizada 

aqui, nas palavras do médico Erixímaco, que atestam por uma visão holística do 

amor. Criticando o discurso de Pausânias – que defendeu a natureza dupla do 

Amor, uma “celestial” e outra “popular”, pautado na exaltação da imagem de Eros e 

Afrodite – o médico declara: 

Com efeito, quanto a ser duplo o Amor, parece-me que foi uma bela 
distinção; que porém não está ele apenas nas almas dos homens, e para 
com os belos jovens, mas também nas outras partes, e para com muitos 
outros objetos, nos corpos de todos os outros animais, nas plantas da terra 
e por assim dizer em todos os seres é o que creio ter constatado [...].
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Assim, múltiplo e grande, melhor, universal é o poder que em geral tem todo 
o Amor, mas aquele que em torno do que é bom se consuma com 
sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que tem o máximo 
poder e toda felicidade nos prepara, pondo-nos em condições de não só 
entre nós mantermos convívio e amizade, como também com os que são 
mais poderosos que nós, os deuses. Em conclusão, talvez também eu, 
louvando o Amor, muita coisa estou deixando de lado, não todavia por 
minha vontade [...].
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Por estes termos, Erixímaco evidenciou sua concepção do amor à comunidade de 

filósofos que bebiam e comiam no fatídico simpósio. Por meio da necessidade de 

sentir o bem e a beleza em todas as coisas, opondo-se em parte à noção de um 

Amor exclusivamente divino, o médico apresenta uma teoria universalista, atribuindo 

o amor a todos os seres, coisas, habitats, justificando, com isso, a existência de um 

amor capaz de transitar entre duas filosofias – uma “sadia” (belo) e outra “doente” 

(feio), por meio das inúmeras características/espécies que o cosmos dispõe à 

realidade. Na visão de Erixímaco o Amor é visto como algo intrínseco a tudo o que 

se apresenta à consciência e constitui concretamente o mundo, sendo capaz de 

harmonizar a energia dos seres nele existentes, sejam vivos ou não. 

Sem pormenorizar os demais diálogos que Platão expõe magistralmente em O 

Banquete – o que não se configuraria como intencionalidade desta seção – é 

interessante analisar que podemos encontrar o Amor exaltado por Erixímaco no 

modo como Moacir Cardoso elabora sua maneira amorosa de lidar com o mundo, 
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com a cultura, com a cidade, justificando uma atitude apaixonada/afetuosa de se 

relacionar com a realidade, com a pintura, com o público: 

Esse trabalho que eu faço nas praças é mais direcionado para a educação, 
para o jovem ver que ali existe uma habilidade que ele pode desenvolver 
porque não é tão difícil de fazer. Existe uma preocupação educativa nisso, 
não só mostra o meu nome ou o que eu sei fazer de melhor, nada disso, é 
um trabalho para incentivar a garotada a pintar e pintar coisas boas [...], não 
esse “puteiro artístico” que tão fazendo da arte hoje, com pessoas falando 
de coisas que não entendem [...]. Não tenho problema nenhum com 
ninguém, mas sou um artista diferente, quero que meus alunos, e quem 
quiser, aprendam uma arte mais amorosa, que vibre uma energia mais 
sadia. Então estou mais nessa busca. 

 

Inconscientemente, Moacir aproxima-se da concepção do médico Erixímaco 

apresentado por Platão, em sua forma de pensar e fazer arte em locais públicos 

objetivando uma educação do olhar, do pensar, do sentir. Uma preocupação 

amorosa com a arte da pintura, trabalhando-a como agente transformador do modo 

de cuidar e interpretar a cidade. Esta querência relaciona-se diretamente com o 

Moacir-pessoa – espiritualizado em convicções voltadas a religiões africanas e 

orientais – em concordância com o Moacir-artista – que divulgava suas obras 

colocando-as “debaixo do braço” e batendo de porta em porta – mas também 

projetando o Moacir-espectador – que pinta imaginando o feedback que vai ter do 

público. Três disposições afetuosas. Três maneiras de amar. 

A praça em questão neste capítulo recebeu o nome oficial de Praça Jornalista 

Edwaldo de Souza Martins, construída em 2004 e popularmente conhecida como a 

“Praça das 13 Janelas” (está situada próxima de um prédio histórico de Bragança, 

denominado “Casa das Treze Janelas”) ou ainda “Praça dos Namorados”, situada 

em região central de Bragança-PA. 

No ano de 2018, Moacir foi designado pelo secretário de saúde do município para 

criar 23 murais de temática diversa – à escolha do artista – que passariam a decorar 

a extensão de quase 70 metros do muro. Em um processo que durou 

aproximadamente dois meses, as composições apresentam um repertório temático 

diverso, dentre eles: figuras mitológicas – como Iara e Ataíde; animais – como 

onças, botos e cavalos; festas do calendário municipal – como a Marujada; o 

principal time de futebol da cidade – o Bragantino – representado por um enorme 

tubarão e dois jogadores; paisagens locais que representam o rio, a vegetação e o 
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mangue. Entremeando os painéis mais regionais, existem as curiosas composições 

do rosto de Jesus Cristo, do centauro ao lado da grande árvore de folhagem 

avermelhada e ainda do cenário primitivo onde dois primatas desafiam um tigre 

dentes-de-sabre. 

Figura 107: Moacir Cardoso. Acrílica e resina s/ parede (2018) 
Vista panorâmica do muro da Praça Edwaldo de S. Martins, Bairro do Riozinho (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2019. 

Partindo de um compromisso cultural, artístico e didático, Moá Cardoso construiu a 

série de pinturas que mais define – até o presente ano de 2019 – sua trajetória 

artística em Bragança, nos assuntos selecionados, no formato de cada mural, na 

originalidade frente ao restante da produção mural na cidade, existente em 

Bragança e nos demais municípios visitados. 

Um conjunto de obra que revela os muitos discursos que influenciaram o pintor 

desde que chegou a Bragança e que está imersa na experiência direta do tempo e 

do espaço público, convertido em espaço de arte. Esta vivência “é o resultado, o 

sinal e a recompensa da interação entre o organismo e meio que, quando 

plenamente realizada, é uma transformação da interação entre participação e 

comunicação”141, que deveria caracterizar toda relação existente entre artista-

dispositivo-público. 

Nesta seção, a análise dos dispositivos será resultante de uma associação de várias 

fontes, constituídas naquilo que Moá Cardoso agregou visualmente em sua 

trajetória, no hábito perceptivo que forja a projeção de “padrões” de uma 

representação figurativa muito particular e na compreensível vontade de agradar a 
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diversos gostos e expectativas daqueles que frequentam a praça ou ao menos 

passam por ela. Ao criar a imagem daquela lembrança, aliada à visualidade daquilo 

que observa, Moacir define os processos de fecundação de seus dispositivos e isso 

não é diferente do que fizeram muitos artistas no decorrer da arte e sua história. 

 
 

QUATRO. PONTO. UM  
LEMBRANÇA, REPRESENTAÇÃO, MEMÓRIA 
 
lem·bran·ça – sf. Deriv. de “lembrar + ança”. 1.  Aquilo que fica registrado na memória como 
resultado de experiências vividas; recordação, reminiscência; 2. Faculdade de se lembrar; memória. 

 
Desde que o muro da “Praça das 13 janelas” foi inteiramente pintado por Moacir – 

em setembro de 2018 – é comum testemunhar pessoas fotografando em frente aos 

murais ou simplesmente parando para observá-los. O trabalho representou o retorno 

da parceria do artista – por meios contratuais – com o poder municipal: 

Primeiro foi uma questão contratual. Eu estava há cinco anos fora do 
CAP’s

142
 e precisava me reintegrar porque eu sentia muita falta de estar 

ensinando, criando novos talentos. Aí foi que me deu a ideia de pintar um 
quadro e levar ao gabinete do prefeito e oferecer o quadro, que por sinal era 
o rosto de Jesus. Nesse dia estava toda a diretoria reunida dentro do 
gabinete, então a iniciativa que tive não foi a de querer vender mais um 
quadro, sabe [...]; independente disso o Dr. M. já havia me procurado para 
pintar essa “murada”, mas eu acabei pedindo um preço muito alto. Então ele 
achou conveniente me empregar, ou seja, que eu voltasse para o CAP’s e 
passasse a atender as necessidades do sistema de saúde nesse campo da 
educação da arte e o muro estava no projeto deles [...]. Por ele já ser um 
cliente de telas minhas há muitos anos, ele me deixou bem à vontade [...].

143
 

 

Dessa forma, Moá Cardoso retomou ao contato com o funcionalismo público, 

passando a trabalhar na pintura decorativa dos postos de saúde que o poder 

municipal inaugurou entre os anos de 2018 e 2019. Todavia, o projeto do muro da 

praça foi o mais ambicioso, pela localização e pelas dimensões do extenso suporte, 

somando um total de quase 70 metros de parede externa. Para o artista, pensar nas 

temáticas que constituiriam os 23 painéis não foi tarefa tão exaustiva, posto que seu 

repertório mental resguardava várias imagens já criadas para telas e paredes 

internas. Moacir viu no projeto da praça uma oportunidade de dizer abertamente de 

seu amor pela cidade. 
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 O CAPs AD, em Bragança-PA é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas. 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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Eu podia fazer qualquer tipo de trabalho, mas a minha tendência foi fazer 
com que a classe estudantil – que frequenta muito a praça – tivesse mais 
acessibilidade e pudesse ter vontade de construir esse tipo de forma. Por 
isso, as temáticas são voltadas para coisas que são mais “fáceis” de se 
fazer [...]. Que o aluno possa passar ali, sentar no banco da praça, pegar o 
caderno e começar a desenhar o que ele tá vendo e continuar desenhando 
na casa dele [...]. A minha visão em relação àquela praça é mais 
pedagógica, que esses alunos que gostam de arte possam ter a praça como 
uma referência.

144 
 

Moacir almejava a provocação do olhar por meio da série de pinturas da praça. Sua 

preocupação pedagógica o conduziu a uma representação figurativa e à eleição de 

algumas técnicas que desenvolveu ao longo de seu trabalho em telas, buscando 

também uma relação objetiva com seus ideais e convicções de cunho político-social, 

com imagens constituídas visualmente na memória. Para ele, a criação daqueles 

dispositivos – realizados no campo da representação figurativa – remetia à memória, 

por meio daquilo que se habituou a perceber e reter em seu repertório visual. Foi a 

partir das lembranças sobre as coisas que o artista criou a maior parte das 

composições pintadas: 

[...] geralmente as informações que a gente recebe são coisas 
circunstanciais, coisas que a gente já tá habituado a ver no dia-a-dia da vida 
[...], são coisas que a gente já tem “praxiadas”, já tem na mente [...]; é mais 
da memória, já tem um mecanismo e isso acaba deixando o trabalho cada 
vez mais rápido.

145
 

 

O termo “praxiadas” alude à experimentação costumeira, habitual, indicando o 

exercício de repetição de uma determinada figura/temática até que a mente a adote 

como um “modelo” particular, que pode ser facilmente revisitado pela ordem da 

lembrança. Esse uso requisitado do repertório visual mental evidencia um tipo de 

disposição estética particular que afeta diretamente seu processo de criação 

figurativa, a qual é possível estabelecermos algumas conexões de análise a partir 

daquilo que Henri Bergson, em sua obra Matéria e Memória: ensaio sobre a relação 

do corpo com o espírito (escrita originalmente em 1939) estabeleceu para pensar a 

sobrevivência da imagem por meio da lembrança. 

Segundo o filósofo francês, nossos dispositivos de contato com o mundo possuem 

dois opostos, sendo que de um lado está a percepção e de outro reside aquilo que o 

autor classifica como lembrança pura e entre estes dois, a chamada lembrança-
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imagem146. Por meio destes conceitos, Bergson estabelece uma relação dialética na 

qual nossa percepção é dada pela pregnância do mundo imediato e se concretiza na 

elaboração da lembrança-imagem que, por sua vez, é criada a partir do 

processamento virtual da lembrança pura das coisas, tornando-se a principal 

referência simbólica no momento em que o presente – enquanto tempo vivenciado – 

recorre à memória: 

Figura 108: Mecanismo de elaboração da lembrança-imagem, segundo Bergson, 
para a constituição do dispositivo visual. 

 

Design gráfico: Daniely Meireles. 

 

Assim como Moacir Cardoso, outros artistas pesquisados criam suas figuras, suas 

composições, seu lugar artístico, por meio daquilo que a lembrança-imagem funda 

durante o ato criador. A relação afetiva engendrada por meio dessas lembranças dá-

se pelo aspecto imediato com que a memória recorre objetivamente àquilo que foi 

guardado: “Há um componente de paixão em toda percepção estética”147 e no caso 

de Moacir, são inúmeras lembranças-imagens de árvores, rios, praias, animais, 

pessoas, santos, mitos, festas, enfim, todo o conjunto semiótico cuidadosamente 

elaborado pelo tempo, pela pesquisa e pelo contato com a cidade que passou a ser 

sua. 
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Dessa postura íntima e crítica frente à cidade e sua cultura, Moacir converte os 

signos de seu repertório cultural e cria, no corpo visual da obra, algumas séries de 

dispositivos que conduzirão o espectador às múltiplas formas de compreender a 

presença da arte na cidade. Além do aspecto decorativo que essas pinturas possam 

desempenhar em sua função artística, elas podem ser analisadas como 

representação de um tipo de percepção particular – guardada intencionalmente pelo 

artista em cadernos ou impulsos cerebrais – que aparecem quando buscadas pelo 

esforço mental que caracteriza o processo criativo. 

Longe da ambição de ser uma representação real da lembrança pura da coisa em si, 

esse ciclo pelo qual passa a lembrança-imagem até se tornar parte da percepção, a 

priori, e da representação, a posteriori, chega à compreensão como um dispositivo 

diferenciado da lembrança-primeira, aquela que reside em seu estado de pureza 

germinal. 

Em se tratando por sua vez da imagem rememorada, ela será tomada como 
algo pronto, concebida no estado de fraca percepção, e fechar-se-ão os 
olhos à lembrança pura que essa imagem desenvolveu progressivamente. 
[...] a percepção destituirá sempre a lembrança-imagem, e a lembrança-
imagem a lembrança pura. Por isso mesmo a lembrança pura desaparece 
totalmente.

148
 

 

Nessas escolhas temáticas, que sofrem a interferência da operação química entre 

percepção e memória, residem os afetos e as opiniões de Moacir Cardoso. A pintura 

deixa de ser apenas uma prática remunerada, uma encomenda e passa a ser 

também um agente indicador de discursos muitas vezes silenciados verbalmente 

pelo artista – e nisto também se argumenta sua condição de dispositivo – o que não 

o difere nem um pouco de performers, grafiteiros, fotógrafos, artistas de rua que se 

apropriam do cenário urbano para expor seu senso crítico sobre as coisas. 

Por meio da experiência e da persistência, Moacir Cardoso passou a entender o 

fluxo diplomático que deve existir na atividade artística profissional que necessita do 

contato direto com público para ser reconhecida e comprada. A pintura no muro 

altera a compreensão e a relação que os frequentadores da Praça têm com aquele 

lugar. O extenso suporte passa a ser obra de arte. Uma arte que se apresenta numa 

discreta relação com a comunidade ao entorno e, lentamente, vai afirmando seu 
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espaço e sua função cultural diante do imaginário popular e dos fatos reais 

vivenciados por aqueles que estão na cidade: 

[...] embelezou mais a nossa praça, né? Várias pessoas passam aqui e 
‘batem’ foto [...] Quando ele estava pintando aqui, foi logo quando o prédio 
do palacete desabou, eu sugeri a ele que pintasse a prefeitura, como era 
[...]. Eu arrumei uma foto na internet, pedi pra minha filha imprimir colorido, 
entreguei pra ele e ele fez o ‘quadro’ que está lá, da prefeitura. Fui eu que 
pedi pra ele fazer e ele fez bem parecido mesmo. Essa outra do lado eu 
gostei porque o Bragantino estava no auge, ganhando todas, e ele fez em 
homenagem ao nosso time, o tubarão.

149
 

Modestamente, o grande muro pintado passou a sugerir, por meio das pinturas, um 

contato maior com a arte, mesmo para aqueles que não possuem o hábito de 

consumi-la por meio da visualidade. O ato de escolher um dos murais para se deixar 

fotografar diante dele indica uma mudança de comportamento do público, diante de 

uma cidade que não tem espaços oficiais para exposições de arte. 

No geral, as temáticas no muro estão distribuídas da seguinte forma: 

TEMA GERAL PINTURA150 ORDEM NO 
MURO 

 
 
 
1. PAISAGENS COM 
ANIMAIS/PESSOAS 

Paisagem com catador de caranguejo 1 

Paisagem amarela com animais 3 

Paisagem com barco e garças no mangue 9 

Paisagem com Palacete Augusto Corrêa 11 

Paisagem com dente-de-sabre 17 

Paisagem com barco 16 

Paisagem com cavalos 20 

Paisagem com onça preta 22 

 
2. CRÍTICA SOCIAL 

Folha com olho e machado 2 

Retrato de Jesus Cristo 10 

3. DECORATIVO 
Onça pintada e flores 8 
Marujo e Maruja 18 e 19 

 
 
4. COTIDIANO & 
CELEBRAÇÕES 
 

Pescadores (modernista) 4 
Marujos na Praça (modernista) 5 
Índios com animais (modernista) 6 
O marujo e sua criança 7 
O Tubarão do Caeté 12 
Dança da Marujada 13 

 
5. MITOLOGIA 

O Boto 14 

O Centauro 15 

A Iara 22 

O Ataíde 23 
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É uma relação atrativa que passa a ser construída entre os muitos corpos 

transeuntes tocados pela representação de Moacir – ora objetiva, ora metafórica – e 

as pinturas. Tudo passa a ser um corpo só, um bloco de afetos, uma parede de 

lembranças de Moá Cardoso que é sugerida à cidade. 

 

QUATRO. PONTO. DOIS 
DISPOSITIVO 1: PAISAGENS COM ANIMAIS/PESSOAS 
 
pai·sa·gem – sf. Franc.  “paysage”. 1.  Extensão de território e de seus elementos que se alcança 
num lance de olhar; panorama, vista; 2. Espaço com geografia e clima de determinado tipo: rural, 
urbana, montanhosa etc.; 3. Desenho, quadro, gravura, foto ou qualquer outra manifestação artística 
cujo tema principal é a representação de uma paisagem, geralmente de lugares campestres. 

 

Benedicto Monteiro sabia muito bem da sinestesia a ser possivelmente causada pelo 

contato com a paisagem amazônica151. Seu Verde Vagomundo nos conduz a isso: a 

uma exaltação da particular biodiversidade que resguarda a paisagem regional, com 

suas formas, espécies animais e vegetais, suas cores. Conversando com o Major 

Antônio, militar de carreira, Miguel – o caboclo cabra-da-peste explica: 

[...] é tanto lago, tanto mato, tanta ilha, tanto furo, tanto rio, tanto paraná, 
tanto igarapé, que não admira, que meu padrinho, acostumado nas 
caatingas do Nordeste, tenha até perdido a conformação dos limites. Aqui 
na beira deste lago com céu aberto, mesmo no escuro, a gente sente um 
desafogo. [...] Mas saia deste lago, se meta num igapó: tudo se fecha, o 
serrado não deixa chão pra se andar, nem caminhos pra se percorrer. A 
água cerca tudo. Saindo daqui da beira deste lago, o senhor vai ver: as 
matas não deixam distâncias pra muitos horizontes.

152
 

 

No muro da Praça, Moacir representa uma parte dos muitos horizontes aos quais o 

espontâneo caboclo referia-se. Ao todo, são em número de oito as paisagens com 

animais e pessoas representadas no muro: 
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Figura 109: Paisagens com animais/pessoas. 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 

 

Sem dúvida, a paisagem constitui-se como o tema mais popular entre o público que 

consome a produção artística visual em Bragança-PA. Boa parte das pinturas 

decorativas murais registradas em paredes externas (e também internas) na cidade 

é deste gênero. Mas dificilmente a paisagem é representada sozinha, isto é, 

somente céu, horizonte, vegetação: a pintada por Moacir Cardoso traz quase 

totalmente em sua composição a companhia da onça, da garça, do guará, do 

catador de caranguejo, entre outros, em vista de assinalar as trocas, as 

interferências junto ao cenário representado: 

Os lugares são lindos, você vê a energia que absorve daquele lugar que 
não sai da sua mente, fica no seu registro. São energias tão fortes, você 
sente aquele vento, aquela areia, aquela natureza; aquela lama junto com a 
areia, aquela água-corrente, forte. Ou então aquelas águas paradas, 
quentes, quando você vai no horário de maré vazia. A revoada de guarás e 
de garças, de diversos tipos de aves. É uma coisa tão fantástica do que a 
gente está acostumado a ver, que parece que a gente tá em outro mundo. 
Aquele cheiro do mangue, fabuloso, o cheiro do mar, sabe? É uma das 
coisas que eu daria tudo para viver de novo, estar lá de novo. 
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O depoimento emocionado do artista remete à narrativa de Benedicto Monteiro 

sobre a pequena Alenquer, em Verde Vagomundo. Um relato terno daquele que hoje 

é considerado cidadão bragantino, que pinta a cidade e sua natureza a partir daquilo 

que seu corpo vivenciou e sua memória cuidadosamente aprendeu a guardar, 

preocupando-se com a preservação desses lugares.  

Foi pelas pinturas em telas que Moá Cardoso começou a elaborar seu “portfólio 

iconográfico”, por meio das lembranças-imagens que a experiência lhe deixou. Cada 

cheiro, cor, textura, superfície, forma, próprios do local, foram agentes diretos na 

formação dos dispositivos visuais que atualmente utiliza para compor e instituir sua 

maneira de direcionar imageticamente o seu conceito de arte. 

Tudo leva a crer que é a partir destes dispositivos que o pintor autodidata – em 

Bragança ou qualquer lugar no mundo – elege e organiza mentalmente seus núcleos 

de representação figurativa, ao qual sua memória recorre sempre que um novo 

trabalho começa a ser pensado. O que aparece em uma dada representação é a 

soma resultante da operação seletiva dos filtros culturais, das intervenções 

pessoais, dos debates entre os sujeitos envolvidos; uma soma composta por 

adições e subtrações das partes e detalhes que são necessários relevar ou omitir de 

acordo com cada propósito compositivo. 

Tais núcleos são compostos não só por aquilo que a experiência concreta agrega, 

mas também pelos contatos que somente o olho – por meio da observação – é 

capaz de alcançar/vivenciar. “Significa que toda invenção visual do simulacro dos 

objetos postula a possibilidade de reservar margens de intervenção livre com 

relação à totalidade do objeto a ser “re-produzido”153, cabendo ao pintor a eleição 

dos elementos que lhe convém. “Trata-se de uma figuração que escolhe seus 

signos. Levando o olhar a passar através dos signos que foram pensados como 

sendo os mais adequados para tal fim [...]”154, fazendo jus ao poder seletivo que o 

cérebro tem no ato de elaboração de uma proposta artística. 

O que vemos em cada mural, em cada cena inventada configura-se como um 

fragmento de imaginário, que Moá Cardoso construiu na necessidade e na prática 

artística em sua trajetória no município de Bragança. São escolhas que se mostram 
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e que se repetem sempre que os núcleos de representação são acessados em sua 

memória, onde as semioses acontecem e novos dispositivos são fundados e 

apresentados: 

Figura 110: Moacir Cardoso. “Paisagem com dente-de-sabre” – 275cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). Bairro do Riozinho (Bragança-PA). 

 

Foto: Daniely Meireles. Ano 2018. 

 

A paisagem criada no mural da Figura 110 é um fragmento do imaginário de Moá 

Cardoso. A escolha da paleta sugere um entardecer, onde um vulcão está em plena 

atividade, distante do confronto que protagoniza o primeiro plano. Uma disputa de 

forças aparece na ferocidade evidente entre o tigre dente-de-sabre e a hesitante 

dupla de homo sapiens. Seguindo as intenções já expostas por Moacir, a pintura tem 

seu caráter didático: 

Hoje em dia as escolas ensinam só o básico, né? Ninguém fala dos 
egípcios, dos sumérios, desse povo, do que aconteceu no passado. Por que 
as escolas não estão mais ensinando isso? Tão escondendo o quê? Tão 
com medo de quê? Ou estão proibidas de quê? Então a informação é essa 
aí.

155
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Não obstante o propósito provocativo do pintor, é possível identificar alguns 

momentos de conflito sobre o tipo de discurso pretendido pelo artista e o que suas 

escolhas figurativas realmente denotam. Isso pode ser observado na metade inferior 

esquerda da cena, quando a fêmea coloca-se atrás do macho, que segura uma vara 

com ambas as mãos, indicando uma visão submissa da primeira em relação ao 

segundo, frente ao perigo, insinuando, mesmo que visualmente, uma espécie de 

incapacidade de autodefesa da fêmea, anunciando um tratamento anedótico e 

realista da figura da mulher nos primórdios da existência humana, de fragilidade 

física. Não obstante, o artista também dispõe sua inquietação sobre as narrativas 

histórias já instituídas e a necessidade de conhecê-las e questioná-las através da 

arte. 

A figura do tigre dente-de-sabre, por sua vez, encontra-se em posição de ataque, 

como a simbolizar a eterna “luta de forças” entre homem & natureza. Seguindo 

formalmente o mesmo “lugar na composição”, mas numa disposição funcional 

diferenciada, a posição deste aproxima-se de outra paisagem constituinte do mesmo 

muro, representada com a onça negra (Figura 111): 

Figura 111: Paralelos entre dispositivos: estrutura compositiva. 

 

Fotos & Design gráfico: Daniely Meireles (2019) 
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A estrutura compositiva utilizada nos dois murais comumente se repete em outras 

pinturas de Moá Cardoso e terminam por se constituir como um topos em algumas 

paisagens pintadas pelo artista em outros murais. O termo origina-se no grego e 

significa “lugar comum”. Direcionando a palavra à pintura de paisagem, o topos 

indica o argumento simbólico do artista, ou seja, o lugar comum iconográfico pelo 

qual se faz reconhecer que aquela pintura é de um determinado artista e não de 

outro. O esquema apresentado na Figura 111 evidencia um dos padrões 

compositivos ao qual Moá Cardoso recorre ao pintar paisagens com animais, 

certamente presentes em outros muros da cidade de Bragança. De uma forma ou de 

outra – numa alusão aos primórdios da humanidade ou numa provocação à 

consciência de um animal em extinção – o pintor chama a atenção pela variedade 

temática/formativa com que compôs as paisagens do muro, conseguindo explorar 

um significativo conjunto de personagens imersos em seus cenários simbólicos, que 

culturalmente passam a agir como dispositivos artísticos para este tipo de 

representação.  

Em algumas – como a apresentada na Figura 112 – Moacir instaura o que sua 

memória guarda da visualidade bragantina: o colorido intenso, a vegetação 

característica do mangue, os animais, o caboclo, que se repetem vez ou outra, 

reiterando o conjunto iconográfico que termina por atestar o status artístico de sua 

pintura figurativa naturalista. 

As paisagens pintadas por Moacir Cardoso no muro da praça apresentam-se como 

imagem recorrente, deixada pela lembrança-imagem de tantas outras outrora 

pintadas e vendidas em Bragança. O uso da perspectiva frontal demarcada pela 

visão do horizonte, ressaltando uma aparente calmaria, harmonia e respeito entre as 

espécies representadas: 

Tudo se passa como se a natureza das coisas fosse sendo reelaborada sob 
o prisma de suas cores básicas. A impressão que se tem é de que o 
homem, diante da exuberância tropical, do seu teatro de cores, numa ânsia 
de diferença, buscasse a síntese, a redução ao essencial, ao elemento 
universal. Uma delicada operação de adorno que parece constituir-se 
ornamento que materializa a fantasia. Longe de um estilo simplesmente 
decorativo, trata-se da configuração de uma certa solenidade visual, que 
confere a tudo uma vaga intemporalidade. E essa solenidade visual ocorre 
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sem que perca a simplicidade expressiva resultante de uma atitude pela 
qual o homem rivaliza o luxo visual ostentado pela natureza.

156
 

A poesia explícita nas palavras de João de Jesus Paes Loureiro elucidam 

metaforicamente as relações que se querem demonstrar aqui, ainda pelo exemplo 

da Figura 112: do lado de dentro, a do robusto caboclo que, com os pés afundados 

na lama do mangue, trabalha em busca de seu alimento, diante da natureza 

reluzente e calma que o observa; e, do lado de fora, a do pintor que, inebriado pela 

imagem majestosa de uma natureza que o acolhe maternalmente, representa uma 

visão romântica do trabalho do catador de caranguejo, solitário e determinado. 

Figura 112: Moacir Cardoso. “Paisagem com catador de caranguejo” – 205cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 
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 LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. 4ª ed. Belém: 
Cultural Brasil, 2015, p. 131. 
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Em uma observação direta dos que passam pela praça, o conjunto imagético 

figurativo atrai o gosto de boa parte das pessoas que frequentam o lugar, que 

passam a usar aquela imagem como referência do que é belo e artístico, certificando 

ainda mais seu sentido direcionador e orientador, intrínseco a todo e qualquer 

dispositivo: 

[...] Muita gente admirava muito quando ele ‘tava’ fazendo a pintura. E agora 
a gente vê muita gente ‘batendo’ foto, muita gente mesmo, fazendo pose 
em frente a pintura [...]. As pinturas são bonitas, eu gosto né? Antes delas 
não tinha nada nessa praça, só a pichação e a parede [...]. Agora não, as 
pessoas vêm pra ficar admirando.

157
 

O depoimento da servidora municipal que trabalha em frente à praça indica o quanto 

o muro e suas pinturas ressignificaram o local e seus modos de uso, sugerindo 

também uma mudança de postura por parte do público frente ao entendimento que 

se tem dos discursos representados em cada tema. As mais escolhidas para as 

fotos são as paisagens, pelo aspecto decorativo proporcionado pelo direcionamento 

do tema, da figuração e das cores. 

Figura 113: Moacir Cardoso. “Paisagem amarela com animais” – 205cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 
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 Servidora municipal que não quis se identificar, em depoimento concedido em 10 de julho de 2019. 
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A cor é um elemento de destaque nas paisagens pintadas por Moacir, onde seu 

imaginário e seu sentido contemplativo pela natureza revelam-se em cores quentes 

e vibrantes, como o amarelo e o laranja. Por vezes estas cores preenchem as áreas 

que correspondem ao céu ou ao rio, em “nasceres” ou “entardeceres” que 

contribuem para refletir a placidez e calmaria românticas que permeiam o 

pensamento nostálgico do artista, marcadamente regional: 

Confusão de muitas cores se misturando no espaço [...]. O céu tão longe, as 
águas às vezes tão parada, a mata sempre estranha, criavam outra vida, 
com o rufar das asas, o espanar das cores [...]. Nessas horas, já não havia 
mais a garça branca, nem o guará vermelho, nem pato negro, porque todas 
as cores se misturavam com o azul [...]. Se era de manhã, havia sempre 
reflexos de azul, chispas de prata, sombras de verde no espelho das águas; 
mas se era de tarde, as asas tinham até lampejos de ouro, reflexos 
vermelhos, mergulhos de sombra, que se perdiam por todos os 
horizontes.

158
 

O relato das lembranças do caboclo Miguel sobre a revoada de pássaros frente à 

paisagem que instigava o experiente Major Antonio – depois do jantar regado à 

pirapitinga159, café e cigarros, na conversa noturna narrada por Benedicto Monteiro – 

parece ter sido feita para dizer da emoção diante as paisagens pintadas por nosso 

artista bragantino: das cores que se misturam, da visão da água parada que reflete 

os vários feixes de luz e cor, dos pássaros que sobrevoam o rio, dos matizes que 

aparecem na intersecção dos conjuntos, das espécies, em quais as Figuras 112 e 

113 constituem-se como exemplos cabais, estreitando características visuais que 

terminam por estabelecer os microdispositivos que compõem a cena.  

A pintura de paisagem alimentando o caminho afetuoso que se dá entre a ideia, a 

memória e a representação – por parte do artista – e o reconhecimento e a 

identificação, por parte do público. No muro da praça, Moacir não criou apenas 

paisagens com pessoas e animais variados que podem ser comumente identificados 

no âmbito da figuração, mas criou fábulas, narrativas regionais que atestam um 

modo de dialogar com suas lembranças e o que experimenta na imanência urbana, 

em Bragança, todos os dias. 
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 MONTEIRO, 1974, p. 108. 
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 Peixe nativo da Amazônia, constante em rios de água doce, também conhecido por caranha, 
semelhante ao tambaqui. 
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QUATRO. PONTO. TRÊS 
DISPOSITIVO 2: CRÍTICA SOCIAL 
 
crí·ti·ca – sf. Part. do lat. “criticus”: 1. Apreciação de uma obra literária, científica ou artística; 2. 
Avaliação baseada apenas na razão, com um propósito final; 3. Faculdade de julgar. 

 
São dois os murais que, segundo Moacir Cardoso, resguardam um teor crítico-

social, constantes na composição visual do muro da “Praça das 13 janelas”. Vale 

ressaltar que este posicionamento crítico no que tange à mensagem implícita na 

pintura segue as observações do artista, em respeito àquilo que foi intencionalmente 

projetado para cada discurso, cada dispositivo. 

A maior parte dos pintores bragantinos não registra um posicionamento crítico sobre 

as coisas ou sobre os fatos, principalmente nas pinturas em paredes externas, que 

serão observadas e analisadas por um público mais abrangente, de diversos credos 

e culturas, habitantes permanentes da cidade ou turistas. 

Tomando um tempo de registro de campo, em meses alternados, entre os anos de 

2016 a 2019, transitando pelos vários municípios da Rota Turística Belém-Bragança, 

verifiquei que as pinturas decorativas das muitas paredes externas espalhadas pelos 

municípios paraenses não objetivam criar um juízo crítico-social ou político sobre os 

assuntos pertinentes aos problemas sociais do estado, mesmo quando a pessoa 

que encomenda deixa uma margem de liberdade de escolha temática ao artista.  

Neste sentido, o trabalho de Moacir se destaca e diferencia definitivamente por – ao 

mesmo tempo – não só expor sua opinião a respeito de determinada discussões 

pertinentes às problemáticas da região amazônica como um todo, como também 

suscitar através da imagem um pensamento reflexivo sobre alguns itens atuais 

dessas problemáticas. Aparentemente, tais dispositivos poderiam ser relacionados 

somente a aspectos decorativos de criação artística, comumente referenciados por 

tantos outros pintores, mas é na fala de Moá Cardoso que podemos verificar sua 

condição de consciência política: 

[...] Eu lembro que queria fazer uma folha grande de olho aberto, como se 
dissesse “Eu estou vendo tudo, nada tá passando despercebido!”. Cada 
árvore que se corta, é uma lágrima, né? Cada boi que se come é uma 
árvore que se corta. Então foi por isso que coloquei “A culpa é sua”, porque 
a culpa é nossa [...]. Todos nós somos culpados! Por isso que fiz a folha 
chorando, os troncos de árvores estão cortados, o pobre do sabiá não tem 
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onde pousar – teve que pousar no cabo do machado – e por último, a 
mensagem “A culpa é sua”, ‘pro’ pessoal entender logo direto.

160
 

Ao comentar sua pintura, o pintor se exalta e demonstra conhecer a triste realidade 

das matas e florestas que continuam sendo friamente derrubadas para a 

implantação de áreas de pastagens e exploração madeireira, nordeste do Pará 

afora, com reflexos diretos no ecossistema e nos padrões da paisagem natural, o 

que, no entanto, não significa melhoria de receita ou renda para a população 

habitante em tais espaços.161 

Figura 114: Moacir Cardoso. Dispositivos de teor crítico-social. 

  

Fotos: Daniely Meireles (2019) 

 

No ponto central da pintura à esquerda (Figura 114), a folha nos olha, observa e 

critica. Seu corpo folhado expõe suas “artérias” de seiva e sangue. O grande olho de 

íris azul e verde – refletindo o principal matiz da folha que lhe serve de “corpo” – 

encara o espectador, como a repreendê-lo. Uma lágrima escorre discretamente em 

seu canto direito. O olho chora. Seu aspecto realista adverte implicitamente “Eu 

estou vendo tudo, nada está passando despercebido!” e nos conduz à reminiscência 

de “outros olhos”. 

Como estudioso de terapias ligadas a culturas orientais162, Moacir Cardoso é 

conhecedor de símbolos e mitologias. Por isso, ele cria um olho que encara o 

ambiente externo à superfície do muro, buscando uma interação compromissada 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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 Para aprofundar o assunto, vale conferir: CORDEIRO, Iracema Maria Castro Coimbra et al (Org.). 
Nordeste Paraense: panorama geral e uso sustentável das florestas secundárias. Belém: EDUFRA, 
2017. 
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 Conforme afirmado na pg. 163 do Capítulo III. 
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com que observa a imagem. É um olho que provoca. Simbolismo universal da 

percepção intelectual, o olho pintado por Moacir é parte significante da grande folha 

verde que, suavemente, plaina sobre os pedaços de árvores cortadas. 

O olhar sugestivo da folha nos possibilita fazer duas associações iconográficas: ao 

“Olho de Hórus” (Fig. 116) – deus solar egípcio, filho de Ísis e Osíris – cujo olho 

tornou-se um símbolo sagrado que representa o Sol (olho direito) e a Lua (olho 

esquerdo), ou seja, “olho inteiro”, como sinônimo de clarividência e poder. Outra 

associação que vem à interpretação é o “Olho da Providência”, também chamado 

“Olho que tudo vê” (Fig. 115), tratado como sinônimo de onisciência e vigilância, 

historicamente atribuído a sociedades secretas e místicas163. 

Figura 115: “Olho da Providência”, ou “Olho que 
tudo vê”. 

 
Fonte: http://www.revistaestante.fnac.pt/  

Figura 116: “Olho de Hórus” egípcio. 
 

 
Fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/ 

olho-horus/ 

 

Como o “olho de Deus”, o olho pintado por Moacir sinaliza uma observação 

permanente, como a intimidar os possíveis agressores da natureza que se propõe a 

defender. Por meio desta noção de defesa, seu sentido iconográfico aproxima-se do 

“olho de Hórus”, popularmente usado como amuleto de força, coragem e proteção. 

Nesta concepção, o olho pintado no centro da folha criada por Moá Cardoso protege 

a superfície coberta, protege o muro e também a natureza pertencente à praça. 

Ambíguo, ele resguarda características do bem e do mal, próprio do dispositivo 

visual que conduz o leitor por vários caminhos de análise. 

Extraindo simbolicamente as pálpebras, a íris e a sobrancelha da Figura 116, resta 

uma linha escura, levemente sinuosa, que escorre verticalmente. O “olho de Hórus” 

também chora pela perda, da honra e da anatomia visual de seu deus, ferido em 
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 Fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br. Acesso em 20 de julho de 2019. 
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batalha. O olho pintado por Moacir critica diretamente um determinado 

comportamento insustentável de destruição da paisagem e do ecossistema natural, 

causada pelo próprio homem. O olho chora por representar parte da natureza 

devastada pela prática predatória de uso da mata e da floresta. O “olho que tudo vê” 

está atento e chora pela impotência daqueles que se veem de mãos atadas perante 

a iminência da morte de uma série de árvores e recursos naturais. A crítica não se 

dirige apenas aos madeireiros clandestinos que extraem os recursos sem 

compromisso social e enriquecem ilegalmente, mas a todos aqueles que praticam 

outras formas de agressão/violência social, com explícito apelo autocrítico para 

aquele que a observa. 

Figura 117: Moacir Cardoso. “Folha com olho e machado” – 243cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 
 

Inserido na narrativa, coadjuvante, um sabiá descansa sobre o cabo de um 

machado. A folha, o sabiá e o machado estão ligados ao tronco por um ponto que 

sangra e o sangue escorre, espalha-se lentamente para baixo. Moacir representa 

um sangue visceral, brilhoso e expressivo, que atesta a condição carnal da floresta 
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que resiste. Talvez por isso, alguns metros de muro depois, Jesus chore. Mas a 

natureza representativa do sangue escorrendo também alude ao choro, contrasta 

visualmente como a frieza do azul do fundo, e potencializa a abundante camada de 

lágrimas vermelhas que clamam pela vida. 

A aparência surrealista da cena e as escolhas feitas pelo artista nesta pintura o 

colocam em uma relação de oposição à maneira idílica com que compôs outros 

temas, como as paisagens, por exemplo. Os murais críticos elaborados por Moacir 

indicam tristeza por um mundo que está perdendo o afeto e a empatia pelas coisas e 

pela vida existente nelas, além de demonstrar uma preocupação com a paisagem 

natural amazônica e seu ecossistema. 

Tratando-se de um trabalho encomendado por uma instância do poder municipal, 

este posicionamento crítico termina por estabelecer o lugar político do artista frente à 

conjuntura social bragantina e é justamente neste ponto que podemos mensurar a 

legitimidade dos dispositivos artísticos criados por ele. Abertas à interpretação 

pertinente não só ao trabalho artístico, mas à imagem em si, as pinturas adquirem 

um potencial discursivo que operam não apenas no âmbito semiótico, mas cultural e 

político, de enfrentamento com discursos ainda não conhecidos: 

É isso, portanto, o que está em jogo: saber, mas também o não-saber 
quando ele se desvencilha das malhas do saber. Dialetizar. Para além do 
próprio saber, lançar-se na prova paradoxal do não saber (o que equivaleria 
a negá-lo), mas de pensar o elemento do não-saber que nos deslumbra 
toda vez que pousamos nosso olhar sobre uma imagem da arte.

164
 

O jogo de palavras proposto por Didi-Huberman na citação acima para explicar 

sobre a postura dialética e questionadora que deve conduzir todo e qualquer contato 

com uma dada imagem artística (ou não, ao meu ver) valida o modo como se optou 

por ler/interpretar as imagens desta ampla pesquisa, ou seja, estar aberto, frente à 

imagem, a resguardar nossas certezas a priori sobre determinado signo para nos 

colocarmos numa condição virginal de não-saber, dispostos às informações que 

aquela imagem de per si induz à nossa percepção. 

Para além de ser uma postura passiva perante o signo e seu significante, tal atitude 

se constitui como uma tomada de consciência de nosso estado apriorístico de não-

                                                      
164

 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem: questão colocada aos fins de uma história da 
arte. (Trad.) Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 16. 
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saber para saber do objeto analisado, da imagem, e só a partir disso criar os 

dispositivos de confronto que fundarão a posteriori uma concepção mais ampla e 

contextual sobre aquela obra específica. 

É desta forma que nos debruçamos sobre o painel do retrato de Jesus Cristo, 

imagem secularmente respeitada e tida como sagrada pelas religiões de base cristã, 

o que faz do seu significado um conjunto historicamente influenciado por dogmas e 

histórias bíblicas. A pintura é carregada de microdispositivos, ou seja, elementos 

que, a princípio, são indicadores de tristeza, aflição ou simplesmente abandono, de 

acordo com os aspectos de representação realista representados: 

Figura 118: Moacir Cardoso. “Retrato de Jesus Cristo” – 286cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 

Ao se apropriar visualmente de um dos rostos mais famosos da história da 

humanidade, Moacir apresenta uma figura emblematicamente morena, de olhos 

castanhos e pele acinzentada e pálida: 

[...] é uma tentativa de desmistificar essa mentira toda que foi implantada na 
nossa cabeça de um Jesus cheio de olhos azuis, cabelos loiros, ‘cara’ 
branca [...], Jesus nasceu no Oriente Médio, pele queimada, expressões 
dolorosas [...]. Então eu estou transmitindo um Jesus de uma forma mais 
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verdadeira para que as pessoas contestem esse Jesus ‘falsificado’ [...] e a 
lágrima é justamente em relação a essas coisas que a gente vem vendo 
aqui na praça, de pessoas desrespeitando o próximo, roubando [...]. Então 
eu decidi retratar Jesus nesse desgosto em relação à humanidade, toda 
deturpada [...].

165
 

O relato exaltado do artista em relação ao que o levou a pensar a imagem do Cristo 

da maneira como a concluiu sobre o muro demonstra uma preocupação para além 

do meramente decorativo, o que fez com que explorasse uma pincelada levemente 

mais solta e sinuosa, além de uma paleta mais livre em relação às cores da 

realidade. Existe uma expressão explícita de compaixão na face do homem que se 

mostra para a praça. Ele chora discretamente, mas não sabemos o real motivo, justo 

porque nossa relação monogâmica com a imagem não nos faz entrar em contato 

direto com a pessoa que a produz. 

À primeira vista, simplesmente lidamos com possibilidades, sentidos viáveis, 

diversas “portas”. A imagem oferece a complexa tarefa de “desmistificar” – nos 

termos de Moacir Cardoso – e “dialetizar” – nos termos de Didi-Huberman – o saber 

comum sobre a imagem de um dos personagens cristãos mais conhecidos e 

respeitados da história, com o não-saber que deve habitar o universo da 

contestação e da dúvida, para que outra perspectiva de conhecimento possa 

germinar. 

Trata-se de “calar” nossas próprias certezas sobre determinado tema – sem que isso 

signifique esquecê-las – para construir outro sentido para a beleza, para a arte e 

para o fazer artístico. Não se trata de alcançar “a verdade” da imagem – porque não 

existe uma “verdade” sobre ela – mas considerar suas “zonas de fuga”, permitindo-

se ao encantamento por outros saberes. 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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QUATRO. PONTO. QUATRO  
DISPOSITIVO 3: COTIDIANO & CELEBRAÇÕES 
 
co·ti·di·a·no – sm. Lat. “quotidianus”: 1. O que se faz ou ocorre diariamente; 2. Conjunto de ações 
que ocorre com alguém todos os dias, de maneira habitual e sucessiva. 
 

ce·le·bra·ção – sf. Lat. “celebratĭo”: 1. Festa ou ato que comemora uma data ou acontecimento feliz; 
cerimônia, festejo, solenidade; 2. Acolhida festiva, agitada, espetaculosa; comemoração; 3. 
Enaltecimento público; louvação. 

 
O cronograma de festas e celebrações – religiosas ou não – no Estado paraense é 

bastante intenso. Celebram-se os santos, os fatos históricos marcantes, a vitória dos 

clubes de futebol. Nos municípios do Nordeste Paraense comumente se celebra um 

cotidiano repleto de visualidade popular, com colorido intenso, muita música, dança 

comida e bebida. 

No muro da “Praça das 13 janelas” Moacir Cardoso celebrou a Marujada – principal 

festa religiosa bragantina – e o principal clube de futebol da cidade. Aliado a isso, 

também elegeu o cotidiano de pescadores e a cultura indígena para fazerem parte 

de sua festa. Optou por duas maneiras de representação: uma que atende por um 

“padrão” figurativo cujo tratamento da figura humana, objetos e cenário segue alguns 

recursos acadêmicos de desenho e pintura, como perspectiva e luze e sombra; e a a 

outra, que o artista tem como aquela que indica seu estilo sugerindo um modo 

bidimensional e “expressivo” de cuidar do espaço e da figura, com referenciais que 

caracterizam a pintura das primeiras décadas da arte modernista brasileira. 

Analisaremos separadamente os dois grupos, para que o afeto seja distribuído 

imparcialmente. 

 

QUATRO. PONTO. QUATRO/1 
MARUJOS & TUBARÕES 
 
O cotidiano de Moá Cardoso acontece sob o sol bragantino, a bordo de sua bicicleta. 

É um homem que vive intensamente o brilho, a alegria e a energia dos fatos 

corriqueiros do dia-a-dia de um município atravessado pelo rio, apropriando-se um 

pouco da substância de cada coisa para criar suas narrativas. Os murais em 

questão neste subtópico são três: 
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Figura 119: Moacir Cardoso. Dispositivos que tratam do cotidiano & celebrações – grupo 1. 

  

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 

 

As duas primeiras pinturas da Figura 119 referem-se a um dos mais importantes 

bens culturais do município: a Marujada. Dança tradicional guiada pelo retumbão166 

na qual as mulheres lideram as performances enquanto os marujos tocam os 

instrumentos ou servem de acompanhantes para as “marujas”. A Marujada de 

Bragança teve início em 1798, com a criação da Irmandade de São Benedito, santo 

que guia uma multidão de fiéis e turistas todos os anos em grande Festividade que 

acontece no mês de dezembro. 
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 Segundo Azevedo, o retumbão é um ritmo típico da Região Norte do país, semelhante ao lundu. 
Caracteriza-se por movimentos suaves e sutilmente sensuais. As mulheres comandam com passos 
ligeiros, volteios para ambos os lados e giros, os braços levantados à altura dos ombros e da cintura. 
A música é guiada por instrumentos como o tambor, o pandeiro e a rabeca, que “retubam” alto e 
distante, por isso o nome da dança. (AZEVEDO, Luíndia. Marujada de B (pa): (des)construções e 
construções. In: Revista Internacional de Folkcomunicação. Nº 1, 2003. Disponível em: 
https://www. revistas.uepg.br/index.php/folkcom/article/view/473. Acesso em 23 de julho de 2019). 
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Por ser marujo, a Marujada faz parte do cotidiano cultural de Moacir Cardoso há dois 

anos. Na Figura 120, o artista apresenta um casal dançando suavemente no interior 

de uma casa ampla e simples. São vários elementos que nos colocam diante do 

imaginário do pintor, que elabora uma narrativa noturna de celebração à música, à 

dança e a São Benedito: 

Figura 120: Moacir Cardoso. “Dança da Marujada” – 283cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

A porta aberta é um convite: aos movimentos, à cultura, à festa. Porta e janela 

abertas expõem a negra noite que acolhe o luar brilhante, refletido pelas águas do 

rio. A paisagem enquadrada pela janela apresenta-se como tantas outras pintadas 

pelo artista. Fora da casa, a noite parece silenciosa. Mas dentro da ampla sala os 

espaços foram preenchidos pela Marujada: pelo casal que parece valsar próximo à 

entrada/saída da casa, ele – o marujo – sustenta sua mão direita na mesa, como a 

buscar apoio para puxar sua parceira de dança. O artista explica: 

É um “marujito” e uma “marujita”, dois meninos, na verdade, não são dois 
adultos. Também estão os instrumentos que compõem a Marujada, o 
pandeiro, a rabeca, os “tan-tans” [...], algumas frutas da região [...], o 
chapéu da maruja, né, e aquela coisa da casa de taipa, humilde e 
aconchegante, cheia de energia, cheia de vida e lá atrás a lua, o barquinho, 
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o Rio Caeté, aquela paisagem bem tradicional de Bragança. É um trabalho 
que sou apaixonado por ele por ver a riqueza toda que Bragança tem [...].

167
 

Moacir representa a festa da qual faz parte todos os anos nos mês de dezembro e 

simboliza na toalha branca que cobre metade da mesa dois de seus “alguns” 

cotidianos: de um lado, a música e a Marujada, nas figuras do chapéu, da rabeca e 

do pandeiro; do outro, da vida interiorana e sua quietude, de alguém que serviu a 

mesa com frutas típicas – cupuaçu, anajá e bacuri168, segundo o artista – e vinho do 

Porto, iluminados pela acentuada chama da lamparina. É festa para São Benedito! 

A Marujada comemora a fé no “santo preto”, é para ele que as marujas e marujos 

dançam! De acordo com o professor e pesquisador bragantino Armando Bordallo, o 

culto a São Benedito é um dos mais antigos do município de Bragança. Segundo a 

tradição, os escravos pediram permissão aos seus senhores em 1798 para a criação 

da Irmandade e de uma igreja em homenagem ao santo169. A igreja – em estilo 

colonial – ergue-se na frente da cidade, ao alto do barranco do Rio Caeté, com vista 

privilegiada para a orla e para o rio170. É Bordallo que descreve a recepção da 

imagem do santo para o início da festividade: 

Desde junho três grupos de esmoladores recebem imagens de São 
Benedito.  Percorrem o município nos seus mais remotos pontos e até os 
municípios vizinhos, angariando espórtulas dos devotos [...]. No primeiro 
domingo antes do começo da festa chegam os santos à cidade. A recepção 
é pomposa [...]. Saem da cidade inúmeras canoas, barcos e lanchas em 
busca do santo, numa verdadeira procissão fluvial. É um espetáculo 
grandioso [...]. Em pé, na proa da embarcação, dois porta-estandartes 
fazem o entrelaçamento das bandeiras. Na cidade a banda de música 
executa alegres dobrados e o espocar de girandolas e foguetes e os vivas 
da incomputável massa que se comprime em toda a margem do rio, dá uma 
nota festiva à recepção. 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
168

O cupuaçu é uma das mais populares da Região Norte do Brasil, diferenciando-se das outras duas 
por sua forma elíptica e casca dura; é estimado pelos paraenses por seu sabor e cheiro inigualáveis 
que enriquecem sucos, geleias, cremes e sorvetes. O anajá – também chamado de inajá – é um fruto 
pequeno da palmeira de mesmo nome, comum também na Região Centro-Oeste; tem casca fina e 
polpa suculenta, usada na produção de alimentos e extração de óleo. O bacuri é uma fruta de forma 
arredondada, casca espessa que guarda de uma a quatro sementes grandes, onde está a polpa, 
macia e delicada, muito apreciada na produção de sucos, cremes, licores e sorvetes, assim como o 
cupuaçu (Fonte: https://www.todafruta.com.br. Acesso em 24 de julho de 2019). 
169

 BORDALLO, Armando. São Benedito e a Marujada. In: Revista PZZ, Belém, Edição 21, p. 40, 
março de 2014. 
170

 Para maior aprofundamento do tema sobre a Igreja de São Benedito e a Marujada, consultar: 
CORRÊA, Ester Paixão. Pérolas do Caeté: a dança das Marujas de São Benedito de Bragança-Pa. 
Dissertação (Mestrado) – Orientação: Profª. Dra. Edna Ferreira Alencar. Universidade Federal do 
Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Antropologia, 
Belém, 2017. 150p. 
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Apesar de notável erudição, as palavras de Bordallo apenas despertam no leitor a 

curiosidade para vivenciar todo o encantamento da festa: o calor da multidão que 

espera o santo; o intenso barulho dos fogos; o cheiro do suor dos seguidores que, 

entre ruas estreitas, debruçam-se para as bênçãos do santinho; a emoção de 

envolver o pescoço com a toalha de cetim e poder segurar – mesmo que por alguns 

metros – a imagem em seu colo. Da chegada das três imagens – dos campos, das 

praias e das colônias – até o dia 26 de dezembro – o dia dedicado em homenagem 

a São Benedito – Bragança vive dias de muita celebração, nos quais a Marujada e 

sua Irmandade são elementos fundamentais e um dos elementos visuais mais 

marcantes destes é a indumentária, bem evidente na representação do casal de 

“marujitos” de Moá Cardoso. É a professora Luíndia Azevedo que descreve 

detalhadamente: 

As mulheres usam blusa branca, pregueada e rendada, saia rodada 
vermelha ou branca com ramagens de diversas cores. A tiracolo usam uma 
fita azul ou vermelha. Na cabeça, um chapéu todo emplumado e cheio de 
fitas de várias cores. O chapéu é a parte mais vistosa da indumentária, 
normalmente fabricado de carnaúba, de palhinha ou mesmo de papelão. 
Furado internamente e externamente para segurar cordões, prender papéis 
de cores, casquilho dourado ou prateado. Ao alto, plumas e penas de aves 
de diversas cores formam um largo penacho. No pescoço, colares de 
contas ou cordões de ouro e medalhas. Os homens usam calça e camisa 
branca ou de cor, chapéu de palha revestido de panos e com uma flor em 
uma de suas abas.

171
 

Moacir veste o par de jovens marujos com detalhes vermelhos. No decorrer do ano, 

durante as festas do calendário religioso e celebrações da própria irmandade, as 

mulheres podem vestir saia vermelha ou azul – os homens usam uma fita amarrada 

no braço com a cor correspondente à usada pelas mulheres – sendo que a cor azul 

é reservada para poucos dias do ano, somente em celebrações especiais de datas 

importantes: 

Sim, rainha era ela. Seu traje o mais rico, a saia, da roda a mais ampla, a 
anágua mais rendada, o chapéu, o mais cintilante de espelhos e pedrarias, 
fitas que dele pendiam e lhe chegavam aos pés, as mais abundantes, de 
mais variado colorido; preso à alvura de sua blusa, o ramo de cravo e 
alecrim mais perfumado. E o cordão de ouro, as pulseiras e brincos, a faixa 
a tiracolo [...]. Porque assim é a marujada. Rememorando os volteios do 
típico bailado regional eu me espanto de como neles não se descobria 
lascívia alguma, nem sequer o quente langor de certas danças tropicais. 
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 AZEVEDO, 2003, p. 64. 
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Tudo tão puro, entre eles, uma alegre, respeitosa reverência, como num 
ritual.

172
 

A poesia explícita na narrativa de Lindanor Celina, romancista paraense, demonstra 

a beleza, a simplicidade e o respeito com que se desenvolve a dança dos marujos, 

com a mulher liderando os passos do seu parceiro, enfatizando sua importância no 

desenvolvimento ritualístico da dança. Aliada às palavras da autora, está a pintura: 

Figura 121: Moacir Cardoso. Detalhes da Figura 120. 

  
 

Os detalhes expostos na Figura 121 poderiam ser novas telas do artista pela riqueza 

de detalhes e eloquência de cada enquadramento. Moá Cardoso indica um dia de 

comemoração particular, a “marujita” com saia vermelha, conduzindo a dança e o 

“marujito” com a fita da mesma cor em seu braço esquerdo. No recorte à direita, o 

chapéu ganha destaque por sua estética ímpar, com penas brancas, lantejoulas, 

pedrarias e pequenos pedaços de espelho. O chapéu da maruja é uma metáfora do 

colorido da festa173. A noite domina os espaços fora da casa, sugerindo um curioso 

silêncio. Sobre a mesa, os tambores e os instrumentos de corda/percussão indicam 

um repouso musical em meio às fitas. Todos parecem calar e tudo descansa para 

apreciar os movimentos – mesmo que suaves – do jovem casal. 
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 Trecho do romance “A menina que veio de Itaiara”, de Lindanor Celina. Cf. BORDALLO, Armando. 
São Benedito e a Marujada. In: Revista PZZ, Belém, Edição 21, p. 62-75, março de 2014. 

173
 Sobre este símbolo da marujada, destaco a dissertação de mestrado de Ana Mabell Santos, 

intitulada “Mãos, penas e fitas: o chapéu de maruja como cultura material em Bragança-PA”, 
orientada pelo Prof. Dr. Luis Junior Costa Saraiva, Programa de Pós-Graduação em Linguagens e 
Saberes na Amazônia, do Campus UFPA/Bragança. Com um recorte específico no chapéu da 
maruja, a pesquisadora tece um documento importante para a tradição da festa e seus signos, 
transitando entre a história e a poesia. 
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A humilde casa de taipa agrega as lembranças de Moá Cardoso, remetendo ao 

acolhimento e ao afeto. Sua pintura explora delicadamente o orgulho de cada marujo 

e maruja de servir ao santo, na dança, nas ladainhas e também na parte profana da 

festa, protagonizada por bares e restaurantes que seduzem os turistas. Por isso, em 

dezembro de cada ano a cidade adota o colorido da Marujada – suas cores 

compõem o centro da bandeira do município – e Moacir, cada vez mais, explora sua 

vivência com a festa em forma de dispositivo artístico, fazendo de suas composições 

um indicador visual do modo como o bragantino passa a ver e entender a 

celebração. 

Figura 122: Moacir Cardoso. “O marujo e sua criança” – 292cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

A pintura da Figura 122 também é uma ode à Irmandade da qual o artista hoje faz 

parte. Com os pés descalços – pois é assim que dançam – o típico marujo levanta 

alegremente sua criança, em um gesto de amor e confiança: 

O pensamento aqui é aquela coisa de “passar a tradição”. [...] é o pai 
passando para sua filha toda a experiência da Marujada, todo o sentimento, 
toda a emoção, né, da religiosidade, toda a alegria. Então foi retratado muito 
assim, na frente do Rio Caeté, na praça da Igreja de São Benedito, entre os 
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‘palmeirais coloniais’, está ele ali, carregando sua filha num momento de 
alegria e satisfação [...].

174
 

A descrição emocionada do artista exprime muito bem o valor da tradição para o 

povo bragantino. O pai apresenta sua criança ao rio, às águas, ao sol, como a 

consagrar reverência àquela cidade/cultura que é parte de seu todo. Pai e filha 

entreolham-se num gesto de cumplicidade e afeto, enquanto a paisagem do poente 

enaltece o singelo movimento. 

Moacir Cardoso celebra a vida e o amor quando aborda as celebrações culturais do 

cotidiano da cidade bragantina. A Marujada e suas cores são representados de 

diversas formas, bem como outros amores populares que o artista terminou por 

tematizar no muro para a “boa recepção” de seu público: 

Figura 123: Moacir Cardoso. “O Tubarão do Caeté” – 286cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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Um bom exemplo desta afirmação é obra da Figura 123, na qual o pintor representa 

o principal time de futebol da cidade: o Bragantino Clube do Pará, fundado em 1975, 

carinhosamente chamado por sua torcida de “Tubarão do Caeté”, por seu mascote – 

um tubarão branco – e pelo Rio Caeté, cartão-postal da cidade. 

O bragantino tem orgulho de sua camisa, né, e de suas cores, 
principalmente de suas cores. O time do Bragantino leva as cores da 
Marujada; leva toda essa riqueza folclórica para o futebol, ele faz esse tipo 
de associação. E a paixão que o bragantino tem por seu clube, perdendo ou 
ganhando é a mesma. Então não teria como eu pensar num painel sem 
colocar o time do coração do bragantino. Aí eu coloquei lá um ‘tubarãozão’ 
de boca aberta, querendo comer todo mundo [...]. Particularmente eu não 
gosto de futebol, porque acho uma coisa primitiva demais, mas quando 
cheguei em Bragança entrava na brincadeira junto com os amigos [...]. Mas 
aí eu coloquei o tubarão no meio, um jogador dando bicicleta de um lado, o 
outro chutando de ‘trivela’

175
 [...]. Eu não gosto de futebol, mas meu pai foi 

jogador profissional, meus irmãos também jogaram futebol [...], eu joguei 
algumas vezes em quadra, mas nunca torci para time nenhum.

176
 

O dinamismo visual criado para a composição da Figura 123 parece contradizer a 

última frase da entrevista de Moá Cardoso. A pintura expressa a alegria e a 

ansiedade de um torcedor pela finalização, quando dois jogadores simetricamente 

dispostos concluem seus chutes, numa espécie de “dança do gol”. Moacir não pinta 

alguém especial, mas apenas capta a energia, a vibração e o fanatismo esportivo 

explícitos não só nas performances de cada jogador, mas também na agressividade 

aparente do grande tubarão: 

[...] 

Feito esquadrão colosso 
Tu és o Tubarão 
Desperta nas torcidas 
Paixão e emoção 

Tua garra e entusiasmo 
Ninguém pode negar 
Vermelho, azul e branco 
Tem as cores do Pará

177
 

 

Os trechos do hino do clube reforçam a ideia do grande animal que vai “abocanhar e 

devorar” seus adversários, registrando também as cores da bandeira, predominando 

no centro da composição. Moacir cria uma dança, mesmo que não o agrade dançá-
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 Na linguagem popular do futebol, é o chute ou passe dado com o lado externo ou interno do pé, 
ocasionando efeito na bola (Fonte: http://www.alinguagemdabola.com.br/pdf/sobrefutebolbrasil.pdf. 
Acesso em 22 de julho de 2019). 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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 Trecho do hino do Bragantino Clube do Pará, de autoria de José Diogo (letra) e Jaci Duarte 
(música).  
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la. Cria um espaço para o torcedor do time, onde a cor e a forma existem para 

imaginar o momento do regozijo, assim como Henri Matisse (1869-1954) fez com 

suas figuras: 

Figura 124: Henri Matisse, “A Dança” (1810). Óleo s/ tela. 
260cm x 391cm (Museu Hermitage, São Petesburgo, Áustria) 

 

Fonte: https://www.mestresdapintura.com.br/.../movimento-sinuosidade-em-a-danca-de-matisse. 

 

O bailado executado pelas figuras do artista francês não esteve entre as referências 

de Moacir, mas o imaginário interpretativo conduz por tal via imagética. A pintura do 

“Tubarão do Caeté” apresenta uma tríade de formas que se fecham na bandeira do 

time, que balança e embala os movimentos arqueados dos jogadores e do grande 

peixe. Moá Cardoso distribui simetricamente as quatro figuras sobre um plano 

decorativo de cores, que não chega aos “extremos de cor conflitantes – verdes 

cromados e laranjas, violeta e limões – para provocar oscilações no olho”178, 

bombeados pelas telas de Matisse, mas merecem a mesma disposição mental ao 

dinamismo visual que as pinturas do francês. É um plano onde os matizes que 

preenchem as pinceladas assemelham-se e intensificam o aspecto decorativista, 

movimentando-se no espaço como sombras a personificar os torcedores por trás 

dos protagonistas. 
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 BELL, Julian. Uma Nova História da Arte. (Trad.) Roger Maioli. São Paulo: Martins Fontes, 2008, 
p. 370. 
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Na dança de Matisse as figuras encarnadas exibem-se numa grande ciranda, a 

contrastar com as três faixas de cor intensa do fundo. As figuras de Moacir dançam, 

exibindo-se simbolicamente uma a uma: o jogador que “bicicleteia” e o outro que 

“trivela” a bola, a bandeira que meneia seu tecido e suas cores – que, por sinal, são 

as mesmas da bandeira francesa –, e o grande tubarão que exibe sua força física e 

sua enorme arcada boquiaberta. 

No início do século XX, de acordo com o inglês Julian Bell, Henri Matisse sugeriu 

uma autenticidade artística pelo “caminho da reeducação visual”179 e Moacir 

Cardoso sugere a cada quadro pintado no muro da praça uma reeducação de 

valores artísticos e culturais que buscam estabelecer outra relação com a pintura, 

mais poética, mais voltada para o imaginário local e mais afetuosa. 

 

QUATRO. PONTO. QUATRO/2 
PESCADORES & ÍNDIOS 

 
O segundo grupo de pinturas que abordam temáticas relacionadas ao cotidiano & 

celebrações, diz respeito às que reservam uma diferença particular em relação às 

demais que compõem o conjunto de murais da praça. Todas foram criadas a partir 

da técnica que caracteriza o estilo pelo qual Moacir Cardoso ficou conhecido no 

município, por ele chamado de “cubismo” por apresentar uma aparente 

fragmentação das figuras em planos de cor, preservando a figuração. Também são 

em número de três: 

Figura 125: Moacir Cardoso. Dispositivos que tratam do cotidiano & celebrações – grupo 2. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 
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 Idbem, p. 370. 
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Fotos: Daniely Meireles (2019) 

 

No primeiro mural da Figura 125, novamente a Marujada serve de base para a 

criação do imaginário: as marujas vestidas em seus trajes típicos comercializam 

alimentos; o marujo sentado, com pernas cruzadas e o pandeiro à mão; a igreja 

atrás deste primeiro grupo, coadjuvante, mas soberana; a rua e os casarões na 

lateral direita; planos de diferentes verdes ao fundo, sugerindo uma extensa 

vegetação na parte superior da composição. É notável a recorrência a signos que 

caracterizam o imaginário poético do artista na estilização da forma naturalista: 

Figura 126: Imaginário poético de Moacir Cardoso – ícones da cultura bragantina. 

 

 (Detalhes do primeiro mural da Figura 121) 
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Neste tipo de pintura, Moacir sente-se mais livre para criar “blocos de histórias”, ou 

seja, grupos de pequenas narrativas que contém as figuras que considera símbolos 

da cultura bragantina: a maruja e o marujo, a Igreja de São Benedito, a venda de 

gêneros alimentícios regionais – como a farinha de mandioca, o tacacá e o mingau 

de milho branco, o peixe e o caranguejo – as praças e ruas da parte mais antiga da 

cidade, próxima ao Rio Caeté, como sempre pintou em suas telas: 

[...] eu foco na Marujada justamente para retratar o que eu penso da 
Marujada [...]. Então tinha que ser retratado num muro para que durasse 
três anos, cinco anos [...], onde alguém pudesse captar esse tipo de 
informação “cubista”, né? Essa pintura reúne o ‘toc-toc’, reúne o tacacá, o 
pilão [...], o carrinho de mão com a farinha, e sempre o trabalhador é um 
marujo e é por isso que eu visto o trabalhador de marujo. Tem uma 
referência ao caranguejo, que é uma economia fortíssima em Bragança, a 
representação do açaí, da mata por trás da Igreja [...]. Traz as cores alegres 
do bragantino. O bragantino é alegre!

180
 

A fala de Moacir afirma seus simbolismos, sua iconografia urbana, selecionada pela 

experimentação e vivência da cidade e seus dispositivos históricos. O artista elege 

seu repertório pela união daquilo que vive ou projeta sobre sua existência com o 

resultado de sua percepção sobre o mundo e as coisas: 

Revelando uma afetividade cósmica, o homem promove a conversão 
estetizante da realidade em signos, por meio de labores do dia-a-dia, do 
diálogo com as marés, do companheirismo com as estrelas, da 
solidariedade dos ventos que impulsionam as velas, da paciente amizade 
dos rios. É como se aquele mundo fosse uma só cosmogonia, uma imensa 
e verde cosmo-alegoria. Um mundo único real-imaginário.

181
   

A argumentação de Loureiro evidencia o aspecto inebriante e poético em que vive 

não só Moacir Cardoso, mas o caboclo amazônico, que termina por caracterizar boa 

parte dos costumes do povo paraense e, consequentemente, do povo bragantino. 

Respira-se um quê de encantaria em Bragança, alimentada pela energia dos rios e 

das marés, do cheiro de peixe fresco que acaba de chegar ao porto, da topografia 

de vias estreitas e grandes ladeiras, dos coretos e das praças, da arquitetura 

colonial dos prédios e casarões, das festas e dos mitos. 

Moacir cria seu imaginário iconográfico por essa visão de “cosmo-alegoria” indicada 

por Loureiro, nela habitam todas as provocações sensoriais capazes de deslocar a 
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 Moacir Cardoso, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2019. 
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 LOUREIRO, 2007, p. 85. 
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percepção comum e corriqueira do cotidiano para um plano de infinitas 

possibilidades de devaneio e contemplação da realidade: 

A natureza amazônica contém elementos objetivados que nela são 
incorporados pela cultura local, estruturando culturalmente a imagem 
peculiar de sua paisagem. Por meio de sua aparência, o caboclo tem 
necessidade de encontrar uma ordem profunda de valores, suscitados pela 
experiência subjetiva que estimulam e provocam em nossa sensibilidade e 
entendimento. O conhecimento racional não é a única forma de reger as 
relações do homem com seu mundo. Sua capacidade de conhecê-lo 
também se vale da imaginação, da sensibilidade, do impulso do imaginário. 
Ele não busca encontrar leis universais nem distintivas de seu 
funcionamento, estrutura e composição. Busca uma coexistência 
afetivizada. Suprir as suas necessidades materiais e, ao mesmo tempo, 
espirituais, numa relação ambiental que é condicionadora de sua vida [...].

182
 

Pelas décadas vividas no nordeste paraense e pela experimentação intensa dos 

aspectos socioculturais de grande parte da história bragantina, Moá Cardoso 

expressa diariamente o respeito pela terra e pela cultura cabocla, fato ricamente 

traduzido nas narrativas amorosas que cria para cada tela, cada parede. Homem 

espiritualizado pela energia de toda encantaria ancestralmente praticada por 

indígenas e negros escravizados, com seus “causos”, ladainhas e benzeduras, o 

artista converte mentalmente os signos que o cativam para então “quitar” sua dívida 

com a realidade, devolvendo a ela uma parte de seu amor pelo mundo em forma de 

obra de arte. 

Assim nasceram todas as pinturas de Moacir Cardoso para a composição artística 

do muro da praça, como narrativa e como troca. No mural seguinte, Moacir 

apresenta o pescador, o nativo, novamente narrando em forma de imagens as 

etapas do trabalho pesqueiro. Para uma cidade banhada por um rio com cerca de 

111 km de extensão – 60 km atravessando Bragança – é de se esperar que a pesca 

seja uma das principais atividades econômicas e que o cotidiano comercial seja 

permeado pelo trânsito de pescadores e vendedores de diversas espécies do 

pescado fresco: 
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Figura 127: Moacir Cardoso. “Pescadores” – 285cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

À primeira vista, a composição tem um dinamismo convidativo, um ritmo que sugere 

o frescor da brisa junto ao rio/mar e o balançar das águas. O jogo com as 

complementares, em especial os conjuntos de amarelo & violeta e azul & laranja, 

domina boa metade do espaço pintado. Moacir fragmenta em pequenos “blocos de 

cor” a paisagem que envolve as figuras dos pescadores representados em plena 

atividade. Por isso, a metade superior da composição é um caleidoscópio de figuras 

soltas – o vendedor de peixe; o grande caranguejo central; o pescador com seu 

chapéu a sustentar uma pequena porção do resultado de seu trabalho; e a grande 

forma de um peixe visto em transparência, com esqueleto à mostra. 

Pequenas áreas verdes fundem-se visualmente às variações de azuis e violetas. A 

sensação do rio/mar agitado domina o ritmo e a temperatura da composição. Blocos 

de cor convidam o olhar ao movimento, ao interesse pela imersão e pela descoberta 

das possibilidades interpretativas: Tudo é movimento e simbolização. Tudo é 

fenômeno e memória sendo organizados para apresentar aquela cultura particular 

de uma maneira não conveniente. 
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De fato, o pintor apresenta sua lembrança-imagem, constituída na fase em que viveu 

na praia de Ajuruteua, no ofício de pescador: 

Esse trabalho é lindo! Está justamente representando o sistema de pesca 
de Bragança. Acho engraçado que nesse céu aqui tem o caranguejo sobre 
o sol e do sol forma-se o corpo de um pescador carregando um 
‘panacum’

183
 com peixe dentro. Esse peixe grande no canto retrata a 

economia do povo. O peixe em terra, esse espaço aqui de terra, como se 
referindo às vilas. E aqui também tem a coisa do golfinho, porque eles 
gostam de em alto-mar matar golfinho, porque ele tira o pargo

184
 da 

‘pargueira’, que é a armadilha com manivelas. Os pescadores costumam 
soltar de 40 a 50 anzóis em cada armadilha, aí os pargos todos se prendem 
nos anzóis. Então vem o golfinho que pra libertar os pargos começam a 
puxar a armadilha até abrir. Aí eles matam o golfinho pra ele não tirar o 
peixe do anzol [...]. O nome do barco é Ajuruteua, representando a coisa do 
nativo dizendo “- Olha, esse aqui somos nós, nossa marca registrada dentro 
desse país”.

185
 

Sua experiência de anos trabalhando como pescador nas águas salgadas da praia 

de Ajuruteua – que dá nome ao barco – é convertida num simbolismo peculiar por 

meio da pintura a que atribui características cubistas. Por meio de planos de cores 

combinados que contrastam sem anular a forma total da figura, as águas da praia 

onde viveu e trabalhou, bem como o ofício do pescador são enaltecidos. 

O mar que também é rio, trazendo a lembrança do Caeté; o golfinho que também é 

boto, ambos defensores e presentes no imaginário ligado à praia e ao rio. Moacir 

tem tanto domínio das experiências bragantinas que ilustra com propriedade mesmo 

as temáticas das quais nunca se aproximou na realidade, apropriando-se dos 

simbolismos, das narrativas orais e do folclore como um todo, para criar o seu 

catálogo imagético, recorrendo sempre ao montante de tudo o que carrega em seus 

cadernos. 

O terceiro mural analisado neste grupo está relacionado diretamente à lembrança da 

cultura que primeiro habitou Bragança: a indígena. Entremeados entre plantas e 

árvores de uma mata aparentemente fechada, os três índios contracenam com 

animais silvestres comuns à cultura amazônica e em cada um deles Moacir Cardoso 

parece atribuir uma responsabilidade: 
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Figura 128: Moacir Cardoso. “Índios com animais” – 294cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

No entanto, ao conversar com o artista, as motivações factuais foram esclarecidas: 

Eu pintei esse porque percebo muitas vezes o desrespeito que o paraense 
tem pelo índio. A falta de conhecimento sobre o índio e o uso: “eu tô aqui no 
Ver-o-Peso, tô vendendo a tanga do índio, a flecha do índio, o arco do índio, 
tô vendendo tudo do índio, mas eu não gosto do índio e não gosto de ser 
chamado de índio, quando me chamam de índio eu me ofendo”. Então esse 
trabalho é pra mostrar a força do índio, o seu poder, a sua harmonia com o 
animal, com a flora, com a fauna, entende? Mostrar a sua religiosidade, 
Oxóssi, com sua garra e sua força, né? Mostrar a harmonia que existe entre 
o animal selvagem e o índio, a beleza que é o índio, ‘pro’ paraense parar 
com esse preconceito. Então tem que parar com esse pensamento, tem que 
mudar com esse raciocínio vulgar, pelo amor ao índio, porque eu gosto do 
meu índio, eu admiro meu índio, eu tenho meu índio – ele é da Bahia, mas 
eu tenho meu índio. Por isso quis fazer do meu jeito, do meu estilo [...]. São 
de diversas fontes que eu trago na lembrança, que vivi na minha infância e 
algumas represento na pintura.

186
 

É um protesto exaltado de quem pensa sua cultura e seu lugar no mundo, de quem 

usa sua arte não apenas para embelezar, mas para educar e criar conhecimento 

crítico. Em suas palavras, Moá Cardoso reforça seu respeito e identificação pela 

cultura paraense/bragantina, repreendendo veementemente todos aqueles que não 
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se reconhecem descendentes dos indígenas nativos, afrontando direta ou 

indiretamente a memória da colonização de alguns municípios paraenses. 

Na análise da imagem – que apresenta o colorido decorativo de outros painéis já 

comentados – vale destacar a figura dos três indígenas: numa disposição triangular, 

um robusto índio em posição de ataque, com arco e flecha erguidos em punho; um 

segundo a sua frente em pé, com uma lança em posição de vigilância e uma terceira 

– fechando a tríade – agachada a acarinhar um veado. Moacir é contundente ao 

falar do orgulho e amor que tem por seu índio, comparado a Oxóssi, irmão de Ogum, 

orixá da mata, da caça e da fartura187. Oxóssi também é o senhor que detém os 

domínios sobre a linha dos caboclos e índios de cura, por isso a referência 

pertinente a este orixá na pintura: 

Figura 129: Relação entre dispositivos visuais: Índio (detalhe da Fig. 124) & 
Sr. Oxóssi (domínio público). 

  
 

Muitos outros elementos convergem para uma iconografia já analisada em pinturas 

de outras seções – os animais, a mata – signos que se associam para formar um 

conjunto de dispositivos que Moacir intencionalmente formata, conhecendo e 

dominando seu poder de influência artística nos espaços em que pinta: um conjunto 

de vivências afetuosas que se interligam para engrandecer sua história e a história 

da cidade. 
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QUATRO. PONTO. CINCO  
DISPOSITIVO 4: MITOLOGIA 
 
mi·to·lo·gi·a – sf. Gr. “mythología”: 1. Conjunto de mitos próprios de um povo, de uma cultura 
determinada ou de uma tradição; 2. Ciência cujo objetivo é o estudo e a interpretação dos mitos, de 
sua origem, de seu significado, considerados do ponto de vista filosófico, antropológico e cultural. 
 

O pensamento mitológico sempre fez parte da história das civilizações e, em linhas 

gerais, esse tipo de pensamento é de suma importância para tornar alguns fatos 

mais amenos para nossa existência, no sentido de provocar a vivência de narrativas 

que nos condicionam sensível e espiritualmente. 

O mitologista e escritor estadunidense Joseph Campbell é, através de sua obra O 

Poder do Mito (2001)188, responsável pela mudança da definição de mito como uma 

“busca de sentido” para uma “experiência de sentido” 189, passando a conceber o 

pensamento mitológico como agente necessário para harmonizar nossa vida com a 

realidade, conseguindo explicação – ou ao menos uma provocação – para 

fenômenos existenciais e naturais que instantaneamente nos afetam. Campbell 

explica que: 

[...] Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e 
os mesmos poderes que animam nossa vida animam a vida do mundo. Mas 
há também mitos e deuses que têm a ver com sociedades específicas ou 
com as deidades tutelares da sociedade. Em outras palavras, há duas 
espécies totalmente diferentes de mitologia. Há a mitologia que relaciona 
você com sua própria natureza e com o mundo natural, de que você é parte. 
E há a mitologia estritamente sociológica, que liga você a uma sociedade 
em particular. Você não é apenas um homem natural, é membro de um 
grupo particular [...].

190
 

Essa maneira de entender o mito e as diversas mitologias em que estamos imersos 

– como parte de uma natureza que envolve a todos – nos leva a compreender a 

existência de um vínculo afetuoso entre a arte e a mitologia, no que diz respeito à 

sensibilidade, à reflexão e ao poder imaginário que caracteriza todo processo 

artístico.  
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Moacir Cardoso pinta a mitologia de seu lugar, mas também está ligado a tantas 

outras que representam suas concepções sobre a vida e a energia do mundo. É um 

homem que acredita nos infinitos mistérios do universo e da região para onde seus 

“guias espirituais” o levaram e, na cidade de Bragança, é o único que atualmente se 

aventura na representação pictórica de tais mistérios. No muro da “Praça das 13 

Janelas”, destaco quatro pinturas: 

Figura 130: Moacir Cardoso. Dispositivos que tratam de mitologia. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Fotos: Daniely Meireles (2019) 

Pelas vias do imaginário amazônico, é Loureiro que nos envolve em devaneios 

poéticos acerca da experiência mitológica na produção artística, relacionando-se ao 

que Moacir nos propõe em imagem: 

Uma experiência íntima, ampla e profunda, rica de sensibilidade e emoção, 
que testemunha uma vivência singular e que revela uma capacidade intensa 
de criação de formas. Uma experiência por dentro, acima e superadora do 
cotidiano, que é marcada por vaga e contemplativa atitude de prazer em 
face da realidade. Na Amazônia seus mitos, suas invenções no âmbito da 
visualidade, sua produção artística são verdades de crença coletiva, são 
objetos estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam a 
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poetização da cultura da qual são originados. A própria cultura amazônica 
os legitima e os institui enquanto fantasias aceitas como verdades.

191
 

Desta forma, Campbell e Loureiro nos indicam uma acepção do mito como uma 

experiência particular de imersão na espiritualidade de um mundo que é exterior a 

nós, mas que exige diariamente uma conexão sensível com nosso eu, numa relação 

existencial de dependência. Para além dos credos e dos dogmas religiosos, a 

mitologia reside nos modos como construímos nossa conexão com o universo dos 

signos que despertam nossa percepção e nos comovem, ampliando o desejo pela 

busca e pela descoberta, e este elo movimenta-se sempre numa direção endógena, 

isto é, de autoconhecimento. 

QUATRO. PONTO. CINCO/1 
O CENTAURO, O BOTO & A IARA 

 
Ainda é muito comum nas noites dos municípios do interior paraense ouvir os 

“causos” de pessoas que juram de “pés juntos” que ficaram presos na mata pelo 

Curupira, ou que sua vizinha é “filha do boto”, ou ainda que sofreram noites com 

febre e dor de cabeça por feitiço da Iara. É nesta experiência íntima com o mito que 

Moá Cardoso alimenta suas narrativas, criando dispositivos artísticos que as tornam 

“verdades”, provocando o olhar e gerando curiosidade em muitos pelos simbolismos 

escolhidos. 

Um bom exemplo disto é a pintura que representa o centauro diante de uma 

paisagem não regional. A grande árvore predomina em sua disposição simétrica. 

Suas folhas preenchem a parte superior da composição de um lado ao outro. 

Vermelhas. Vários tons de vermelho quebram a visualidade fria do azul do céu e das 

montanhas em último plano. Pequenos arbustos e flores complementam a 

paisagem. Parado sob a grande árvore, o centauro expõe sua espada flamejante. 

Cabisbaixo e sério, ele parece pensativo. Moacir explica sua mitologia: 

O centauro existe no sentido de provocar o bragantino pra conhecer outras 
culturas [...], pra acabar com a mentalidade de que a cultura é só “minha”, 
que o “meu é meu” e que o “teu é teu”. O “teu” não é só “teu”, é do africano, 
do português, do índio, porque tá tudo misturado aí e criou o “teu”. Esse 
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daqui é do grego. Então é pra se respeitar a cultura do outro, que o outro 
respeita a nossa.

192
 

Existe uma preocupação didática na fala do artista que caracteriza todas as pinturas 

da praça. Para cada uma ele criou um discurso, uma narrativa e, por trás disso, uma 

inquietação sobre a forma como cada frequentador do lugar irá assimilar aquele 

conhecimento especificamente. Por isso, ele recorre a mitologias externas a do lugar 

em que vive, para incitar as trocas e os desafios de perceber o mundo a partir de 

outros dispositivos sígnicos. 

Figura 131: Moacir Cardoso. “O Centauro” – 289cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

Na mitologia clássica, o centauro era a única das criaturas “monstruosas” que 

transitava entre os homens, posto que os antigos julgavam que a união da forma 

humana com o cavalo não poderia ser algo monstruoso, devido à nobreza e utilidade 

deste animal para as atividades cotidianas e para a guerra. No entanto, de acordo 

com Thomas Bulfinch em seu The Age of Fable, publicado originalmente em 1855, 

existem algumas fábulas de grandes e sangrentos conflitos entre humanos e 
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centauros (como a célebre “battle of the Lapithae and Centaurs”, narrada entre as 

histórias do casamento entre Píritos e Hipodâmia193). Mas existiu um centauro que 

foi considerado superior aos demais, por ter sido educado por Apolo e Diana: 

Quíron, que desenvolveu habilidades de caça, música, medicina e na arte da 

profecia, tornando-se o mais sábio e justo dos centauros. O reconhecimento de 

Quíron foi tanto que, ao morrer, Júpiter o colocou entre as estrelas, como a 

constelação de Sagitário. 

A mitologia explicada por Bulfinch demonstra de maneira clássica a criatura, mas 

não a alcança na criação de Moacir Cardoso. Apesar da espada em punho, 

representada com chamas amareladas ao seu redor, o centauro pintado no muro 

parece absorto em seus pensamentos. Solitário, movimenta levemente a pata direita 

dianteira e pende sua cabeça para baixo, como a esperar o momento adequado 

para uma provável batalha. 

Como relatado pelo artista, existe uma intenção educativa em seu dispositivo, em 

apresentar novas culturas ao público bragantino. Assim, Moá Cardoso cria sua 

própria mitologia sobre o compenetrado centauro: concentrado, em harmonia com a 

natureza ao seu redor e disposto a defendê-la. Desta forma, o pintor gera a 

curiosidade sobre o mito, atingindo seu objetivo didático. 

No afã de que as pinturas do extenso muro da praça tornem-se fonte de 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades voltadas à arte, Moacir cria as 

mitologias que julga pertinente para aguçar a atenção de seu público e nada melhor 

do que, entre tantos mitos, “causos” e personagens, eleger três dos mais populares 

do imaginário bragantino: o Boto, a Iara e o Ataíde, cuja repercussão será analisada 

separadamente. 

No primeiro mural destes três, Moacir representa um animal saltando sobre o túnel 

de uma onda. Baseado em uma história pessoal, o pintor relata a sua “história de 

pescador”: 

[...] foi um susto que eu tomei numa noite em Ajuruteua, porque eu gostava 
de “puxar rede” de noite. Eu estava no raso, mas gostava de ir “pro fundo”, 
aí eu vi um peixe grande pulando atrás de mim e fiquem assim... aí eu 
pensei “tubarão aqui, não dá”, aí lembrei do golfinho. Então eu resolvi pintar 
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o que eu senti porque ainda fiquei com medo de que fosse um tubarão [...]. 
Como ele saltou na onda eu pensei “Só pode ser um golfinho”.

194
 

Dos mistérios daquela noite e da associação do golfinho com o boto195, saltando as 

águas agitadas em noite de luar, é difícil interpretar a imagem sem lembrar-se do 

mito amazônico, bastante conhecido pela população. Cheio de energia, o animal 

exibe-se ao espectador, enquanto pinceladas rápidas e amarelas sugerem o brilho 

de um luar que ofusca a mata no limiar do horizonte. A noite de pescaria que trouxe 

o indecifrável para Moá Cardoso, surpreendido pela agitação do mar e pelo 

misterioso espírito protetor das águas e dos peixes: 

Figura 132: Moacir Cardoso. “O Boto” – 289cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

Tal motivo – de parte do público da praça lembrar o boto – faz com que essa 

imagem passe a ser – nesta pesquisa, especificamente – analisada também como 

uma representação da mitologia local, que, de uma forma ou de outra, é a maneira 

mais sensata de ser interpretada, isto é, como narrativa-fruto de uma vivência 

particular do artista em íntimo contato com a natureza. 
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 Segundo o Abecedário de personagens do folclore brasileiro, o boto também é conhecido como 
“golfinho amazônico” (Cf. In: ALVES, Januária Cristina. Abecedário de personagens do folclore 
brasileiro: e suas histórias maravilhosas. São Paulo: FTD, Edições Sesc, 2017, p. 58.). Loureiro 
também afirma que o animal corresponde, nas águas doces, ao “delfim do mar” (2007, p. 38.). 



O Afeto: a caminho da praça, uma pintura amorosa | 261 

 

Os relatos orais sobre o Boto e suas “façanhas” em noites de arraiais e festas no 

interior do estado paraense, saindo das águas dos rios para seduzir jovens virgens, 

são de uma veracidade de impressionar. Em Bragança, por exemplo, ainda é 

comum algumas pessoas – principalmente homens – serem apontadas como “filhos 

do Boto”, principalmente as que não têm registros exatos sobre o paradeiro do seu 

pai. No imaginário popular amazônico, a figura do golfinho sempre é conectada a do 

boto, que em noites de luar ganha a forma humana: 

O Boto é um homem muito bonito, atraente e sedutor, exímio dançarino e 
bebedor, está sempre vestido de branco com um elegante chapéu na 
cabeça [...] e sua função é seduzir as moças incautas para depois 
engravidá-las [...]. Quando o dia amanhece o belo rapaz vira um boto, que 
dizem proteger os rios e as canoas durante os temporais [...] e acompanhar 
as mulheres grávidas.

196
 

Ou ainda, na classificação de Loureiro: 

Entre as seis espécies conhecidas, três pertencem à bacia amazônica. O 
boto negro, assim como o vermelho, destaca-se das outras espécies. 
Acredita-se que o boto negro, ou, como é conhecido na Amazônia, o boto 
preto, protege os navegantes e que o vermelho, que por meio de belos 
documentários para a televisão [...], foi popularizado impropriamente como 
boto cor-de-rosa [...], sedutor irresistível das jovens donzelas virgens ou 
não, e mulheres casadas.

197
 

Pela visualidade do animal pintado no muro e pelo relato do artista sobre a 

experiência que viveu no mar, tudo leva a crer que se trata de um boto negro, que 

protegeu o percurso da pescaria de Moacir das águas-fundas até as águas-rasas. 

Para além das narrativas literárias e dos “causos” envolvendo a natureza sedutora 

da forma humana do belo delfim, nosso “boto da praça” parece estar pronto para 

defender sua encantaria. 

Aliado à beleza e poder de sedução da mitologia amazônica, outro mural analisado 

sobre esta temática é uma representação do mito da Iara, que nos rios e igarapés do 

nordeste paraense é popularmente conhecida como “mãe d’água” (Figura 133): 
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Figura 133: Moacir Cardoso. “A Iara” – 289cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

Nesta, a imagem da sereia repousando sobre as pedras, emoldurada por uma gruta 

– onde botos e “tajás198” a reverenciam – conduz a uma leitura que desliza ainda 

mais para o imaginário da sedução: 

Essa é a sereia da minha vida [...]. A sereia é morena, representado o 
feminino. Atrás dela o boto-rosa, representando nossa Amazônia e um dos 
animais mais belos que nós temos nos rios do Pará. Os tajás que fazem 
parte daquela coisa da rocha, onde tem rocha tem tajá. Tajás de diversos 
tons e diversas cores, né... Ela está se mostrando pra mim, me seduzindo e 
me chamando, querendo me levar embora pros confins dos rios. Se eu 
pudesse entrar nesse mundo, eu iria [...]. Também representa Iemanjá, 
minha senhora.

199
 

Trata-se de uma obra com vários detalhes a serem analisados. Moacir cria uma 

paisagem paradisíaca com a Iara a esperar o próximo homem a ser encantado. Ela 

é morena porque o artista associa a pele morena ao feminino, à pele típica das 

misturas, da visualidade cabocla. Sua Iara é uma cabocla que oscila entre o regional 
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 Segundo Loureiro, o tajá é uma planta cientificamente denominadas de tinhorões ou calúdios, de 
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e o europeu, remetendo a elementos da antiga sereia da mitologia clássica. Bulfinch 

cita as sereias nas narrativas ligadas às viagens de Ulisses, como ninfas marinhas 

que tinham o poder de atrair com seu canto todos aqueles que as ouvissem, 

enfeitiçando os marinheiros e induzindo-os a atirarem-se ao mar, suicidando-se200.  

Alves explica que a origem do nome y-iara em nheengatu significa “Mãe-d’Água que 

vive no fundo do rio” e também ressalta a natureza bela e sedutora do mito: 

A personalidade da Iara é controversa. Ela é linda e sedutora, possui um 
canto maravilhoso e, assim, atrai homens e mulheres para o fundo do mar. 
Ali eles visitam o palácio encantado dela e nunca mais serão os mesmos... 
Ainda que voltem para a terra, seu desejo será sempre o de retornar ao 
fundo das águas e, por isso, acabam morrendo afogados[...]. A aparência 
da Iara também é controversa. Os registros a descrevem de várias 
maneiras. Muitos a conhecem como a clássica figura da sereia: uma mulher 
loira, de olhos profundamente azuis, possuidora de uma voz encantadora.

201
 

Essa imagem da sereia citada por Bulfinch e Alves – como uma bela criatura que 

encanta e conduz os homens à “perda da razão” – permeou o imaginário de muitos 

artistas para a criação de suas pinturas, gravuras e esculturas, como o óleo da 

Figura 134, por exemplo: 

Figura 134: Herper Draper, “Ulisses e as sereias” (1909). Óleo s/ tela. 177cm × 213,5 cm. 
(Galeria de Arte Ferens, K. upon Hull, Inglaterra) 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/Catherine7moore/homers-odyssey/ 
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A tela de Draper retrata o exato momento em que a embarcação do corajoso Ulisses 

passa pela Ilha das Sereias e é avassaladoramente tentado pelo alto poder de 

sedução das ninfas, só conseguindo escapar por ter sido amarrado por seus 

marinheiros no mastro do navio. De fato, a concepção clássica da sereia europeia 

terminou por influenciar diretamente a aparência da Iara amazônica. É novamente 

Alves que explica que na Amazônia a misteriosa criatura “assume a forma de uma 

cabocla metade mulher, metade peixe, e é responsável por cavar a ribanceira dos 

rios, atrapalhando a navegação dos pescadores e também as plantações de milho e 

mandioca, só por traquinagem”202.  

No entanto, a cabocla com corpo de peixe representada por Moacir não parece 

traquina. Ela se expõe de maneira atraente e tranquila, como quem aguarda 

estrategicamente sua “vítima”. De frente para o espectador e de costas para o rio, 

convida seu espectador à cumplicidade da natureza ameaçadora que esconde em 

suas garras – como o canto que ameaçou Ulisses e seus tripulantes na Odisséia. O 

rio é seu cenário e seu domínio, sua casa e reflete a placidez de sua pose e 

expressão facial. 

Seu corpo faz referência às muitas “Vênus” & “Afrodites” – deusas clássicas da 

beleza e do amor – que passaram pela história da arte e da representação, mas 

assinala simbolicamente sua idiossincrasia: cabocla, de cabelos longos e negros, ela 

repousa majestosamente entre os botos-rosa e tajás, criando uma confluência de 

mitologias acessíveis a qualquer olhar, qualquer cultura. Como na Amazônia a figura 

do boto-rosa recebe uma conotação voltada para a sedução e o prazer, a presença 

deste animal na composição, cerceando a Iara, indica ainda mais o sentido de 

envolvimento amoroso do mito com a espécie humana. 

Como o próprio artista cita em seu relato sobre o mural, existe ainda a intenção de 

associar a figura da Iara com a de Iemanjá, senhora das águas salgadas e mãe de 

todos os orixás, reverenciada pelo “povo do santo” (Candomblé e Tambor de Mina), 

associação essa que foi sinalizada no capítulo anterior. No entanto, não há como 

não remeter também a Oxum, senhora das águas doces e que, de certa forma, 

completaria ainda mais o sentido de uma entidade dos rios e/ou igarapés, 

abundantes na região pesquisada. Todavia, a cor azul empregada na pintura da 
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cauda escamosa que preenche a metade do corpo da sereia criada por Moá 

Cardoso remete-nos novamente a Iemanjá, por ser a principal cor simbolizada com 

esta senhora: 

Figura 135: Paralelos referenciais: Detalhe do mural com “Iemanjá Sereia do Mar” 
(domínio público – autor desconhecido) 

  

Fonte: https://www.pinterest.at/pin/415527503095677862/. Acesso em 29/07/2019. 

 

Um dos arquétipos desta sereia é usado na Figura 135 como um dos possíveis 

referenciais imagéticos para a Iara de Moacir, sendo apenas uma das centenas de 

iconografias associadas à Iemanjá, Rainha das Águas, mas também às sereias de 

sua corte203. Sobre seus domínios, Damasceno explica: 

Iemanjá é também a senhora da água doce. Da água doce em geral de 
todas as fontes. Quando ela transborda para o mar, fato mencionado em 
alguma das suas lendas, ela amplia o seu significado e sua atuação como 
ser divinizado. Com o alargamento de seus domínios, os rios e os mares 
passam a fazer parte da sua herança mitológica. Por força das guerras e do 
tráfico negreiro, Iemanjá nesse processo, é reverenciada, cada vez mais, 
como a Grande Mãe que abraça e acolhe, agora, não só os seus filhos, mas 
a todos [...].Ela é provedora e fornece o de comer e o de beber. Representa 
o feminino, o recipiente onde se forma a vida. No entanto, o feminino não 
contém somente traços positivos [...]. Iemanjá é água doce e água salgada: 
quente, morna, fria; parada, rápida, lenta; agitada, calma; transparente, 
turva; profunda, rosa; azul, amarela, transparente, verde.
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Associando a explicação da pesquisadora à Iara pintada por Moá Cardoso, temos 

essas “várias naturezas” contempladas iconograficamente, na visualidade de um ser 

duplo – metade humana e metade peixe – em frente a um rio que de tão extenso 

vira mar, projetada sobre pedras – matéria bruta e pesada – de onde brotam musgos 

e tajás. Demonstra uma exuberante beleza e seriedade, mas omite suas garras 

prontas para segurar sua “presa”. Esta personalidade maliciosa da Iara Amazônica 

sincretizada com Iemanjá também aparece em uma das lendas narradas por Prandi: 

Iemanjá afoga seus amantes no mar 

Iemanjá é dona de rara beleza 
e, como tal, mulher caprichosa e de apetites extravagantes. 
Certa vez saiu de sua morada nas profundezas do mar 
e veio à terra em busca do prazer da carne. 
Encontrou um pescador jovem e bonito 
e o levou para seu líquido leito de amor. 
Seus corpos conheceram todas as delícias do encontro, 
mas o pescador era apenas um humano 
e morreu afogado nos braços da amante. 
Quando amanheceu, Iemanjá devolveu o corpo à praia. 
E assim acontece sempre, toda noite, 
quando Iemanjá Conlá se encanta com os pescadores 
que saem em seus barcos e jangadas para trabalhar [...]

205
 

Por essa natureza dúbia, entre o sereno e o agitado, a pureza e a malícia, a 

bondade e a maldade, a vida e a morte, o mito da Iara continua sendo um dos mais 

temidos e respeitados nos municípios e vilas banhados por caudalosos rios ou 

praias de todo o Brasil. Seu poder de “mãe” sob os domínios das águas reserva, aos 

seus “filhos de cabeça” ou àqueles que acreditam em sua interferência, uma atitude 

de respeito e prudência sempre que precisam entrar em suas “terras”. 

 

QUATRO. PONTO. CINCO/2 
O CASO ATAÍDE 

 
Essa atitude de respeito também reflete uma sensação de temor àquela 

determinada criatura. A visualidade atribuída aos seres das diversas mitologias que 

criamos ou que foram criadas por nossos ancestrais são reflexos, conversões de 

tantas outras que existem desde que o pensamento filosófico passou a ser 

                                                                                                                                                                      
Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015, 235p.). Op. Cit., p. 
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mensurado. Geralmente são aspectos zoomorfos ou que hibridam com a forma 

humana, com alguma parte do corpo concebida de uma maneira no mínimo exótica. 

No caso do Ataíde da praça, nosso último mural a ser analisado, foi justamente essa 

“parte” que foi a pivô da polêmica. Em dezembro de 2018, Bragança foi vastamente 

noticiada nas redes sociais por conta de uma pintura em particular, apresentada na 

Figura 136: 

Figura 136: Moacir Cardoso. “O Ataíde” – 340cm x 195cm. 
Acrílica e resina s/ parede (2018). 

 

Foto: Daniely Meireles (2019) 

Como já comentado no terceiro capítulo desta tese (p. 173-175), o Ataíde é um mito 

particularmente atribuído aos manguezais bragantinos, concebido pelo imaginário 

popular como uma criatura de corpo peludo, gigantesca e com um pênis 

descomunal, que chega a arrastar-se ao chão ou vir enrolado em seu pescoço. 

No município de Bragança, Moacir foi o único pintor bragantino que até então pintou 

o Ataíde em um lugar público. Principalmente pelo tamanho de seu órgão genital a 
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criatura é comentada com certo pudor e ainda existe muito preconceito por conta da 

aparência impactante que a mitologia dos pescadores e moradores mais antigos da 

cidade criou. 

Pelo menos desde 2012, Moacir Cardoso pinta o Ataíde, principalmente com o 

colorido e despojamento formal que caracteriza seu estilo “cubista”, como a tela 

apresentada na Figura 137: 

Figura 137: Moacir Cardoso. Sem Título – 120cm x 100cm. 
Acrílica s/ tela (2016). 

 

Foto: Moacir Cardoso (2018) 

Representando o Ataíde de maneira não-naturalista, fazendo parte  de um universo 

no qual formas se dividem em pequenos planos de cor, trazendo uma referência 

visual que lembra outras criaturas fantásticas que permeiam o imaginário da 

mitologia universal, Moacir nunca chegou a incomodar a opinião de seu público, 

primeiro porque reconheciam que a monstruosa criatura habitava um mero universo 

artístico e nunca poderia ser associada a algo fora do plano virtual, e segundo 

porque sempre se tratavam de telas adquiridas por clientes que as deixariam longe 

dos olhares (pudicos) do grande público. 
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No entanto, o que causou grande alvoroço pelas ruas da Praça Jornalista Edwaldo 

de Souza Martins, nosso locus em questão, foi a escolha por pintar um Ataíde de 

forma naturalista (Figura 136), com tratamento de luz e sombra e perspectiva, cores 

ligadas à visualidade cotidiana da paisagem local, no centro do manguezal, imerso 

entre a vegetação típica e observado por pequenos animais. Entre todos estes 

detalhes Moacir delineou mais ainda o comprimento do pênis do monstro, tornando-

o tão extenso que pode ser confundido rapidamente com uma serpente. 

Esse membro do Ataíde representa o turu
206

 e na mão dele o caranguejo 
representando duas economias do mangal de Bragança. E ele tá retratado 
conforme a lenda diz, com pênis grande rodado em volta do pescoço [...]. 
Desde cedo eu ia pra Ajuruteua, porque no inverno daqui não tinha nada, 
então eu ia pescar. Aí saía com os caranguejeiros para aprender tirar 
caranguejo e turu [...], aí eles falavam “Cuidado com o Ataíde!”, então eu 
comecei a viajar nessa história do Ataíde. Eles que começaram a me dizer 
como era o Ataíde e as coisas ficaram gravadas no subconsciente. Então 
quando tive que pintar o Ataíde veio a memória, né [...].

207
 

Moá Cardoso seguiu mais uma vez suas lembranças e a imagem que criou do mito, 

de acordo com os “causos” contados pelos pescadores. A imagem do pênis 

alongado associado ao turu acaba por se fazer pertinente junto ao imaginário 

popular, já que a exótica iguaria é considerada afrodisíaca. 

Foi justamente essa parte da pintura que iniciou uma série de discussões pelas 

redes sociais. Aproximadamente três meses depois, uma emissora local resolveu 

formar um grupo que falasse sobre preconceito em um de seus telejornais e iniciou 

um debate sobre a pintura do Ataíde da praça, alegando que a obra era “indecente” 

e que feria “a inocência infantil”. O apresentador do programa “convidou” o artista a 

se retratar via redes sociais. Eis o texto da primeira resposta a tal provocação, 

publicada nas contas do artista: 

Caro F. do A. C., não vou em seu programa me defender porque não me 
sinto ameaçado e fica o meu escrito para que seja transmitido para a 
sociedade de Bragança: vocês deturpam e manipulam a verdade, nesta 
praça levei três meses pintando e a “inocência infantil” que vi foram de 
alunos filando aula para fumar maconha, vi a inocência de mulheres 
casadas marcando encontro com seus amantes, vi traficantes atuando e 
vândalos mijando em meus painéis. Nesta praça infantil tinha até uma 
árvore que servia de “fumódromo” [...] e se hoje é bem frequentada 
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agradeçam à reforma que a Secretaria de Saúde fez para modificá-la. Na 
entrevista feita ouvi a opinião de pessoas incautas e desassociadas de um 
conhecimento mais elevado da vida. Sejam mais profissionais e menos 
demagogos e quem sabe um dia eu torne a ter uma outra visão privilegiada 
desta emissora.

208
 

Quase instantaneamente a notícia se espalhou e as trocas de conteúdos 

começaram a veicular nas diversas mídias, tendo a internet como principal 

plataforma: 

Figura 138: Reportagem veiculada pelo site G1 Pará – Rede Liberal, em 13/12/2018. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2018/12/13/. Acesso em 30/07/2019. 

O que parecia ser o “pivô” da polêmica era a representação do enorme falo, 

aparentemente desencadeada por uma imprensa que não conhecia o trabalho e a 

trajetória de Moacir Cardoso na cidade e tentava tornar ilegítima e ofensiva a 

pintura. Apesar das opiniões divididas, mais em defesa do mural e do mito do que 

para criticá-lo negativamente, o artista obteve grande apoio nas redes sociais em 

geral, por parte de estudantes universitários, artistas, professores, colecionadores, 

admiradores e da própria prefeitura municipal, que não permitiu que apagassem o 
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painel, mesmo porque a discussão ganhou bastante notoriedade em diversas mídias 

e a obra de Moacir tornou-se ainda mais conhecida: “É irônico saber que tenho mais 

de 3.000 telas espalhadas em Bragança e que me tornei notório por causa de uma 

mídia mal intencionada, um preconceito social e um pênis folclórico”209. 

O que é interessante lembrar, neste ponto, é de outra imagem que, no Brasil, foi 

rechaçada pelas igrejas cristãs por apresentar uma figura masculina com o falo 

ereto: o orixá Exu, erroneamente relacionado com a imagem do Diabo cristão. Em 

vista disso, em terreiros brasileiros a imagem de Exu geralmente não aparece com o 

pênis ereto, sendo uma representação mais comum em território africano: 

Figura 139: Imagem de Legba (Exu) em Ouidah, no Benin (África). 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/moi_of_ra/386900492/in/photostream/. Acesso em 30/07/2019. 
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Em meio aos debates fervorosos que aconteceram no universo virtual da internet, a 

celeuma envolvendo o Ataíde e seu pênis avantajado terminou por alimentar outras 

discussões acerca da arte e da liberdade de criação, inflamando também opiniões 

sobre cultura e preconceito cultural. 

Imersa nos debates, a fantástica e grande criatura segue pintada, em meio ao 

mangue – seus domínios – e os animais que sempre o representam: o guará e a 

garça. Sorrateiro, um macaco observa a cena, sem muito a interagir, enquanto a 

paisagem aparece espelhada de tão calma. O Ataíde aparece ao centro, híbrido, 

potente, mas visivelmente surpreendido com o “bichinho” nas mãos. Moacir Cardoso 

o desloca do universo das sombras cinzentas do manguezal e o traz para a 

claridade, não para atacar, mas para tentar sensibilizar aqueles que tentam, 

maliciosamente, aproveitar-se do alimento em mérito financeiro próprio, sem se 

preocupar com o retorno afetuoso da preservação. 

No muro da “Praça das 13 Janelas”, todos os personagens e narrativas se conectam 

em torno de uma só história: a do homem do mundo que reconheceu que a 

maturidade artística vem acompanhada da tranquilidade espiritual de amor pelo 

universo e por suas mitologias. Remete novamente às palavras sensatas, pensadas 

pelo Major Antonio e já citadas em páginas anteriores. Perplexo com a paisagem, 

ancorado na beira do ria: “Tantos anos andei pelo mundo. Sempre transitoriamente. 

Aprendi que porto mesmo, é só a maturidade. E, chegada mesmo, é só o último 

regresso”. 

Pela obra de Moacir Cardoso ampliamos a noção de encantamento e afeto pelas 

cidades e por suas culturas, ligando o conjunto de sua obra a de tantos artistas 

autodidatas anônimos existentes no Estado do Pará e em diversos estados 

brasileiros. Por sua obra, chegamos ao ensaio para uma despedida sem choros, 

somente saudade dos trânsitos e das pinturas que se perdem pelo tempo, mas 

nunca escapam à memória. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ENSAIO DE DESPEDIDA 
OU QUASE SAUDADE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

en·sa·io – sm. Der. do Lat. “exagium”: 1. Teste ou experiência para verificar o desempenho, 

as propriedades, as características ou o modo de usar algo; 2. Tentativa, investida, tentame. 

des·pe·di·da – sf. Der. de despedir, do Lat. “expetere”: 1. Ato de concluir, de finalizar algo; 
fim, termo, desenlace; 2. Partida, separação. 
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Toda pesquisa acadêmica é um rapto, quase um cárcere privado. Você toma o 

objeto para si e quer cuidar dele a vida inteira (Ou seria o contrário?). “É minha 

própria lenda local, minha historinha santa que declaro para mim mesmo e essa 

declaração é um fato consumado”1, como Roland Barthes (1915-1980) anunciou em 

seu devaneio amoroso, sabendo dos extremos conceituais aos quais o amor 

conduz, da angústia e do gozo pela escrita e pelo objeto, dos entremeios sensoriais 

da sedução até o abandono. Pesquisar cientificamente o dispositivo artístico, 

enquanto imagem na cidade contemporânea, é estar aberto às mudanças que a 

fluidez do tempo e do espaço sugere, entendendo que a qualquer momento o olhar 

pode ser capturado pelo encantamento. O percurso é lento e tortuoso, alude ao 

conflito e à dúvida, sendo sempre propenso a crises, mas ao final existe uma 

possibilidade de vivermos juntos para sempre. 

Foram muitos trajetos percorridos até encontrar “um porto-seguro para atracar o 

barco”, até que este porto passasse a residir em um lugar de fala instaurado na 

cultura amazônica, essa imensa teia feita de encantarias. Também foram muitas as 

situações de vertigem perante o frescor das matas e das marés. Os rios, a fauna, a 

flora, os costumes aparecem pintados em paredes externas nas cidades da antiga 

estrada de ferro – em umas, mais e em outras, menos; umas maiores e outras, 

menores – onde o calor amortece sempre os sentidos e a chuva molha o espírito 

quase todos os dias. 

Lugares de encantamentos, conquistas, encontros e afetos. Cidades-várias, como 

Anastácia, Tamara, Zora, Zoé, Irene e tantas outras descritas por Calvino2. Cidades 

onde meu corpo chegava excitado diante da possibilidade do registro e saía 

levemente resignado sempre que o encontro não acontecia. Por Belém, Ananindeua, 

Marituba, Benevides, Santa Izabel do Pará, Castanhal, São Francisco do Pará, 

Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Tracuateua e Bragança, 

cidades de trânsito contínuo, diversas pinturas foram registradas e “nenhum desejo 

                                                           
1
 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. (Trad.) Hortênsia dos Santos. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: F. Alves, 1981, p. 82. 
2
 CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. (Trad.) Diogo Mainardi. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990, p.  
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foi desperdiçado”3 porque meu corpo e percepção estiveram sempre entregues e 

delas passaram a fazer parte: 

O trajeto amoroso parece então seguir três etapas (ou três atos): a primeira 
é instantânea, a captura (sou raptado por uma imagem); em seguida vem 
uma série de encontros (encontros pessoais, telefonemas, cartas, pequenas 
viagens) no decorrer dos quais “exploro”, extasiado, a perfeição do ser 
amado, ou melhor, a adequação inesperada de um objeto ao meu desejo: é 
a doçura do começo, o tempo do idílio.

4
 

Aqui, a explicação de Barthes encontra-se com Calvino não só para simbolizar um 

pouco da trajetória artística narrada nos capítulos escritos, mas também justificar 

meu bem-querer pela visualidade urbana e pelos modos e técnicas pelas quais a 

pintura mural autodidata me conduziu durante os anos desta jornada. Ambos os 

autores orientam a esta “doçura do começo”, começo do fim ou o contrário. Calvino 

provoca a concepção mental de cidades imaginárias e nelas adentro para o refúgio e 

para o ócio. Barthes me leva a filosofar sobre os desatinos do sentimento, da 

necessidade de querer muito algo: do desejo, do encontro e do imaginário. Na 

visualidade das cidades paraenses, escolhi a pintura. 

Uma pintura que está na cidade – na parede externa – mas não representa os 

cenários urbanos e seus edifícios modernos. Ao invés, exalta a natureza – real ou 

idealizada – e suas riquezas de fauna e flora; enaltece costumes, festas, 

celebrações do cotidiano; “abre letras” e cria discursos iconográficos por vezes 

interpretados pejorativamente como “estereótipos”. É a pintura daquele que 

construiu seus próprios caminhos em municípios sem espaços expositivos oficiais e 

que segue pintando de acordo com o que lhe solicitam. 

Pintores autodidatas, que cumprem legados individuais, por vezes solitários, 

praticando uma pintura um tanto ingênua em sua representatividade, no sentido naïf 

de ser, orientados geralmente pela vontade de quem encomenda, por referenciais 

encontrados em sites de busca, por recursos fotográficos, ou ainda pelas semioses 

da memória. Tissos. Reinaldos. Robertos. Walters. Gilmares. Adrianos. Miguéis. 

Gesiéis. Jadsons. Murilos, entre tantos outros artistas que a metodologia de campo 

adotada não possibilitou encontrar e conhecer. No final da trilha – ou possível 

começo de tudo – estava Moacir e sua história.  

                                                           
3
 Ibdem, p. 16. 

4
 BARTHES, 1981, p. 84 
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Nesta quase saudade já vivenciada, quando o objeto amoroso é finalmente solto do 

longo abraço, é importante afirmar que Moacir Cardoso representa honrosamente a 

outra face da pintura que se desenvolve fora dos “guetos” institucionais da arte 

paraense, representante de uma parcela da população de artistas para a qual a arte 

é figuração da paisagem e do cotidiano, do folclore e da idealização mitológica, 

expressão do imaginário e dos costumes vivenciados; é tinta, pincel e suporte; é 

algo concreto e que pede o contato com o corpo, para que este possa sentir. Nos 

muros e fachadas urbanos, a pintura mural também é dispositivo, que orienta e 

institui conceitos artísticos e por isso educa o olhar. 

Definindo-se como um artista-educador, Moá Cardoso formou-se em territórios 

culturais situados entre o Nordeste e o Norte, entre sua calorosa Bahia e a 

ensolarada Bragança do Pará: das vilas e das andanças a favor da maré; dos 

amores e aventuras do corpo; das memórias da cidade natal denunciadas por um 

sotaque ainda presente. Pela maneira como produz/conduz seu repertório 

iconográfico, como caminha e pedala despojadamente na cidade, como é 

reconhecido nas ruas por sua arte, Moacir é um artista bragantino como tantos 

outros que por lá nasceram. A cidade o tem e o modo como alimenta a intersecção 

de sua cultura natal e seus referenciais modernistas localizam o seu lugar de fala 

atual: Norte do Brasil. Estado do Pará. Município de Bragança. 

Figura 140: O artista Moacir Cardoso em dezembro de 2018. 

 

Foto: Lúcio Coutinho (2018).  
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Todavia, conquistar e assumir este lugar não se configurou numa tarefa simples. 

Assim como tantos outros que até hoje buscam ser reconhecidos por sua produção 

autoral, em meio a intrigas políticas municipais que embargam a abertura de 

espaços expositivos ou eventos voltados para as artes visuais, Moacir Cardoso teve 

que desenvolver a virtude da resiliência. De casa em casa, de instituição em 

instituição, o artista foi adquirindo admiradores e colecionadores, o que fez com que 

seu trabalho com pintura mural fosse cada vez mais requisitado, também pelo poder 

público. 

Por suas pinturas em muros, fachadas internas e externas, Moacir terminou por criar 

dispositivos artísticos impregnados pela cultura amazônica, repletos de personagens 

típicos do cotidiano ou do imaginário coletivo que, de certa maneira, traduzem suas 

análises críticas sobre o que vive, o que observa, o que percebe da vida dos que 

encomendam seus serviços, o que sonha, utilizando como principal aliada as suas 

memórias que, vez ou outra, transitam entre a juventude nordestina e a maturidade 

adquirida em sua jornada paraense; entre os mestres baianos e os mestres 

modernistas brasileiros. 

Figura 141: Moacir Cardoso, retratado em processo (Agosto de 2019). 

  

Foto: Acervo do artista (2019). 

Consequentemente, sua preocupação com a difusão da arte e da pintura, com a 

formação de um público crítico sobre a produção cultural contemporânea no 

município, além da vontade de instrução e incentivo à carreira de novos talentos 

artísticos, levou-o a outra instância da área, voltada a oficinas de pintura no Centro 
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de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAP’s AD), administrado pelo 

poder municipal. Tal ação configura-se também como um dos desdobramentos 

resultantes de sua preocupação pedagógica ao escolher as temáticas e a maneira 

como projeta cada composição; o artista sabe que na parede externa urbana seu 

dispositivo adquire um potencial semiótico imensurável e sente-se responsável pelo 

modo como seu público o entende. 

Diante da possibilidade de extensão desta pesquisa, resta agora sonhar, entregar-se 

ao devaneio, aos simbolismos sugeridos e representados por Moacir Cardoso e 

outros pintores paraenses que ainda estão por serem conhecidos, artistas que 

esperam serenamente o momento em que “sua cria” possa ser apresentada e 

finalmente possam contar sua história, buscando na cidade um dos possíveis 

lugares de ocupação da arte. Ações conjuntas de produção, socialização e 

educação da arte devem ser provocadas porque são urgentes, no sentido de estar 

compromissado com a trajetória de vida daqueles que produzem artisticamente. 

Entre estas ações, duas são fundamentais: Primeiro, a criação de galerias de arte 

que possam ser tomadas pela produção de cada artista local, não só em Bragança, 

mas em todo o estado paraense; e segundo, a implantação de projetos e políticas 

públicas que estejam preocupados e dar suporte logístico aos artistas, possibilitando 

o contato com outros artistas, outros territórios culturais. 

Terminamos como um começo, um sopro de desejo que provoca um novo diálogo. 

Um diálogo de respeito, afeto, verdades implícitas que passam a aparecer 

publicamente por meio de pincel e tinta. Terminamos com uma quase saudade dos 

caminhos percorridos, se não fosse a iminência de poder tê-los novamente. Assim 

deixamos outros caminhos abertos, saudando “o povo da rua” e lembrando pela 

última vez da fala de Miguel, o cabra-da-peste idealizado por Monteiro: “É, o negócio 

é correr terra, minha gente, e furar mundos e mundos [...]”5. Ora, Miguel é quem 

sabia das coisas! Que a cidade nos tenha e que nós, cada vez mais, tenhamos a 

ela! 

                                                           
5
 MONTEIRO, 1974, p. 85. 
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