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Manifestantes em Brasília:
passeatas de junho de
2013 são consideradas
o início do processo
de ruptura no país

O rio de manifestantes brotou do asfalto, dos
edifícios, das estações de metrô, dos ônibus e dos
automóveis sem ser anunciado por vozes oficiais.
Surgiu como um aguaceiro, movendo o ar parado
de um imenso cômodo sombreado, onde nada
acontecia aos olhos dos mortais. Quer dizer:
acontecia, mas de um estranho modo oculto.
Eis que havia um movimento que já estava no
ar, embalando os seres até então invisíveis. Não
houve sindicatos, partidos, quase não houve
ONGs, nenhuma entidade da dita “sociedade
civil organizada” agindo na preparação das
enxurradas humanas, das ventanias. Daí que o
movimento do ar não tinha como ser flagrado
pelas câmeras ou pelo discurso dos repórteres, dos
políticos, dos analistas. Só restou a eles declarar
perplexidade. Um lugar-comum tomou conta do
espaço público: “Fomos pegos de surpresa, ainda
estamos tentando entender”.
Eugênio Bucci, outubro de 2013

Analistas sociais, curadores e artistas
produzem obras que discutem a crise
sociopolítica vivida hoje no país e
deflagrada nos protestos de 2013
TEXTO LUCIANA VERAS
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Na edição de número #5 da revista
Zum, publicação semestral do Instituto
Moreira Salles destinada à fotografia,
um ensaio do coletivo Cia de Foto
apresenta imagens capturadas em
manifestações transcorridas em junho
de 2013. Naquele mês, um ano antes da
Copa do Mundo do Brasil, os movimentos
que viriam a ser denominados de
“Jornadas de Junho” tomavam a capital
paulista como epicentro e irradiavam
para o restante das urbes brasileiras. Em
São Paulo, havia uma pauta cristalina:
a reivindicação do Movimento Passe
Livre/MPL por catracas abertas para
que o ir e vir dos citadinos – quer se
tratasse de trabalhadores, estudantes
ou turistas – fosse gratuito. Nas outras
cidades, demandas difusas seriam
incorporadas aos pleitos de milhares
de brasileiros. No texto impresso nas
páginas da revista que circularia quatro
meses após as passeatas, o jornalista
e professor paulistano Eugênio Bucci
resumia o assombro de muitos, talvez
de todos: “o movimento do ar não
tinha como ser flagrado pelas câmeras
ou pelo discurso dos repórteres,
dos políticos, dos analistas”.
O fotógrafo pernambucano, radicado
em São Paulo, Pio Figueiroa, então um
dos quatro vértices da Cia de Foto, era
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companheiro no curso de Filosofia de
alguns dos integrantes do MPL. “Só que,
na idade deles, eu estava procurando
um software e não organizando alguma
mobilização. Eles, por sua vez,
eram moleques com uma causa que
movimentava tudo. Como eu não podia
ir sempre para a rua porque tinha que
trabalhar, mas não aguentava ficar longe
dos meninos, comecei a fotografá-los
ainda em 2012. Nas manifestações de
junho, fotografamos pela Cia de Foto e,
com as imagens das pessoas nas ruas,
eu acendia uma ou outra”, conta.
O resultado foi publicado na
Zum sob o título Passe livre. Nas
fotografias, o lusco-fusco espelha
contornos nem sempre nítidos e as
figuras iluminadas pelo tratamento

da imagem parecem assumir um
protagonismo ante outras ao redor.
“Arte, para mim, é uma ciência social
cujo resultado não prevê liturgias tão
fixas. Deve-se permitir que ela saia
contraditória. Ali, estávamos diante de
um mundo inflamável”, recorda Pio.
Daquela faísca irrompeu um fogaréu
que se alastrou pelo Brasil. Cinco anos
depois daqueles acontecimentos, ecoam
indagações a respeito e a partir das
Jornadas de Junho: o que significaram?
A que serviram? De certeza, porém,
resta a constatação de que estão no
cerne do que aconteceria no país
desde então – protestos violentos
durante o torneio mundial de futebol
e acirramento da polarização no pleito
presidencial de 2014; nova onda de
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ocupação das ruas para exigir ora a saída
de Dilma Rousseff, primeira mulher
eleita para governar a nação em 2010,
ora para clamar a retirada de Eduardo
Cunha do comando da Câmara Federal;
o processo de impeachment sofrido
por Dilma ao longo de 2016; e uma
guinada conservadora, concretizada
em medidas como congelamento de
gastos em educação e cultura e uma
reforma trabalhista com severos ônus
aos assalariados, adotada pelo antigo
vice e novo presidente Michel Temer.
Na perspectiva da História, “cinco
anos são um tempo curtíssimo,
um presente presentíssimo”, nas
palavras de Dulce Pandolfi, exprofessora da Universidade Federal
Fluminense e, durante 42 anos, uma

PIO FIGUEIROA/DIVULGAÇÃO

“Vivemos em um país de
fragilidade de cidadania
enorme, onde se mata
com facilidade, mesmo
sem guerra instalada, e
se vive uma constante
disputa de memórias”,
observa a historiadora
Dulce Pandolfi
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 o ensaio Passe livre,
N
Pio Figueiroa fotografou
jovens que foram às ruas nas
manifestações em São Paulo

das principais pesquisadoras do Centro
de Pesquisa e Documentação em
História Contemporânea do Brasil da
Fundação Getúlio Vargas – CPDOC/
FGV. Mas era possível entrever,
desde o princípio, que se tratava de
“uma situação muito complexa”.
“Havia, de um lado, um movimento
social forte, contestando pelo passe
livre, e, do outro, muitas variáveis,
diversas intervenientes, outras
reivindicações que foram agregando
forma e força. Do estopim do MPL, os
jovens saem às ruas, num momento em
que havia um aumento de cidadania

no Brasil, com políticas públicas que
garantiam direitos a quem sempre
esteve marginalizado. Mas, como a
cidadania nunca é plena e absoluta,
e questões históricas de 500 anos
não poderiam ser resolvidas em
um período de uma década, quanto
mais se tem, mais se quer. Então,
havia também uma insatisfação
imensa, uma cobrança por mais
cidadania”, observa a historiadora
pernambucana, que se radicou no Rio
de Janeiro no final dos anos 1960.
Saúde e transportes públicos
deficitários, “uma melhora do ponto de
vista do consumo, mas não da cultura,
uma cidadania que leva à exigência
de mais cidadania, uma inclusão que
leva à exigência de mais inclusão e a
incompreensão diante dos gastos com a
Copa e com as Olimpíadas de 2016 – afinal,
em um país de milhões de contrastes,
rico, mas desigual, como entender
os milhões gastos em estádios, se
faltavam escola, creche e posto de saúde
adequados naquela região?”. No olhar
de Dulce, esses foram motivos pelos
quais os manifestantes de junho de 2013
tomaram praças e avenidas.
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“Contudo, a História não é fechada
e um acontecimento muda o rumo do
que parecia estar encaminhado. Nada
é monocausal, portanto, não podemos
ser deterministas. Vivemos em um
país com uma fragilidade de cidadania
enorme, onde se mata com facilidade,
mesmo sem uma guerra instalada,
e onde estamos em uma constante
disputa de memórias. Olhando de hoje,
vejo que, nas jornadas, as redes sociais
desempenharam um papel importante
nas novas mobilizações e que grupos
como o Movimento Brasil Livre, o
MBL, surgiram como fios condutores,
pegando carona para fortalecer um
outro tipo de discurso”, pondera.

***

Em 2018, pode-se estabelecer pontos
de correlação entre as forças que se
apropriaram daquelas manifestações
e a arte e suas ramificações, fértil
seara de representações a servir
para elaborar e escoar tristezas
e inquietudes oriundas de um
contexto histórico em palpitação.
No pós-2013, o MBL adensa sua
pauta neoliberal e pró-impeachment e
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outros agrupamentos com discurso
conservador catapultam suas atuações.
De sua parte, as linguagens artísticas
operam uma espécie de resposta à
miríade de sensações, contradições e
tensões experimentadas nesse ínterim.
Nada – arte, política, povo, seus
representantes eleitos, a presidência
da República e a própria democracia
brasileira – atravessou incólume as
jornadas, adotadas, com o tempo,
como marco simbólico e temporal
para uma abertura comparada,
com frequência, ao mito grego de
Pandora e da sua mítica caixa.
Na mitologia clássica, Pandora foi a
primeira mulher criada por Zeus. Sua
existência se pauta na revolta dele:
furioso com a desobediência do titã
Prometeu, que havia dado o fogo à
humanidade, Zeus inventa Pandora e
a manda para Terra portando um vaso
que sob condição alguma deveria ser
aberto. Na posteridade, e até hoje, o
vaso se transformou em caixa. Pandora,
já no planeta dos humanos, sucumbe à
curiosidade e, ao destampar o artefato,
liberta todos os tipos de males. A caixa
de Pandora é uma das construções
arquetípicas à qual é possível atrelar
significantes no Brasil de 2018. “O
gigante acordou” era uma frase muito
utilizada durante as Jornadas de
Junho – o “gigante” referindo-se ao
país, como se a nação houvesse sido
despertada após um longo hibernar
(visão preferencialmente adotada pela
direita, em objeção aos rumos e efeitos
de uma década de gestões do Partido
dos Trabalhadores).
Ao despertar, entretanto, o
“gigante” se atracou com os males
da caixa de Pandora e transformou a
nação em outra edificação mitológica
– a Torre de Babel, na qual milhares
falam em outros milhares de idiomas
diferentes e, assim, ninguém se
entende. Nas redes sociais (palanques
virtuais que nunca chegaram a ser
desmontados depois da eleição
de 2014), nas ruas, nos grupos de
WhatsApp, nas mesas de bares e
nas rodas de conversa, agigantouse a divisão de um país que tende a
enquadrar tudo como jogo de futebol.
Dois documentários recentes de
Maria Augusta Ramos, Futuro junho
(2015) e O processo (2018), evidenciam
a cisão do Brasil, seja por meio de

MARK BLOWER/DIVULGAÇÃO
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vidas atingidas pelas manifestações
contra a Copa do Mundo, seja ao recontar
o rito de impeachment de Dilma. O
primeiro plano de O processo mostra
a esplanada de Brasília, em frente
ao Congresso Nacional, dividida
por um muro erguido para alocar,
de um lado, a onda vermelha em
defesa da presidenta, e do outro,
os manifestantes em verde e
amarelo, mesmas cores do pato da
Fiesp. É como se o filósofo francês
Georges Didi-Huberman estivesse
a preconizar, em abril de 2013 (em
texto traduzido em 2016 pela editora
34 em Que emoção! Que emoção?), o
que seria o Brasil de logo mais: “O
que existe, na verdade, são campos,
campos de batalha – nomeados ‘ciência’,
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‘filosofia’,‘política’ – nos quais se
enfrentam pessoas, numa mesma
época ou de uma época para outra,
que não estão nada de acordo entre si”.
Em um breve cotejar de visões,
outro filósofo francês, o também
historiador François Dosse, replicaria
com a defesa da “contribuição da
História do tempo presente em
mostrar que em todos os períodos,
quando examinamos as sociedades,
elas estão em plena indeterminação
do que seria seu futuro”. Afinal, como
sublinhou, em entrevista publicada na
Continente em fevereiro de 2017, “hoje
em dia, com o crescimento de tudo, é
preciso lembrar o que disse Michel de
Certeau: o acontecimento é aquilo em
que se torna, sobretudo para nós”.

3

***

A artista visual mineira Rivane
Neuenschwander estava morando na
Inglaterra quando as manifestações
eclodiram nas capitais brasileiras. Em
2011, tinha concebido uma instalação
nos Estados Unidos em concomitância
ao movimento Ocuppy, transformando
palavras de ordem pinçadas dos
cartazes criados pelos manifestantes em
etiquetas de roupas, dispostas em um
grande painel, de modo que pudessem
ser levadas por quem as visse. Não
era a primeira vez que explorava a
potência da palavra e a possibilidade de
intercâmbio com o público. Em Eu desejo
o seu desejo, mostrada ao público recifense
em 2003, no Museu de Arte Moderna
Aloisio Magalhães/Mamam, fitinhas

populares, daquelas vendidas no Morro
da Conceição no 8 de dezembro, dia da
festa de Nossa Senhora, traziam centenas
de vontades estampadas.
Repente, montada no Brasil apenas
na feira ArtRio, em 2015, surge no molde
do trabalho levado aos EUA, mas a
espelhar questões destacadas por
2013 (inclusive no suporte, um quadro
verde, numa alusão às ocupações
das escolas secundaristas). “Queria
elaborar, ao meu modo, o que havia
se passado por aqui – qual a disputa
semântica em jogo, qual a faísca, quais
as reivindicações da população, como e
quando se deu a apropriação de alguns
termos e palavras de ordem pelos
movimentos reacionários e a grande
mídia. As palavras por mim selecionadas
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 ivane Neuenschwander
R
cria, em Infância e
história (WAR),
uma versão do jogo
de tabuleiro War

parecem indicar um país ainda não
sequestrado, multifacetado, exuberante
em sua pluralidade, ciente de suas
múltiplas e significativas pautas que hoje
vemos ameaçadas e atacadas, como
os direitos básicos dos trabalhadores,
as reivindicações de minorias
historicamente esmagadas (como as
comunidades indígenas, quilombolas
e LGBTQI), a nossa biodiversidade,
entre outras”, diz à Continente.
Rivane compreende que, uma vez
nas ruas, as palavras ultrapassam
noções de pertencimento ou autoria,
imiscuindo-se na coletividade e se
tornando elemento de troca. “Cerca
de 130 palavras tiradas dos cartazes
foram retrabalhadas por mim e então
transformadas em etiquetas, que as
pessoas podiam pegar e levar pregadas
em suas vestimentas com o auxílio de
um alfinete de segurança. Ao combinar
duas ou mais palavras, as pessoas
acabam por sintetizar uma espécie de
protesto pessoal, exibindo-o por aí,
ao mesmo tempo que sujeitando-o
à interpelação do outro, travando
um diálogo imprevisível e, portanto,
desarmado. E é precisamente nesse
encontro e nessa conversa, travada ou
fluida, que se dá o trabalho, é nessa
infiltração paralela e sutil às narrativas
dominantes que o trabalho opera”,
exemplifica, aludindo à importância do
encontro e, também, do simbolismo da
palavra repente, que pressupõe um duelo
(não por acaso, na França, Repente virou
Bataille, de batalha).
Outra obra sua, a recente Infância e
história (WAR), montada em uma galeria
londrina em 2017, poderia ter se inserido
na exposição As bandeiras da revolução:
Pernambuco 1817–2017, arquitetada dentro
do projeto Política da arte da Fundação
Joaquim Nabuco pelos curadores Moacir
dos Anjos e José Luiz Passos (Moacir,
pesquisador e curador da Fundaj, José
Luiz, escritor e professor universitário
radicado na Califórnia). A proposta
é relembrada por Moacir a partir de
indagações: “Como celebrar a efeméride
da primeira insurgência sem cair no tom
oficialesco, laudatório e ufanista que era
a tônica nas comemorações realizadas
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no âmbito do estado e do município?
Como pensar além, atualizando a
insurreição, um evento que queria
implementar ideais republicanos,
para o Brasil de 2017? Quais seriam
as bandeiras – objetos físicos, de
demanda, de enunciação de desejos –
da Revolução de 1817 no país de 2017?
O que significa pensar um movimento
republicano quando se vive um deficit
de ‘republicanismo’?”
Desde sua gênese, pois, a coletiva –
da qual participavam Traplev, Frente
3 de Fevereiro, Jaime Lauriano e José
Rufino, entre outros, e as bandeiras
do Ocupe Estelita, Movimento dos
Sem-Terra/MST, Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto/MTST,
Movimento Negro Unificado/MNU,
o arco-íris que identifica a luta LGBT
e a Pastoral da Terra – se propunha a
ampliar as possibilidades de mirada da
“crise de representação” que a curadoria
considera aberta em 2013.
“Creio que ali se percebe com mais
clareza a discordância entre os modos
de agir do parlamento e os que tomam
as ruas. Particularmente, acho que já
havia um ponto de inflexão na arte

contemporânea brasileira antes de
2013, com os artistas buscando olhar
para questões sociais e políticas, num
reflexo do que vinha acontecendo no
país – o fortalecimento dos movimentos
sociais nos governos Lula e Dilma e uma
politização maior da sociedade. Mesmo
com todo os avanços, no entanto, havia
populações brasileiras não incluídas
nos acordos sociais, despossuídas, com
vidas precárias. Vejo a reação dos artistas
não como um resultado direto de 2013,
mas enxergo uma agudeza maior nessa
reação em 2016, quando ocorre o golpe
e se aprofunda a mudança em curso
na arte brasileira, que tentava e tenta
entender o que está acontecendo”, opina
Moacir dos Anjos.
Duas obras, em especial, dentre todas
que foram vistas entre setembro de 2017
e março de 2018 na Galeria Massangana,
em Casa Forte, no Recife, evidenciam
com exatidão o poder do que Moacir
descreve como o conjunto de “palavras,
gestos, formas e imagens que, juntos,
através da arte, criam uma equivalência
simbólica do mundo”. Primeiro, a série
A república, da artista mineira Marilá
Dardot; depois, Sobre um sentir insurgente,
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 a série A república,
N
Marilá Dardot parte de
discursos dos deputados
no impeachment para
desconstruir o símbolo nacional

da artista pernambucana Ana Lira. Se
“há uma disputa de narrativas em curso
e o ataque à arte é um modo de combater
a reflexão crítica e o pensamento
libertador sobre o país”, como aponta
Moacir, há um revide também. E uma
tomada de posição. “Penso que meu
trabalho, desde o início dos anos 2000,
sempre foi afetado pela micropolítica.
Mas, desde a mudança de horizonte
no Brasil, acredito que a micropolítica
não está dando conta. É preciso falar da
macropolítica”, expõe Marilá.
Em A república, Marilá procede da
íntegra dos discursos proferidos pelos
deputados na sessão da Câmara Federal,
que abre o rito de impeachment de
Dilma Rousseff no Congresso Nacional
(domingo, 17 de abril de 2016), para
desconstruir a bandeira adotada como
símbolo pelos manifestantes que
desejavam a saída da presidenta. “Foi
uma provocação do próprio Moacir, que
me enviou o arquivo com esse material.

EDOUARD FRAIPONT/DIVULGAÇÃO

“Vejo a reação dos
artistas não como
resultado de 2013, mas
de uma agudeza maior
em 2016, quando ocorre
o golpe e se aprofunda
a mudança na arte
brasileira”, diz o curador
Moacir dos Anjos
Comecei a ler todas aquelas justificativas
– com dedicatórias às famílias, a Deus,
aos amigos. Parece mentira, mas foi
verdade. E desconstruí a bandeira do
Brasil em três, desdobrando-a nas
três formas geométricas que contêm
os discursos sobrepostos, com essas
palavras-chave em destaque. Isso
passa a ideia de desmonte. Afinal, estão
desmontando a nação”, detalha a artista.
As três bandeiras com impressão
digital em algodão foram apresentadas
também em Portugal e Curitiba, sempre
com reações “de muita mobilização”,
conta Marilá. “As pessoas reconhecem
logo o signo do Brasil. Nossa bandeira
é linda e acho ruim que até isso eles
tenham roubado. Essa apropriação de
um dos símbolos nacionais precisa
ser combatida. Isso é política”, situa a
artista, hoje radicada em Lisboa, para
onde foi “antes de tudo ficar muito
sombrio como está agora”.
Sobre um sentir insurgente, de Ana Lira,
propõe um modo de pensar a política
no pós-impeachment, colocando o foco
nas “meninas e mulheres que vinham
trabalhar como empregadas domésticas”
nos bairros de classe média alta –

Apipucos, Monteiro, Poço da Panela,
a própria Casa Forte, nome tirado de
antigas configurações de engenho,
casa-grande e senzala – localizados
nos arredores da Fundação Joaquim
Nabuco e tirando a arte da exclusividade
do espaço expositivo. A pintura com os
dizeres Que cantos nos libertam do destino
de servir? foi feita no muro externo da
instituição. “Se queremos provocar
uma discussão, creio que não vai
numa afirmação. Uma pergunta abre
espaço para que mais subjetividades
se coloquem”, sugere Ana Lira.
Tal indagação veio do ritual diário de
sair de ônibus da Várzea, onde mora,
para o centro. Evoca a artista: “Lembrei
muito o processo de impeachment e como
essas meninas e mulheres falavam, no
ônibus, de uma quase obrigatoriedade de
elas baterem panela, praticamente sendo
ameaçadas por alguns patrões. Havia
também um segundo elemento muito
forte, que é a maneira como o processo
foi articulado depois da ascensão dos
trabalhadores a direitos que antes não
existiam, como a estruturação de uma
legislação que favorecia as domésticas.
E um terceiro aspecto: na cultura
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brasileira, quase sempre os negros são
obrigados a ganhar menos, um salário
que não corresponde à quantidade
de esforços, herança de um sistema
escravagista que ‘punia’ as atividades
não intelectuais”.
“Bairros são territórios políticos”,
prossegue Ana, e não é difícil rememorar
que o volume de batidas de panelas
durante os pronunciamentos de Dilma
Rousseff era percebido nas redondezas.
“Com quem quero dialogar nesse
bairro – com quem mora ou com quem
trabalha, com quem doa seus corpos
para sustentar tudo isso? Preferi colocar
isso na rua para que a moçada das
escolas públicas, para quem estivesse
em trânsito, pudesse ver”.
Na rua, a obra assume contornos de
bandeira de luta. Moacir lembra que a
bandeira atual de Pernambuco é, com
pequenos ajustes, a mesma usada pelos
revolucionários de 1817. Mas Que cantos
nos libertam do destino de servir? causa uma
fissura no modus vivendi dali. “Durante a
montagem, passei dois dias pintando
na calçada. Era um fim de semana e
os homens vinham passear com seus
cachorros. Paravam perto de mim,
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colocando o cão para rosnar perto do
meu pescoço, em uma postura insidiosa,
e tenho a impressão de que procuravam
o segurança como se quisessem saber
se aquilo estava autorizado”, repassa
Ana. Qualquer semelhança com o
voto dos deputados – Deus, amigos,
família e tudo mais que mantiver o
status quo – poderá ser ignorada?

***

De volta a Rivane Neuenschwander e
sua instalação inédita no Brasil Infância e
história (WAR), constituída de bandeiras
semelhantes às náuticas, dispostas num
esquema de cordas, pesos e roldanas que
também integra o sistema de navegação.
“Faz parte de uma série de trabalhos
que venho criando sobre memórias de

infância de amigos da minha geração
e também de uma geração mais nova.
Memórias singulares, assim como nossos
medos e fantasias mais íntimos, mas
que possuem uma relação dialética com
a sociedade em que vivemos, o entorno
do qual fazemos parte. Alguns de nós
viveram a infância em plena ditadura
militar e é fundamental voltarmos a
esse período de nossas vidas a fim de
posicionarmos nossas famílias, nossas
escolhas, identificações, valores e lutas
de cada um”, discorre.
A obra parte de um jogo de tabuleiro
muito popular “nos lares da classe média
da década de 1970 no Brasil”, o WAR,
guerra em inglês. “É um jogo estratégico
que trata de dominação, conquista,
geopolítica, e que tem por objetivo a
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destruição do outro, contando com
todo um arsenal bélico fictício. Tudo
isso vai formando a nossa subjetividade
e, não por acaso, observamos como o
imaginário delirante de um certo setor
regressivo da população brasileira ainda
se vê fixado no período da Guerra Fria,
ao ponto de imaginar que o comunismo
ainda nos espreita”, pontua a artista.
Umas das peças dessa obra de Rivane
é dedicada ao Aquífero Guarani. “O
Aquífero é uma das maiores reservas
de água doce do mundo e a disputa
pela água e outros recursos naturais
vai se intensificando de tal maneira,
que sofisticadas estratégias de guerra
são adotadas sem que a população se
dê conta a tempo”, pontua a artista.
Alocado em uma área subterrânea de

“Precisamos resistir
com ação direta. Se
eles constatarem que
não há viabilidade
de ganhar nas urnas,
não teremos eleições.
Não deram o golpe
para entregar depois”,
opina Laymert Garcia

5

 ma das obras de As
U
bandeiras da revolução:
Pernambuco 18172017 indagava sobre o
passado escravagista

1,2 milhão de quilômetros quadrados
entre Argentina, Uruguai, Paraguai
e, principalmente, Brasil (70%
corre sob solo nacional), o Sistema
Aquífero Guarani tem sido alvo de
especulação, em especial depois
que o presidente Michel Temer
leiloou contratos para exploração do
pré-sal a empresas estrangeiras.
Ao adotá-la em Infância e história
(WAR), Rivane posiciona a arte como
farol a iluminar questões nacionais:
“Em termos de contexto mundial
atual, tudo parece permanecer em

sua essência extrativista, predatória,
destrutiva e colonialista, fazendo-se
necessária apenas a atualização dos
territórios e os corpos em disputa.
A carta do Aquífero Guarani é o
ponto de torção; o bote em qualquer
resquício nostálgico que porventura
pudesse transparecer no trabalho.
Ela implica uma projeção no futuro
daquilo que vivemos no presente”.
Tempos diversos convergem no
Brasil de 2018 para reavaliar o que junho
de 2013 preconizava. “Não vivemos
em um país sem memória, mas, sim,
num país em que as memórias estão
em disputa. Quem pede a volta do
regime militar não tem noção do que
aconteceu. Em tempos de Escola sem
Partido, e de iniciativas para diminuir
os cursos de História e Ciências Sociais,
como vamos contar a História do tempo
presente? O grande retrocesso está aí”,
pontua a historiadora Dulce Pandolfi.

***

O jornalista e sociólogo Laymert Garcia
dos Santos conversou com a Continente
por telefone numa tarde de sexta-feira
de maio. O tema da entrevista havia
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sido adiantado por e-mail: a arte como
resposta à crise política e social do Brasil
a partir dos acontecimentos de junho
de 2013. Professor do Departamento
de Sociologia da Universidade
Estadual de Campinas, Laymert tem
exercitado a escrita em temas como
arte contemporânea e política. “Carrego
uma decepção com o campo artístico”,
avisa, logo na primeira colocação. “O
processo tem passado mais rápido e
intenso do que a capacidade de reação
e proposição no campo das artes.
Temos um deficit de representação
que já vinha antes de 2013, mas era
percebido de um modo diferente.
Com Gilberto Gil como ministro da
Cultura no primeiro governo Lula,
tentou-se engatar o campo das artes
no processo de transformação que
estava ocorrendo, um processo que
também acelerava o pensamento
crítico. Gil tentou fazer isso, mas o
próprio campo não entendeu o sentido
maior do jogo. E, hoje, esse deficit
continua, está maior, inclusive, e
tudo que acontece está minando o
pensamento crítico. A arte pode fazer
mais do que está fazendo”, opina.

Reportagem
GILVAN BARRETO/DIVULGAÇÃO

Sua argumentação é plausível. Em
2017, o ataque ao campo artístico foi
“virulento, carregado de ódio”, vide
o cancelamento, em setembro, da
exposição Queermuseu: cartografias da
diferença na arte brasileira, que ocupava
o Santander Cultural de Porto Alegre
com 263 obras de arte enfeixadas sob
curadoria de Gaudêncio Fidelis, e a
violenta reação que a abertura do 35º
Panorama da Arte Brasileira provocou em
outubro, no Museu de Arte Moderna/
MAM–SP. Nessa ocasião, a performance
do artista carioca Wagner Schwartz,
descrita no site do museu como “na
abertura, o coreógrafo apresenta La bête,
performance em que ele se torna um Bicho
de Lygia Clark e pode ser manipulado
pelo público”, foi interpretada como
“incentivo à pedofilia” quando o artista,
nu, teve o seu pé tocado por uma
criança acompanhada pela mãe. Dias
depois, o museu foi quase invadido por
militantes do MBL e um deles esmurrou
a assessora de imprensa do MAM.
“A reação precisa estar à altura dessa
virulência. Diante da gravidade do
momento, a resistência é boazinha”,
critica Laymert, que não hesita em citar
um episódio ocorrido em abril deste ano
em Porto Alegre. Curador da exposição
Pixo/grafite: realidades paralelas, ele
convocou o pichador Rafael Augustaitiz
e o grafiteiro Amaro Abreu para, juntos,
contraporem as duas linguagens em
uma só ação no muro do Instituto
Goethe. Por causa de uma cabeça
decapitada presente na obra, tomada por
católicos como sendo de Jesus Cristo, a
intervenção foi rotulada de “satanista”
e “blasfêmia”. “A cabeça poderia ser
pensada como sendo a de São João
Batista na leitura de Caravaggio”,
comenta Laymert, “mas as pessoas são
capturadas pelo ódio e, de repente, o
muro foi atacado e pintado por cima.
Havia, também, uma candidata ligada
ao MBL que aproveitou o fato para se
capitalizar”. Para ele, o episódio “é
um retrato da situação atual de uma
sociedade em polarização”, em que a
intimidação tem sido tática reincidente.
É imperativo, na visão de Laymert,
abandonar a “reação” e agir a fim
de vislumbrar um horizonte menos
turvo e tenebroso para além de 2018.
“Precisamos resistir menos como
reatividade e mais com ação direta.
Estamos em ano eleitoral. Acredito

6

que, se eles constatarem que não há
viabilidade de ganhar nas urnas, não
vamos ter eleição em outubro. Não
deram o golpe para entregar depois,
isso é claro. A mobilização necessária
é sair da defesa e enfrentar o medo,
que tem sido um claro instrumento
de política. A esquerda se comporta
como a maioria: com medo, como os
artistas. Não deve ser assim. Quanto
mais cedemos, mais perdemos.”
Alento, segundo Laymert, está nas
manifestações espontâneas, como
os mantos bordados por mulheres
nordestinas em defesa do ex-presidente
Lula, atualmente preso em Curitiba,
e em produtos audiovisuais como o
documentário O processo, de Maria
Augusta Ramos, e a ficção Joaquim, de

CONTINENTE JUNHO 2018 | 34

Marcelo Gomes. Não por acaso, ambos
os filmes estavam na programação
da mostra Cinema pela democracia,
organizada entre o final de abril e o
início de maio por um coletivo de
produtores, cineastas, técnicos e artistas
no acampamento Marisa Letícia, que
sedia a vigília Lula Livre, e em praça
pública da capital paranaense. O telão,
inflável, viajou do Amapá ao Paraná
em ônibus. Todos os filmes, entre os
quais Martírio, de Vincent Carelli, foram
cedidos sem custo algum. “Ficamos
muito orgulhosos de estar naquele
lugar de resistência política importante.
Não pude ir, pois estava rodando um
documentário, mas nosso protagonista,
o ator Júlio Machado, que faz Joaquim,
representou o filme e disse que foi uma

6

sessão emocionante”, conta o cineasta
pernambucano Marcelo Gomes.
Joaquim, ficção exibida pela primeira
vez em janeiro de 2017 na competição
oficial de Berlinale, é um retrato do alferes
eternizado como Tiradentes 10 anos
antes da Inconfidência Mineira. “Quis
fazer um filme de um passado vivo. De
certa forma, fui feliz, porque finalizei
Joaquim entre 2013 e 2015, justamente
quando o país estava convulsionando.
Esse Brasil que vemos agora não surge
de geração espontânea. Vivemos, até
hoje, as fraturas da época colonial – a
marginalização dos afrodescendentes, a
existência de uma elite fraudulenta que
só pensa em si. Não me interessava um
Tiradentes reificado como Jesus Cristo
ou ilustrado pela Revolução Francesa, e,

sim, um homem que é produto do seu
tempo – de extremas diferenças sociais e
econômicas – e que, depois, passa a ser
instrumentalizado por essa elite egoísta”,
pontua Marcelo. A propósito desse olhar
sobre um dos mitos que precedem a
nossa independência, Laymert comenta:
“Joaquim pode ser qualquer um nós”.

***

Recolocar-se diante das memórias
coletivas para melhor apreender o
presente tem sido uma constante
na produção artística em tempos de
turbulência. A jornalista e realizadora
pernambucana Mariana Lacerda está
no compasso da montagem dos quatro
episódios de 26 minutos da série Histórias
de fantasmas verdadeiros para crianças,
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E m Cicatrizes da paisagem/
Postcards from Brazil,
Gilvan Barreto manipula fotos
de bancos de imagens oficiais

projeto gestado dentro de um núcleo
criativo coordenado pelo cineasta
Kleber Mendonça Filho. O mote: falar
às crianças da ditadura militar que
comandou o Brasil entre 1964 e 1985.
“Já vivíamos a iminência do golpe
quando recebemos os primeiros
textos dos filósofos que nos ajudaram
a conceituar o projeto – Luiz Orlandi
e Jeanne Marie Gagnebin – e isso nos
motivou muito. Num dos textos sobre
memória a partir da ótica de Walter
Benjamin, Jeanne Marie fala sobre as
ditaduras da América Latina e percebe
que o único país que não elaborou seu
luto foi o Brasil”, comenta Mariana.
Cada capítulo das Histórias de fantasmas
verdadeiros para crianças se ancora na
presença de um adulto que vivenciou
1964 durante a infância e em uma
história a ser relatada para sete crianças
(entre as quais, duas indígenas e duas
moradoras de periferia de São Paulo).
No intervalo entre escrever o roteiro e
arregimentar os recursos necessários
para rodar o seriado, ruiu o patamar
onde se instalava a democracia
brasileira. “Daí para ganhar um edital,
o golpe se consumou e, com isso, todos
os personagens que vinham falar na
série atualizavam facilmente a ditadura
militar a partir de tudo que estava
acontecendo agora. Ao falar com as
crianças sobre pessoas que haviam
sido presas, mortas ou torturadas, era
comum exemplificarem contando a
história de Amarildo”, revisita Mariana,
citando o pedreiro carioca Amarildo
Dias de Souza, desaparecido em julho
de 2013 na Favela da Rocinha, onde
morava. Em 2016, uma juíza do Rio
de Janeiro sentenciou 12 policiais
militares por envolvimento na tortura
e na ocultação do cadáver, e o próprio
estado fluminense foi condenado a pagar
indenização a sua família – o que ainda
não aconteceu. O corpo de Amarildo,
como o de vários militantes que se
opunham ao regime militar nos anos
1960, nunca foi encontrado.
Ao longo dos meses de março e abril
2017, quando diversas articulações
no âmbito nacional convocavam a
população a protestar contra o governo
de Michel Temer e a paralisar suas

LOURIVAL CUQUINHA/DIVULGAÇÃO

Reportagem
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“Acreditamos que
ninguém pode se
furtar a utilizar todos
os meios capazes para
fazer alguma coisa num
momento de graves
ataques às políticas
progressistas”, afirma
Lourival Cuquinha
7

 e 3-1 crimes é obra
3
coletiva que questiona a
prisão, em 2013, do catador
de papelão Rafael Braga

atividades, houve debates entre escolas
de educação infantil sobre aderir ou não
à paralisação. A escola onde estudam as
duas filhas de Mariana, na zona oeste
da capital paulista, parou, mas algumas
famílias reclamaram sob alegação de que
as crianças deveriam ser protegidas dos
tumultos da vida adulta. “Acredito que
as crianças possuem o mesmo direito de
nós todos no Brasil de hoje: ter acesso
à verdade. Elas compartilham de um
tecido social e enxergam tudo. Por que
não falar disso com elas? Por que não
falar de Amarildo e de Rafael Braga?”,
questiona a realizadora.

***

Falar de Rafael Braga é falar do Brasil
pós-Jornadas de Junho e do sistema
judiciário. Carioca, catador de papelão
e negro, Rafael foi preso logo após a
maior manifestação ocorrida no Rio
em 2013. Ele não havia participado
do protesto, mas portava, em sua
mochila, duas garrafas de plástico

– uma, com desinfetante, outra,
com água sanitária. Abordado pela
polícia, foi detido sob acusação de
que carregava ingredientes a serem
utilizados na fabricação de uma bomba.
Em menos de seis meses, foi julgado
e condenado a mais de cinco anos de
cadeia. Em janeiro de 2016, após ter a
pena convertida de regime fechado para
aberto, voltou a morar com a família na
Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha,
e foi novamente acusado por policiais
militares, dessa vez de carregar cocaína e
maconha. Resultado: ganhou nova pena
por tráfico, acrescentando seis anos à
sentença original.
Atualmente, Rafael está em prisão
domiciliar para se tratar de uma
tuberculose contraída durante o
confinamento. É o único que se mantém
preso no contexto das Jornadas de
Junho, embora tenha ficado claro que
ele não participara dos protestos nem
tinha intenção de forjar um coquetel
molotov. “Rafael Braga é um preso
político, assim como o presidente
Lula”, define o artista pernambucano
Lourival Cuquinha, que assina a obra 3
e 3-1 crimes ao lado de Mariana Lacerda,
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Joana Amador e Mariana Sgarioni. O
título e a composição visual tomam
emprestadas a conceituação filosófica
de Uma e três cadeiras, obra do norteamericano Joseph Kosuth. “Nessa obra,
temos não só o que se escreve no Código
Penal sobre o porte de substâncias,
mas também sobre quem as está
portando”, descrevem os artistas.
São três elementos visíveis: uma
definição do verbete helicoca adesivada
na parede, prateleiras com um
helicóptero de madeira pequeno e
coberto por um pó branco, com frascos
pequeninos, também preenchidos
de pó branco; e com uma garrafa de
Pinho Sol e outra de água sanitária. 3 e
3-1 crimes seria arte política, artivismo?
“Vivemos um momento de contraataques. A arte tem potência, mas
nem sempre é utilizada. Pensar
em arte e política no Brasil implica
ter em mente nomes como Paulo
Bruscky e Cildo Meirelles. No nosso
caso, acreditamos que ninguém pode
se furtar a utilizar todos os meios
capazes para fazer alguma coisa num
momento de grave ataque às políticas
progressistas”, reflete Cuquinha.

Reportagem
LUDWIG MAIA ARTHOUSE/DIVULGAÇÃO
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***

Auto de resistência, filme de Natasha
Neri e Lula Carvalho, foi vencedor do
festival de documentários É Tudo Verdade
deste ano. Jornalista de formação
e antropóloga com estudos na área
da violência, Natasha começou a
documentar manifestações nas ruas do
Rio de Janeiro na época das Jornadas
de Junho, quando era professora de
Cinema no Complexo da Maré, então
sob intervenção militar (como, de
resto, está toda a capital fluminense em
2018). “Junho de 2013 foi o momento

em que vários setores da sociedade
que foram para a rua se deram conta
do alto índice de mortes dos jovens
negros e periféricos. Houve uma
publicização dessa luta, mas ela existe
há muito tempo. 2018 marca os 25
anos da chacina da Candelária. E
traz uma estatística brutal: são 16 mil
mortos pela polícia militar em duas
décadas. Um genocídio”, constata.
Auto de resistência é o termo usado
para se referir às mortes de civis em
conflitos com a polícia militar, quando
a polícia alega que os tiros foram
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8	
Documentário Auto de

resistência investiga as mortes
de jovens negros periféricos pela
polícia militar do Rio de Janeiro

disparados em legítima defesa. Os
casos acompanhados no documentário
atestam que, em muitos deles, as
vítimas são baleadas nas costas ou
apresentam resquícios de pólvora
na nuca, detalhes compatíveis com
execução, nunca com um confronto.
“Estamos sob intervenção militar
federal no Rio e as mortes atingiram
um topo histórico: cinco assassinatos

“A arte é um caminho
para dialogar com
diferentes setores
da sociedade e uma
possibilidade de
transformação social.
Vejo o filme como um
instrumento de luta”,
afirma Natasha Neri
sistema de justiça, as instituições e a
sociedade civil em geral. Vejo a arte
como possibilidade de transformação
social e o filme como um instrumento
de luta”, emenda a realizadora.

***

por dia. A intervenção só vem agravar
um modelo falido de operações
policiais, sem eficácia alguma”,
sustenta Natasha. “Nesse momento
histórico, a arte tem que cumprir o
papel de debater a realidade. Me tornei
cineasta para falar sobre temas com
relevância política e social e lançar luz
em questões da violência de Estado.
Acredito que a arte é um caminho para
dialogar com setores diferentes da
sociedade, tanto com pessoas da ponta
de uma política de segurança que gera
morte, quanto com os operadores do

Genocídio é palavra também usada
pelo fotógrafo e artista visual
pernambucano, radicado no Rio
de Janeiro, Gilvan Barreto para
descrever seu novo projeto de longametragem, ainda sem título definido.
“A devastação como política pública e
o genocídio e o racismo estruturais da
nossa sociedade: o encontro de duas
políticas públicas desastrosas que são
pilares da formação e desenvolvimento
do país”, explica à Continente. Paraíso,
seu próximo livro, mescla imagens
do “gigante pela própria natureza” de
beleza colossal (legado do próprio início
da carreira de Gilvan no fotojornalismo)
a um incisivo discurso sobre o passado
recente. “Paraíso era o codinome de
um centro de tortura da Aeronáutica
onde se acredita que morreu Stuart
Angel. É uma ramificação de tudo
que já fiz relacionando natureza
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à violência, algo no limite entre o
belo e o cavernoso”, antecipa.
Cicatrizes da paisagem/Postcards from Brazil,
de 2017, talvez seja o mais significativo
dos trabalhos recentes de Gilvan a
defender a tese em que ele acredita:
o Brasil de 2018 é herdeiro direto da
ditadura e de uma frágil – inconclusa
– transição para a democracia. A partir
de fotografias pesquisadas em bancos
de imagem oficiais, ele mergulhou
nos relatórios da Comissão Nacional
da Verdade para resgatar casos mais
emblemáticos de chacinas, emboscadas
e matanças perpetradas pelo Estado
durante o regime militar. A obra consiste
em cartões-postais em que as imagens
são perfuradas por retângulos que
contabilizam, aproximadamente, a
quantidade de cadáveres ocultos sob
aquele esplendor. No verso, trechos de
depoimentos pinçados do relatório da
Comissão Nacional da Verdade.
“Esse conjunto foi produzido em
2016, durante o processo do golpe.
Pensava muito em Amarildo, que não
era um ativista, mas foi assassinado
de maneira muito semelhante aos
nossos presos políticos da ditadura:

Reportagem
FOTOS: JUNAE ANDREAZZA/DIVULGAÇÃO

levado a uma dependência policial,
torturado até a morte, o corpo ocultado.
Um desaparecimento forçado como
vários casos da ditadura. Na mesma
montanha onde fica a Rocinha,
apenas alguns metros de distância
de onde morreu Amarildo, havia
um centro clandestino de tortura
da Aeronáutica. Ou seja, a poucos
metros e há 50 anos de distância,
as pessoas continuam a morrer da
mesma maneira”, radiografa Gilvan.
Para ele, o intuito era mostrar “como
as forças e os mesmos elementos da
ditadura ainda estão atuantes no Brasil
de hoje”. “Não é um trabalho sobre o
país de 50 anos atrás. Gostaria muito
que fosse. Mas uma das raízes do
fascismo, que desabrocha hoje com
mais força, nunca morreu, talvez nunca
tenha sido combatida de verdade. Os
postais apontam direta e claramente
para os golpistas de 1964 e de hoje.
Sendo assim, é impossível conceber
quem se coloca em cima do muro
nesse momento. Aliás, não há muro,
mas um fosso. Como não reagir diante
de tanta covardia e injustiça? Não
há meio termo, não há desavisados.
Do outro lado, só resta a conivência,
cumplicidade ou, no mínimo, a
omissão, a total falta de solidariedade.”
Em 2017, Cicatrizes da paisagem/
Postcards from Brazil venceu o Prêmio
Nacional de Fotografia Pierre Verger, na
categoria inovação e experimentação da
fotografia, e foi comprado para o acervo
do Centro Cultural São Paulo/CCSP.
O percurso recente de Gilvan Barreto,
a contar do livro Moscouzinho (2012),
investiga as fases e faces horrendas
de um país incapaz de se encarar no
espelho. Ao mirar o Brasil de 2018,
não basta apenas mergulhar em junho
de 2013 ou em 2016: 1964 e 1968 são,
também, anos que nunca se esvaíram.

***

Em julho de 2016, Michel Temer
já governava o Brasil na condição
de presidente interino, Rafael Braga
seguia preso, Amarildo permanecia um
morto sem corpo e o Aparelhamento
promovia um leilão de mais de 260
obras, doadas por 230 artistas, com um
propósito explícito: angariar recursos
para financiar ações contra o golpe em
curso em meio à ocupação promovida
na sede da Funarte em São Paulo.

9

O leilão foi um estrondo. Até hoje,
há dinheiro em caixa para que o
Aparelhamento pense, execute e difunda
ações no âmbito da resistência. Algumas
delas, como o almoço mensal na
Ocupação Nove de Julho, um edifício no
centro de São Paulo tomado pela Frente
de Luta por Moradia/FLM em outubro de
2016, são arquitetadas e levadas a cabo
em parceria com outros grupos, como o
Movimento Sem Teto do Centro/MSTC.
Outras, como a participação na
Frestas – Trienal de Arte, evento do Sesc
sediado em Sorocaba, surgem no
modelo de uma intervenção artística,
urbanística e política e sob outro
pseudônimo. Nesse caso, o coletivo O
Nome do Boi respondeu por um painel
em que apareciam as fotografias de
dezenas de parlamentares e políticos
e seus respectivos codinomes nas
planilhas da construtora Odebrecht
confiscadas pela Operação LavaJato, reunidos sob o título Golpistas.
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Embaixo, as frases mais notórias do
diálogo entre o senador Romero Jucá
e o ex-presidente da Transpetro,
Sérgio Machado: “É um acordo, botar o
Michel, num grande acordo nacional…
Com o Supremo, com tudo”.
Aparelhamento é nome de
guerra. “Uma rede, um aglomerado,
um coletivo?”, eram questões que
permeavam a conversa entre integrantes
da rede e a Continente. “Não queremos
alimentar uma marca de arte e ativismo
para nutrir o mercado da arte. Cildo é
uma marca da arte política. Queremos
deixar difusa a ideia de autoria e nos
integramos a outros grupos, como
a Frente de Luta por Moradia, para
conseguir afetar um pouco mais o
sistema.” São artistas, jornalistas,
produtores, engenheiros, todos em
sintonia: as ações são mais relevantes
do que quem as produz, em suma,
“principalmente quando as urgências
mudam e as estratégias caducam”.

9-10
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Daí o anonimato, também, nas
imagens divulgadas sob a hashtag
#ColeraAlegria em postagens no
Instagram. São faixas de tecido com
pinturas feitas à mão, com dizeres
como A felicidade é uma arma quente, A
alegria é subversiva, Lula livre, Democracia
– que horas ela volta? ou Libido, no lugar
de “ordem e progresso” na bandeira
do Brasil, elaboradas por artistas que
driblam o interesse em identificálos e que, como o Aparelhamento,
criam ações lúdicas com ironia e
criticidade, com cólera e alegria.

***

Para a curadora carioca Luísa Duarte,
atuar na República Federativa do
Brasil dos dias atuais exige uma
conexão imediata “com uma urgência
do presente, que demanda uma
resposta crítica e poética”. “Não
está sendo possível olhar todos os
dias para o Brasil sem transfigurar o

presente. Ainda mais quando vemos
que o Brasil mudou tanto, que, em
2017, houve censura às exposições,
artistas sendo chamados de pedófilos
e as instituições se deteriorando.
Um ataque à arte é um ataque à
imaginação, ao desejo, às forças
de transfiguração crítica. Não é o
jornalismo que vai dar conta disso,
não é a academia com seus estudos.
É a arte contemporânea que tem
que resistir, pois vamos precisar
dela cada vez mais”, defende.
Em setembro, inaugura-se uma
exposição na Ocupação Nove de Julho,
com curadoria de Luísa e obras da
artista visual Virginia de Medeiros.
Baiana radicada em São Paulo, Virginia
entrou na ocupação desde a primeira
noite, em parte porque estava no
programa de residência artística de
uma outra ocupação, a do antigo Hotel
Cambridge, em parte pelo seu desejo
de participar ativamente, engajar-se.
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 pós acompanhar ocupação
A
paulista, Virginia de Medeiros
elaborou projeto com mulheres do
Movimento Sem Teto do Centro

“Se não for assim, vai ser postiça a
arte. Não tem como não estar engajada
agora. Estamos perdendo os direitos,
mas há uma força que está vindo
da borda e temos que nos conectar
a ela. Quais são esses corpos que
sempre estiveram em uma situação
de desprivilégio, desde sempre numa
luta de resistência? Esses, os cães sem
plumas, têm que ser nossa escola. Se
cairmos no niilismo, e não na ação, nos
restará a passividade. Não quero isso.
Estou aproveitando a oportunidade
para me tornar uma cidadã política
como nunca”, afirma Virginia.
Suas obras eram políticas e já
ensejavam trocas com cidadãos na
margem da cidadania – basta citar os
moradores de rua de Fortaleza, em
Fábrica do olhar (2013), e as prostitutas
expulsas após a gentrificação da Praça
Mauá, em Cais do corpo (2015). Mas
Alma de bronze, a série de fotografias
a ser exposta daqui a três meses,
refletirá outra característica do seu
trabalho – a convivência intensa com
os sujeitos com quem se relaciona e
passa a registrar –, só que agora de
modo mais agudo. “Quando você se
questiona, se abre para lugares nunca
antes acessados. Passei a questionar
meu próprio lugar e os mecanismos
que me levaram a agir assim. Quando
participei dos atos do MSTC, vi que a
cidade é uma estrutura política, um
organismo vivo, muito maior do que o
sistema da arte. Isso me dá confiança
para ir além. Estamos perdendo direitos,
mas a perda é ainda um sentimento
forte e precisa ser canalizado para
a luta. A chave virou para mim. Eu
estava numa bolha”, resume.
É no “corpo a corpo”, defende
Virginia, “que a arte poderá atuar como
resposta dentro dessa crise”. Por isso
seu interesse em retratar as mulheres
de ocupação como “heroínas”, em criar
uma instalação sonora a partir de uma
oficina de coral em que elas entoem
gritos e cânticos que embalam a atuação
da Frente de Luta por Moradia (FLM),
como “quem não luta, tá morto” e,
a partir de uma oficina de expressão
coral, despertar nelas uma maior
consciência sobre a própria força.

Reportagem

ALINE ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO

“Estamos perdendo
direitos, mas há forças
vindo da borda e temos
que nos conectar a elas.
Se cairmos no niilismo,
e não na ação, nos
restará a passividade.
Não quero isso”, situa
Virginia de Medeiros
Alma de bronze se afasta do inevitável
lugar de galerias, museus e feiras para
estrear num edifício ocupado por
um movimento que a grande mídia
criminaliza. “A capacidade de nos
irrigar de esperança, ânimo e coragem
para seguir em frente em tempos
obscuros”, como fraseia a curadora
Luísa Duarte, pode surgir do inesperado.
“Vi um espetáculo meio teatro, meio
performance, do coletivA ocupação, um
grupo de jovens que eram secundaristas
na ocupação das escolas públicas, e ali
enxerguei uma resposta sob a forma de
uma transfiguração poética e política de
alta intensidade.”

***

No Ceará, a artista Aline Albuquerque
faz do seu corpo armadura e plataforma
política, ao sair de casa com placas de
papelão com dizeres vinculados ao
zeitgeist brasileiro dos últimos três anos.
“Quando participei do primeiro protesto
pela saída de Eduardo Cunha, saí de
casa com uma plaquinha simples, de
papelão com tinta guache preta. Depois
do impeachment, intensifiquei: se vou à
padaria, pegar menino na escola, andar

de ônibus, fazer feira, saio sempre com
uma placa. Se me pedem, eu dou e
faço outra. Andar com elas terminou se
transformando em um work in progress”,
explica à Continente.
Ao ser reunido em uma instalação
neste ano, o trabalho ganhou o nome de
AGITPROP. “Vou juntando frases que são
emblemáticas das lutas e das esquerdas,
sobrepondo, e tenho tido um retorno
imenso das ruas. As pessoas veem e
respondem de alguma forma. Quando
saio com a plaquinha, alguém levanta
um punho cerrado, uma outra pessoa
dá um grito”, diz Aline, que sente falta
“de um posicionamento mais firme” no
campo artístico/simbólico. “Não acho
que temos uma resposta à altura do que
a gente vive, até porque, se formos ver,
estamos pedindo as mesmas coisas que
pedimos em maio de 1968: plebiscito,
democracia direta, taxação das grandes
fortunas. Para fazer qualquer revolução
num país do tamanho do nosso, a
mudança precisa ser mais radical e a
resistência, mais contundente.”
Em um dos escritos compilados em At
the same time (Picador, 2007) – publicação
póstuma com ensaios e discursos – a
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intelectual, crítica e pesquisadora
norte-americana Susan Sontag (1933–
2004) fala sobre coragem e resistência:
“Agir em cima de princípios, sempre
nos dizem, é bom em si mesmo. Mas é,
ainda, um ato político, no sentido que
você não está fazendo apenas por si.
Você não faz apenas para estar certo,
ou para afagar sua própria consciência,
muito menos porque você está
confiante de que sua ação vai atingir
seu objetivo. Você resiste como um
ato de solidariedade. Às comunidades
dos que possuem princípios e dos que
desobedecem: aqui, em qualquer lugar.
No presente. No futuro”.
Portanto, em jogo no Brasil de
2018, mais do que os cinco anos
das Jornadas de Junho, mais do

11

P lacas da obra AGITPROP,
criada pela artista cearense
Aline Albuquerque

que os dois anos do impeachment de
Dilma Rousseff, mais do que os 16
anos da primeira eleição de Lula,
estão o país, suas representações
simbólicas e a habilidade para erigir
narrativas – para além da mídia e
para dentro das possibilidades que
a arte gera. Em disputa, uma ideia
de futuro. “Da desestabilização e
das pautas sequestradas de junho
de 2013, da polarização nas eleições
de 2014 e da grave crise política que
se alastrou em 2015 ao que estamos
vendo hoje, o que fica é que está tudo
absolutamente inter-relacionado. E

que precisamos revisar nosso papel,
nossa postura, nossa ética para seguir
em frente. Como curadora, busco
novas formas, mais horizontais e
interseccionais, para resistir através
da descolonização da linguagem.
Não posso aceitar um trabalho da
estética pela estética. Não podemos
fugir da urgência”, opina a curadora
e pesquisadora pernambucana,
radicada em Lisboa, Cristiana Tejo.
A imprevisibilidade descrita por
Eugênio Bucci, no ensaio sobre Passe
livre, para o conjunto de imagens
que a Cia de Foto captou durante as
manifestações de 2013, é sensação
predominante nos tempos atuais.
No sentido de que é insana qualquer
tentativa de adivinhar o que está por
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vir. Muitos dos artistas, curadores
e pesquisadores ouvidos para
esta reportagem, por exemplo,
não acreditam na viabilidade das
eleições de outubro. Mas talvez
seja justamente aí, nos instantes
indefinidos, tristes ou disruptivos,
que tudo que está posto nas sendas
da insurgência se agigante. Como
diz Georges Didi-Huberman, em
Que emoção! Que emoção?, “cabe a nós,
se quisermos refletir, a tarefa de
encontrar sinais de inquietação no
coração de nossas alegrias presentes,
bem como possibilidades de alegria
no coração de nossas dores atuais”.
LUCIANA VERAS é jornalista e repórter
especial da revista Continente.

