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RESUMO 

Esta pesquisa busca estabelecer relações entre arte e vida, a partir da análise 
de três obras que tratam de fatos sociais como violência estatal, opressão aos povos 
indígenas e conflitos urbanos, as obras são: Apelo, Ymá Nhandehetama e Violência. 

Esses fatos sociais são reelaborados pelos artistas que se utilizam de signos 
e símbolo para criar linguagem plástica e assim ativar a sensibilidade do espectador. 
Assim destacamos a potência da arte na sociedade, com suas proposições e 
questionamentos a fim de suscitar reflexões e apontar novos caminhos para as 
questões sociais.   

Como resultados e considerações finais deste paralelismo proposto na 
pesquisa podemos afirmas que as três obras selecionadas a violência enfocada atinge 
a sociedade, ou seja, não se trata de uma violência individual, neste sentido 
afirmamos que nas obras Apelo e Ymá Nhandehetama existem narrados, 
respectivamente Débora e Almires, mas as suas falas representam a fala de muitos. A 
oba de Romero, também denúncia através de sua instalação aqui analisada a 
violência que atinge muitos. Outra semelhança entre as três produções é a denúncia 
de um processo de violência atemporal. 
INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa nasceu da minha experiência na 31ª Bienal Internacional de 
Arte de São Paulo, ocorrida entre 6 de setembro a 7 de dezembro de 2014, nesta 
exposição trabalhei como educador1. Durante os meses de exposição algumas obras 
se tornaram muito inquietantes para mim, pois me faziam refletir sobre a potência da 
arte. Falo da potência em propor resoluções para a sociedade sobre questões 
externas ao campo da estética. Qual a potência da arte dentro da sociedade? Como a 
arte participa de debates sociopolíticos ou de questões relacionadas à politicas 
públicas ou de lutas de classes? Essas foram as inquietações que me guiaram nessa 
pesquisa. A minha hipótese é que em momento de tensão sociopolítico os temas 
relacionados ao contexto sociopolítico se impõem ao artista que cria signos, 
significados, linguagem, e estabelece relações com a subjetividade e com a 
sensibilidade humana, todos esses processos conferem à arte um papel singular 
dentro da sociedade.  

Como metodologia da pesquisa decidimos centrar as análises em três obras 
são elas: o vídeo “Apelo” de Clara Ianni e Débora Maria da Silva, o Vídeo “Ymá 
Nhandehetama” de Armando Queiroz e Almires Martins, a instalação “Violência” de 
Juan Carlos Romero.  

Embora estas produções artísticas tenham sido concebidas em locais e 
tempos diferentes dialogaram sinergicamente, pois discutem, direta ou indiretamente, 
fatos como a desigualdade social, o descaso das autoridades, a repressão e a 
violência estatal e como esses fatos são mantidos e praticados ao longo da história. 
Nesse sentido destaco a citação de Darcy Ribeiro ao falar do Brasil “Ao contrário do 
que alega a historiografia oficial, nunca faltou aqui, até excedeu, o apelo à violência 
pela classe dominante como arma fundamental da construção da história”. (RIBEIRO, 
1995, p.26). 

                                            
1
 Educador dentro de um museu acompanha os grupos que visitam a exposição objetivando a mediação 

entre arte e público, assim, não só lhes fornece informações sobre as obras, mas também provoca a 
reflexões e a formação de senso critico nesses visitantes. 



 

A partir da leitura dessas obras podemos questionar também o papel dos 
grandes veículos de comunicação dentro das dinâmicas sociais que em muitos casos 
noticiam os fatos, criando um discurso universal de urgência ou de caos fazendo com 
que ações como os autos de resistência, resistência seguida de morte2, a repressão e 
a violência sejam usadas constantemente na tentativa de controlar esses conflitos.  

Sobre o papel da mídia na cobertura da violência urbana a professora da 
Universidade de São Paulo e especialista em sociologia urbana, Vera da Silva Telles 
afirmou em entrevista á Carta Maior que a violência policial passa a ser legitimada em 
algumas situações e comentou o papel do que chama de “coletivos militantes” na 
divulgação do “modo de operação das forças da ordem”, sobre o seu depoimento 
destacamos: 

Na mídia, impera o clima de “guerra urbana”; isso é grave, pois é 
justamente o que aciona a razão legitimadora dos dispositivos de 
exceção e, mais concretamente, do processo de militarização da 
gestão urbana, que vem se acentuando nos últimos anos. E o gatilho 
que aciona isso e a lógica da “guerra urbana” é sempre o mesmo: a 
“guerra à droga”, as figuras da guerra urbana etc. Por outro lado, 
essas “miudezas” – o modo de operação das forças da ordem, nada 
disso entra em pauta, e quando entra, tudo aparece como acidentes 
de percurso aqui e ali. Não por acaso, esses “detalhes” circulam em 
forma de depoimentos, relatos e mini-reportagens, pelas redes 
sociais e por obra de múltiplos coletivos militantes que são, por isso 
mesmo, da maior importância no cenário atual.

3
 

As obras analisadas nesta pesquisa podem ser exemplares do que Telles 
chamou de revelação de “detalhes” ou “miudezas” da guerra urbana, esses artistas 
através do engajamento e da escuta sensível buscam entender as cargas sociais e 
históricas presentes nesses fatos e nas situações de conflito. E por meio da 
compreensão e da reflexão compartilhada com os espectadores repensar o status 
quo. 

O desenvolvimento desta pesquisa é composto por três partes, a primeira 
delas denomina-se Violência do descaso em Apelo, onde destacamos a denúncia 
da violência cruel do desprezo com o qual são tratados os corpos resultantes da 
“guerra urbana” instaurada nas periferias da cidade de São Paulo, destacamos 
também como a obra associa esta violência a outras violências históricas instauradas 
no Brasil, tais como a violência inerente do processo de escravidão. Como segunda 
parte é analisada a obra Ymá Nhandehetama, destacamos a potente denúncia da 
invisibilidade dos povos indígenas brasileiros neste capítulo denominado Violência da 
opressão em Ymá Nhandehetama.  

A terceira parte do desenvolvimento da pesquisa denominada 
Violência da denúncia em Juan Carlos Romero é dedicado à análise da obra 
Violência, onde abordamos a primeira montagem desta instalação realizada em 
Buenos Aires, a instalação na 31ª Bienal Internacional de São Paulo e as 
apropriações que foram feitas em São Paulo durante a referida Bienal. 

 
 
 

                                            
2
 autos de resistência, resistência seguida de morte são termos usados pela policia em seus 

boletins de ocorrência para justificar lesões corporais e mortes causadas por policiais. 

3
 GIORDANO, R.. Qualquer um pode ser apreendido, preso ou morto se estiver no lugar 

errado. Entrevista de Vera Silva Telles ao jornalista Rodrigo Giordano. In: Carta 
Maior.Disponível 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20579. 

 



 

OBJETIVOS 
A pesquisa tem como objetivo analisar a relação arte e vida e para isso definiu três 
obras expostas na última Bienal Internacional de Arte para discutir tal relação. 
Outro objetivo é perceber como o artista reelabora fatos sociais para agrega-los à sua 
produção. Discutir o potencial da arte de suscitar reflexão no espectador e propor 
resoluções para a sociedade sobre questões externas ao campo da estética, no caso, 
a violência. 
 
METODOLOGIA 

 A metodologia de pesquisa foi a leitura de obra através da metodologia 
interdisciplinar considerando aspectos estéticos, sociológicos e históricos. Aliada a 
revisão bibliográfica e documental acerca das produções artísticas selecionadas pelo 
foco da pesquisa. Também foi efetuado o resgaste de entrevistas já realizadas com os 
artistas enfocados. 
 
DESENVOLVIMENTO 
Violência do descaso em Apelo. 

 

Clara Ianni e Debora Maria da Silva, Frame da obra “Apelo”, vídeo 12’57’’,2014.Fonte: site oficial da artista, 
http://claraianni.com/post/97834572745/plea-apelo-in-collaboration-with-debora-maria, acesso 17/03/2015. 

O obra Apelo denuncia a violência extrema que de tão brutal banaliza até a 
morte. Nem a morte e os seus rituais sobrevivem à violência. O vídeo foi filmado no 
cemitério Dom Bosco no bairro de Perus, um cemitério conhecido por ter sido criado 
na época da ditadura para receber os corpos resultantes das sessões de tortura, a 
chamada “desova” de corpos em valas comuns. 
O obra Apelo é realizado neste lugar cravado pela violência do passado e revela que 
seu cotidiano não mudou. O vídeo mostra uma mulher caminhando sozinha por um 
lugar que aparenta ser um descampado, onde pode ser visto algumas estacas de 
madeira marcadas com números. Uma voz forte e estridente inicia seu discurso: 

Levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, 
nossos bisavôs e tataravôs, todos morto (sic) no mesmo dia, esse dia 
longo que persiste em não acabar. 
Foram mortos pelas mesmas mão (sic) que mudam de corpo.  
Mão do mando de gente que tem as leis, o dinheiro e as armas a seu 
favor.  
É a mão capitão-do-mato, que está atrás de cada homem fardado.  

Com essas frases é denunciada a recorrência histórica do descaso no 
momento que ela afirma que são os filhos, irmãos, pais, avós e tataravós e que todos 

http://claraianni.com/post/97834572745/plea-apelo-in-collaboration-with-debora-maria


 

são mortos pelas mesmas mãos, a mão do capitão-do-mato no período escravocrata 
que é a mesmo do soldado de hoje, ou seja, a mão a serviço do status quo. 

As imagens de estacas numeradas alternam com imagens de insetos, grama 
e terra. Logo é colocado sem muitos cuidados o primeiro caixão em uma das covas 
rasas. Homens carregando enxadas e pás que iniciam a tarefa de cobrir o caixão de 
terra, tão logo terminam de enterrá-lo uma estaca numerada é colocada no local. Tudo 
parece descaso e violência.  

As covas são tão rasas e também as estacas são tão pouco profundas que 
revelam como é provisória a situação, suscitando a ideia de que na primeira chuva a 
única possibilidade de associar um nome àquele corpo enterrado ali será por completo 
negada. Neste momento impera-se a certeza de que nega-se o direito a memória para 
todos os enterrados ali e aos seus familiares, nega-se portanto , o caráter de memória 
tão característico de um local de cemitério. Sobre isso assim se expressa a mulher 
que caminha ao longo do vídeo: 

Por que não podemos falar o nome dos nossos filho (sic)? 
Por que querem que a gente esqueça o nome deles? 
Por que querem arrancar esse pedaço de nós? 
 

A mulher dá continuidade à sua fala enquanto a cena dos caixões sendo 
enterrados se repete até o fim do vídeo, lembrando a produção em série de algum tipo 
de fábrica. 

As imagens mostradas no filme dão corpo e identidade visual para fala 
testemunhal nele apresentado. Os fragmentos de imagens que se somam  reforçam a 
ideia de busca, de descaso e abandono. Mas também de convocação para lutar juntos 
contra a violência imposta no apelo daquela mulher, ela prossegue clamando: 

Não esqueceremos essa metade amputada, essa dor que dói como uma 
fisgada no membro que já não existe mais. 
E vocês vão ajudar a minha mão a erguer os morto (sic)? Vão ajudar a erguer 
esses túmulo (sic)?  
Não deixem que meu grito se transforme em uma palavra muda a ecoar pela 

paissage (sic). Me ajude a barrar as  rajadas das metralhadoras. 

A mulher que aparece no vídeo é Débora Maria da Silva, fundadora e 
coordenadora do Movimento Mães de Maio, um movimento social que reúne mães 
que perderam seus filhos assassinados vítima dos massacres executados por grupos 
de extermínio que segundo os parentes das vitimas contou com a participação de 
agentes do Estado. Esses grupos agiram em resposta aos ataques cometidos pela 
organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), “que matou 50 agentes 
do Estado em uma noite, na semana seguinte a policia matou 1.000 pessoas nas 
periferias do estado de São Paulo”4. 

A fala testemunhal não é somente de Débora, mas é um relato coletivo de 
muita dor, denúncia e clamor para provocar a mudança dessa situação, referente a 
isso, destacamos o seguinte trecho: “Me ajude a barrar as rajadas das metralhadoras”. 

O desaparecimento, as mortes de jovens e toques de recolher5 são comuns 
em favelas e nos bairros que ficam nos extremos, em muitos caos pelas mãos de 
policiais e agentes do Estado. Em 2012 em entrevista ao portal Carta Maior Vera 
Telles deu seu parecer sobre essa questão. 

Para isso, efetivamente, valeria a pena uma reflexão mais detida, até 
porque evoca dispositivos de segurança que começam a ser 
praticados por todos os lados, é uma forma de instituir algo como 
“zonas de exclusão” no interior e em torno da qual “tudo pode 
acontecer” e qualquer arbitrariedade pode se efetivar sem que seja 
reconhecida como tal: zonas de suspensão da lei e das garantias 

                                            
4
 Dado retirado do vídeo: As margens do desenvolvimento brasileiro: violência e controle militar da 

pobreza, Gabriel Feltran, 2014. Fonte: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=9hm7RcZG6d8. 
Acesso 25/04/2015. 
5
 Toque de recolher é uma proibição por parte das autoridades de permanência de pessoas nas ruas após 

um determinado horário. 



 

legais, e isso por conta da ação daqueles que são, em princípio, 
representantes da ordem e portadores das prerrogativas legais.

6
 

Fundado em 2006 o movimento Mães de Maio luta por justiça, por uma 
politica pública de reparação psicológica para vítimas de violência do Estado e pela 
memória dos entes assassinados. Muitas mães relatam o desinteresse das 
autoridades em investigar as mortes e punir os responsáveis, como no vídeo 
produzido pela TVUSP online Traquitana 2013-14 Mães de Maio onde Débora diz:  

Todo lugar que a gente ia e falava que era policia, todo mundo dizia: 
tem que ter prova... Não tem que ter prova, tem as evidências. A 
policia trabalha nas evidencias pra (sic) poder achar criminosos ou 
achar coisas (sic) de delitos ilícitos. É porque a gente faz o caminho 
que eles acham, eles nunca vão achar porque é difícil policia 
investigar policia.

7   

A obra Apelo estabelece um lugar de memórias individuais e coletivas, a 
memória passa a ter lugar no vídeo, pois no cemitério a memória foi negada pelo 
descaso. Dentro da proposição estético-política temos a denúncia da aplicação 
sistemática da violência pelas forças da ordem. Uma história que se esconde nas 
sombras do passado para agir no presente. Juntamente com o que é mostrado como 
uma história de modernização e desenvolvimento há uma história não revelada 
obscura de violência gerenciada e aplicada pelo Estado. A dupla de autoras almeja 
incluir todas as violências desde o massacre de povos indígenas, a escravidão, o uso 
das torturas e desaparecimentos na ditadura militar e na contemporaneidade o 
genocídio da juventude negra e periférica.  

No entanto, nos interessa não só os fatos apresentados pela obra analisada, 
mas também como o público se relacionou com o trabalho de arte ali exposto.  As 
reações dos espectadores eram variadas, porém era comum e evidente a indignação 
em seus rostos mediante às cenas em que aparecia grande quantidade de caixões 
que chegam ao cemitério e a forma como são enterrados.  Nas conversas com os 
visitantes (em especial os grupos escolares com quem preferia interagir), era 
recorrente a preocupação com a violência urbana principalmente nos bairros afastados 
do centro, onde os “toques de recolher” e a violência são aplicados com frequência.  A 
aproximação do público com a obra era possibilitada não apenas pela fruição estética, 
mas pela proximidade de fatos cotidianos reforçando a relação entre arte e vida. 
 Violência da opressão em Ymá Nhandehetama. 

Ymá Nhandehetama, que em guarani significa “antigamente fomos muitos”, é 
uma obra realizada em 2009, concebido pelo artista Armando Queiroz em colaboração 
com o indígena de etnia Guarani/ Terena e Doutor em Antropologia Almires Martin. 

Neste vídeo assistimos ao depoimento de Almires, um desabafo solitário na 
escuridão em meio ao que parece ser o coração da floresta. Este trabalho faz uma 
reflexão sobre a condição contemporânea do índio no Brasil. Um ser humano que é 
invisibilizado de várias maneiras. Invisibilizado pela academia e estudiosos que sabem 
mais de índios do que os próprios indígenas. As palavras, as teorias e burocracias se 
tornam barreiras e impedem que o indígena tenha acesso aos seus direitos.  

Sem voz, o índio é violentado pela invisibilidade, passa fome e sede na 
aldeia, é perseguido e morto nas florestas e estradas. Sem voz, sem identidade ou 
direitos, este ser humano é praticamente inexistente para o mundo fora da aldeia. Só é 
mostrado quando se envolve em um conflito que vale a pena ser mostrado no jornal.  

                                            
6
 GIORDANO, R. Qualquer um pode ser apreendido, preso ou morto se estiver no lugar errado. Entrevista 

de Vera Silva Telles ao jornalista Rodrigo Giordano. In: Carta Maior.Disponível 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20579 
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 Traquitana - Mães de Maio. Documentário produzido pela TVUSP em 2013. Fonte: Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn9a03MLISo, acesso 21/03/2015. 

 



 

 

Armando Queiroz, Almires Martins e Marcelo Rodrigues, Frames da obra “Ymá Nhandehetama”, vídeo 
8’22’’,2009.Fonte: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Xjn5GGRVCjo, acesso 22/03/2015. 

O indígena que é visto é aquele índio do imaginário coletivo com cocares e 
colares, o indígena exótico que canta e que dança. Esse é o indígena que é exposto 
como em uma vitrine considerado tema de estudos e que é inserido nos livros 
didáticos, como se o índio fosse necessariamente “coisa” do passado. Essa é outra 
enorme violência: a brutalidade de se impor uma história única para os povos 
indígenas, que ignora a sua diversidade étnica e tende a considerar índio coisa do 
passado. Nos livros didáticos, os povos indígenas ou foram exterminados ou foram 
assimilados pela cultura do homem branco, então a mensagem transmitida é de que 
os povos indígenas então deixaram de existir. Daí a dificuldade em compreender ou 
mesmo em aceitar a presença indígena contemporânea, sobretudo em sua 
diversidade étnica. 

Almires lembra que o corpo da historia também é irrigado com sangue 
indígena, que assim como o sangue negro foi e é derramado em nome da ordem e do 
progresso.  

O relato de Almires também revela que quando o indígena é notícia ele 
aparece para ser chamado de preguiçoso, de bêbado, de ser aquele que quer só 
saber de terra. 

Em alguns estados são colocados outdoors com mensagens contra a 
demarcação das terras indígenas, que passa a ser percebida como ameaça. Que 
ameaça seria essa? Segundo as mensagens dos outdoors as ameaças são: do 
desemprego, do genocídio, da fome, da miséria e da injustiça, mas não foram essas 
as provações que o colonizador branco impôs aos índios deste o processo de 
colonização? Parece ainda pior a ideia contida nessas duas mensagens de que o índio 
é o rival do povo brasileiro.  

Mas o que é real por detrás dessas mensagens dos outdoors é a desumana 
luta por poder, o poder de ser dono da terra. Nestas lutas de um lado estão os 
indígenas oprimidos por séculos de outro lado estão os latifundiários que não querem 
abrir mão da exploração privada da terra. Em nome dessa luta os indígenas são 
acusados até de não mais serem índios, por já serem assimilados pela cultura branca, 
esse tipo de acusação, além de servir aos interesses dos grandes latifundiários 
brasileiros considera a cultura indígena estanque, contrariando a definição primeira de 
cultura que é a dinamicidade e, portanto, a mutabilidade. 

Em Ymá Nhandehetama a composição estética do vídeo complementa a fala 
do Indígena, as escolhas pela baixa luminosidade e pela cor azul reforçam a ideia de 
solidão, de tristeza e abandono. Ao final desta elaboração artística, o vídeo apresenta 
um gesto cheio de simbolismo lembrando um ritual indígena, neste momento o 



 

narrador pinta o seu rosto, anulando-se, com uma tinta, que talvez se refira a sangue e 
assim o indígena se funde à escuridão, em uma alusão às mortes e ao 
desaparecimento dos povos indígenas, assim como a invisibilidade que lhes foi 
imposta. 
 Violência da denúncia em Juan Carlos Romero. 

 

Fotos da instalação de Violência de Juan Carlos Romero na 31ª Bienal de artes de São Paulo.  

Este capítulo enfoca a montagem da instalação Violência feita pelo artista 
argentino Juan Carlos Romero na 31ª edição da Bienal Internacional de São Paulo e 
suas reverberações na sociedade paulista. Por reverberações admitimos a 
ressignificação feita pelos espectadores da obra de Romero vinculando a mesma às 
denúncias de violência atuais. Para cumprir esse objetivo efetuou-se uma pesquisa 
histórica da primeira montagem da instalação que se deu em 1973, na capital 
argentina.  

Ao subir a rampa do térreo para o primeiro andar do pavilhão Ciccillio 
Matarazzo8, era possível notar uma parede inteiramente coberta com pôsteres que 
continham uma única palavra escrita: VIOLÊNCIA.  O contraste entre as cores da letra 
e do segundo plano era bastante evidente, sobre este pôster em preto e amarelo, o 
artista empregou em sua composição cópias de textos de diversos autores com 
definições parciais sobre o tema abordado na obra. O artista também se apropriou de 
imagens e matérias recortadas de jornais e revistas (principalmente da revista 
sensacionalista Así), que traziam em destaque a violência em seus títulos (LONGONI, 
2001, p.5). Uma critica a espetacularização da mídia de massa que explora a violência 
sem uma reflexão mais profunda da mesma. No chão do espaço expositivo havia um 
pallet com uma pilha de cópias do “pôster violência”, os quais poderiam ser levados 
pelos visitantes.  

Na primeira vez que foi exposta em abril de 1973, a instalação Violência 
ocupou a da sede do CAyC (Centro de Arte y Comunicación), em Buenos Aires. Neste 
período a Argentina vivia mais uma ditadura militar, com forte repressão por parte do 
Estado. Os confrontos entre militares, grupos paramilitares e opositores do regime 
militar  eram frequentes, fazendo com que a violência se instalasse nas ruas. 
(LONGONI, 2001, p.1). Para falar sobre estes fatos na montagem da instalação 
Romero dispôs os elementos que compõem sua obra em três salas diferentes. A 
primeira teve suas paredes e parte do piso coberto pelos pôsteres, na segunda 
estavam os textos com as definições de violência, enquanto na terceira sala estavam 
as imagens e matérias coletadas por Romero para a construção desta obra. Desse 
modo o artista argentino criou um “sistema estético de informação” sobre a realidade 
do país naquele momento, “artistificando” a violência afim de que o público exercesse 
uma leitura critica acerca dos mecanismos da mesma. (DAVIS, 2006, p.6).   

                                            
8
 O Pavilhão Cicillo Matarazzo, localizado no Parque Ibirapuera, onde desde 1967 é realizada a Bienal 

Internacional de Artes de São Paulo.  



 

CAyC foi um grupo criado por Jorge Glusberg9 em 1968 que   teve seu fim em 
1977, sua sede funcionava como instituto cultural, um espaço multidisciplinar e de 
fomento do experimentalismo artístico e das vanguardas sem as limitações e censuras 
impostas por outras instituições de arte. Esse instituto era dirigido pelo próprio 
Glusberg, havia também um conselho de direção composto pelo Grupo de Los 
Trece10, um grupo de artistas do qual Juan Carlos Romero fazia parte. Esse grupo 
teve forte influência da vanguarda conceitual argentina que teve inicio na década de 
60 e se preocupava com questões como: Combinação de arte e vida, 
experimentalismo, a obra como uso da sociedade midiática, o aumento dos coletivos, 
a junção da vanguarda estética e politica, além dos questionamentos sobre o papel 
das instituições no acolhimento dos trabalhos artísticos. Com o aumento da censura 
politica e institucional os artista passaram a buscar uma alternativa para as instituições 
de arte e as galerias. (ABREU, 2011; ABREU, 2011). Mesmo participando de projetos 
e exposições em espaço público como ruas e praças, os artistas do CAyC e Los 
Trece, não romperam com as instituições (como os artistas da década de 60) pois se 
aproveitava das brechas deixadas por elas para colocar ali uma ação politica e/ou  de 
denúncia. 

A diferencia de la vanguardia de los ’60 que había abandonado 
estrepitosamente las instituciones artísticas, podría decirse que si bien ese 
grupo (cambiante) de artistas politizados continuó con emprendimientos 
callejeros, no desechó participar colectiva o individualmente en ocasión de 
distintas convocatorias institucionales, y lo hizo con obras que se planteaban 
alcanzar un fuerte impacto político. Una de sus estrategias fue el 
aprovechamiento de los intersticios que las instituciones culturales dejaban 
abiertos, para lograr instalar allí un acto, una denuncia, una acción política. 
(Longoni, 2001,p.1).

11
 

Romero caracteriza esse seu trabalho artístico como “arte de conscientização 
ideológica”, e busca a participação do público, em suas obras ao afirmar: “Lo que yo 
intento es que aparezca el espectador-actor, el espectador que se mete em la obra 
artística como se fuera parte de él”12 (LONGONI, 2001, p. 6). Esta fala de Romero nos 
evidencia como o artista está preocupado em intimar o espectador para tomar posição 
frente ao fato violento e portanto, provocar situação oposta às revistas 
sensacionalistas que somente expõe a violência. Romero busca a construção de um 
pensamento pelo espectador sobre o(s) fato(s) violento(s) e para isso inicia a sua 
denúncia promovendo ou praticando violência. 

E de fato houve essa apropriação dos cartazes do artista que poderiam ser 
retirados por todos os visitantes da Bienal, porém importa para esta pesquisa não 
somente o fato de se apropriar dos cartazes oferecidos pela fundação Bienal, mas nos 
interessa as ressignificações feitas por parte dos educadores que trabalharam nesta 
exposição, que se utilizaram da potência do trabalho do artista argentino em duas 

                                            
9
 Jorge Glusberg foi um professor, critico de arte e curador argentino. 

10
 O grupo Los trece era composto por: Jacques Bedel, Luis Benedit, Gregorio Dujovny, Carlos 

Ginzburg, Víctor Grippo, Jorge González Mir, Jorge Glusberg, Vicente Marotta, José Luis 

11
 “Diferentemente da vanguarda dos anos 60 que havia abandonado de maneira notória as 

instituições artísticas, poderia dizer que se bem esse grupo (mutante) de artistas politizados 
continuou com empreendimentos de rua, não se negaram a participar coletivamente ou 
individualmente em ocasiões de diferentes convocações de instituições, e o fizeram com obras 
que se propunham alcançar um forte impacto político. Uma de suas estratégias foi o 
aproveitamento dos espaços de oportunidade deixados abertos pelas instituições culturais, 
para instalar um ato, uma denúncia, uma ação política” (tradução do autor). 

12
 “A minha intenção é provocar que surja o espectador –ator, o espectador que entre na obra 

como se ela fosse parte dele” (tradução do autor). 

 



 

situações que serão descritas abaixo, uma delas contra homofobia e a outra contra o 
racismo. 

Em 16 de novembro 2014, Marcos Souza de 19 anos foi morto em frente ao 
portão 3 do Parque Ibirapuera, próximo do local onde acontece a Bienal, as 
investigações da policia indicam que o rapaz foi vitima de homofobia. Os “pôsteres 
violência” foram colados na passarela e nos pontos que ficam perto de onde 
aconteceu o crime, foram acrescentados dizerem como “homofobia é crime!”, 
“preconceito mata!” e “homofóbicos não passarão!”. 

O segundo momento foi no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro de 
2014, portanto no decurso da 31ª Bienal, onde a obra de Romero foi associada à luta 
anti-racista. Alguns educadores e funcionários da Fundação já tinham sido molestados 
por manifestações racistas nas proximidades do prédio Ciccillio Matarazzo. Esses 
locais receberam as intervenções feitas pela equipe de educadores que trouxeram a 
“Violência do artista” para o lado de fora do pavilhão. Os pôsteres foram colados perto 
das portas de entrada, também havia cartazes com frases condenavam a prática de 
atos racistas como: “sociedade feliz é aquela que há justiça social, sem preconceito 
racial”. Também foram colocadas imagens que destacavam o valor e a contribuição de 
pessoas negras ao longo da história entre elas Zumbi dos Palmares, o pastor e ativista 
Martin Luther King, do boxeador Muhammad Ali, do musico Bob Marley entre outros.  

Nestes dois momentos foi possível perceber que a obra atingiu sua potência 
crítica e política, levando para além dos limites físicos da exposição, tomando contato 
com outros espectadores, não só os “consumidores de arte” que visitaram a Bienal. 
Romero reconheceu os limites dos espaços museológicos ao afirmar: “Esta muestra 
puede irritar al sistema si se la cambia de ámbito, si la llevamos a una plaza o a 
cualquier otro lugar público, o si pego los posters directamente en la calle”.13 
(LONGONI, 2001, p6). 

Uma obra que se propõe a dar visibilidade às inquietações daqueles que se 
apropriam da sua estética brutal, usando a “violência libertadora” como reposta à 
violência que oprime. 

RESULTADOS 

A partir da pesquisa iconográfica e da leitura das obras foi possível 
estabelecer o paralelo entre as três produções artísticas, as características 
semelhantes ou divergências aferidas compõem as considerações finais que se 
seguem.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos que existem similitudes entre as obras, a começar pela denúncia 
veemente de situações de violências impostas ao coletivo, pois em nenhuma das três 
obras aqui analisadas as causas são pessoais. Em Apelo, Débora fala em nome de 
muitos que perderam os seus entes queridos em diferentes períodos históricos. Em 
Ymá Nhandehetama, Almires fala em nome de todos os povos indígenas, da 
invisibilidade que lhes foi imposta ao longo da história e ainda hoje o é. Juan Carlos 
Romero trata dos mecanismos da violência na sociedade. A denúncia de violências 
atemporais. Em Apelo são lembradas as mortes recorrentes de pessoas pobres e 
negras e que isso é um fato que acontece desde o Brasil escravocrata. Almires 
Martins fala da opressão e do massacre sofrido pelos povos indígenas que teve inicio 
com os portugueses e tem perdurado até os dias atuais. Na instalação Violência, Juan 
Carlos Romero propõe uma justaposição de imagens e reportagens da década de 70 
que exploram a violência urbana como ainda se faz nos dias de hoje. 
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 “Esta mostra pode perturbar o sistema se mudarmos de contexto, se levarmos para uma 

praça ou qualquer outro lugar ou se colarmos os pôsteres diretamente na rua” (tradução do 
autor). 



 

Como outra semelhança entre as três obras apontamos a denúncia da 
participação do Estado. Em Apelo a violência policial e o descaso com as famílias das 
vitimas, Romero expõem a brutalidade do Estado ditatorial na primeira montagem da 
obra Violência em 1973, em Ymá Nhandehetama há a  denúncia de que o Estado para 
os indígenas não é o democrático de direito. 

Podemos afirmar que esta denúncia também é uma forma de resistência, isto 
porque todas as obras são propositivas, ou seja, propõem a mudança, nos convocam 
a refletir sobre as questões apresentadas e agir de alguma forma. 

Frente a isso se confirma a hipótese de que momentos de tensão sócio-
políticos se impõem como temática ao artista, que cria símbolos, signos e portanto 
linguagem em suas obras, que se transformam em significativas ou melhor em 
comoventes maneiras de sensibilizar o espectador, uma sensibilização muito mais 
potente que o relato verbal. Julgo estar neste aspecto à potência da arte na sociedade, 
o que responde, portanto ao mote inicial da pesquisa. 
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