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Linguagem em óleo e tela
O artista Paulo 
Andrade abre 
a exposição 
“Pinturas”, 
hoje, na galeria 
do CCBEU 

“Pinturas” é um recall de compromissos artísticos, uma reflexão acerca da realidade social local, a urbanização descontrolada e contradições 

Para Paulo Andrade, arte 
é linguagem. A pintura é 
uma arte que se expressa 

de modo visual que segue si-
nalizações  visando a comuni-
cação com seu expectador. Não 
fazemos, porém, arte regional, 
muito embora nossos pés per-
maneçam comprometidos 
com a pisadura na casa. Deste 
modo, o trabalho deve ser inte-
ligente o suficiente para conter 
conteúdo visionário, reflexivo 
e universal, sem perder, contu-
do, o desejo de se fazer ler e ser 
acessível ao grande público. É 
um exercício de construção e 
reflexão. A exposição “Pintu-
ras” será aberta hoje, na gale-
ria do Centro Cultural Brasil-
Estados Unidos (CCBEU), na 
travessa Padre Eutíquio.

Essa arte, de Paulo, não se 
desliga de seu tempo e nem da 
História, entretanto contém-se 
num espaço-tempo delimita-
do. É uma reflexão acerca da 
realidade social local,a urbani-
zação descontrolada e contra-
dições, envolvendo-se com o 
produto do imaginário popu-
lar, que vem tecendo muitos 
artifícios ao longo do tempo. 
Verifica-se, na verdade, que 
o homem inventa e cria, des-
de quando surge na terra há 
milhares de anos – época de 
pinturas rupestres – até o pre-
sente. Em adição, transitamos 
por escolha e compromisso, 
apenas em territórios geogra-
ficamente determinados: os 
nossos recantos de Belém, do 
amazônico e suas inevitáveis 
conexões universais.

Refletindo sobre a produ-
ção do imaginário popular 
vê-se que o processo não é 
aleatório e puramente instin-
tivo, mas sincrônico e rígido, 
com fórmulas e paradigmas. 
Essa criação humana é ela-
borada por um inconsciente 
coletivo apócrifo, sendo que 
cada grupo, dos mais pró-
ximos aos mais distantes, 

tem o seu inconsciente. Se-
gue um modelo socialmente 
constituído tanto por povos 
autóctones como por coloni-
zadores incorporados histo-
ricamente. No que se pôde 
encontrar, justamente está o 
cenário que nos inspira e os 
mobiliza para a produção de 
imagens que decorre deuma 
realidade virtual a se projetar 
alegremente num contraditó-
rio mundo real que se parece 
invertido pela contra face de 
vidas penosas e espaços ex-
cludentes. A contradição está 
nas demonstrações que são 
de alegria e de prazer, com 
uma vida real onde predo-
minamforças sociais que se 
opõem à ocupação ordenada 

do solo e uma oferta de equi-
pamentos, cada vez mais pri-
vados e menos públicos.

Essas coisas nascidas no 
imaginário, objetos, crenças e 
acontecimentos, formam um 
contexto de representações 
sociais, que são configura-
ções identificadas cientifica-
mente pelo cientista da psico-
logia social, Serge Moscovici, 
ao propor que esses termos e 
cenários são elaborações co-
letivas do inconsciente social 
que se caracterizam pela falta 
de autoria individual contudo 
assumida pelas comunida-
des, obedecendo portanto, 
ritos, esquemas, sistemas e 
fórmulas combinadas com 
diretrizes que geram rebati-

mentos na sociedade real em 
forma de gostos, crenças e 
preferências para a vida prá-
tica onde são inseridos ritos, 
festas, cores construções e 
objetos, principalmente brin-
quedos de miriti e elementos 
de cerâmica. Moscovici des-
cobriu que se pode penetrar 
no inconsciente coletivo e 
clarificar as razões obscuras 
dessas elaborações. Aqui, 
porém, não é o campo da pes-
quisa científicae nosso papel 
é mais o de reportar o que é 
visto, apenas, embora que se 
trace e construam imagens li-
gadas ás possíveis origens do 
sonho coletivo, acrescentados 
de prováveis interferências es-
pirituais não identificadas.

Procurou-se descrever tudo 
o que poderia ser uma “repre-
sentação social”, suas relações 
visíveis e a contradição na - e 
da - sociedade desigual e ex-
clusivista que se vem cons-
truindo desde os desenhos 
rupestres há milhares de anos, 
adentrando nos tempos pre-
sentes com a desurbanização 
e diferenças onde o chão, os 
rios e o ar não são igualmente 
distribuídos.

Esta mostra é também um 
recall de compromissos artís-
ticos relacionados com a His-
tória, a Moral, a Ética e a Esté-
tica, através da figuração con-
temporânea. Apresenta uma 
dissertação visual que fala 
por si, ao “descrever de forma 

realística uma realidade não 
realista”, como diria o pintor 
contemporâneo Fernando 
Botero, e busco nos registros 
rupestres remotos e sinais 
recentes, as cicatrizes do tem-
po e sua repetição inglória da 
indiferença, da desigualdade, 
do lixo e da violência. Uma 
pintura hodierna, contudo, 
sem necessariamente alinha-
da com a “arte contemporâ-
nea” grafada pelo mercado 
e redes de comunicação sem 
suporte do estudo e da teoria 
e que aliena o conhecimento, 
sendo “hoje” o lócus do des-
caso artístico onde tudo pode 
ser arte, do mictório e fezes 
às pantomimas e caricaturas 
circenses. 
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Um "rei" dentro de casa 
Ao voltar de cruzeiro, Roberto Carlos conta que 
lava louça e passa roupa "muito bem". Página 8.

Lúcia Gomes expõe no IAP
Artista visual volta a Belém com uma  
retrospectiva da carreira. Página 8.
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