
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por

mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar".

Fernando Birri
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 O constante e crescente fortalecimento da Galeria Antônio Bandeira no circuito cultural da cidade, assinalado pela estável 
programação, a  crescente visitação de público, as permanentes ações educativas e de pesquisa, vem sendo potencializado por 
meio de seu Edital de Exposições. 

 Ao oferecer espaço para diversas práticas culturais relacionadas ao olhar, entre jovens artistas iniciando sua carreira e 
artistas veteranos, o edital apresentou quatro projetos: a exposição “Na avenida”, do fotógrafo Chico Gomes; a mostra coletiva 
“Painel da Fotografia Cearense Contemporânea”, com a curadoria de Patrícia Veloso; a exposição “Xilogravuras de João Pedro 
de Juazeiro”,do próprio artista; e, por fim, a exposição “Rádio Arte: memórias e resistências”, do coletivo de artistas Aparecidos 
Políticos.

 Deste modo, ao finalizar a segunda edição do edital, a exposição “Rádio Arte” acende provocações entre arte e política. 
Por meio de intervenções urbanas e da construção de uma rádio experimental de arte, o coletivo põe em debate a cidade, os
lugares e os mapas urbanos que, cercados por imagens e experiências redimensionadas em redes e virtualidades, trazem 
mudanças no que tange às subjetividades e à coletividade.

 Dessa forma, no segundo semestre de 2012, a Galeria conquistou um maior número de visitas de escolas e professores,
assim como realizou oficinas e mediações por educadores qualificados. Além disso, promoveu debates no 1º Colóquio de seu 
laboratório de pesquisa - “Desdobrar história da arte: redes, narrativas e monumentos” -, na parceria com o III Seminário da Rede 
de Educadores em Museus do Ceará (REMCE) -“Museus e comunidades: construindo memórias coletivas”- e nos encontros 
encontros com pesquisadores e estudiosos em cultura visual. 

 Nesse sentido, a Galeria Antônio Bandeira, ao pensar na cultura visual da cidade, faz referência não apenas aos 
equipamentos e às técnicas que produzem imagens, e, sim, nas possíveis relações do que produz imagem, de quem vê, do 
ver e ser visto na contemporaneidade. Que venha o próximo edital!

Mariana Ratts, 
Diretora da Galeria Antônio Bandeira
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Uma opção política no fazer artístico

                Dentro de uma política de incentivo às Artes Visuais, a Prefeitura de Fortaleza, por meio de sua Secretaria 
de Cultura, juntamente com a Galeria Antônio Bandeira, promove a exposição “Exposição/ Ocupação Rádio Arte: 
Memórias e Resistências”, do coletivo Aparecidos Políticos. O projeto de exposição faz parte da política de incentivo às
Artes Visuais da Secultfor, contido no Edital de Programação da Galeria Antônio Bandeira. 

                  Cientes de nossa responsabilidade para com o crescente desenvolvimento da cultura e das artes em nossa 
cidade é que a SECULTFOR compreende a importância de disponibilizar editais que incluam todas as manifestações 
culturais realizadas ou promovidas por esta Secretaria. Desta forma, acreditamos ser importante garantir que os 
recursos públicos sejam distribuídos de forma clara e transparente, evitando práticas outras que não condigam com a 
realidade das políticas culturais perpetradas atualmente. 

                  Em específico, para a Galeria Antônio Bandeira este edital é de suma relevância, por se tratar de uma ainda 
recente iniciativa; muito embora, tenha a Galeria uma trajetória de mais de quarenta anos de atividade.  Por isso, este 
momento marca um ato simbólico de mudanças e de transformação da consciência política da classe artística em 
nosso país. Representa uma vitória de todos nós que fazemos cultura e que ao longo dos anos exigimos mais recursos 
para financiar a produção artística, bem como meios mais adequados de se operacionalizar esses recursos.

                   O projeto “Exposição/ Ocupação Rádio Arte: Memórias e Resistências” do coletivo Aparecidos Políticos faz 
parte dessa História e nos ajuda a construir uma nova fase para a Galeria Antônio Bandeira, que desta vez abre suas 
portas para receber uma proposta diferente de exposição, com experimentações ligadas a tecnologia da gambiarra e, 
principalmente, muito diálogo e reflexão relevantes sobre a tortura praticada durante o regime militar no Brasil e, por 
conseguinte, todo o esforço em manter viva na memória da cidade e do país, este trauma que marcou nossa História. 
Nesta exposição os artistas evidenciam suas ações estéticas por meio de um discurso político na busca de abrir 
reflexões e diálogos mais incisivos entre poder público e população, inclusive tocando em temas atuais.

Maíra Ortins
Coordenadora de Artes Visuais da Secultfor“Guerrilheiros cubanos na Rádio Rebelde, 1958”.
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Quase 40 anos depois e o peso do real no simbólico:
Uma caixa, leitor, uma Caixa.
Eu estava longe, mas via, como de perto, algo que se movia…
Eu imaginav a o quão quente era ali, depois de anos em terra úmida.

E, de repente , o real pesou: as Ossadas de uma pessoa.

Não queria ver, apesar de imaginar , o que estava ali na minha
frente…Como será que estavam esses ossos nessa caixa? Ossos, que de tão
fechados, mostravam um corpo cearense bem aberto..bem aberto como nossas
veias, nossos olhos, nossas memórias.

Sim! Eu me lembro! Mesmo aos meus 25 anos que há 40 anos pessoas cairam
por um ‘crime’…Eu me lembro e ainda escuto velhos carrancudo s e bofejantes
dizerem que ‘eles mereciam’; ‘era uma guerra’; ‘bando de…’

Sim…Como não lembrar disso? Como olhar pra aquela caixa e não escutar um
barulho vazio e ensurdecedor?

Esse peso, essa caixa.

Então, eu estava perto, mas via como de longe, algo que se distanciava:
Algo que fazia e faz, em um inquietante silêncio como daquela caixa,
homens silenciarem em seus cargos público s e em seus cômodos lares…
Algo que sempre fez esses homens se esquivarem ao serem apontados:
TORTURADORES!

A distância leva isso…
Um peso que ainda sangra e cheira a corpo de gente vindo da terra…Um
peso tão forte – que sempre retorna – chamado:
Justiça e Memória!

Dedicad o a Bergson Gurjão e a todos/as caídos nas Ditaduras Civil-Militares

Organizações, Movimentos Sociais, Coletivos e Artistas recomendados

Contatos: www.aparecidospoliticos.com.br  :: aparecidospoliticos@gmail.com :: Facebook: Aparecidos Políticos 

Adbusters (adbusters.org) :: Adital (adital.com.br) :: Arpilleras da Resistência Chilena 
(arpillerasdaresistencia.wordpress.com :: Arte Libertária (artelibertaria.wordpress.com) :: Armazém da 
Memória (armazemmemoria.com.br) :: Associação dos Torturados da Araguaia 
(camponesesdoaraguaia.blogspot.com.br) :: Billboard Liberation Front (billboardliberation.com) :: Bill-
board Utilising Graffitists Against Unhealthy Promotions (bugaup.org) ::  Campanha Cumpra-se 
(cumpra-se.org) :: Carlos Latuff (www.latuffcartoons.wordpress.com) :: Carta Maior (cartamaior.com.br) :: 
Centro de Assessoria Popular (caldeirao.org.br) :: Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
(www.cedecaceara.org.br) :: Centro de Desintoxicação Midiática (grupocdm.org) :: Centro de Medios 
Libres (megafono.lunasexta.org) :: Centro de Mídia Independente (midiaindependente.org) :: Coletivo 
Político QUEM (quemtorturou.wordpress.com/) :: Colectivo Situaciones 
(nodo50.org/colectivosituaciones/) :: Como Acabar con el Mal – Ativismo Creativo 
(comoacabarconelmal.net) :: CORO - Coletivos em Rede e Organização (corocoletivo.org) :: Cuca Che 
Guevara (cucacheguevara.blogspot.com/) :: Donos da Mídia (donosdamidia.com.br) ::  Dossiê Mortos e 
Desaparecidos Políticos (desaparecidospoliticos.org.br) :: Enlace Zapatista 
(enlacezapatista.ezln.org.mx) :: En Medio – Arte Ativismo (enmedio.info) :: Fórum Cearense de Audio-
visual (forumaudiovisualce.org.br) :: Frente 3 de Fevereiro (frente3defevereiro.com.br) :: Guerrilla Girls 
(guerrillagirls.com) :: Grupo Acidum (grupoacidum.art.br) ::  Grupo de Arte Callejero 
(grupodeartecallejero.blogspot.com) :: Grupo de Interferência Ambiental (giabahia.blogspot.com) :: 
Grupo MeioFio Pesquisa-Ação (meiofiopesquisaacao.blogspot.com) :: Instituto Vladimir Herzog 
(vladimirherzog.org) :: Jornal A Nova Democracia (anovademocracia.com.br) ::  Intervozes 
(intervozes.org.br/) :: Jornal Brasil de Fato (brasildefato.com.br) ::  Mães de Maio 
(maesdemaio.blogspot.com) :: Memórias Reveladas (memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br) :: Midia 
Sana (mediasana.org) :: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (mst.org.br) :: Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (mtst.org) :: Movimento Todo Teatro é político 
(movimentocoopce.blogspot.com)  :: Muralha Rubro Negra (muralharubronegrabrasil.blogspot.com) :: 
Núcleo Memória (nucleomemoria.org.br) :: Occupy Wall Street (occupywallst.org) :: Organização 
Resistência Libertária (resistencialibertaria.org) :: Pã Revista de Arte e Cultura (parevista.org) :: Passa 
Palavra (passapalavra.info) :: Poro (poro.redezero.org) :: Peça Filha da Anistia 
(filhadaanistia.blogspot.com) :: Portal Rizoma de Rádios Livres (radiolivre.org) :: Projeto CadaFalso  
(projetocadafalso.blogspot.com) :: Rádio Cordel Libertário (radiocordel-libertario.blogspot.com) :: Rádio 
la Bemba (labemba.com.ar/web) :: Rádio Mangue (mangue.radiolivre.org) :: Rádio Muda 
(muda.radiolivre.org) :: Rádio Xibé (xibe.radiolivre.org) :: Red Nacional de Medios Alternativos 
(rnma.org.ar) :: Revista Caros Amigos (carosamigos.com.br) ::  Revista Reticências Crítica de Arte 
(reticenciascritica.com) :: Teatro Máquina (teatromaquina.com) :: Rizoma.net - Textos 
(virgulaimagem.redezero.org/rizoma-net/) :: Tortura Nunca Mais (torturanuncamais-rj.org.br) :: Exposição 
Sala Escura da Tortura (salaescuradatortura.com.br) :: Submidialogia (submidialogias.descentro.org) :: 
Sociedade dos Poetas do Por vir(sociedadedospoetasporvir.blogspot.com) :: The Yes Men 
(theyesmen.org) ::  Yo mango (yomango.net) :: Zagaia Revista (zagaiaemrevista.com.br)
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Agradecimentos:

 Associação Anistia 64/68, Centro Acadêmico Caldeirão - História UECE, Centro Acadêmico Frei Tito - 
História UFC, Centro de Midia Independente, Cia Caros Amigos de Teatro, Cia Pã, Coletivo Curto-circuito, 
Coletivo In(ter)venções Audiovisuais das Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre, Coletivo PARE,  Coletivo 
Político QUEM (São Paulo), Coletivo Recife Resiste, Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura, 
Crítica Radical,  Dança no Andar de Cima, Dead Leaves, Escambo Cultural (Recife), Escolas Municipais da 
Prefeitura de Fortaleza, Fluxo Coletivo, Grupo de Arte Callejero (Argentina), Instituto Frei Tito de Alencar, 
Jornal A Nova Democracia, Meio Fio Pesquisa-ação, Memória da Resistência, Movimento de Luta e Defesa 
pela Moradia, Movimento Todo Teatro é Político, Organização Resistência Libertária, Projeto cadaFalso, 
Projeto Ciclovida, Projeto Gambiarra, Rádio Universitária FM, Rede Estudantil Combativa e Classista, Rede 
Nacional dos/das Advogados/as Populares, Revista Reticências Crítica de Arte, Secretaria de Direitos Huma-
nos de Fortaleza, Sociedade dos Poetas do Porvir (Teresina), Squat Toren, Teatro Imaginarium, TV Pirambu.

Aline Furtado, Ana Raquel Teixeira, Arnaldo Fernandes, Artur (Rádio de Messejana), Bartira Albuquerque, Brad 
Will (em memória), Carlos Latuff, Daniele Negreiro, Dimitri Nóbrega, Cristiane Pascoal, Eduardo e Ivo lopes, 
Elisa de Azevedo, Eugênia Siebra, Felipe Barreira, Fernanda Meireles, Fernanda Nascimento, Guilherme 
Gitahy, Herbert Rolim, Homero Lima, Iana Soares, Icaro Maia, Jaime Carimbé, Jessika de Maria, Joanna 
Schroeder, João Paulo Viera, José Maria Tabosa, Juliana Sant’Anna, Júlio Lira, Lourdes Vieira, Lúcia Alencar, 
Marcelo Armani, Marcelo Santa Cruz, Marcio Acselrad, Mariana Ratts, Mário Albuquerque, Messias Pontes, 
Nayla Uchôa, Olga Damasceno, Oswald Barroso, Paulo Rodrigues, Pedro Albuquerque, Philipe Ribeiro, Rafael 
Carvalho, Robert Veras, Rogério Morais, Ruannito Ramos, Sal, Sandra Helena de Souza, Sarah Fontenelle, 
Tânia Gurjão, Thais de Campos, Thais Monteiro, Thaís Paz, Thiago Alex, Tito de Andréa, Uirá dos Reis, Vitor 
Studart, Wanessa Araújo, Washington Hemmes, Zé Maria e especialmente aos nossos familiares e todos 
aqueles que nos visitaram e aos quais não fizemos referências aqui.
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Plano Condor, Rio de Janeiro - 2000 “Escraches” - denunciando os locais onde vivem os genocidas - 2006

Homenagem os assassinados na rebelião popular de 2001 pedindo
justiça e punição aos culpados Estação Dario e Max - 2011

Os direitos se tomam, não se pedem; se arrancam, não se mendigam”

 Mesmo depois de 20 anos do maior período de 
regime militar da históriado Brasil - a Ditadura civil-militar 
de 1964-1985 - vivemos ainda os permanentes resquícios 
do que foi esse momento de cerceamento de liberdades, 
torturas, desaparecimentos e assassinatos. Mesmo com a 
recente aprovação da Comissão da Verdade, 
internacionalmente e nacionalmente, nosso país está
bastante atrasado em relação às discussões sobre a justiça
de transição de uma ditadura para uma democracia - prova 
disso foi a recente condenação do Brasil pela falta de apuração 
dos casos relacionados à Guerrilha da Araguaia e a triste marca 
de mais de 300 mortos e desaparecidos políticos. Ninguém 
nunca foi punido por tais atos, e mais ainda, alguns dos 
assassinos e torturadores ainda ocupam cargos públicos 
ou vivem tranquilamente com suas aposentadorias. 
  A falta de uma justiça de transição, sob uma capenga
 lei da anistia, repercute, objetivamente, em alguns pontos em
que a democracia ainda não foi estabelecida: seja nas 
permissíveis práticas de torturas principalmente à parcela pobre 
da sociedade, seja na criminalização dos movimentos sociais 
(segundo Natália Viana são mais de 180 casos de militantes 
políticos assassinados de 2003 pra cá) ou nas questões 
relacionadas aos meios de comunicação. Por exemplo, em um 
artigo publicado no Jornal Brasil de Fato em dezembro de 2010, 
lê-se que menos de dez famílias detêm o controle de mais de 
80% dos serviços de comunicação no Brasil. Quase metade 
dos deputados e senadores é concessionária de canais da 
rádio e TV. 
 Nesse sentido, essa exposição/ocupação possui dois 
focos: o primeiro refere-se aos assuntos relacionados à ditadura 
civil-militar (justiça de transição, direito à memória,etc) e, como 
uma consequência, o segundo foco volta-se para questões 
relacionadas à falta de democracia nos meios de comunicação 
(seus oligopólios, práticas mercadológicas) advindas dessa  
transição ainda incompleta. Para isso, inspirados nos 
movimentos de rádios.

 livres, propomos uma ocupação e exposição em que se 
questione as práticas tradicionais de comunicação.  De 
acordo com Guilherme Gitahy, “Na rádio arte, praticada por
aqueles que mais se dedicam à experimentação sonora e 
radiofônica, os textos falados, músicas e outros áudios 
deixam de ser vistos como conteúdos a serem veiculados e 
apresentados através das técnicas e tecnologias de 
comunicação. Os conteúdos e as tecnologias passam a ser 
vistos conjuntamente como matéria prima para a produção 
radiofônica. E assim como numa arte plástica se combinam 
as cores, tintas e utilizações de pincéis e outros materiais, 
a rádio arte é feita de pessoas, sons e aparelhos eletrônicos. 
A arte não é transmitida num programa de rádio, pois o 
programa é a própria arte”. 
 Convidamos pra participarem nessa nossa 
ocupação experimental, além de diversos artistas e coletivos 
de Fortaleza que trabalham em áreas e temáticas diversas, 
dois grupos e um cartunista que desenvolvem ações de arte 
e política que nos instigam. São eles: o Grupo de Arte
Callejero da Argentina que realiza “Escraches” de denúncia 
aos genocidas da ditadura daquele pais, o cartunista Carlos 
Latuff que teve seus desenhos reproduzidos por muitos 
manifestantes da Primavera Árabe e faz sua arte 
principalmente paramovimentos sociais, e finalmente, o 
Coletivo Político QUEM de São Paulo, que desenvolve
adaptações livres de trabalhos de Cildo Meireles e 
Artur Barrio além de outras intervenções.
 Por fim, é no espírito de combinações de 
radiofrequências, de vozes silenciadas, de corpos 
perfomáticos, de transeuntes apressados, de gritos
indignados e de utopias reinventadas que convidamos 
você, leitor, coletivo, artista e não-artista a se apropriarem 
dos meios, ocuparem conosco a galeria para tomarmos os 
céus de assalto, rumo às (im)possibilidades das 
experimentações e das criações.

Os Aparecidos Políticos  -  14 de Fevereiro de 2012
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Grupo de Arte Callejero

Coletivo formado em 1997 por iniciativa de
alguns estudantes de Belas Artes de Buenos Aires,
Argentina. A partir da insatisfação com os espaços
tradicionais de arte, passaram a intervir no espaço
urbano. A ocupação desses espaços alterando os
códigos hegemônicos, o trabalho coletivo em
diálogo com outras organizações e o próprio corpo
implicado na ação são algumas características do
GAC.

Em 1998, em parceria com a organização
HIJOS (Filhos pela Identidade contra o
esquecimento e o silêncio, em português) fizeram
os chamados “Escraches”: colam cartazes fazendo
referência aos domicílios dos genocidas e os
centro de detenções da ditadura militar que
mataram e “desapareceram” mais de 30.000
pessoas.

Não precisa nem escrever que esse grupo
é uma referência para nosso trabalho. Na imagem
ao lado, enviada pelo próprio GAC à nós, uma
ação realizada no Seminário Perfomance e
Política, no Rio de Janeiro em 2000. Na
intervenção fixaram 36 placas visuais denunciando
o Plano Cóndor, uma coordenação repressiva
coordenada pela Central de Inteligência dos EUA
que estabeleceu as ditaduras do Cone Sul para
tornar mais eficaz o plano sistemático de
aniquilação das resistências populares.
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Intervenção 1 Intervenção 2

Intervenção 3 Intervenção 4

Aparecidos Políticos: Interações entre arte e política pela
estética relacional

 Curiosamente as relações entre arte e política, embora cada 
vez mais sejam exploradas, sobretudo, pela arte pública contem-
porânea, há muito vêm sendo exercida como podemos constatar 
num simples passeio pela História da Arte, o que é absolutamente 
compreensível. Mesmo considerando a independência de cada um 
desses campos, as formas e as temáticas da arte, enquanto práticas 
artísticas, sempre estiveram atreladas ao contexto social de seus 
produtores, em como estes perceberam, sentiram e compreenderam 
seu tempo: alguns de forma que a arte fosse pretexto para sua 
própria realização ("arte pela arte") e outros de modo que a arte se 
prestasse a um fim ativista ("arte engajada"). É acerca deste último 
caso que faremos a seguir algumas considerações, no sentido de 
melhor situar a produção do coletivo Aparecidos Políticos.
 Com base num percurso histórico, em se tratando de arte e 
política, a título de exemplo, poderíamos nos lembrar da obra 
Coluna de Trajano, erguida nos anos 112-114, em Roma, cujo motivo 
narra o momento histórico da vitória dos romanos sobre os dácios; 
deter-nos no painel Guernica de Picasso, em que denuncia o 
bombardeamento da cidade espanhola homônima, no ano de 1937, 
pelos alemães; refletir sobre o conceito de "escultura social" de 
Joseph Beuys, na década de 1970, para quem arte, educação e 
política eram indissociáveis; até chegar a 29ª Bienal de São Paulo, de 
2010, cujo viés curatorial trabalhou o conceito de inseparabilidade 
entre arte e política - isso para apenas pontuarmos alguns casos de 
tantos. Como se vê as contaminações entre estética e política não 
são algo de novo, na verdade, o que muda são os meios, as técnicas, 
os suportes, os materiais, as relações de espaço e tempo com os 
quais esse fenômeno foi se transformando e acompanhando a 
contemporaneidade.
 Longe da arte celebrativa dos primeiros tempos ou mesmo 
da autonomia artística dos modernistas, delimitadora das fronteiras 
que separam arte e vida, os diálogos entre arte e política nos dias de 
hoje migram da forma tradicional para o ato de formar de acordo 
com a situação criada (formação), da matéria para o conceito 
(camadas de discurso), do objeto para as ações (performatividade), 
do produto fechado para a obra aberta (hibridismo e complexidade).  

Nesse âmbito, o binômio arte/política encontra na arte pública relacio-
nal um campo aberto de legitimação do espaço social e da crítica 
urbana, por onde se podem operar as ressignificações de suas confli-
tantes relações de poder, zonas de atrito, estados de tensão, etc. 
 Quando falamos de arte pública relacional estamos nos 
referindo a uma ação intencional, colaborativa, participativa e reflexiva 
de um contexto acionado, onde o sentido de integração e inclusão; de 
segregação e exclusão; de territorialidade, história e memória; de 
globalização e desterritorialidade; de subjetivação e coletividade; ao 
mesmo tempo, se interligam formando intermeios sociais que 
poetizam real e simbolicamente a construção inventiva dessa ação pela 
arte crítica. 
 É a partir dessa perspectiva que as ações do Coletivo Apareci-
dos Políticos (Aírton Valadão, Bergson Gurjão, Maria Lúcia Petit, 
Mariano Joaquim da Silva e Osvaldo da Costa.) devem ser compreendi-
das, ou melhor, compartilhadas. Todos os trabalhos do grupo lidam 
com a questão da memória relacionada ao período da Ditadura Militar 
(1964-1984), precisamente se interessam em como reconstruir essa 
memória, alegórica (como pensou Walter Bejamin) e ativamente, 
mantendo-a viva. Mais do que revisitar a história pregressa, procuram 
ampliar seu sentido nos dias atuais, inclusive discutindo seus pontos 
de expansão acerca da própria arte e de intersecção com outros 
saberes.
 Na primeira série de trabalhos, intitulada Aparecidos Políticos: 
os Ex-sem-Voto, que continuou com Jornada para Não Esquecer 
Jamais, o grupo redimensionou o sentido de espaço e tempo ao trazer 
à tona os lugares que foram de tortura ou estiveram ligados ao então 
sistema repressivo e que hoje, no desenho urbano da cidade de 
Fortaleza, passam despercebidos como espaço de memória coletiva. 
Com isso construíram uma cartografia do sensível a partir de imagens, 
anotações, objetos, redes de afeto, etc. demarcando esses campos à luz 
da performatividade social.
 Na série Rebatismo Popular, o coletivo segue a mesma linha 
do trabalho anterior, dessa vez renomeando espaços públicos que 
fazem alusão a personagens comprometidos com o regime ditatorial, 
numa espécie de rito de (re)batismo, em que nomes consagrados pelo 
sistema opressor dão lugar a heróis populares que foram torturados, 
mortos e desaparecidos durante tal período. 
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É assim que o Centro Social Urbano Presidente Médici, cujo
nome ressalta um dos mais emblemáticos opressores do
governo militar, passou a se chamar Edson Luís, mediante uma
ação do grupo no dia 28 de março de 2011, data que marcou os
43 anos de morte do estudante Edson Luís no restaurante
Calabouço, no Rio de Janeiro, em confronto com a polícia militar.
Essa mobilização pública que interveio na fachada do prédio e
contou com a participação da comunidade artística e organismos
sociais (Associação Anistia 64-68, Coletivo Curto-Circuito,
Instituto Frei Tito, Rede Estudantil Combativa e Classista,
Organização Resistência Libertária, Cia de Teatro Caros
Amigos...) se caracterizou por uma práxis artística de valor
histórico-urbanístico em contraponto ao modo de representações
tradicional tanto em termos de arte como de política.

Essa experiência se repetiu em dezembro de 2011.
Aproveitando-se do mote Relembrar é Viver, que dá nome a uma
confraternização anual organizada pelos militares do 23º BC
Batalhão de Caçadores, como parte das programações do XII
Encontro dos Ex-Integrantes do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva - CPOR e do Núcleo de Preparação de
Oficiais da Reserva - NPOR do Exército Brasileiro, o Coletivo
Aparecidos Políticos se apropriou da praça em frente ao referido
quartel para (re)batizá-la de

, além de propor sua ocupação mensal com uma
, onde se dariam trocas de objetos simbólicos,

experiências, saberes, leituras, exposições,...) . Mais uma vez,
ao lidar com a paisagem física e social do lugar, o grupo
articulava as tensões de poder e resistência, memória e ativismo,
arte e política e os implicadores de transformação social nela
acionados.

Um dos trabalhos mais contundentes do grupo é a série
, apresentada pela primeira vez na

Semana Pernambucana de Artes SPA, em Setembro de 2011,
quando foi montada uma base de operação para transmissão
alternativa, via internet e frequência 103,5 FM, de um programa
ao vivo, aberto à participação do público, intermeado por
informações relativas aos desaparecidos políticos;
posicionamentos críticos quanto ao monopólio e à manipulação
das concessões de radiodifusão no país; manifestações de
democratização e socialização da comunicação, fortalecimento
da liberdade de expressão e criação de mídias comunitárias.

Praça do Preso Polític o
Desaparecido
Feira da Memória

Intervenções Urbanas pelo Ar

A dimensão crítica desse tipo de ação equaliza a função da arte
na sociedade em relação à interpretação pública e ao modo
como o espectador articula-se efetivamente com o destino
político e social da obra, enquanto experiência artística e de
cidadania. Configurado pelo que se convencionou chamar de
rádio-arte, esse experimento se utilizou dos meios de sonoridade
e radiofonia para além dos dispositivos artísticos usuais, isto é,
retirou o foco das questões puramente estéticas, técnicas e de
materiais para se concentrar na "experienciação" política e
filosófica da arte.

A natureza prática/reflexiva de conotação ética e moral
com que são caracterizados os trabalhos do grupo está também
presente na obra , de 28 de setembro de
2011, quando na "abertura" do XV Encontro Nacional da Rede
Nacional dos/as Advogados/as Populares - RENAP em
Fortaleza-CE se deu a "leitura" de 17 documentos provenientes
da "abertura" dos arquivos da Ditadura Militar, expostos no site
do Centro de Referência de Lutas Políticas no Brasilde onde
foram digitalizados e disponibilizados na página de "abertura"
das 130 pastas dos advogados participantes desse encontro.
Logo após a leitura, reações e depoimentos de parte dos
presentes foram registrados, completando-se o trabalho no
último dia do evento com a presença e o testemunho de presos
políticos da época, familiares e amigos de desaparecidos e a
exibição do filme de Tuca Siqueira: Vou Contar para Meus Filhos.

Como se vê, tudo isso se trata de estética relacional. As
questões de autoria se diluem em portais de interlocuções
virtuais e dispositivos presenciais em que se privilegia a
comunicação em detrimento da forma, uma vez que não estamos
falando deste ou daquele autor, mas de um corpo social, cuja
assinatura se faz coletiva na medida em que se dão as
interações entre arte e política.

A Leitura da Abertura

Herbert Rolim
Prof. Mst. do Curso de Artes do IFCE, autor dos livros A rte

Anfíbia : o Caso Otacílio de Azeved o e Salão de Abril: de Casa
para o Mundo, do Mundo para Casa.

Coletivo Político QUEM
 A repressão aos direitos civis fundamentais não foi o 
único recurso dos regimes autoritários para se perpetuarem 
no poder. O século XX é fértil em exemplos que revelam 
outro modo de dominação política: aquela que se faz a partir 
da imposição de formas gerais de organização da nossa 
experiência sensível. Não é à toa que todas as ditaduras 
modernas se preocuparam com a produção estética, desen-
volvendo uma “arte oficial”, ao mesmo tempo que 
bloqueavam a circulação de obras e artistas. Por que o 
Reich não conseguia ouvir Schöenberg? Por qual razão 
Stalin encheu  Moscou de realismo? Que tipo de descon-
serto provocou na ditadura civil-militar brasileira a oficina de 
José Celso Martinez Corrêa? Experiências como essas 
revelam as muitas estéticas da ditadura, tanto daquelas a 
serviço do regime de exceção, quanto daquelas que se 
constituíram como espaços privilegiados de resistência e de 
crítica. 
 Desde suas primeiras atividades, Quem pesquisa 
essas “estéticas da resistência”. Em março de 2011, cédulas 
de real começaram a circular em São Paulo carimbadas com 
a pergunta “Quem torturou Dilma Rousseff?”. Nos meses 
seguintes, os carimbos “Quem torturou frei Tito?” e “Quem 
matou Alexandre Vannuchi Leme?” completaram a “Interven-
ção 1” do Coletivo Político Quem, uma livre reprodução da 
obra do artista plástico carioca Cildo Meireles, que, em 1975, 
carimbou notas de cruzeiro com a pergunta: “Quem Matou 
Herzog?”. 
 A partir de abril de 2011, Quem começou a ocupar 
espaços públicos da capital paulista com a série de “lambes” 
da “Intervenção 2”, maculando os muros e postes da “
límpida” São Paulo com Quem. Em julho, com a “Intervenção 
3”, os “Siluetazos”,  Quem colocava em circulação o projeto 
artístico homônimo realizado, pela primeira vez, na Plaza de 
Mayo, na Argentina, em 21 de setembro de 1983. O Fórum 
João Mendes, a Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, as Arcadas da Faculdade de Direito do Largo de São 

 Os sacos plásticos azuis com corpos de desaparecidos 
políticos, descobertos na vala clandestina de Perus, em 1990, 
motivou Quem a reproduzir as “trouxas ensanguentadas”, do 
artista português Artur Barrios. 
 Na “Intervenção 4”, ossos e carnes foram embrulhados em 
sacos de lixo e empilhados nas  escadarias do Teatro da Universi-
dade de São Paulo, no dia 29 de outubro de 2011, durante o 
debate público “Arte como guerrilha?”, que compunha a programa-
ção de “Ditadura, democracia e resistência para Quem”. Optar por 
trabalhos de reprodução não implica necessariamente no estabe-
lecimento de uma relação de cumplicidade fetichista com a obra 
reproduzida. Pelo contrário, reproduzi-las significa para Quem 
tirá-las dos museus e dos catálogos de arte para as inserir nova-
mente no jogo das tensões políticas de onde emergiram.  A partir 
desse trabalho de reinserção, Quem se confronta com alguns dos 
problemas mais centrais da sua pesquisa: essas obras de 
resistência são ainda capazes de provocar o fluidor no sentido de 
reconhecer aquilo que do passado ainda não passou? Ou são 
formas desgastadas, resquícios de debates estéticos que não nos 
dizem mais respeito? O campo do político é capaz de induzir a 
reconfiguração das formas artísticas, produzindo novos modos de 
organização da experiência estética?
 Para a exposição/ocupação organizada pelos “Aparecidos 
Políticos”, Quem faz uma intervenção sobre suas intervenções. A “
Intervenção 5”, recuperando a proposta dos “Cadernoslivros” de 
Artur Barrios, apresenta registros-fotos e registros-anotações das 
intervenções anteriores de Quem para expor ao debate e à crítica 
o seu processo de criação e pesquisa. 

Coletivo Político Quem
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Intervenção Urbana realizada na Jornada Para Não
Esquecer Jamais em parceria com o Coletivo Curto-
Circuito em março de 2011. Abaixo, registro do muro
depois de 9 meses.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

catálogo aparecidos davi.ai   10   14/06/12   10:10catálogo aparecidos davi.ai   10   14/06/12   10:10



Intervenção realizada na Av. Da Universidade (2011)

Carlos Latuff

Carlos Latuff é um cartunista brasileiro nascido em
1968. Suas charges dialogam com diversos temas:
as lutas anti-capitalistas, as intervenções militares
dos EUA e o apoio a movimentos sociais. No entanto,
seus trabalhos são mais conhecidos pelas temáticas
do conflito israel-palestina, e mais recentemente, das
Revoluções Árabes onde teve repercursão
internacional. Para essa nossa exposição, Latuff
cedeu as imagens voltadas para as questões do
direito à justiça, memória e verdade.

Obs: Latuff trabalha com a licença copyleft. Ou seja,
seus trabalhos podem ser reproduzidos livremente
desde que citados a fonte e estes não tenham fins
lucrativos.

Detalhe do Grafite de Narcélio Grud na (2011)Jornad a
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Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política.

A invenção do cotidiano.

Performance como linguagem.

Rádio arte e a morte da mídia.

Vamos ao baile: gingas da comunicação
e da participação no zapatismo.

Fala durante o Lado B do evento Espectro, Sociedade e
Comunicação

Rádios Livres: reforma agrária no ar.

As mortes do indígena no Império do Brasil: o
indianismo , a formação da nacionalidad e e seus esquecimentos.

Cultura política, memória e historiografia.

Os nascimentos do Brasil: revisão de um
paradigma historiográfico

O "Pessimismo Sentimental " e a Experiência Etnográfica:
por que a cultura não é um objeto em via de extinção.

Los dominados y e l arte de la resistência

Intervenção no II Manifesta! - 19/11/2011

Oficina de Arte e Política no II Encontro Latinoamericano
das Juventudes - 10/10/2011

Na figura ao lado, um das nossas
primeiras intervenções, em outubro de
2010, dentro da programação
da Bienal Internacional de Dança
(Bienal de Par em par) em frente à
Corregedoria dos Órgãos de Segurança
Pública. Na época a instituição era
presidida por José Armando Costa, ex-
delegado da Polícia Federal, acusado
de ser conivente com crimes de tortura
pela Arquidiocese de São Paulo,
diversas organizações de Fortaleza e
ex-presos políticos que foram torturados
pelo mesmo. O ex-delegado nunca teve
nenhum punição pelo fato, pelo
contrário, seguiu ocupando cargos
públicos de destaque.
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Em 2004 fui viver na cidade de Tefé (AM) e
formamos um coletivo. Em 2006 nossa primeira rádio entrou
no ar, e foi batizada de "Xibé" num diálogo radiofônico com a
rádio Muda. Os programadores de Tefé estavam mixando a
transmissão por internet de Campinas com suas próprias
intervenções e retransmitindo em 106,7FM, enquanto se
comunicavam com Daniela Beskow por , a criativa
experimentalista que estava na Muda. Quando ela começou
a fazer suas performances, surpreso e excitado, Sérgio
Fonseca quis saber mais. Falei da improvisação, da
mixagem, e ele reconheceu logo: "ah, então é chibé!".
Escrita com "x" no Tupi, Xibé é a mistura de farinha de
mandioca com água e outros alimentos. Remete ao
improviso no cotidiano e à tradição milenar que alimenta os
povos indígenas e caboclos da Amazônia. Por não ser fácil
manter um estúdio fixo, permanente e público no contexto da
repressão que temos encontrado, uma das principais
características da Xibé é a itinerância: realização de oficinas
em escolas, bairros, comunidades, aldeias e assembléias do
movimento indígena. Inspirados na proposta zapatista de
criar laços de "comunicação e solidariedade", realizamos
eventos conectando a rádio com outras formas de luta,
conhecimento e comunicação que eram chamados "flor da
palavra" e nos ajudaram a tecer alianças locais e uma rede
também chamada Flor da Palavra - com coletivos de outras
cidades. A rádio também se ligou à rede Centro de Midia
Independente-Brasil e ao Rizoma de Rádios Livres, se
tornando um instrumento a mais em meio a antiqüíssimos
processos de arte e resistência popular e novas redes
anticapitalistas. Um dos frutos foi a rádio Voz da Ilha, que foi
ao ar em 2010 com a proposta de ser a rádio do bairro do
Abial. Conhecido por sofrer vários tipos de discriminação, o
bairro vem afirmando-se através de movimentos culturais,
festas, associações, igrejas, e agora um coletivo de rádio
livre e jornalismo popular.

A arte é também a tática do grupo "Aparecidos
Políticos" de Fortaleza (CE), que já teve como fonte a Muda
e a Xibé e agora é a principal inspiração para a escrita deste
texto. A criação de performances envolvendo artes plásticas,

chat

poéticas, dramáticas e radiofônicas para fazer "aparecer" tantos
daqueles que foram "desaparecidos" pela ditadura abre nossos
olhos para a memória.

Oliveira (2009, 2010) afirma que artistas e historiadores,
a partir do séc.XIX, transformaram em história e identidade
nacional conceitos oriundos da formação da sociedade colonial
(a idéia de "índio", por exemplo). Essas idéias, por falta de
exame crítico, se tornaram premissas inconscientes que até hoje
organizam a leitura e a escrita da história e outras
representações, contribuindo para que setores do país
reinventem as relações de dominação e exploração. Sua força
lúdica lança os discursos de indígenas, negros e mestiços no
silêncio e no esquecimento. Para superar essas premissas,
Oliveira propõe a desconstrução através da busca de suas
origens e a colaboração para a reescrita da história a partir das
narrativas e imagens de cada povo e região. O "Aparecidos
Políticos", num esforço que lembra a proposta alegórica de
Benjamin (1994) da história como comunicação com os mortos,
nos leva ao encontro da voz de homens e mulheres
desaparecidos. Na linguagem convencional há inúmeras ciladas
as tais premissas - para se falar da ditadura, e mesmo a sua
repetição em escolas e na mídia acaba por levá-la à
banalização. Daí que a rádio arte e demais performances sejam
táticas eficazes para o grupo se envolver com os povos, tecendo
com eles novos sentidos e enfrentamentos da repressão militar e
suas conseqüências. Como dizem os zapatistas, quando nos
acomodamos os mortos morrem no esquecimento e nos
tornamos mortos vivos. Na nossa luta os antepassados revivem
e na memória vivemos! Ser livre é lutar, lutar é inventar, criar é
lembrar...

Guilherme Gitahy de Figueiredo
Prof. Msc. da Universidade do Estado do Amazonas

Vo luntário da Rádi o Xibé e do Centro de Mídia Independente-
Te fé

“São atitudes como essas que me fazem acredita r na humanidade. Palavra bonita essa,
não é!? E m e dá orgulho de ser dessa terra "da luz" e de tê-la como torrão natal. Não
podemos deixar que caia no esqueciment o e na indiferença momentos perversos de
nossa história como esse da ditadura militar de 64. A minha querida prima Jana foi
vítima fatal nessa página sangrenta que sujou a história do Brasil. Com ela tantos
outros, inclusive os habitantes locais da região do Araguaia . E pensar que a c rueldade
se mantém como marca de tantos governos neste nosso mundo ainda embrutecido pela
arrogânci a do poder. Mas não sou pessimista. Tenho certeza no avanço da justiça, da
democraci a e do socialismo.”

Depoimento de Leda Maria , prima da desaparecida política Jana Moroni
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No dia 28 de março de 2011, data de
morte, por parte da repressão militar,

ao estudante Edson Luis no
restaurante Calabouço em 1968,

rebatizamos o Centro Social Urbano,
que levava até então o nome do

assassino “Presidente” Médici, para o
nome “Edson Luis”. A partir de uma

convocação pública para a ação e a
participação de algumas

organizações da sociedade civil,
pintamos de branco o nome do

ditador e escrevemos, por cima, o
nome do estudante que permanece

até hoje naquele local. Algumas
personalidades do poder público já

sinalizaram a possibilidade de
mudança do nome da Instituição para

o rebatizado.

Intervenção Urbana pelo Ar realizada na Semana
Pernambucana de Artes Visuais, 14 a 16 de Setembro de 2011.
O foco da ação foi a leitura do nome dos 140 desaparecidos
políticos na frequência 103,5 FM num raio de 2km, do Centro de
Recife.

Além disso, a rádio está em local público, conhecido e
em caráter permanente, o que facilita o acesso e a tecedura
de relações ao longo dos anos. Essas condições propiciaram
uma enorme heterogeneidade musical, política e de
linguagens, e a costura de um sentido comum de liberdade.
Em mais de 20 anos, raríssimas vezes o coletivo da Muda
teve que debater a censura a algum programa que estivesse
abusando de sua liberdade. Na maioria das vezes o diálogo e
os atritos são suficientes. Segundo Júlio Lima (2011), uma
virtude que nasceu na Muda é que os conflitos convivem com
a união.

O casamento da arte com a liberdade vai além das
rádios. Influenciados por movimentos sociais dos anos 60 e 70
quando nascia o novo zapatismo -, historiadores e
antropólogos tomaram a "arte" e a "invenção" como idéias-
chave para pensar a resistência, a agência ou a autonomia.
Se nas décadas anteriores as mais variadas correntes de
pensamento enfatizaram o caráter passivo dos povos no
capitalismo, usando conceitos como "consumo", "alienação",
"hegemonia", "disciplina" e "habitus", emergiram então teorias
para as micro-resistências populares. Certeau (1994) e
Sahlins (1997) usam a noção de "bricolagem" termo oriundo
das pequenas fabricações domésticas - para afirmar que
povos dominados por sistemas técnicos e econômicos
capitalistas têm, mesmo sob as condições mais adversas, o
poder de produzir novos usos com os produtos dominantes, a
partir de suas tradições e interesses. São abordagens que
permitem pensar a resistência para além da noção de
"movimento social". Por outro lado, Scott (2003) afirma que
nenhuma revolta ou revolução seria possível sem que
houvesse processos artísticos de elaboração popular do
antagonismo aos dominadores, à dominação e a invenção de
alternativas através de contos, piadas, poesias, teatro popular,
festas, boatos e fofocas, invenção moral e tantas outras
práticas cotidianas que, tendo que se manter parcialmente
ocultas para escapar à repressão, costumam ser
subestimadas. Onde existe arte, se inventa a liberdade! Como
é impossível a qualquer dominação extinguir a capacidade
criativa do ser humano, nenhum sistema injusto jamais estará
seguro.
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Do mesmo modo, dilui a premissa de que as tecnologias
sejam "meios", idéia que naturaliza uma condição que não é nem
técnica e nem natural, mas política e arbitrária: a usurpação da
comunicação pelos monopólios. Uma inspiração importante para
essa práxis era o zapatismo, que vinha mostrando o enorme poder
transformador da comunicação e da arte: ser livre é lutar e lutar é
criar. Este movimento, que eu pesquisava desde 1996, me levou a
fazer rádio. Se a arte radiofônica ajudou a pensar o
experimentalismo político zapatista (Figueiredo, 2007), o espelho
de Chiapas catalisou o olhar para o político da comunicação e da
arte. Lançando os olhos para outros programas e rádios, desde as
mais antigas livres no Brasil e no mundo, fica claro que a arte
sempre existiu onde houve liberdade, como neste "I manifesto da
rádio Ítaca":

Novos participantes de rádio livre tendem a reproduzir os
modelos dominantes. Aos poucos começam a experimentar, e isso
implica inventar não apenas linguagens, mas as maneiras de se
comunicar e se relacionar com as pessoas. O interesse em estilos,
movimentos ou temas inspira processos em que se misturam
pessoas, tecnologias, artes, informação e memórias, produzindo
reconfigurações sociais. O que abre esta porta é a aposta radical
das rádios livres na liberdade de expressão. Na rádio Muda, por
exemplo, basta uma pessoa manifestar o interesse em fazer
programa para que receba uma oficina e a chave do estúdio. Não
é preciso ter projeto, declarar apoio a princípios ou passar por
alguma iniciação ou tutela.

"Ítaca, começa a viagem.
Como a poesia, uma viagem ao desconhecido.

Não busca algo distante, idealizado.
Mas a realização de sonhos no cotidiano -

Ítaca seja aqui.
No já tão complexo emaranhado de relações, uma nova teia:

pessoas se conhecendo através de ondas sonoras.
O espaço é o ar.
Navegar nas ondas da metrópole regida por Prometeu,

bebendo o vinho de Dionísio.
Bye bye, Dentel.

Agora os deuses somos nós."
(Machado, Magri e Masagão, 1986: 82)

Compareceram à Intervenção membros do
Instituto Frei Tito de Alencar, Associação Anistia
64-68, Rede Estudantil Combativa e Classista,

Organização Resistência Libertária e Cia Caros
Amigos de Teatro

Rádio arte, memória e a invenção da liberdade

"Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que 
emudeceram?"
Benjamin (1994) 

 Dei início ao trabalho com rádio arte em 1999, na 
rádio Muda de Campinas (SP). Não usávamos o termo "rádio 
arte", que adotei apenas em 2003 para realizar oficinas. 
"Experimental", "jazz radiofônico", "esquizofonia", "esperma 
mental"... as palavras e sentidos proliferavam, de uma entrega 
visceral à experiência criativa. "Um pouco de putaria é 
necessário!", é uma das vinhetas do programa "Quinzé é 
Anssim, Num Quinzé, é Anssim Tumém" de Camilo Caropreso 
e Bixiga Jr. Os programas experimentais da Muda têm algu-
mas características comuns: 1) a recusa radical à linguagem 
radiofônica convencional; 2) a exploração de recursos corpo-
rais e técnicos em busca de novas possibilidades sonoras; 3) 
a mixagem de fragmentos musicais, textuais, vozes e outros 
sons; 4) a improvisação quase constante, que lembra a 
"escrita automática" do dadaísmo e/ou 5) a mistura ou paródia 
com os gêneros musicais, míticos, poéticos, dramáticos e 
cinematográficos. É como a performance de Cohen (2004): 
mistura de gêneros artísticos e entre a arte e a vida, criação 
ao vivo em contraposição à mera reprodução de um script e 
quebra das convenções artísticas e sociais, recusando o 
mundo dado e elaborando desejos e mundos distintos do 
hegemônico.
 Nas oficinas de rádio arte do Encontro de Rádios 
Livres de 2003 (Campinas) e do Encontro de Grupos Autôno-
mos de 2004 (São Paulo), o experimentalismo era o referen-
cial para se debater a idéia de que o acesso a tecnologias não 
é suficiente para democratizar a comunicação. É necessária a 
recriação dos usos, que cada grupo invente a sua comunica-
ção. Desta experiência nasceu o texto "rádio arte e a morte da 
mídia" (Figueiredo, 2003), afirmando que o experimentalismo 
não é exclusivo daqueles programas que realizam uma 
radicalização orgástica rumo aos limites da linguagem. É uma 
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Em 7 de janeiro de 2012 fomos convidados a
participar do projeto Percursos Urbanos.
Passamos por quatro locais relacionados à
ditadura civil-militar em Fortaleza: 1) as celas
ainda preservadas que foram locais de tortura
do antigo DOPS (Departamento de Ordem
Política Social). Localizadas atualmente na
Secretaria de Cultura de Fortaleza. 2) o
Mausoléu Castelo Branco que preserva o
túmulo e a memória do primeiro ditador daquele
período. 3) o rebatizado CSU Edson Luis e por
fim, a Feira da Memória em frente ao 23o BC.

1) 2)

3)

Um dos traços marcantes da primeira tentativa de
instauração em nosso país de um autêntico estado
democrático de direito consagrado na Carta Magna de 1988
(a que vigorou de 1945 a 1964 não é digna desse nome,
pois além de excluir diversas forças políticas - legalizadas
em outros países da América Latina, como os comunistas –
restringia direitos de variados grupos sociais), diz respeito à
luta por enfrentar o legado ou entulho autoritário da ditadura
civil-militar em vigor no período 1964/88, postergado pela
Constituinte de 1988.

No campo dos direitos humanos a ONU
(Organização das Nações Unidas) elenca cinco princípios a
serem enfrentados e saneados para que países que viveram
regimes autoritários e/ou ditatoriais possam ser
considerados plenamente democráticos: 1. memória
(abertura dos arquivos); 2. verdade (instalação de comissão
da verdade); 3. reparação econômica (instituição de
comissão com esse fim); 4. responsabilização jurídica dos
autores de graves crimes de violação dos direitos humanos e
5. reforma das instituições policiais e militares envolvidas
com a prática de referidos crimes.

Em relação ao continente latino-americano, o Brasil
só vem cumprindo o relativo à questão da reparação
econômica, mesmo assim sob severas críticas de entidades
de perseguidos políticos e de direitos humanos que
reclamam principalmente da lentidão das comissões
encarregadas dessas reparações. No tocante à comissão da
verdade, o estado viu-se forçado a criá-la somente no final
de 2011 em muito pelas fortes pressões externas (em
particular da Corte Interamericana de Direitos Humanos) e
sob severas críticas de grupos e entidades de familiares de
mortos e desaparecidos políticos e de direitos humanos
pelas restrições auto-impostas, colocando dúvida sobre seus
resultados. Quanto aos itens 4 e 5, todas as iniciativas tem
sido barradas seja pelo poder político seja pelo poder
judiciário.

Os quatro itens abordados guardam uma forte
dependência ao aparelho estatal em suas diversas
instâncias, reduzidos os espaços de atuação da sociedade
civil, ao contrário do aspecto da Memória, onde a
intervenção de uma gama variada e diversificada de grupos
e entidades tem conseguido, à revelia do estado, trazer ao
conhecimento público fatos e acontecimentos que se
perderiam na poeira do tempo e da memória.

Particularmente aqui no Ceará esse trabalho tem
produzido consideráveis avanços, de que nos dão
testemunho o espaço dedicado pela mídia ao assunto,
eventos realizados nos estabelecimentos de ensino, filmes,
encontros e seminários, exposições, publicação de livros,
realização de monografias e teses universitárias, rebatismos
de nomes de logradouros públicos dados a ditadores e
torturadores, murais e performances urbanas.

Dentre esses grupos, destaca-se o conhecido por
Aparecidos Políticos, cujo nome por si só tem um
interessante trocadilho, que lança mão de recursos e meios
inteligentes e criativos para despertar a consciência crítica
para um passado que teima em não passar e que por isso
corre o risco de repetir-se. Os Aparecidos Políticos têm
desenvolvido uma atuação cujos resultados extrapolam o
nível local e que contribui de forma expressiva para
fortalecer as raízes da nossa ainda tenra árvore da
democracia em nosso país, adquirindo o sentido de um
verdadeiro serviço público à nação.

Mário Albuquerque

Diretor de Memória da Associação 64 / 68 – Anistia
Conselheiro da Comissão Federal de Anistia

President e da Comissão Especial de Anistia Wanda Sidou
(Estado do Ceará)

Os entulhos e as brechas do Estado.
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. Participar das intervenções urbanas do Coletivo
Aparecidos Políticos é sempre um convite a um confronto
instigante e pertinente. Instigante, por ir de encontro às
afirmações dos críticos políticos de plantão, que veem a
juventude como alienada, desconhecedora de nossa cultura
e de nossa História. Contudo, eis que nos aparecem os
Aparecidos Políticos, contemporâneos dessa realidade, que
vivenciam o dia a dia jovem, estão na Internet, são
globalizados mas, ao mesmo tempo, se mostram
comprometidos com a história e a memória de seu país.
Jovens que se mobilizaram e se articularam em 6 de outubro
de 2010, quando da chegada a Fortaleza dos restos mortais
do cearense – até então desaparecido político – Bergson
Gurjão Farias, militante que lutara na Guerrilha da Araguaia.
“Sem muita explicação, havia uma sensação de que naquela
caixa havia um peso insustentável que, mesmo carregado
pelos militantes e familiares, não poderia ser suportado: era
o peso do real, o peso de anos de esquecimento, o peso da
falta de memória, o peso da injustiça. Mas foi justamente
esse peso que formou nosso espírito”, afirma hoje o Coletivo.

Em intervenções urbanas, na perspectiva da relação
entre arte e política, estes jovens revelam seu artivismo e,
mesmo sem terem presenciado o terror e a censura que a
ditadura militar impôs ao Brasil entre 1964 e 1985, se
comprometem a lembrar a forma como roubaram, torturaram
e mataram a história do Brasil. Para eles, a elucidação desse
crime, que não prescreve, implica diretamente na
consolidação de nossa jovem democracia. Não é, portanto,
só uma questão de ajustar contas do passado; para eles,
urge a necessidade de garantir a liberdade e seus direitos no
presente e no futuro.

Este grupo participou de dois momentos importantes
para mim e para a trajetória do Instituto Frei Tito. O primeiro
foi em 28 de março de 2011, quando, em sua série
Rebatismo Popular, renomearam espaços públicos que
fazem alusão a personagens comprometidos com o regime
ditatorial, dando lugar ao nome de heróis populares que
foram torturados, mortos e desaparecidos durante o periodo.

Foi assim que o Centro Social Urbano Presidente Médici
passou a se chamar Edson Luis (estudante morto havia
exatos 43 anos, no restaurante Calabouço, do Rio de
Janeiro, durante confronto com a polícia militar). Outro
momento marcante foi a apresentação que o grupo realizou
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 9 de
dezembro de 2011, abrindo a exposição Sala Escura da
Tortura.

A atuação dos Aparecidos Políticos é especialmente
transformadora, pois conduz o olhar por alguns espaços
públicos da cidade de outras formas. Reintegram o
significado – antes diluído no esquecimento ou no
desconhecimento de muitos, estes sim, alienados – de ruas,
casas, praças e edificações. Desvendam redutos de
repressão, resistência e enfrentamento em lugares comuns,
no Centro de Fortaleza, no Benfica, no Bairro de Fátima e
outros. Onde havia apenas paisagem, é edificado um lugar
de memória. Assim, interferem na normalidade, acreditando
que a História não é fixa e imutável, mas permeada de
tensões e invenções.

Nos muros, suas palavras gritam os nomes dos
desaparecidos; nas vozes, a denúncia e a indignação,
levantando questionamentos a respeito da ocultação dos
arquivos por parte do Estado brasileiro; em cartazes,
reverberam a expressão dos rostos de quem deu a vida pela
liberdade, que vai fundo em nossa alma. Tudo isso incomoda
e provoca, para convidar a refletir, a questionar e a se
engajar nesse permanente combate à indiferença. Alexandre
Mourão, Tom Almeida, Marcos Vinicius, Daniel Moskito e
Viviane Tavares - eles são o Coletivo Aparecidos Políticos e
tomaram para si este compromisso de lembrar. Dão as mãos
aos jovens de ontem e fortalecem o movimento em favor da
verdade, da justiça, da democratização da comunicação e do
direito à memória, trazendo novo sentido a essa mobilização.

Lúcia Alencar
Instituto Frei Tito de Alencar

Vice-presidente da Associação dos Amigos do Museu do Ceará
Sobrinha do frade dominicano Frei Tito de Alencar

Em meados de outubro de 2011 um em
frente ao 23 BC do Exército, estampava em letras
destacadas uma frase de chamado para um
encontro de confraternização de oficiais da reserva
onde se lia: “Relembrar é viver”.
No dia 26 do mês seguinte, data da
confraternização dos militares, propomos na
mesma hora um “Relembrar é Viver” dos mortos e
desaparecidos políticos: rebatizamos a praça
localizada em frente ao 23 BC para Praça do
Preso Político Desaparecido.
O lugar público que se encontra em más
condições estruturais, e não possui, há mais de
dois anos, nem o busto nem duas placas que
faziam referência a um general foi modificado com
a inclusão do busto de uma mulher desaparecida
política, uma faixa e duas placas (ao lado).
Em declaração ao Jornal O POVO, em 26/11/2011,
o general de pijama Torres de Melo classificou
nossa mobilização como uma “palhaçada”.

outdoor,
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Feira da Memória

Do Rebatismo da Praça do Preso Político
Desaparecido surgiu a Feira da Memória. A Feira tem

com objetivo recriar um espaço de convivência com os
moradores da cidade, ocupar a praça como maneira de

reverter seu abandono e vê-la como um espaço de
memória (não só política, mas também social,

cultural,etc). Até hoje, em todo primeiro sábado de
cada mês, a partir das 16h, qualquer pessoa está

convidada a participar de um “escambo cultural” sem
nenhum objetivo de lucros nem vendas.
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