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RESUMO 

 

Em 31 de março de 1984, aniversário de vinte anos do regime militar brasileiro, 

ocorreu, no centro de Curitiba, uma ação artística, através da linguagem do 

happening, intitulada Grito Manifesto, com a presença de dezenas de catadores de 

lixo, no centro da cidade. Durante a ação foi construído um imenso totem com lixo 

reciclável, ensacado em plásticos amarelos amarrados com fitas verdes. Era o 

Grupo Sensibilizar “parabenizando” a ditadura pelos seus feitos. Através de uma 

análise das fontes encontradas, de depoimentos de dois integrantes do grupo 

(Sérgio Moura e Genésio Siqueira Jr), e amparados por referências bibliográficas 

sobre o período, buscamos analisar esta ação a fim de entendermos como os 

elementos que a compuseram contribuíram numa crítica ao regime, num momento 

de reabertura política e crise econômica e social. A partir deste estudo, podemos 

observar a relação do Sensibilizar com a arte produzida no período e seus 

questionamentos em relação ao mercado de arte e o campo artístico curitibano, bem 

como de que forma a presença do catador de lixo, permite um questionamento 

sobre a desigualdade social, inclusive dentro do próprio espaço físico da cidade. 

 
Palavras-chave: Happening; Lixo; Catador de lixo; Cidade; Desigualdade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante a primeira metade da década de 1980, o Brasil vivenciou diversas 

transformações. A principal delas foi a transição de um regime ditatorial para um democrático 

que, bem ou mal, se consolidou a partir de 1985, com a abertura política e a saída dos 

militares do poder. Concomitantemente a esta transição, o país, afundou-se numa grande crise 

econômica e, consequentemente, social, trazendo à tona diversos problemas causados pela 

política desenvolvimentista intensificada durante a ditadura militar. 

  No âmbito das artes plásticas, uma das principais características da década de 1980, 

foi a volta dos suportes e materiais tradicionais, dentro do circuito oficial, insinuando que toda 

a discussão promovida pelas vanguardas das duas décadas anteriores pudesse estar sendo 

deixadas de lado, bem como o próprio posicionamento crítico dos artistas desta nova geração. 

Entretanto, uma outra vertente artística existia e atuava no Brasil daqueles anos: a dos 

coletivos com interesse de participação social. Neste contexto, surgiram também em Curitiba 

diversos coletivos de arte que iam contra os rumos tomados, cada qual com sua proposta. 

Entre eles está o Grupo Sensibilizar, criado em 1983. Este grupo, bastante preocupado com 

seu meio social e artístico, promoveu diversas ações questionadoras entre os anos de 1983 e 

1986, com uma proposta de arte libertadora e sensibilizadora. 

 Dentre as ações do Sensibilizar, escolhemos como objeto de estudo a ação Grito 

Manifesto, realizado em 31 de março de 1984, nos exatos 20 anos de comemoração da 

"Revolução de 64", levando ao centro da cidade, mais especificamente na Boca Maldita, 

dezenas de catadores de lixo para a construção de um "Monumento ao Lixo", a fim de 

presentear o regime por suas realizações. Deste modo, temos com recorte temporal a primeira 

metade da década de 1980, porém, pelo fato da crítica estar intimamente relacionada à 

ditadura militar e às questões estéticas debatidas anteriormente, torna-se importante para o 

desenvolvimento desta pesquisa perpassarmos pelos anos de 1960 e 1970. 

 Esta pesquisa justifica-se pelo fato do Grupo Sensibilizar ter sido um coletivo de arte - 

com uma intensa preocupação com seu meio social - que buscava, através de sua arte e de 

seus questionamentos estéticos, promover "o público nas ruas como agentes transformadores 

da sociedade"
1
 e, embora, sua importância dentro do cenário artístico seja sempre 

mencionado, não há nenhum estudo mais aprofundado sobre o grupo. Já a escolha  pelo Grito 

Manifesto especificamente, deu-se principalmente por causa da presença dos carrinheiros e da 

data em que foi realizada. 

                                                 
1
 MOURA, Sérgio. Entrevista concedida à Tatiane Bissoli em 06 out. 2014 por e-mail. 
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 Dessa forma, a partir da análise do Grito Manifesto, buscamos entender de que forma 

essa crítica se constituiu e de que maneira os elementos que o compõem contribuem para a 

validação destas críticas, bem como sua importância para o cenário artístico curitibano. Qual 

reflexão a participação dos catadores de lixo nos proporciona? O que um monumento ao lixo 

no centro de uma cidade propagandeada como "modelo" sugere? Qual a relação entre eles e a 

ditadura militar? Existe um valor estético na ação do Sensibilizar? E de que forma ele 

contesta a situação atual das artes no país? A partir destes questionamentos, dividimos a 

pesquisa em duas análises críticas: estética e social, porém cabe dizer que os dois estão 

interligados, sendo a separação apenas uma opção metodológica para uma análise mais 

minuciosa. 

  Na primeira, trabalhamos principalmente com os conceitos de happening e de lixo. O 

conceito de happening é importante, pois foi a linguagem utilizada pelo Sensibilizar na ação 

Grito Manifesto e temos como principal referência Renato Cohen que associa o happening à 

uma arte cênica, mas sendo, ao mesmo tempo, uma quebra com a convenção teatral, como 

veremos. Porém, a sua realização está diretamente ligada a artistas plásticos e à utilização de 

materiais plásticos, além de também recorrer a elementos de outras manifestações artísticas, 

caracterizando-o então como uma arte híbrida.  

 Para o conceito de lixo nos embasamos no artigo A estética conceitual do lixo, de 

Daysi Margareth Junqueira Schmidt, no qual faz uma análise sobre o significado do lixo nas 

artes plásticas, sendo este um instrumento contemporâneo que pode estimular tanto no artista 

quanto no público uma responsabilidade social.  A utilização da linguagem do happening 

associada ao uso do lixo nos traz o elemento da efemeridade, que juntos são o alicerce de 

nossa análise estética, e nos auxiliarão para um melhor entendimento da importância da arte 

produzida pelo grupo.  

 Na análise do ponto de vista social, buscamos definir de que modo a participação do 

catador de lixo denuncia não apenas a crise social e econômica do período, mas também como 

ele está relacionada à política desenvolvimentista da ditadura militar. A partir desta análise, 

aliado ao fato de que todos os catadores residiam na Favela Vila Pinto, local inclusive onde o 

happening deu início, passamos a pensar de que modo a ação critica o próprio espaço físico e 

social da cidade. 

 Para uma abordagem sobre o catador de papel, utilizamos a pesquisa realizada por 

Maria de Carvalho e Veraluz Zicarelli Cravo durante a década de 1980, na qual as autoras 

traçam os motivos pelos quais houve um aumento desta atividade na cidade de Curitiba e nos 
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apresenta o modo de viver desta pessoas e sua relação com o lixo e com as outras camadas da 

sociedade, que não têm no lixo a sua única sobrevivência. 

 Quanto à questão sócio-espacial, conceitos como cidade, cidade neoliberal e exclusão 

territorial tornam-se necessários para o desenvolvimento desta análise. Para uma compreensão 

do conceito de cidade utilizamos como principal referência Robert Park e Louis Wirth, que 

nos proporcionam uma abordagem sociológica sobre a cidade e o meio urbano e a relação do 

individuo com este meio. O conceito de cidade neoliberal, com base em David Harvey, 

permite entendermos de qual forma o capital influencia na organização espacial da cidade. 

 A dissertação de Fábia Berlatto torna-se importante para o conceito de exclusão social, 

pois, ao estudar o controle social do Estado em uma ação na Vila das Torres (antiga Vila 

Pinto), relaciona este conceito ao de exclusão social e não meramente à pobreza. A exclusão, 

em sua abordagem, não diz respeito apenas à negação de direitos materiais, mas também 

sociais. 

 O fato de o Grito Manifesto ser uma obra efêmera, dificulta em certo ponto a análise 

da obra, pois não tivemos acesso à ela em sua totalidade. Assim sendo, nesta pesquisa 

utilizamos, além das referências bibliográficas, as poucas fontes encontradas sobre o 

Sensibilizar, como recortes de jornais e o Manifesto produzido para a ação, documentos estes 

disponíveis no Centro de Pesquisa do Museu de Arte Contemporânea de Curitiba - MAC, 

bem como as entrevistas concedidas pelos artistas Sérgio Moura
2
 e Genésio Siqueira Jr

3
., dois 

dos cinco integrantes do Sensibilizar, de grande importância para esta pesquisa. Como fontes 

não referentes às ações, utilizaremos jornais encontrados na Divisão Paranaense da Biblioteca 

Pública, classificados nas pastas "Catadores de Papel" e "Favela e Favelados". 

 Isto posto, a pesquisa estrutura-se em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

contexto histórico no qual o grupo se insere. Escolhemos, num primeiro momento, retroceder 

ao início da ditadura militar para abordarmos algumas das manobras políticas implantadas 

pelo regime ao longo dos anos, para melhor entendimento da crise pelo qual o país 

encontrava-se nos anos de 1980, bem como para situar alguns aspectos da produção cultural 

brasileira naqueles anos. Autores como Marcos Napolitano, Eli Diniz, Artur Freitas e Ivair 

Reinaldim foram essenciais para a compreensão do período em seus diversos âmbitos. 

                                                 
2
 Nascido em Manaus, em 1949, Sérgio Moura é um artista visual e especializado em História da Arte Moderna e 

Contemporânea pela EMBAP. Desenvolveu trabalhos em desenho, pintura, escultura, artes gráficas, fotografia, 

serigrafia, ambientais (instalação), happenings, ações coletivas, educação e pesquisa. Radicado em Curitiba, 

participou de importantes eventos, como os Encontros de Arte Moderna, além de criar e coordenar diversos 

eventos, tais como o Praça da Arte (1977) e Artshow (1978). 
3
 Possui graduação em Comunicação Social pela Sociedade Paranaense de Cultura (PUC-PR)(1982), 

especialização em Pensamento Contemporâneo Séc. XX pela Sociedade Paranaense de Cultura (PUC-

PR)(1992), especialização em Antropologia Filosófica pela Universidade Federal do Paraná(1989). 
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 É no segundo capítulo que o Sensibilizar é devidamente apresentado ao leitor. Busca-

se ali entender de que forma a experiência estética que o grupo proporciona se posiciona em 

relação à arte e aos artistas do período, bem como com o mercado de arte e as instituições 

culturais da cidade. A análise se dá principalmente pelo conceito de happening e lixo, como 

mencionado anteriormente. 

 E por fim, o terceiro capítulo avalia como o happening possibilita uma reflexão sobre 

os problemas sociais do país e do próprio sistema capitalista, a partir da desigualdade social 

representada pela figura dos catadores e da cidade. Busca-se verificar esta questão na cidade 

de Curitiba com base num breve resgate de seu planejamento urbano e de suas políticas 

públicas.  

 Por fim, cabe dizer que nosso objeto de estudo permite diversos caminhos e não se 

esgota com essa pesquisa, portanto, acreditamos que essa pesquisa possa vir a somar nos 

estudos sobre a arte curitibana da década de 1980 e, quem sabe, estimular novas abordagens 

referentes ao Sensibilizar. 
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1.  CONTEXTO HISTÓRICO DO GRUPO SENSIBILIZAR 

 

 Em 31 de março de 1984, exatamente vinte anos após o golpe militar, o Grupo 

Sensibilizar fazia sua intervenção artística intitulada Grito Manifesto, na Rua XV de 

Novembro, em Curitiba. Obviamente, a escolha da data não foi casual. Suas críticas estavam 

intimamente relacionadas aos vinte anos de ditadura, mas referiam-se, acima de tudo, à 

realidade política, econômica, social e cultural do país no início da década de 1980.  

 Assim, abordar o contexto anterior ao estudo da ação Grito Manifesto é essencial para 

a compreensão, não somente da intervenção artística, mas também da constituição do Grupo 

Sensibilizar e de sua proposta estética e ideológica. 

 

1.1. Antecedentes: Entre a repressão do Estado e a ilusão de um milagre 

 

 Desde a instauração do golpe militar, em março de 1964, o povo brasileiro teve seus 

direitos reprimidos por um governo autoritário respaldado no viés do desenvolvimentismo e 

na luta contra a ameaça comunista, sendo, então, a “revolução” um “meio necessário” para 

lidar com as tensões políticas e econômicas que o país enfrentava desde a renúncia de Jânio 

Quadros, em 1961, e que se intensificaram ao longo do governo de João Goulart. 

 Porém, há, ainda hoje, uma parcela da sociedade brasileira que nutre um sentimento 

nostálgico em relação a este momento histórico, pois mesmo com as claras repressões, 

correspondeu a um período de enriquecimento e modernização da sociedade, que se inseriu no 

rol das sociedades industriais mais avançadas, em termos de desempenho econômico. Esta 

nostalgia refere-se principalmente ao período denominado "Milagre Econômico Brasileiro", 

que se iniciou no governo de Costa e Silva e atingiu seu auge durante o governo do general 

Emílio Garrastazu Médici, onde o país obteve um grande crescimento econômico, alcançando 

uma taxa média de 10% ao ano.   

O período foi aclamado como um milagre, pois desde o início da década de 1960, o 

Brasil vivenciava um período de crise e estagnação econômica, com baixo crescimento do 

PIB e altas taxas de inflação, bem como outras dificuldades decorrentes do “Plano de 

Metas”,
4
 aplicado durante o governo de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil 

entre 1956 e 1961. Foi justamente esta crise que proporcionou aos articuladores do golpe 

militar elementos necessários para justificar a necessidade de "colocar a casa em ordem", 

                                                 
4
 O Plano de Metas foi composto por 31 metas estabelecidas pelo governo JK, a fim de acelerar o crescimento 

econômico e o ideal desenvolvimentista proposto pelo slogan "50 anos em 5" - 50 anos de progresso em 5 anos 

de realizações. 
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cujos argumentos serviram para legitimá-lo. 

 Nesse sentido, no primeiro governo militar, presidido pelo general Castelo Branco, 

além dos objetivos políticos, que, entre outras questões, tinham como foco enfraquecer a 

mobilização social e desmantelar os canais de participação popular, as preocupações 

referentes à economia seriam, segundo a cientista política Eli Diniz: 

 
[...] a tentativa de controle da inflação, ao lado da eliminação das distorções na estrutura de preços e na 

alocação de recursos. Para tanto, foram adotadas as políticas clássicas de estabilização, como a redução 

das despesas governamentais, o aumento dos rendimentos provenientes de impostos, a compressão do 

crédito e a contenção dos salários. 
5
 

 

 Os governos seguintes, do marechal Costa e Silva e do general Médici, não 

mantiveram a mesma política econômica e, com o economista Antônio Delfim Netto à frente 

do Ministério da Fazenda, medidas para aceleração do crescimento econômico deram lugar ao 

combate à inflação. Esta nova política tinha como uma das estratégias a captação de recursos 

financeiros, internos e externos, através do endividamento, além da continuidade do arrocho 

salarial, tendo como objetivo "a consolidação de um tipo de desenvolvimento capitalista 

baseado em forte intervenção estatal, na concentração oligopolista da produção e na 

internacionalização da economia".
6
 

 A expansão econômica teve grande êxito no setor de bens de consumo duráveis, que 

foi estimulado pelo crédito fácil, a juros baixos, proporcionando um aumento na demanda 

interna, visto que os setores médios da sociedade, extasiados com as oportunidades, tornaram-

se ávidos consumidores destes bens. De acordo com Diniz, o êxito deve-se também à 

"expansão da demanda externa em virtude da liberalização do comércio internacional e da 

política de subsídio às exportações e, finalmente, na substancial entrada de recursos 

externos".
7
 

 O setor agropecuário também foi alvo desta política econômica, sendo a estratégia o 

incentivo à mecanização das grandes propriedades, através da isenção de taxas e facilidade de 

financiamentos, objetivando uma maior produção de alimentos e diminuição da mão-de-obra 

assalariada agrícola, o que resultaria num menor custo da cesta básica e a aumento das 

exportações. Segundo o historiador Marcos Napolitano, consequência disto foi o aumento do 

êxodo rural, devido ao grande número de trabalhadores rurais desempregados em busca de 

oportunidade de emprego nas indústrias dos centros urbanos, resultando no barateamento da 

                                                 
5
 DINIZ, Eli. Empresariado, regime autoritário e modernização capitalista. In: SOARES, G.A.D. & D'ARAUJO, 

M. C. (Orgs). 21 anos de regime militar: balanços e perspectivas. Rio de Janeiro: FGV, 1994, p. 203. 
6
 Ibidem, p. 205. 

7
 Idem.  
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mão-de-obra, que favoreceu os grandes empresários e multinacionais
8
. Além disto, como 

veremos no terceiro capítulo, a mecanização do campo e o exôdo rural acarretaram 

consequências sociais nos centros urbanos, como aumento do desemprego e aumento do 

trabalho informal - o caso dos catadores de papel que participaram do Grito Manifesto - e 

problemas habitacionais, oriundo de um crescimento desgovernado e não planejado.  

 Assim, um ponto a ser considerado é que esta política econômica, embora tenha 

ocasionado um grande desenvolvimento do capitalismo brasileiro, gerando muitas riquezas, 

ocasionou também um aumento da desigualdade social, devido ao aumento da concentração 

de renda, acarretando desta forma um prejuízo na qualidade de vida do cidadão brasileiro, 

como referem os indicadores sociais
9
. 

 É importante destacar que medidas como o arrocho salarial, por exemplo, que 

afetaram diretamente o trabalhador brasileiro, só foram possíveis devido ao caráter autoritário 

do governo militar que, com a edição do Ato Institucional número cinco (AI-5), em 13 de 

dezembro de 1968, se tornou ainda mais repressivo. E, de fato, não se pode desconsiderar que 

este mesmo período, mascarado pela façanha do milagre econômico, também seja 

considerado como os "anos de chumbo" da ditadura brasileira. Com o AI-5, o cerco se fechou 

para os estudantes, artistas, intelectuais e aos militantes que aderiram à luta armada, servindo 

como ferramenta de desarticulação destes movimentos que ganhavam cada vez mais força. 

Censuras, prisões, torturas e o exílio foram medidas muito utilizadas para diminuir os focos 

de resistência, sem contar a quantidade de mortes e "desaparecimentos" ocorridos no período. 

 Cabe ressaltar que a elevação dos índices econômicos foi amplamente utilizada para 

legitimação da política militar, a fim de atenuar a repressão do regime. A este respeito, Diniz 

afirma que: 

 
O bom desempenho da economia validaria a visão da eficácia das diretrizes governamentais. A 

ideologia do Brasil, grande potência, valorizando o crescimento econômico como a chave para a 

afirmação nacional e o aumento do prestígio do país no sistema mundial, seria o elemento legitimador 

do projeto de modernização autoritária que então se implementava. Preconizava-se o advento de uma 

nova era, e o clima de euforia dominante entre as classes média e alta, bem como entre os vários setores 

do empresariado, obscurecia a percepção da rigidez do sistema político. Como é sabido, o período do 

"milagre econômico" caracterizou-se por acentuado grau de repressão e intolerância políticas. A 

censura, a falta de liberdade, a coerção sobre as organizações sindicais e políticas alcançariam seus mais 

altos níveis. Mas a pujança econômica mascarava os rigores do autoritarismo. Os indícios do êxito da 

fórmula ordem-crescimento pareciam suficientemente fortes para afastar resistências e isolar os núcleos 

de descontentamento 
10

. 

 O fim da fase áurea da economia coincidiu com o final do mandato do presidente 

                                                 
8
 NAPOLITANO, Marcos. O regime militar Brasileiro: 1964-1985. São Paulo, SP: Atual, 1998. (Discutindo a 

história do Brasil), p. 43. 
9
 Idem. 

10
 DINIZ, Eli. Op. cit, p. 206. 
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Médici (1969-1974). A primeira crise mundial do petróleo, em 1973, começou a demostrar a 

fragilidade da economia brasileira, altamente dependente da conjuntura do mercado mundial e 

da importação do petróleo. Ao longo da década de 70, as taxas referenciais daquela economia 

sofreram significativos decréscimos, aliados ao aumento da inflação, até então estabilizada. 

Com isso já se percebia o esgotamento daquilo que se denominou de milagre, mas ainda 

assim, o governo, agora sob comando de Ernesto Geisel, conseguiu protelar a crise, que 

estouraria de fato com a segunda crise do petróleo, em 1979. 

 

1.2. Crise política e econômica nos anos 80 

  

 Do ponto de vista político, o governo de Geisel caracterizou-se por apresentar uma 

“distensão política”, propositora de uma "abertura lenta, gradual e segura". 

 Segundo o historiador Marcos Napolitano: 

 
[...] a necessidade da distensão política, ou abertura, não era vista somente como um problema moral; 

ou seja Geisel, Golbery e os castelistas não propuseram a abertura só porque a repressão e a censura 

sobre a sociedade eram indignas e ilegítimas, mas sobretudo porque eram insustentáveis a longo prazo. 

[...] Para os comandantes da abertura, essa recomposição deveria seguir alguns procedimentos: abrir 

frentes de diálogo com a sociedade (sobretudo com as instituições mais importantes, como imprensa, 

Igreja e universidades); dividir o poder, de forma gradual com os civis "confiáveis", fortalecendo aos 

poucos o Legislativo e o Judiciário, permitir o exercício (controlado) dos direitos políticos básicos, 

como a liberdade de expressão [...] O sentido geral da política de abertura era instituir uma "democracia 

forte" (a expressão foi criada pelo governo), que, em palavras mais diretas, queria significar uma 

democracia sem participação popular [...].
11

 

 

 Porém, o processo de transição, da abertura até a democratização, não se deu de forma 

tão simples. A cientista política Maria D'Alva Kinzo
12

 diz que, embora a primeira fase 
13

 do 

processo tenha sido totalmente conduzida pelo governo militar, a presença de diversos fatores 

influenciaram o curso da transição. Entre eles, considerando a forma antagônica de suas 

características, ressalta-se: o resultado do pleito de 1974, que realizado em condições mais 

livres, permitiu um bom desempenho do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 

evidenciando, assim, a falta de apoio popular ao governo, que viria a se tornar um instrumento 

eficaz para a oposição democrática e um conflito interno na própria instituição militar, o que 

provocou uma clara “reação à política de liberalização de Geisel”, causando assim uma 

"intensificação na repressão policial, empreendida pela linha-dura no comando militar de 

                                                 
11 

NAPOLITANO, Marcos. Op. cit, p. 53-54. 
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 KINZO, Maria D‘ Alva G.A Democratização Brasileira: um balanço de processo político desde a transição. 

Revista São Paulo em Perspectiva 15(04), 2001, p. 3-12. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n4/10367.pdf> Acessado em: 26 de julho de 2014. 
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 Ao analisar este processo, Kinzo divide-o em três fases: a primeira, de 1974-1982; a segunda de 1982-1985; e 

a terceira, de 1985 a 1990.  



16 

 

São Paulo em 1975-76”.
14

 

 As eleições de 1974 e a revogação parcial da censura à imprensa já haviam 

demonstrado que, diferentemente dos governos anteriores, o projeto da abertura seria 

realmente posto em prática, mas foi apenas ao final do mandato de Geisel que se observou um 

real avanço, com a revogação do AI-5, ainda que o aparato de segurança tenha continuado 

intocado. 

 O último presidente militar, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, ao assumir 

o governo em março de 1979, deu continuidade ao "processo de abertura", porém a 

ambiguidade esteve presente durante seu governo, pois se por um lado sancionou a primeira 

Lei de Anistia - não a ampla, geral e irrestrita a qual foi reivindicada durante a Campanha pela 

Anistia - e revogou os decretos que cerceavam as atividades estudantis, por outro continuou a 

reprimir as greves dos trabalhadores que iniciaram em 1978 e se intensificaram a partir de 

1979. A partir destas greves, o novo sindicalismo, como foi denominado pelos estudiosos, se 

tornou um importante ator no processo de abertura. 

 Houve também, no final deste mesmo ano, a reforma partidária, pondo fim ao 

bipartidarismo (MDB e ARENA), existente desde 1966, permitindo a criação de seis novos 

partidos - PP, PDT, PTB, PT, PMDB (em lugar do MDB) e PDS (em substituição à então 

ARENA). Ainda que tenha sido um importante incremento no processo de abertura - e um 

meio para legitimar esta política - a reforma partidária tinha como principal objetivo a 

fragmentação da oposição e o enfraquecimento da proposta de aprovação pelo Congresso, em 

novembro de 1980, pelo retorno das eleições diretas para governador que aconteceria no ano 

de 1982 
15

. Este avanço na "liberalização", refletiu em diversas manobras elaboradas pelo 

governo militar, a fim de controlar o processo eleitoral, evidenciando a permanência do seu 

caráter autoritário.
16

 Ressalta-se que o resultado do pleito de 1982 era de extrema importância 

para os militares, pois estava intimamente relacionado ao processo sucessório presidencial de 

1985, que ocorreria através das eleições indiretas. 

Dessa forma, a década de 1980 iniciou com diversas transformações políticas e 

também sociais, posto que após o abrandamento da censura, não só os trabalhadores, mas 

diversos setores da sociedade civil retornaram às ruas. Dentre todos os fatores que 

ocasionaram estas manifestações populares, a crise econômica era uma das mais evidentes, 
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Ibidem, p. 5.  
15 

Foi através do Ato Institucional nº 3 (AI-3) de fevereiro de 1966, que as eleições para governadores e prefeitos 

passaram a ser indireta.  
16 

Uma destas manobras foi a elaboração do Pacote de Novembro, em 1981, que proibia coligações partidárias, 

evitando alianças que seriam vantajosas para a oposição. 
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com o contínuo aumento da inflação e do arrocho salarial. 

 O agravamento da crise internacional, com a segunda crise do petróleo, em 1979, 

aumentou as tensões econômicas do país. Isto trouxe Antônio Delfin Netto de volta ao 

Ministério do Planejamento, em substituição ao Ministro Mario Henrique Simonsen,
17

 com a 

promessa de crescimento econômico, numa tentativa de reeditar o milagre econômico dos 

anos 70. Segundo os autores de Economia Brasileira: 

 
[...] a retomada desenvolvimentista foi impulsionada pela manutenção dos investimentos nos setores de 

energia e substituição de importações de insumos básicos e nas atividades voltadas para a exportação, 

especialmente a agricultura. O crescimento do PIB atingiu 9,1% em 1980, gerando fortes pressões sobre 

o balanço de pagamentos, que levaram à rápida reversão da política macroeconômica no final daquele 

ano. Esse expressivo resultado não se repetiu no que tange ao controle da inflação: o crescimento dos 

preços atingiu 110,2% no ano de 1980, contra 77,2% no ano anterior.
 18

 

 

A dívida externa, resultante das gestões anteriores, também se tornou um grande 

problema para a economia brasileira, tendo em vista que, na virada da década, ela beirava em 

torno de US$ 40 bilhões. A situação se agravou, a partir de 1980, devido aos altos juros 

internacionais estipulados pelos bancos credores e também à diminuição de investimentos 

externos no país. Neste sentido: 

 
[...] o Brasil deveria gerar divisa (moeda internacional) para pagar suas dívidas, incentivando as 

exportações. O lema "Exportar é o que importa", lançado pelo governo Figueiredo, escondia a face 

perversa do plano: para exportar mercadorias (basicamente bens de consumos não duráveis e alimentos) 

a baixo preço era necessário produzi-la a baixo custo e impedir que as vendas para o mercado interno 

fossem mais vantajosas aos empresários que as exportações. [...] somado a uma política de 

desvalorização cambial (que rendia mais cruzeiros para cada dólar exportado) e à emissão desenfreada 

de moeda (para cobrir os gastos públicos não cobertos pelos impostos) [...].
19

 

 

Assim, ao fim de 1980, a política desenvolvimentista de Delfim Netto deu lugar a uma 

política recessiva, causando uma diminuição no PIB. Porém, de acordo com os autores de 

Economia Brasileira “a realização das eleições em 1982 diminuiu um pouco o ardor 

recessivo da política econômica”,
20

 objetivando um bom desempenho no resultado deste 

pleito. De fato o governo conseguiu assegurar a maioria no Colégio Eleitoral, porém, houve 

um significativo avanço da oposição, posto que o PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro) venceu as eleições em nove estados, incluindo o Paraná, com o 

governador José Richa, e o PDT (Partido Democrático Trabalhista) no Rio de Janeiro, com 

Leonel Brizola. Passadas as eleições, o regime não conseguiu melhorar a economia do país, 
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 Simonsen ocupara o cargo desde a gestão de Geisel. 
18 

REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria (Orgs.). Economia Brasileira. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 
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19 
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sendo que em 1983, ano em que o Sensibilizar foi criado, os índices econômicos chegaram a 

níveis alarmantes, com "200% de inflação anual, queda de 5% do PIB, dívida externa 

chegando a US$ 100 bilhões” 
21

, 

 Porém, a crise dos anos 80 não era apenas política (visto que, depois da "derrota 

moral" no pleito, o processo de abertura política não estaria mais sob o controle exclusivo do 

regime) e econômica (que contribuiu para que os setores como empresariado, classe média 

alta e classe média assalariada, antes favorável ao regime, passassem a defender a saída dos 

militares), mas também social, posto que, apesar te ter havido políticas de proteção social 

durante o regime, esta questão não foi prioridade para ao militares. 

 Para a cientista política Sônia Miriam Draibe: 

 
[...] o Brasil constituiu um caso exemplar de desenvolvimento capitalista excludente e concentrador, e 

coerentemente construiu também um sistema de políticas sociais com fortes características do tipo 

conservador. Em decorrência dos processos de industrialização e crescimento, entre os anos 30 e 80, é 

certo que houve um progresso social no país. Mas este assumiu a forma de mobilidade social com 

miséria absoluta de ampla parcela da população, de mobilidade social com desigualdade extrema.
22

 

 

 Assim, a crise econômica, latente nos últimos anos de ditadura militar, aliada aos altos 

índices de desigualdade (consequência da concentração de renda), de pobreza e de 

desemprego, bem como o aumento das estatísticas referentes à violência urbana, deixou ainda 

mais evidente a dívida social herdada pela política desenvolvimentista brasileira, intensificada 

durante o regime autoritário. Para o cientista político Sergio Henrique Abranches, esta 

política: 

 
[...] consolidou focos estruturalmente duros de pobreza, de difícil erradicação. Nem medidas 

macroeconômicas em seus desdobramentos reais, nem políticas sociais de corte convencional 

conseguem atingir os núcleos mais resistentes de miséria. As pessoas no estado de absoluta carência 

estão aprisionadas em uma cadeia de privações, oriunda da própria operação da ordem social e 

econômica, que reduza suas chances reais de acesso a recursos que tornem possível saírem de sua 

miserável condição
23

. 
 

E sua definição de pobreza assim se refere: 

 
Destituição, marginalidade e desproteção. Destituição dos meios de sobrevivência física; 

marginalização no usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às oportunidades de emprego e 

renda; desproteção por falta de amparo público adequado e inoperância dos direitos básicos de 

cidadania, que incluem garantias à subsistência e ao bem-estar
24

. 
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 Nesse sentido, o alto índice de desemprego agravava ainda mais esta situação. Sem 

salários e com o alto valor da cesta básica, devido à inflação, a revolta dos desempregados em 

1983 em diversas capitais, mas com maior expressão e violência na capital paulista, tornou-se 

um exemplo significativo da crise social configurando assim “a guerra da fome”. Segundo 

Napolitano, esta revolta, “causada por um boato de que uma indústria da região iria 

contratar centenas de trabalhadores – transformou-se num ato público de protesto, 

organizado pelo movimento dos desempregados (liderados pelo PCdoB)”.
25

 Saques, 

depredações e violência tomaram as ruas de São Paulo e de outras cidades, por três dias, 

mostrando a falência da política do regime vigente. 

A junção destes fatores - fome, desemprego, inflação, desigualdade – contribuiu para o 

aumento da violência, tanto na cidade quanto no campo. Soma-se a estes fatores, o 

crescimento acelerado e desorganizado dos grandes centros urbanos (na década de 80 a 

população urbana já era maior do que a rural), o crescimento das favelas e o aumento do 

número de menores carentes abandonados. 

 Dessa forma, o crítico quadro social, político e econômico de então “foi um estímulo 

para que a esquerda tentasse assumir a vanguarda do processo de transição democrática”.
26

 

Dentre estas tentativas, a campanha das “Diretas Já” foi significativamente importante, com 

um grande apoio e mobilização social. A campanha foi estimulada para pressionar a 

aprovação da Emenda Constitucional, apresentada pelo Deputado Federal Dante de Oliveira 

(PMDM-MT) com o objetivo de restaurar as eleições diretas para presidente nas eleições de 

1985. Foi em Curitiba, no dia 12 de janeiro de 1984, que ocorreu o comício que iniciou 

efetivamente a campanha Diretas Já, tendo comparecido à manifestação cerca de 50 mil 

pessoas. No dia 25 do mesmo mês, como continuidade da campanha, realizou-se o comício 

em São Paulo, onde teve a participação de mais de 200 mil pessoas. 

De acordo com Napolitano, esta alta taxa de participação popular "revelou uma 

vontade de participação do cidadão comum (ou seja, aquele não ligado organicamente a 

entidades civis ou a organizações políticas) e uma consolidação dos valores democráticos 

como eixo da política nacional", e complementa que para estes cidadãos comuns "ocupar as 

ruas era uma forma, ainda que simbólica, de exercer a cidadania e protestar contra os rumos 

históricos da nação".
27

 Porém, Paulo Maluf (candidato do PDS), aliado a uma parte dos 

deputados, boicotou a votação, não tendo o Congresso Nacional atingido o quórum mínimo 
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para aprovar a “Emenda Dante de Oliveira”. Segundo Kinzo, isto evidenciou: 

  
[...] que os militares estavam determinados a manter, a qualquer custo, o controle sobre o processo 

sucessório presidencial. Ficou também evidente que, apesar do apoio da mobilização popular, a 

oposição era numericamente muito fraca no Congresso para ser capaz de desafiar o regime se fosse para 

continuar jogando dentro das regras estabelecidas. 
28

 

 

 Da não aprovação da referida “Emenda” até as eleições de 1985, houve inúmeras 

articulações partidárias e negociações, inclusive da oposição com os dissidentes do PDS, que 

não apoiavam a candidatura de Paulo Maluf. Tancredo Neves foi o candidato escolhido pelo 

PMDB, tendo José Sarney, um dissidente do PDS, como vice. Tancredo venceu Maluf, e seria 

então o primeiro presidente civil desde 1964, porém morreu antes de tomar posse, devido à 

problemas de saúde. A Nova República, então, iniciou-se sob o governo de Sarney, um aliado 

histórico do regime militar que, por vinte e um anos, cerceou as liberdades e direitos 

individuais e coletivos da sociedade brasileira. 

 

1.3. Os caminhos da arte e da cultura  

 

 Todos estes problemas políticos e sociais pelo qual o país passava, estiveram 

articulados à produção cultural e artística brasileira do período, sendo então, a arte e a cultura 

um importante meio de oposição e questionamento à política vigente e às contradições 

sociais. 

 Logo no início da década de 1960, antes mesmo do golpe de 1964, já se percebe o 

caráter contestatório desta geração mais politizada e com um enorme desejo de mudar o 

mundo
29

. O projeto político-cultural do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos 

Estudantes (CPC/UNE) com sua proposta de "arte política", o Movimento do Cinema Novo, 

o Grupo Arena, assim como tantos outros artistas e movimentos engajados, cada qual à sua 

maneira, tinham como preocupação primordial a “defesa do nacional-popular, expressão que 

designava, ao mesmo tempo, uma cultura política e uma política cultural das esquerdas, cujo 

sentido poderia ser traduzido na busca da expressão simbólica da nacionalidade”.
30

 

 Mas o golpe de 64 significou a derrota política da esquerda e esta frustação, segundo 

Napolitano, "somada à sensação de isolamento político que se abateu sobre os setores 
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29 
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nacionalistas, acabou por estimular um processo de autonomia, quase isolamento, dos 

intelectuais e artistas, diante das estruturas partidárias fragilizadas", assim, no período entre 

1964-68, o debate intelectual "foi estimulado pela busca de novas perspectivas culturais e 

políticas para entender a nova conjuntura nacional” 
31

, onde a consciência social passou a 

ser a prioridade na oposição contra o regime vigente. 

 Durante aqueles anos, mais especificamente entre 1967 e 1968, esses debates 

intelectuais proporcionaram uma crítica aos "valores estéticos e ideológicos da esquerda 

nacionalista", não apenas pelo movimento tropicalista, mas também por outros segmentos 

artísticos e intelectuais. E o fato destes não terem sidos alvos de grande preocupação por parte 

do regime militar, ainda que os mantivessem sob sua vigilância, proporcionou uma 

considerável liberdade na produção cultural e artística, caracterizando um período de grande 

efervescência cultural de esquerda, cerceado pelo romantismo revolucionário
32

.  

 Já no campo das artes plásticas, Artur Freitas explica que neste período, as artes 

plásticas tiveram um encaminhamento distinto aos realizados nas outras formas de expressão, 

no qual não havia um engajamento político explícito nas obras dos artistas plásticos: 

 
O excesso de transparência na informação ideológica da manifestação de arte, portanto, soava ou como 

panfleto, ou como publicidade ou como ilustração, as três piores maldições do campo artístico. O 

rebaixamento da obra em favor da clareza de alguma mensagem política ainda podia remeter ao 

realismo socialista – e era falta grave. O radicalismo, naquele período de extrema experimentação na 

arte, não estava no tema, no assunto tratado. E mesmo nos casos onde a preocupação social ou política 

era evidente, a manifestação artística deveria se sustentar, sobretudo, pela sua condição estética – e não 

pela sua condição de eventual artefato político –, e ser julgada pelos pares.[...] Desse modo, mesmo que 

aceitemos que nesses tempos, nas diversas produções dos artistas plásticos, grosso modo, tenha havido 

uma certa abertura aos problemas políticos e sociais brasileiros, é imprescindível ter em mente que essa 

porosidade heterônoma só possui sentido se compreendida a partir das discussões internas ao meio 

artístico, o que faz indispensável uma incursão nas condições de possibilidade que se apresentavam – 

em termos de linguagem e de história das formas – aos artistas dos maiores centros brasileiros.
33

 

 

 Neste sentido, quando Freitas analisa a questão da vanguarda artística brasileira, ele 

distingue dois momentos, o primeiro entre 1965 e 1968 e o segundo entre 1969 e 1974, sendo 

a edição do AI-5, o marco divisório. O autor explica que no primeiro caso foi "uma espécie de 

reavaliação estética e ideológica do ideário construtivo dos anos 1950", sendo responsável 
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"pela profusão pública de uma arte jovem, alegórica e via de regra permeável aos temas do 

subdesenvolvimento, da cultura de massa e do poder autoritário” 
34

 que negava os suportes 

tradicionais, tendo um caráter coletivo que se expressava através das propostas de rua e de 

exposições conjuntas. Já no segundo momento, justamente pelo auge da repressão, dilui-se o 

caráter coletivo e abriu-se espaço para uma "radicalização individual e conceitualista", sendo 

que a "Geração AI-5" - que como enfatiza o autor, não poder considerado como um 

movimento artístico, nem um grupo coeso - "precisou reconsiderar com urgência o legado 

recente da dita “vanguarda nacional” “
35

, passando "a operar num registro muito mais 

fragmentário, ritualizado e restrito", numa tendência contra cultural e marginal.  

 No caso de Curitiba, o cenário artístico da década de 1960 era acanhado e contava com 

poucas instituições de preservação e respaldo aos artistas, como a Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná (EMBAP), única opção para a educação formal, e as instituições públicas do 

Departamento de Cultura e Divulgação (DCD) da Secretaria de Educação e Cultura do Estado 

do Paraná (SECE). O período se caracterizou como um período de atuação na renovação das 

artes, onde jovens artistas buscavam, através da prática da abstração, conquistar um espaço 

entre os artistas tradicionais do figurativismo, o que proporcionou, ao longo desta década uma 

modificação no cenário artístico curitibano e um menor distanciamento entre este e os maiores 

centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro.  

 É, porém, na década seguinte que Curitiba se abriu para novas formas de arte. É 

justamente no segundo momento (1969-1974) definido por Freitas que aconteceram, 

anualmente em Curitiba, os Encontros de Arte Moderna, idealizados pela crítica e historiadora 

da arte paranaense Adálice Araújo e coordenados por Ivens Fontoura. De acordo com Freitas 

"centrados na discussão estético-ideológica sobre os limites das linguagens de vanguarda, os 

eventos tenderam a potencializar a associação entre arte experimental, liberdade 

comportamental e contracultura" 
36

.  

 Este projeto foi de extrema importância para o cenário artístico do Paraná, pois além 

de conectar o Paraná com o que a arte contemporânea produzida no restante do Brasil e do 

mundo, foi também, segundo Adálice Araújo, responsável pelo surgimento da vanguarda 

paranaense de 1970, a qual a autora classifica em dois grupos: um de artistas com propostas 

experimentais através do happening, performance e da instalação, por exemplo, e outro grupo 
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de artistas que, tendo o desenho como expressão principal, adotou uma postura crítica perante 

às questões sociais e, principalmente, à ditadura militar. 

 No entanto, a década de 1970, sob a égide da censura, da repressão e do milagre 

econômico, foi também marcada pela grande expansão da indústria cultural e dos meios de 

comunicação (devido ao aumentou do consumo de bens culturais), tendo proporcionado a 

consolidação da cultura popular de massa. Foi a partir deste contexto que o governo militar 

passou a interferir mais incisivamente na produção cultural brasileira, criando a Política 

Nacional Cultural (PNC) e instituições governamentais de incentivo à cultura, como a 

Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), o Serviço Nacional de Teatro (SNT), a Fundação 

Nacional de Artes (Funarte), o Conselho Nacional de Cinema (Concine), entre outras.  

 Segundo a historiadora Rosane Kaminski
37

, embora esta expansão tenha gerado um 

aumento do mercado de trabalho e aberto novas possibilidades aos artistas e intelectuais, isto 

não significou que, todos que aderiram a esta indústria, estiveram de acordo com o regime 

vigente, ou que abandonaram uma produção mais crítica ou inovadora. Segundo ela: 

 
As passagens entre os espaços destinados à “arte pura”, à “arte massiva”, e à “arte engajada” eram 

diversas e maleáveis, possíveis de serem inventadas, modificadas e disfarçadas, pois nesta trama 

plástica de poderes invisíveis as regras não estão cristalizadas, sendo constantemente moldadas pelos 

próprios agentes envolvidos, com resultados mais ou menos evidentes conforme a posição hierárquica 

que tais personagens ocupam no interior da trama e dos permanentes jogos de poder neste sistema 

simbólico.
38

 

 

 No âmbito das artes plásticas, é importante ressaltar, que juntamente com a expansão 

da indústria cultural, nos anos 70, ocorreu também o fortalecimento do mercado de arte 

brasileiro, multiplicando-se o número de galerias de arte que comercializavam as obras. Este 

momento coincide com a crise das vanguardas, sobre o qual Artur Freitas faz um 

levantamento dos textos escritos pelos artistas e críticos de arte no período sobre o assunto, 

sendo que, segundo ele, este sentimento de crise generalizou-se entre 1975 e 1976 
39

. No 

Paraná, muitos artistas contestaram os modelos estéticos ditados por este comércio, porém, foi 

na década de 1980 que essa preocupação com o consumo de arte (mas não meramente e 

exclusiva ao consumo) passou a ser mais evidente.  

 Porém, Ivair Reinaldim, ao analisar a questão sobre o mercado de arte diz que 
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acreditar que este se limita na transformação da arte em mera mercadoria é uma solução rasa 

para o debate crítico. Segundo o autor, "o mercado de arte é um elemento chave para a 

formação e dinamismo do campo artístico. Sem ele, o ciclo permanece incompleto e/ou 

estagnado” 
40

. Assim, Reinaldim, averigua a estrutura do mercado de arte curitibano do início 

da década de 1980 e observa que não havia, em Curitiba, galeria de arte que fosse 

especializada no comércio de arte contemporânea, sendo que grande parte da galerias 

existentes se dedicavam "especificamente a uma vertente da produção local, que englobava, 

sobretudo, a pintura de paisagem” 
41

. Argumenta também que a outra contrapartida deste 

mercado são os compradores e colecionadores, pois se o mercado está mais voltado para uma 

determinada produção artística é por que existe um maior interesse de compra neste tipo de 

produção concluindo, então, a existência de um mercado de arte acanhado e conservador
42

.   

 Neste sentido, podemos pensar a relação desse mercado de arte com o retorno da 

pintura de cavalete. Segundo a crítica de arte Otília Arantes, num texto escrito em 1986, o 

mercado de arte não chegou, num primeiro momento, "a alterar de modo substancial o 

panorama artístico. Ao contrário, houve até um certo retraimento de boa parte dos artistas 

mais talentosos, especialmente os cariocas, muitos deles tendo se afastado do Brasil, outros 

refluindo para o underground" 43. Porém, a partir de 1975: 

 
[...] uma nova efervescência se faz sentir nesse meio, mas já dentro de uma outra postura, assinalada por 

nós: houve um retorno à pintura de cavalete, no mais das vezes, à figuração, à obra de arte acabada, 

durável, decorativa. As influências externas "nostálgicas" convergem com a redescoberta dos mestres, 

cujas obras tinham sido postas em circulação pelas galerias, e aos quais esta nova leva de artistas terá 

então mais facilmente acesso. Muita gente pintava, as telas dos artistas consagrados tinham atingido 

preços exorbitantes, o boom cedia lugar à crise, os marchands tiveram que se voltar para a produção 

recente e mais acessível — era a hora e a vez dos jovens. Inclusive uma forma artística, que em geral 

não gozava de muito prestígio no mercado, teve um grande impulso no período: a gravura. A produção 

era muito variada, experimentava-se um pouco de tudo — é difícil defini-la e, apesar de muita coisa 

interessante estar sendo produzida, havia uma impressão dominante de "vazio" artístico
44

. 

 

 A partir disto, a principal abordagem referente à década de 1980 diz respeito ao 

conceito de "Geração 80", sendo sua principal característica a supremacia da pintura, ou o 

"retorno ao prazer de pintar". Contudo, Reinaldim, ao avaliar este conceito, percebe a 

preponderância de um discurso que evidenciava a pintura da década de 1980 como 
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contraponto a um outro discurso que prezava a arte de caráter conceitual da década de 1970, 

"como se ambas as décadas pudessem ser definidas somente por uma parcela de tendências 

que as caracterizavam". Segundo ele, a pintura sempre se manteve predominante, em grande 

parte dos circuitos de arte, "porém pouco se questionava sobre a possibilidade de ela ser vista 

como um meio contemporâneo tanto quanto as outras mídias" 
45

.  

 Assim, após uma análise mais detalhada a fim de compreender como se deu a gênese 

deste conceito e as questões ideológicas que o constituíram, a partir do enfoque das posições 

teóricas dos críticos Achille Bonito Oliva e Hal Foster, Reinaldim argumenta que no Brasil, o 

pensamento de Bonito Oliva foi uma das principais referências para a fundamentação do 

conceito de Geração 80 como designação da produção pictórica do período, geração esta 

caracterizada: 

 
pelo hedonismo e pela gestualidade, mas também como uma geração de artistas que cresceu mediante 

as agruras da ditadura militar e com a intermediação das imagens televisivas. Portanto, artistas que se 

caracterizaram tanto pela apropriação e fragmentação de imagens das mais diversas fontes, quanto pelo 

desejo de liberdade de expressão e de retomada dos espaços públicos
46

.  

 

 Enquanto que a crítica de Hal Foster, de acordo com Reinaldim, permite constatar que 

esta mesma geração foi "comemorada pelo mercado de arte, que promoveu assiduamente a 

produção desses artistas em início de carreira através da realização de exposições 

individuais e coletivas, em espaços nacionais e internacionais” 
47

.  

 Para o historiador, no âmbito artístico paranaense, não houve um sentido de ruptura 

entre a produção de uma década e outra e, consequentemente, não se pode dizer que o Paraná 

definiu-se como um movimento em prol da pintura, pois "ela continuou sendo uma linguagem 

representativa nas exposições e certames realizados na cidade, nos anos 60 e 70, apesar da 

existência de algumas propostas de arte experimental que começaram a aparecer 

localmente” 
48

. 

 Entretanto, Adálice Araújo descreve a produção paranaense dos anos 1980 como 

sendo: 

 
mais inquieta e questionadora; mais preocupada com a reflexão do que com a beleza estética; mais 

libertadora do inconsciente e, portanto, caracterizando-se pela gestualidade ou pelo símbolo ou, ainda, 

pela união dos dois e, observe-se ainda, nenhum pouco preocupada com o problema do marchandise , 

mas, ao contrário, encontrando na Arte a sua própria razão de ser. 
49
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 E Eliana Borges e Soleni T. B. Fressato reforçam esta questão ao argumentarem que: 

 
Num período de "globalização", de avanço do capitalismo e do fetichismo da mercadoria, da criação de 

tecnologias de informação e comunicação, ainda chamadas de novas, a arte dos anos 1980 foi marcada 

pela crítica ao capitalismo e à sociedade de consumo. Buscando sair da "arte alienação", sem função 

social, com o único objetivo de fetiche para os mais ricos, os artistas paranaenses passaram a desprezar 

o TER e valorizar o SER. 
50

 

 

 Deste modo, resultado das ações das gerações anteriores, existiu neste período uma 

grande diversidade nas formas de expressão utilizadas. O desenho ganhou ainda mais 

destaque, e o grafite, nas mãos dos artistas locais, passou a fazer parte da arte paranaense. O 

período também se caracterizou tanto pela busca por novos espaços, - não que isto não 

ocorresse anteriormente, mas é que, neste momento, a rua ganhou maior visibilidade, como 

principal ambiente capaz de aproximar a arte com o público - quanto pela formação de 

coletivos (é interessante notar que essas eram características do primeiro momento [1964-

1968] analisado por Freitas, acima citado, em relação ao papel das vanguardas brasileiras). 

Destacam-se, então, no Paraná, os grupos Covergência, PH4, Caixa de Bicho, O Gato Morreu, 

Sucateando e o Grupo Sensibilizar, (nosso objeto de estudo), Moto Contínuo e Bicicleta, 

ainda que estes dois últimos, conforme Reinaldim, não possam ser considerados como um 

coletivo, posto que, ainda que tenha existido uma coletividade nas propostas, ela se 

configurou numa estratégia para unir "força suficiente para efetivar uma posição no campo 

curitibano” 
51

.   

A respeito do campo artístico curitibano, Reinaldim diz, que embora ele se 

apresentasse como um centro cultural dinâmico, com apoio institucional, com diversas 

instituições que proporcionavam este dinamismo, os artistas - aqui ele cita os artistas do Moto 

Contínuo, mas acreditamos ser viável colocar como uma preocupação além destes - não 

consideravam isto suficiente, pois "em muitos casos, o que prevalecia era uma forma de 

paternalismo, favorecendo certos artistas e determinadas tendências, sem que o Estado se 

preocupasse com seu papel de incentivo à diversidade cultural” 
52

. Além disto, o fato de não 

haver em Curitiba uma diversidade de interlocutores para um promover um debate crítico 

sobre a arte contemporânea produzida, impediu, de certa forma, a formação de um público 

capaz de aceitar e absorver a arte contemporânea e mesmo uma maior reflexão sobre esta arte, 

"evidenciando uma sensação de estagnação e conservadorismo".
53
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 Isto posto, partiremos então para a apresentação de nosso objeto de estudo, onde 

buscaremos entender as relações entre as ação do grupo e o contexto aqui apresentado. 
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2.  O GRUPO SENSIBILIZAR 

 

 Como vimos, no âmbito cultural a década de 1980 no Paraná teve como uma de suas 

características a formação de coletivos de arte, fator significativamente importante para o 

cenário artístico local, posto que tais grupos se propunham a discutir e repensar o papel da 

arte, questionando a sua função, sua poética e sua relação com o público. Conforme Adalice 

Araújo, os coletivos tinham "a característica comum de reagirem contra a apatia, a 

insolvência e a alienação da cultura local" 
54

. E o Grupo Sensibilizar fez parte deste 

contexto, tendo atuado nas ruas de Curitiba entre os anos de 1983 e 1986. 

 A idealização deste projeto cultural, que se constituiu por uma proposta de arte 

coletiva para atuar exclusivamente nas ruas, foi, segundo o artista visual manauara Sérgio 

Moura, fruto de suas inquietações pessoais, proporcionadas tanto por sua vivência pessoal e 

artística: 

 

Logo, quando botei o pé na estrada para viajar e comungar com meus pares o sonho poético de PAZ & 

AMOR, eu tinha na bagagem vivência pessoal, social e política significativa e foi essa vivência que 

conduziu meus passos para encontrar e freqüentar os Domingos de Criação no Museu de Arte Moderna 

– MAM, do Rio de Janeiro com Frederico de Morais em 1971. Portanto, ao chegar a Curitiba em 1972, 

e ter o privilégio de conhecer imediatamente a professora Adalice Araújo e o artista Ivens Fontoura, não 

foi difícil assimilar o conceito – idéia dos Encontros de Arte Moderna em Curitiba o que, aliás, foi para 

mim motivo enorme de alegria e realização, pois tudo isso estava predefinido por mim mesmo como 

meta de vida pessoal e profissional. No ano seguinte, em Curitiba, eu já realizei o happening UNIDOS 

NA DOR E NA TRAGÉDIA DA HUMANIDADE.
55

 

 

 Em Curitiba, Sérgio Moura idealizou importantes ações como Praça da Arte e 

Artshow, eventos que antecederam o Sensibilizar, mas que foram importante para a 

constituição do coletivo. Sobre Praça da Arte e Artshow, Moura conta que: 

 

Em 1977, já aluno da Embap e profundamente aborrecido com o ambiente apático entre os colegas, 

decepcionado com o ensino excessivamente acadêmico da escola, propus e executei o programa 

PRAÇA DA ARTE – Praça Eufrásio Correia Curitiba. E isso foi imenso estímulo criativo sobre o fato 

de que a arte tinha visível natureza coletiva relacional somada à reflexão de que ela deve ser sempre um 

ato de resistência contra toda adversidade imposta. Estávamos em plena ditadura militar e apesar dessa 

situação, foi isto que me fez criar e organizar o memorável ARTSHOW no TUC – Galeria Julio 

Moreira Curitiba, em 1978. O ARTSHOW foi um acontecimento multimídia que, em plena vigência do 

regime militar imposto aos brasileiros, concentrou artistas durante uma semana e motivou o público por 

meio da criação estética coletiva. A idéia era promover a relação de troca com o público em trânsito, 

provocando o diálogo imediato com os artistas à expectativa de que, soltando nosso grito de resistência 

no fluxo dos acontecimentos, pudéssemos sinalizar uma mensagem de esperança ao povo. 
56

 

 

 Além destas vivências, o contexto político-social brasileiro também influenciou o 

surgimento do Sensibilizar, pois: 
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 [...] percebendo a ineficiência do poder público, direcionei minhas preocupações à necessidade urgente 

de uma arte participativa, aberta e informal, que envolvesse pessoas com ações poéticas inteligentes, 

que pudesse interferir na realidade manifestando contraponto ao visível embrutecimento social e a 

violência desumana de cada dia.
57

  

 

 Foi então, durante os Encontros de Cultura, em 1983, promovidos pela Fundação 

Cultural de Curitiba, que o artista apresentou sua proposta de arte coletiva, tendo sida aceita 

imediatamente pelo Coordenador Cultural Vicente Jair Mendes. A partir disto, integraram o 

Grupo Sensibilizar: Sérgio Moura (Projeto, Coordenador-Geral, Direção e Supervisão), Jarbas 

Santos Schünemann (Direção e Supervisão), Genésio Siqueira Jr. (Produção e Registro 

Fotográfico), Djalmir Alves (Apoio), Ailton Silva (Apoio), Walter Montenegro (Apoio), além 

de diversas participações colaborativas.  

 Com o objetivo de "promover o fortalecimento da liberdade, provocando a urgente 

conscientização dos direitos individuais à definitiva preservação dos valores humanos” 
58

, o 

Sensibilizar tinha como alvo principal de suas ações a população, a qual buscavam atingir 

através da poética do happening e da performance. 

 Dentre as diversas ações do grupo, a seguir apresentaremos algumas, tomando como 

referência a memória e os registros de Sérgio Moura
59

: 

 - Pobre Educação (Figura 01), foi uma ação que "propunha-se a questão da 

educação e sua acessibilidade e, para tanto, o local escolhido para a ação foram as 

escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná” 
60

. Realizada em 1983, 

denuncia a crise na educação brasileira, carente e ineficiente. A participação de meninos de 

ruas nesta ação/manifestação, elucida esta crise, pois são "meninos que não estudam; que não 

brincam normalmente porque perderam a infância para uma realidade de miséria” 
61

.  Sobre a 

ação em si, Sérgio Moura conta como ocorreu: 

 
A obra inicia nas colunas da universidade descendo para a rua com artistas manchando a escadaria e 

espalhando as cores primárias com vassouradas de tintas pelo chão da praça. Chovia muito na ocasião, 

mas nem por isso nos detivemos. [...] A ação tornou-se mais contundente quando em gesto crítico e 

irônico distribuímos letras grandes, recortadas em papelão, postadas aleatoriamente no chão. A ideia era 

desconstruir qualquer possibilidade de leitura normal e assim, letras vogais e consoantes, deveriam ficar 

dispersas, jogadas, sem formar nenhuma palavra
62

. 
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Figura 01: Meninos de rua durante a ação Pobre Educação, Sensibilizar, 1983. 

Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 

 

 - Arte e Natureza (Figura 02), feito no Passeio Público, em 1985, esta proposta 

proporcionou uma "reflexão do confinamento e das inúmeras ameaças que cercam a vida na 

Terra". Fazendo um paralelo entre o ser humano e os animais dos zoológicos, o grupo 

resolveu utilizar 

 
correntes de papelão, entrelaçadas e contínuas buscando envolver diversas partes do espaço. A medida 

visava ocupar os espaços e também exaltar a importância de se quebrar as correntes e promover a 

libertação. Daí que as correntes eram frágeis e leves, fáceis de manipular e de lidar. Havia também 

alguns tubos caixas, túneis por onde informavam passagens pelas quais sugeriam entrar e sair. E as 

correntes se ligavam com essas peças que eram grandes onde cabiam uma ou mais pessoas. Tudo 

relacionado ao entorno, e apontava para os animais aprisionados ao nosso lado, pois obviamente 

tínhamos decidido toda a abordagem em relações ao local e muito semelhante à realidade em que o 

próprio homem vive. Beleza e liberdade são na ênfase dessa proposta condições e direitos que não se 

deve restringir e tampouco ceder.
63

   

  

 

Figura 02: Arte e Natureza, Sensibilizar, 1985. 

Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 
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 - Urbano Cotidiano (Figura 03 e 04), realizado na Praça Rui Barbosa, em 1985, 

resultado da observação dos artistas aos transeuntes que por ali passavam, com atitudes 

mecanizadas, movidos pela correria diária e compromissos rotineiros, provenientes da vida 

urbana. É uma crítica justamente a esta vida urbana, onde as pessoas caminham como 

autômatos, presas na sua individualidade, sem darem atenção ao seu entorno. 

 

      

Figura 03 e 04: Execução e resultado da obra Urbano Cotidiano. Sensibilizar, 1985. 

Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 

       

 - Arte Contemporânea (Figura 05), realizado em frente ao Museu de Arte 

Contemporânea, em 1985, buscava uma reflexão sobre a relação entre arte e a instituição. A 

ação serviu para criar uma aproximação do público com a arte, pois da mesma forma que 

convidava os transeuntes a olharem e entrarem no museu, também levava a arte para fora de 

seus muros, aproximando-a da população. 

 

 

Figura 05: Arte Contemporânea. Sensibilizar, 1985. 

Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 
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 - Sem Destino (Figura 06), realizada no Museu de Arte Contemporânea, em 1986, 

tinha o objetivo de ironizar "a ideia da moradia, a hostilidade que é o viver nas ruas, do 

nomadismo de viver sem segurança e sem o porto seguro” 
64

. Aqui novamente é abordada a 

problemática do homem urbano que "perde sua humanidade numa urbes que se organiza 

para sua exclusiva função mínima e ignora sua responsabilidade de contemplar os cidadãos 

como humanos potenciais e sensíveis” 
 65

.  

 

 

Figura 06: Sem Destino. Sensibilizar, 1986. 

 Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 

 

 Como se percebe por meio dessas descrições, todas as ações artísticas do coletivo 

envolviam problemáticas urbanas, críticas à exclusão, à alienação, bem como à desigualdade 

social e cultural. Entre todas essas ações, e coerente com esse teor crítico presente nas obras já 

mencionadas, destaca-se o happening Grito Manifesto, objeto de estudo desta pesquisa, o qual 

será analisado mais atentamente a seguir.  

  

2.1. O happening Grito Manifesto 

 

 Como pudemos perceber nos exemplos acima citados, o Sensibilizar, bastante 

preocupado com questões sociais e políticas, buscou, por meio de ações feitas principalmente 

nas ruas de Curitiba, provocar na população curitibana uma reflexão sobre a sociedade atual. 

 Nesse Sentido, tanto Newton Goto quanto Adalice Araújo consideraram o Sensibilizar, 

entre todos os coletivos de arte surgidos no início dos anos 80, o grupo no qual a contestação 

                                                 
64 

Idem. 
65

 Idem. 



33 

 

política e a preocupação com seu meio social estavam mais acentuadas, buscando afirmar "a 

arte como uma ponte para a realidade social” 
 66

.  

 E isso não foi diferete neste happening, pois, em 31 de março de 1984, o regime 

militar, que se instituirá com o intuito de permanecer no poder apenas o tempo necessário 

para "pôr a casa em ordem", completava seus vinte anos de duração, ainda que cambaleante 

política, econômica e socialmente. Assim, uma das datas mais expressivas da história recente 

do país não passaria despercebida pela crítica do Grupo Sensibilizar. 

 Sérgio Moura conta que o insight criativo para a realização do happening Grito 

Manifesto, tal qual como foi feito, surgiu da amizade entre ele e um catador de papel que 

passava em frente ao atelier, na Rua Westphalen, enquanto o artista aguardava o restante do 

grupo para uma das habituais reuniões do coletivo. Ele relata que quando observou o catador 

de papel, descalço, empurrando seu carrinho cheio de material coletado e com semblante 

visivelmente cansado, o chamou para uma conversa, que se repetiu alguns dias depois, dando 

início à relação entre o coletivo e a comunidade do catador. Para o idealizador do Sensibilizar, 

esta situação "foi o gancho criativo essencial para potencializar sua prática e torná-la obra 

de arte” 
 67

. 

 Nos meses seguintes, o Sensibilizar frequentou o local onde esses trabalhadores 

viviam (Favela Vila Pinto, atual Vila das Torres), conhecendo sua realidade e suas famílias. 

Durante este convívio, os artistas mostraram seus portfólios, seus percursos como artista, 

além de explicarem a proposta da ação e o que pretendiam com ela, o que seria feito e qual o 

significado da presença dos catadores naquele happening. Genésio Jr., conta que num 

primeiro momento, a aproximação do Sensibilizar com os catadores foi complicada. Eram 

fechados e desconfiados, sendo que só conseguiram uma abertura quando um dos "líderes", 

após entender as pretensões do grupo, convenceu os demais a se envolverem
68

.   

 Chegado o dia, os artistas e dezenas de catadores de papel com seus carrinhos 

iniciaram o happening com uma passeata, vestidos com uma camiseta em serigrafia, feita pelo 

próprio grupo, com a palavra Sensibilizar estampada em seus peitos.  A passeata saiu da 

favela Vila Pinto, onde todos, em uma grande fila indiana, seguiram rumo ao centro da cidade 

e, com a escolta do corpo de bombeiro e de alguns policiais, integraram-se ao trânsito urbano 

curitibano. 
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Figura 07: O Grito Manifesto já na Boca Maldita. Sensibilizar, 1984. 

Fonte: Foto retirada do site https://aartedesergiomoura.wordpress.com/ 

 

 Quando chegaram à Boca Maldita - local conhecido por ser um ponto de grande 

efervescência política e cultural de Curitiba - os carrinheiros posicionaram-se no formato de 

uma grande ferradura (Figura 07). Logo em seguida, os carrinheiros, em ação conjunta, no 

centro da ferradura, iniciaram a montagem de um totem, intitulado Monumento ao Lixo.  De 

acordo com a descrição de Goto 
69

, o totem consistia no empilhamento de módulos cúbicos 

vazados, feitos de ripa, preenchidos com sacos amarelos amarrados com fitas verdes. 

 Enquanto alguns montavam o monumento, outros distribuíram cópias do manifesto da 

ação e o grupo já anunciava, aos transeuntes e expectadores, que a leitura seria feita em 

conjunto. Assim, após o sinal dado pelo Sensibilizar, o manifesto foi lido por todos, numa 

espécie de ritual. O desfecho do happening deu-se com a dispersão de todos, após a 

desconstrução do Monumento ao Lixo pelos carrinheiros, que levaram o material do totem 

para comercialização. 

 No dia da ação, saiu uma notícia num jornal curitibano
70

 divulgando a ação que seria 

realizada pelo grupo e relembrando algumas já ocorridas, onde Ailton Silva relata que a ação 

do grupo se propunha a levantar um reflexão dos problemas do país e também levantar a 
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bandeira dos catadores de papel, e não uma mera provocação ao regime
71

. Porém, no dia 

seguinte à ação, o jornal O Estado do Paraná, noticiou o acontecimento apresentada como 

uma ação pública e relatada apenas como uma passeata de artistas e catadores, uma 

manifestação "que foi uma forma de protesto na passagem dos 20 anos da Revolução de 64" 

72
, sendo que em nenhum momento a reportagem fez menção ao ato como uma expressão de 

arte.  

 

2.2. A experiência estética do Sensibilizar a partir do happening Grito Manifesto 

 

 Talvez essa falta de remissão ao universo artístico tenha ocorrido porque a ação do 

grupo não condizia com a arte mais conhecida pelo grande público, nem com a arte produzida 

dentro do circuito oficial do período, posto que a década de 1980 ficou marcada pela volta da 

pintura e dos cavaletes. Outro motivo possível era o fato do "lixo" estar tão presente no 

happening, seja através do totem construído, seja pela presença dos próprios catadores, que 

como veremos no capítulo seguinte, eram considerados "o lixo social"; ou, ainda, por não ter 

ocorrido dentro de um espaço institucional - o museu ou a galeria - nem ter sido uma ação 

coordenada por esses espaços. Ou, enfim, pode simplesmente ter sido uma decisão política do 

jornal, decidindo assim, não apoiar este tipo de arte.  

 Independente disto, o Sensibilizar compõe e é importante para o circuito de arte não 

oficial de Curitiba da década de 1980 que, como vimos, ia contra o mercado da arte e da 

estética ditada por ele, mantendo a crítica social através de uma arte pensante, predominante 

nas décadas anteriores, e que aos poucos ia se diluindo de acordo com as necessidades do 

mercado. Araújo diz que, no caso do Sensibilizar, a oposição a isto foi feita num “sentido de 

enriquecimento da experiência estética, longe de qualquer vínculo comercial ou formal", 

tendo , portanto, "um objetivo estético e social” 
 73

. 

 Assim, com base no happening Grito Manifesto, analisaremos esta "experiência 

estética", composta por elementos como o lixo, a rua e o efêmero a partir da poética do 

happening (em alguns momentos comparando-a com a performance) , principal linguagem 

utilizada pelo grupo para cumprir o que consideravam ser seu propósito de arte 

sensibilizadora, libertária e criativa.  
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 RoseLee Goldberg, pesquisadora sobre a arte da performance, mostra que a 

performance e o happening tiveram suas raízes nas transformações artísticas ocorridas por 

movimentos artísticos do final do século XIX e início do século XX, como por exemplo, o 

Futurismo, o Dadaísmo, o Surrealismo e as atividades desenvolvidas nas escolas Bauhaus da 

Alemanha, entre outros. Essa "raiz" refere-se principalmente no que diz respeito ao caráter 

questionador, pois "os manifestos da performance, desde os futuristas até nossos dias, têm 

sido a expressão de dissidentes que tentaram encontrar outros meios de avaliar a experiência 

artística no cotidiano" 
74

. A este respeito Renato Cohen, performer e pesquisador, diz que: 

  
De uma forma estrutural, happening e performance advêm de uma mesma raiz: ambos são movimento 

de contestação, tanto no sentido ideológico quanto formal; as duas expressões se apoiam na live art, no 

acontecimento em detrimento da representação-repetição; existe uma tonicidade para o signo visual em 

detrimento da palavra etc." 
75

 

  

 O termo happening, que significa "acontecimento", foi cunhado pelo americano Allan 

Kaprow, em 1959, e foi bastante difundido durante a década de 1960, e pode ser entendida 

como uma arte híbrida, que se relaciona com outras artes. Renato Cohen, apesar de dizer que 

o happening funciona como "uma vanguarda catalisadora" que se nutre "do que de novo se 

produz nas diversas artes” 
76

, o aproxima principalmente do teatro, classificando-o como uma 

forma de teatro e associando-o à ideia do free theatre (teatro livre), já que o resultado estético 

final do happening não é o foco, mas sim o processo, o rito
77

. Já a performance seria, então, 

uma espécie de aprimoramento ou evolução natural do happening, já na década de 1970, de 

forma que o que caracteriza principalmente a passagem do primeiro para segundo é "o 

aumento da preparação em detrimento do improviso e da espontaneidade” 
78

,ou, o aumento 

da esteticidade. 

 Quando Cohen associa o happening à ideia de free theatre, ele coloca o happening 

como o ponto limite de uma ruptura da convenção teatral - do teatro convencional e comercial 

- que já vinha ocorrendo, um exemplo disto é ao abandono do palco italiano - onde o local da 

plateia e do artista é claramente definido - e buscam-se outros espaços para suas 
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apresentações, como ruas, galerias, entre, outros, saindo do espaço "edifício-teatro". O ponto 

limite a qual Cohen se refere neste processo de ruptura ocorria na troca do modelo estético 

para o modelo mítico, sendo justamente a participação do público a principal diferença do 

segundo para o primeiro, ainda que esta relação mítica não implique "a participação física do 

público" 
79

. E é a esta aproximação do happening com o modelo mítico de teatro que confere 

ao happening um caráter ritualístico, terapêutico, onde a vivência e reflexão, são mais 

importantes do que os valores e conceitos estéticos. Neste sentido, Cohen diz que "se o 

happening marcou a radicalização do que chamamos "teatro mítico", a performance vai 

tender para uma maior aproximação com o "Teatro Estético” “
80

. 

 Porém, não devemos pensar que o happening signifique uma total desordem, sem 

qualquer tipo de preparação, ou elaboração de ideia, muito pelo contrário. Como vimos, no 

Grito Manifesto, os artistas passaram meses conversando e discutindo a ação, entre si e 

também com os catadores de papel. Entendemos que este improviso e espontaneidade estejam 

relacionados ao principal elemento que diferencia as duas linguagens: a participação do 

espectador. Propor a participação do espectador significa dar a ele uma responsabilidade 

maior, tirando-o da posição passiva ao qual tem sido colocado, como mero observador. No 

caso do Grito Manifesto, os catadores foram os "outros" convidados, mas a participação de 

fora não parou aí, pois o grupo, ao distribuir o manifesto aos transeuntes, os convidou à 

participação da ação para o ato de sua leitura. Os que participaram, compuseram então a ação 

de maneira ativa e não passiva. Os catadores de lixo, além de terem sidos apropriados como 

parte integrante da obra, junto com seus carrinhos, também foram participantes ativos, ao 

aproveitarem a ocasião para reivindicarem melhores preços de papel. 

 Ainda que performance e happening não sejam linguagens sinônimas, ambas se 

apoiam no anárquico, na inquietação pela busca de outras formas de arte, pela liberdade 

criadora e também na utilização de diversas manifestações artísticas. Esta miscigenação se 

origina, segundo Cohen, “da busca intensa, de uma arte integrativa, uma arte total, que 

escape das delimitações disciplinares" 
81

. 

 Aqui é interessante abrir um parênteses para fazer um paralelo com a critica de Arthur 

Danto, analisada por Lorenzo Mammi, que remete o declínio da Era do Manifestos - forma 

como Danto denomina a arte modernista - à década de 1960, quando a produção artística 

passa a se tornar um vasto campo de possibilidades, onde o artista circula livremente, 
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escolhendo o que for pertinente para cada objetivo específico 
82

, sendo justamente nesse 

período em que o happening surgiu, dentro do contexto da contracultura e do movimento 

hippie, onde a liberdade e a contestação eram, como sabemos, o mote desta geração.   

 
Figura 08: Manifesto 31 de março - 20 anos. Sensibilizar, Grito Manifesto, 1984. 

Acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná 
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 Seria o declínio da "Era dos Manifestos", pois como é sabido, os movimentos de 

vanguarda do início do século XX são amplamente conhecidos pela grande difusão de 

manifestos, sendo alguns tão importantes quanto a própria obra de arte. Estes manifestos 

artísticos, geralmente com uma retórica agressiva, num tom de denúncia, tinham como 

objetivo definir um estilo e movimento, o qual seria o tipo correto de arte a ser feita. Quando 

a arte e o artista se tornam livres, podendo transcorrer de um estilo para o outro, o sentido do 

manifesto se perde.  

 No caso do manifesto redigido pelo Sensibilizar (Figura 08), para o happening em 

questão, ainda que mantenha a estrutura de um manifesto, com o tom agressivo, não tem 

como objetivo definir um estilo ou um modo de se fazer arte. Ele tem mais a ver com 

denunciar a situação atual do Brasil, seu caráter é mais político e social do que artístico. Mas 

ainda assim, o manifesto chama a atenção de artistas e intelectuais quanto à suas 

responsabilidades neste processo: "onde os estão os pensadores, cientistas, professores, 

artistas, enfim, os honestos?" 
83

, e os incita ao cultivo de uma sensibilidade criadora, como 

uma resposta a esta realidade do país. Aqui, acreditamos que o chamamento tenha a ver com 

as mudanças ocorridas no posicionamento crítico dos artistas e intelectuais, identificadas por 

Marcelo Ridenti
84

, que, no contexto dos anos 1980, estavam mais individualistas, 

caracterizando um declínio do engajamento social dos artistas e intelectuais. A leitura do 

manifesto por todos, em alto e bom som, que dá um caráter ritualístico ao happening (quase 

como uma “oração”), serviu, então, para consolidar toda a crítica construída e, num sentido 

mais próximo aos manifestos da vanguarda, de impor a sua percepção de quão problemática e 

injusta a situação do país estava. Com a participação dos "outros" além dos artistas (os 

carrinheiros e os passantes que participaram da ação), deixou de ser apenas uma crítica do 

grupo de artistas e passou a ser uma crítica coletiva, pois quem estava lá e leu, o fez por sua 

vontade e por identificação.  

 Assim, a compreensão de happening já permite a estrutura de uma análise e a 

sustentação dessa crítica estética e social proposta pelo Grupo Sensibilizar, tais como o 

mercado de arte, a sociedade de consumo, a dessacralização e deselitização da arte, por 

exemplo. 

 Do mesmo modo como a partir da década de 1950, o mercado de arte começou a se 

recuperar, depois do advento das duas grandes guerras, o mercado de arte brasileira da década 
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de 1970, com o milagre econômico, também viu seu crescimento acontecer. Como vimos no 

primeiro capítulo, isto influenciou as gerações artística posteriores, o qual Newton Goto 

considerou como uma "desarticulação do repasse de conteúdos das gerações anteriores para 

as mais novas, principalmente sobre essa recente ancestralidade mais crítica e 

experimental", tendo, a partir de então, um posicionamento totalmente contrário à geração de 

60/70, produzindo uma arte e sendo um artista "acrítico, conformista e mercantil" 
85

.  

 Jean-Jacques Lebel, um dos primeiros realizadores de happening na Europa, em seu 

ensaio intitulado Le Happening, de 1966, lista algumas objetivos, aos quais os praticantes de 

happening se propõe, que evidencia de forma bem clara, a relação do happening com o 

mercado:  

 
- o livre funcionamento das atividades criadoras, sem consideração especial para o que agrada e o que 

se vende, e, também, para os julgamentos morais proferidos com desconhecimento de causa contra 

certos aspectos coletivos dessas atividades; 

- a abolição do privilégio de especular sôbre um valor comercial arbitrário e artificial, atribuído à obra 

de arte, sem jamais se saber qual o critério; 

- a abolição do privilégio de explorar e de sangrar intelectualmente os artistas, privilégio assumido por 

grosseiros intermediários que não compreendem a arte e até a desdenham 
86

. 

 

 Assim, a crítica à mercantilização por parte das ações do Sensibilizar já está na própria 

proposta da linguagem utilizada e, também, na escolha do lixo como material para seu 

monumento, pois ambos caracterizam a efemeridade da obra, que não poderá ser consumida, 

nem ter um valor monetário estipulado, nem ser eternizada, ficando assim apenas a memória 

da ação através da documentação. 

  Quanto à dessacralização, deselitização e desinstitucionalização, o objetivo do 

Sensibilizar se cumpre no próprio espaço de realização: a rua.  Segundo Artur Freitas: 

 
Ao sacralizarem “o espaço e os objetos”, os museus de arte, de acordo com Néstor Canclini, impõem 

uma ordem à compreensão e, ao fazê-lo, “organizam também as diferenças entre os grupos sociais: os 

que entram e os que ficam de fora; os que são capazes de entender a cerimônia e os que não podem  

chegar a atuar significativamente”. 
87

 

 

 A ida à rua surge, então, numa necessidade de aproximar a população da arte, 

população esta que talvez não se sentisse pertencente aos refinados espaços de exposição e, ao 
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mesmo tempo, intimidados. Ir à ruas, de acordo com Sérgio Moura, tinha como objetivo 

atingir "um público amplo, aberto e livre” 
88

, além de dar vida à arte, como é proposto na Live 

art. Assim como a rua cumpre sua função de dessacralização da arte, o lixo, como veremos, 

também cumpre a sua função. 

 

2.3. O lixo como arte: o monumento 

 

 A ação termina com a desconstrução do Monumento ao Lixo que, como podemos ver 

na figura 09, foi realizado em grande proporção tendo, de acordo com Paulo Reis, oito metros 

de altura. Foram sobrepostas três grandes caixas, provavelmente feitas com madeiras 

encontradas nos lixos da cidade. O interior destes caixotes foi preenchido com diverso sacos 

de lixo amarelos, contendo papel e jornal descartados, e amarrados com fitas verdes. Mas a 

que isto nos remete?   

 Do ponto de vista da crítica social, o lixo representa ao menos, duas questões, que 

estão interligadas: meio ambiente e sociedade de consumo. Ainda que na década de 1980 a 

preocupação com meio ambiente tenha começado a fazer parte da pauta política, a noção de 

consumo consciente ainda era pouco trabalhada. Levar o lixo no centro da cidade, e fazer um 

totem, poderia servir, assim, para tentar provocar um questionamento sobre os danos que a 

modernidade e o tão desejado desenvolvimento, quando sem planejamento ordenado, trazem 

ao meio ambiente e à sociedade. Não nos esqueçamos de que, em fevereiro daquele mesmo 

ano, a explosão de um duto da Petrobrás na cidade de Cubatão, que compõe a região 

metropolitana da Baixada Santista, no estado de São Paulo, matou inúmeras pessoas e 

impactou o meio ambiente da região. 

 Do ponto de vista estético, o uso do lixo serve como um questionamento do objeto e 

do material na arte e também para uma reflexão da sociedade. Segundo Daniela Mendes 

Cidade, em artigo publicado no I Seminário Arte e Cidade diz que "a forma de apropriação 

do "lixo" revela o sistema de vida contemporânea no que diz respeito aos acúmulos e 

excessos e a tudo que é descartável, efêmero, produto de uma sociedade cada vez mais 

"vazia": a estética do lixo, a estética dos excluídos" 
89

. 
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Figura 09: Monumento ao lixo. Sensibilizar, Grito Manifesto, 1984. 

  Fonte: REIS, Paulo R. O. Op. cit.  

 

 No contexto artístico brasileiro, o lixo ou outros materiais não formais e objetos 

cotidianos, foram bastante utilizados durante os anos 1960 e 1970, por diversos artistas
90

. 

Artur Barrio é um exemplo bastante significativo, com "Trouxas Ensanguentadas", criadas 

nos anos de 1969 e 1970. A obra, segundo Artur Freitas, é a soma de pelo menos duas ações 

desenvolvidas pelo artista; a primeira, em 1969, feita no Salão da Bússola, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro e a segunda, no ano seguinte, em Belo Horizonte, durante a 
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mostra Do Corpo à Terra. As trouxas eram sacos plásticos, que continham no seu interior, 

todos os tipos de dejetos, inclusive, restos de carnes e osso. 

 Há também o artista Cildo Meireles, com a série de obras chamada "Inserções em 

Circuito Ideológico" que consistia em repor diversos objetos em circulação, após uma 

interferência crítica no mesmo. O Projeto Coca-Cola fez parte desta série, e baseava-se nesta 

mesma premissa 
91

.  Eventos como os Domingos da Criação, idealizado por Frederico Morais, 

no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1971, também trouxeram à tona esta 

questão, pois tinha como objetivo a livre manifestação da criatividade, através do uso de 

diversos materiais, sendo que Sérgio Moura, idealizador do Sensibilizar, participou deste 

projeto.  

 No território paranaense podemos exemplificar com o caso do artista Luiz Retamozzo, 

que no 32º Salão de Arte Paranaense, em 1975, fez uma instalação utilizando a carcaça de um 

Ford, amarrado com barbante e cheio de balões, em cima de diversas placas de trânsito, 

intitulada Automovelho 
92

; e também com o happening Sábado de Criação, durante o III 

Encontro de Arte Moderna em Curitiba, em outubro de 1971, coordenado por Frederico 

Morais e integrado por diversos artistas paranaenses. O happening, realizado num canteiro de 

obras da Rodoferroviária de Curitiba, consistia na criação de obras de artes com os materiais 

encontrados ali, tais como madeira, areia, ferros, em fim, todo tipo de material encontrado 

numa construção 
93

. 

 Esta pequena amostra serve para contextualizar as ações do Sensibilizar, pois, embora 

tenha se formado na década de 1980, artistas que o compuseram, fizeram parte do contexto 

dos anos 1970. Neste sentido, o uso do lixo e de materiais considerados pobres nas artes 

plásticas e visuais estão inseridos dentro do contexto de arte conceitual pós-moderna - na qual 

o Sensibilizar também se insere - onde, segundo a historiadora de arte Daysi Margareth 

Junqueira Schmidt: 

 
Não existem mais materiais específicos para a arte, o material surge do contexto onde está inserida a 

ideia, o contexto torna-se mais importante que a obra em si, gerando, por fim, uma quebra em torno da 

adequação do objeto. Apoiando-se nas descobertas de Duchamp, tudo pode ser arte, o pensamento é 

quem passa a classificar o material de acordo com a ideia. O objeto serve para refletir um conceito, 

estabelecendo ligação com os pensamentos e com as percepções
94

. 
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 Porém, Artur Freitas esclarece que "a ideia de trabalhar artisticamente com os restos 

inomináveis da sociedade de consumo não era nova, e avançava na trilha tipicamente 

moderna de desestetização dos materiais e suportes", tendo a vanguarda feito da 

"impermanência dos materiais vulgares uma resposta moderna a todo "estetismo congelado" 

- para usar a expressão de Harold Rosenberg “
95

. 

 Podemos então, para melhor esclarecimento, nos reportar ao início do século XX, 

onde o artista alemão Kurt Schwiters utilizava detritos urbanos em suas obras de arte. 

Segundo a crítica de arte Verônica Stigger, o artista passou, em 1919, a se dedicar à colagens  

e assemblagens, feitos com materiais que ele próprio recolhia nos lixos da cidade (bilhetes de 

trem, latas, restos de brinquedo, etc.), sendo que à esta nova forma de se fazer arte, Schwiterz 

usou o termo Merz para denominá-la. O aplicação do conceito de Merz, segundo Sttiger, 

passou então a não ser referência ao seus quadros, mas a tudo que produzia (poesia, escultura, 

etc.), alterando assim a sua própria concepção de arte 
96

, sendo que a própria seleção do 

material recolhido e a sua colocação na obra "não só se tornaram inerentes como 

determinantes das constituições das obras" 
97

. 

 A obra central de Schwiters, a Merzbau - Construção Merz , é um exemplo disto. 

Realizada em sua casa- ateliê, entre os anos de 1920 e 1937, Merzbau, executada em madeira, 

gesso e detritos, era uma obra em contínua execução e crescimento, onde o artista, 

selecionava e agregava os materiais que a comporiam, sendo todo o processo, parte da obra. A 

Merzabau só foi interrompida devido à sua ida para Noruega em exílio, mas onde, em 1939, 

iniciaria uma nova construção
98

.  

 A historiadora Fernanda Lopes Torres, ao analisar a poética de Schwiters a partir de 

sua principal obra - Merzbau (Figura 10), afirma que:   

 
Inerente aos cacos do primeiro pós-guerra alemão, Merz é o enunciado da possibilidade de lidar e 

construir com o disponível. Apreendendo as coisas em sua efemeridade e finitude, a colagem Merz é 

construção com o que cabe à mão humana, é experiência do imediato e do limitado. [...] da descoberta 

da arte como possibilidade de compreender a realidade e de lidar com ela, Schwitters movimenta-se no 
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emaranhado de resquícios de um mundo, na massa de afecções que recaem sobre o usado, o inacabado, 

o tosco, o rompido
99. 

 

 

Figura 10: Merzbau (Hannover 1923-1937), Kurt Schwitters. Foto de Wilhelm Redemann, 1933. 

 Disponível em: http://www.moma.org/explore/inside_out/2012/07/09/in-search-of-lost-art-kurt-

schwitterss-merzbau 

 

 Além de Schwitters, podemos nos remeter também a Marcel Duchamp e o advento do 

ready-made, em 1913, o qual, numa explicação bem simplória, consiste na transposição de 

um objeto do cotidiano para o mundo da arte. Schmidt explica que é este ato em si de 

transposição, de modo conceitual, que confere ao objeto o status de obra de arte 
100

. O ready-

made é, portanto, um questionamento do objeto, onde a ideia e o conceito, serão mais 

importante que ele próprio.  

 E são estes questionamentos sobre o objeto e a importância da ideia que foram 

resgatados pela arte conceitual contemporânea. Assim, a partir da abordagem do 

questionamento do objeto duchampiano para uma reflexão da estética conceitual do lixo, 

Schmidt enfatiza que: 

 

O lixo espelha fielmente a sociedade atual, o nível de industrialização e de desenvolvimento econômico 

atingido pela civilização. O lixo nas sociedades pós-modernas faz do consumo sua moeda corrente, 

fazendo com que os desejos e aspirações de hoje se convertam no lixo de amanhã. O lixo traz à tona 

verdades subjetivas, conceituais disfarçadas por um sistema que tende a ocultar e encobrir a sensação 

efêmera e ilusória que o consumo proporciona. Ele liberta a beleza para dizer verdades por meio da 

“feiúra” contida em materiais desprezíveis, que cumprem a missão de elucidar a situação caótica 

resultante do desenvolvimento. O lixo envolve-se com questões cruciais, contradizendo a sensação de 
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estabilidade que o sistema tenta impor, tornando-se um puro instrumento de contestação, ao mesmo 

tempo em que, comunga com o desenvolvimento e com as tecnologias. Dessa maneira, o lixo adquire 

capacidade de transfigurar-se em um perfeito objeto de investigação conceitual 
101

. 

 

 Apropriando-nos deste conceito de lixo, podemos perceber como a escolha estética 

funcionou bem para a crítica social feita pelo Sensibilizar. Montar um imenso totem de lixo, 

no centro de uma cidade considerada um modelo a ser seguido, é, por si só, berrar para esta 

cidade, as imperfeições que a compõe. É questionar uma sociedade que não visualiza, ou não 

quer visualizar, os problemas ambientais e sociais agravados por uma política que beneficia a 

desigualdade. Uma sociedade que num ritmo frenético de consumo, onde tudo é descartado e 

o valor de uma pessoa é estimado nos bens que possuí, não enxerga os que estão à margem 

dessa possiblidade de consumo. A critica feita a esta sociedade e o modo como a ideia do lixo 

de associa aos participantes do happening será trabalhada no próximo capítulo. 
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3.  A CRÍTICA POLÍTICA-SOCIAL DO HAPPENING GRITO MANIFESTO 

 

 Que a obra tinha como objetivo atacar a ditadura militar, isto é evidente. Porém, 

embora Sérgio Moura tenha explicado o sentido do movimento Sensibilizar como um modo 

de "tentar sensibilizar as massas para que as pessoas passem a pensar mais atentamente nos 

problemas decorrentes da crise econômica, escolhendo para isto o ponto de vista artístico" 

102
, entendemos que a crítica, numa esfera mais abrangente, direciona-se ao sistema capitalista 

e às relações de exploração e desigualdades necessárias para o sucesso deste sistema, ao 

individualismo (o interesse individual sobressai ao interesse coletivo) e aos malefícios 

provocados por uma sociedade de consumo. 

 Para construí-la, o Sensibilizar utilizou elementos que direta ou indiretamente 

denunciam estas questões e nesse sentido, o catador de "lixo", ou carrinheiro, foi o elemento 

mais significativo deste happening, pois representou uma soma de todas as questões 

abordadas. Quando, no manifesto é dito que "os que ganham altos salários ou fazem jogadas 

só sabem comer bem e viver confortavelmente mesmo às custas de cadáveres estendidos nas 

ruas” 
103

, podemos entender que a figura do catador representou os setores marginalizados da 

sociedade e todas as classes que sofriam diretamente com a má distribuição de renda imposta 

pela política econômica brasileira e que também sofriam com a invisibilidade social a elas 

imposta. A presença dos catadores denuciava o aumento da pobreza, do desemprego, a 

dificuldade ao acesso à educação, como podemos observar no manifesto: "A pobreza avança 

de norte a sul. A proliferação de novos problemas alia-se à endemia brasileira".  Serviu 

também para denunciar a desigualdade sócio-espacial existente nas sociedades capitalistas, 

ainda mais evidente com o crescimento urbano pelo qual o país passava, intensificado pelo 

êxodo rural causado pela mecanização do campo, sendo esta última, o foco deste capítulo. 

 Por considerarmos o carrinheiro o elemento central do happening, torna-se necessária 

a esta pesquisa a apresentação destes trabalhadores e sua realidade. Como na data em que o 

happening foi realizado (1984) não haviam cooperativas em Curitiba, e o interesse por esta 

atividade pelo poder público era praticamente inexistente, optamos por utilizar fontes 

documentais e bibliografias produzidas próximo ao período em questão, para melhor 

entendimento da figura dos catadores naquele momento na cidade de Curitiba. 
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3.1. Os atores sociais: catadores de papel 

 

 

Figura 11: Catadores de Papel que participaram do Grito Manifesto.  

Fonte: REIS, Paulo R. O. Op.cit. 

 

 No início dos anos 1980, a figura do catador de papel tornou-se cada vez mais presente 

no cenário urbano curitibano. Homens, mulheres e crianças andando nas ruas das cidade, 

revirando lixos e empurrando carrinhos lotados, principalmente de papel e papelão, 

procurando, no que as classes mais favorecidas da sociedade consideravam lixo, a sua única 

forma de sobrevivência, eram cenas cada vez mais corriqueiras, sendo a crise econômica e 

social a principal "responsável pelo aumento considerável dessa mão-de-obra não 

qualificada” 
104

. 

  Este aumento significativo de catadores nas ruas de Curitiba levou as antropólogas 

Marilia Gomes de Carvalho Kraemer e Veraluz Zicarelli Cravo a se dedicarem ao assunto na 

década de 1980. Segundo elas, via de regra os catadores de papel de Curitiba do período eram 

de origem rural, fossem recém chegados que ainda não tinham encontrado emprego ou até 

mesmo assalariados, que buscavam nesta atividade uma complementação da baixa renda 
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familiar, fossem pessoas que, por diversas questões, não conseguiram se inserir no mercado 

de trabalho formal. 
105

 

 A partir do questionamento de onde estas pessoas vinham e porque realizavam esta 

atividade, Cravo e Kraemer consideraram variáveis que contribuíram para o aumento desta 

categoria, entre elas o êxodo rural e o mercado de trabalho. Segundo elas afirmavam num 

texto de 1983: 

 
A implantação de relações capitalistas no campo, acompanhadas de concentração da propriedade da 

terra, bem com mecanização da agricultura tem provocado um movimento intenso de populações. Como 

consequência, presencia-se um processo acelerado de urbanização, que não resulta em absoluto de uma 

atração que a cidade exerce sobre o camponês, mas sim da sua expulsão de áreas rurais,  forçando-o a 

buscar no meio urbano um estratégia de sobrevivência que já não encontra no campo. 
106

  

 

 Como os centros urbanos não tinham infraestrutura adequada para receberem estes 

contingentes, agravaram-se profundas questões sociais, como saneamento básico, mercado de 

trabalho, educação e moradia, entre outros.  

  Quanto ao mercado de trabalho, as autoras dizem que "além da oferta de emprego não 

ser adequada, o migrante rural não tem disciplina operária, o que equivale dizer, não está 

qualificado para o mercado de trabalho urbano". 
107

 Porém, o estar ou não preparado para o 

mercado de trabalho não diz respeito apenas aos migrantes rurais, pois com o aumento do 

setor industrial, houve também a necessidade de qualificação da força de trabalho que, aliados 

à uma conjuntura de recessão e desemprego, proporcionaram o aumento do trabalho informal 

e do subemprego, onde os menos aptos "cumprirão as tarefas menos valorizadas, mais mal-

remuneradas, recaindo ainda sobre eles o estigma do trabalho não legitimado e a ameaça de 

serem vistos como classes perigosas" 
108

, sendo que:  

 
Socialmente esse grupo é gerado no âmago do processo econômico-social, que ao mesmo tempo que 

exclui parcelas da classe trabalhadora do trabalho regular, da propriedade da terras, as reproduz como 

necessárias no trabalho temporário e informal.
109
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 A este respeito Carvalho diz que o trabalho informal e o subemprego "não significam 

uma exclusão do sistema, mas uma forma particular de inserção". 
110

 No caso dos catadores 

de lixo, isto se evidencia pelo fato de existir uma grande cadeia de relações comerciais que se 

mantem graças à atividade exercida por eles, que encontraram no lixo, uma oportunidade de 

sobrevivência. 

 E quando falamos em sobrevivência através do lixo, é importante destacar que eles 

não sobreviviam somente da venda do que coletavam, mas também do consumo do que 

encontravam, seja de alimentos, roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos. A 

questão do alimento evidencia-se numa reportagem feita pelo Correio de Notícias, em 1985, 

sobre o modo como o mercado municipal de Curitiba se tornou um local bastante 

representativo dos reflexos da crise econômica, sendo disputado não apenas por catadores, 

mas também por moradores de rua, desempregados e quardadores de carros, para a 

manutenção de suas sobrevivências, onde "caixas de papelão, pedaços de madeiras, frutas e 

verduras jogados no lixo são disputados ao longo de todo o dia, muitas vezes causando 

brigas e muitas confusões". Ainda nesta reportagem, esta situação foi explicada pelo catador 

Jair José da Silva, de 27 anos, entrevistado enquanto comia uma laranja estragada, recém 

tirada da lata de lixo: "têm dias que a esposa e as crianças ficam o dia inteiro sem comer 

absolutamente nada. É triste a gente ter que ouvir o choro das crianças por causa da fome. É 

por isso que a gente tem que enfrentar isso aqui e levar alguma coisa para eles" 
111

. Assim, 

pode-se perceber que o significado do lixo para estas pessoas é bem diferente do que para o 

restante da sociedade, o lixo para eles é o meio de vida, e eles não se consideram sujos por 

causa da atividade que exercem. 

 Em meio ao preconceito e às péssimas condições de trabalho e de vida, os 

carrinheiros, que andavam cerca de 20km por dia, empurrando seus carrinhos que chegam a 

pesar, ao final da coleta, cerca de 200kg, tinham como ferramenta de trabalho o carrinho. 

Porém eram muito poucos os que eram donos deles. Cravo e Kraemer dizem que eles: 

 
[...] são pessoas tão carentes que não tem condições sequer de conseguir pedaços de madeira velha para 

sua confecção e muito menos as rodas, mais difíceis ainda de serem adquiridas. Ficam, portanto,  à 

mercê dos depósitos de papel, os proprietários da maioria dos carrinhos .
112

 

 

 Ao contrário da irrisória parcela detentora de seus carrinhos, que tinham um pouco 

mais de autonomia, os trabalhadores que emprestavam os carrinhos ficavam "à mercê", pois 
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eram obrigados a vender todo o material coletado ao dono do carrinho - depósito de papel - 

que estipulava o valor da mercadoria. Quanto à relação catador x proprietário, as autoras a 

configuram como sendo uma relação paternalista, já que o "trabalhador vê o proprietário 

como o seu benfeitor, por lhe dar a chance de trabalhar com o carrinho dele” 
113

, ainda que 

desconfiassem que eram roubados na hora da pesagem do material. Aqui é interessante 

destacar que, durante a realização do happening promovido pelo Sensibilizar, os catadores, 

segundo o jornal O Estado do Paraná, "aproveitaram para reivindicar melhor preço para o 

papel, o fim dos intermediários, para repassar o produto coletado diretamente às 

fábricas"
114

.  

Esta categoria, apesar da vital importância para manutenção do processo de reciclagem 

de papel 
115

, era (e talvez ainda o seja) o elo mais fraco de todo esse sistema. Além de não 

possuírem nenhum direito trabalhista, de se exporem em situações de risco, seja no trânsito, 

seja no contato direto com o lixo, estas pessoas também eram estigmatizadas (e ainda são) 

pela sociedade.  O principal fator que propiciava este preconceito era o fato deles trabalharem 

com o que todo o resto da sociedade considerava como sendo lixo. Segundo Carvalho e Cravo 

"existe a ideia de que quem lida com o lixo da sociedade, executa um trabalho sujo. O 

trabalho sujo é um trabalho mal pago. Quem o exerce é visto como "maloqueiro" com toda a 

conotação negativa que o termo possui“
116

, sendo discriminados até mesmo por quem 

necessitava do fruto de seu trabalho (os depósitos e aparistas). 

A informalidade também contribui para este cenário de discriminação, pois: 

 

Numa sociedade capitalista que se organiza com base na compra e venda da força de  trabalho, a 

legitimidade social, a dignidade pessoal se firma através da ética do trabalho. [...] Registra-se uma ética 

do provedor, que atribui legitimidade àquele que, através do trabalho regular, mesmo com todas as 

dificuldades, consegue sustentar a família: pôr comida dentro de casa. A carteira assinada é, nesse 

contexto, um signo do trabalhador honesto e digno. 
117

 

 

 Um exemplo disto é relatado por Carvalho, quando abordou o preconceito que os 

catadores sofriam dentro da própria favela, pelos moradores que exerciam trabalho 

assalariado, onde "os assalariados são considerados a "elite" da favela e discriminam os 

demais".
118

 

 A desvalorização da atividade era sentida na pele, e acabava por influenciar, de certa 
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forma, o modo como os próprios carrinheiros viam seu trabalho. A este respeito, as 

pesquisadoras perceberam uma ambiguidade por parte deles em relação a catação, pois ora 

sentiam vergonha e constrangimento, ora sentiam-se satisfeitos e orgulhosos, reconhecendo a 

importância deles para a limpeza da cidade, tendo a consciência que exerciam uma atividade 

honesta. A respeito destas representações, Carvalho afirma que: 

 

Dentro da estrutura social o catador de papel ocupa pois uma posição de subordinação e como tal suas 

representações sofrem influência do modo de pensar dominante. Porém, elas assumem especificidade 

própria. Os valores dominantes são reelaborados de acordo com as suas condições concretas de vida. A 

desigualdade é inerente à sociedade de classes. Esta sociedade se reproduz na medida em que reproduz 

a diferença. 
119

 

 

 Essa desigualdade também se reproduz no próprio espaço físico da cidade e será 

abordada no próximo tópico, onde poderemos analisar mais algumas reflexões que o Grito 

Manifesto nos proporciona. 

 

3.2. A cidade e a favela 

 

 O happening Grito Manifesto, a partir da participação dos catadores, nos faz pensar na 

desigualdade sócio-espacial existente nos grandes centros urbanos, inclusive em Curitiba. 

Como já mencionado, os catadores que participaram do happening moravam na Vila Pinto, 

atual Vila das Torres, uma das maiores favelas do período e possuía, aproximadamente, trinta 

depósitos de papel à época. Originaria de uma de uma ocupação irregular - uma das mais 

antigas da cidade - foi estabelecida na área central da capital, local privilegiado do ponto de 

vista geográfico e imobiliário. Porém, durante os anos de 1960 e 1970, houveram diversas 

manobras de realocação desta população para áreas periféricas da cidade. Assim, antes de 

entrarmos nesta questão e para um melhor entendimento da desigualdade sócio-espacial nos 

centros urbanos, torna-se útil uma breve análise sociológica sobre a própria cidade e o 

fenômeno urbano, bem como do planejamento urbano da capital paranaense. 

 De acordo com Louis Wirth
120

, o que caracteriza marcantemente o modo de vida do 

homem moderno é a “sua concentração em agregados gigantescos em tôrno dos quais está 

aglomerado um número menor de centros e de onde irradiam as ideias e as práticas que 

chamamos de civilização” 
 121

, sendo o crescimento das cidades o evento mais significativo da 

modernidade. Este autor parte de uma definição sociológica para cidade, como sendo um 
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“núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente heterogêneos” 

122
 e investiga elementos do urbanismo que caracterizam um modo de vida específico destes 

agrupamentos. Considera a cidade como “o cadinho das raças, dos povos e das culturas e o 

mais favorável campo de criação de novos híbridos biológicos e culturais” 
123

. 

 Em relação ao entendimento que se tem para o conceito de urbano, segundo Lencione, 

diversos autores trazem a sua relação direta com a sociedade capitalista industrial. Diante 

desta premissa, Lencione situa o fenômeno do urbano no Brasil a partir dos anos 30 do século 

XX, onde justamente há uma plena constituição das bases de uma sociedade industrial. No 

entanto, segundo a autora, outros posicionamentos vêm relacionar o urbano no Brasil com o 

advento da economia cafeeira a partir de 1870, “que teve a capacidade de gerar um processo 

dinâmico de acumulação capitalista, até mesmo não assentado em relações sociais de 

produção capitalista” 
124

, incrementando, desta forma, diversas cidades brasileiras. 

 Para um entendimento das cidades e do fenômeno do urbano consideram-se alguns 

aspectos relevantes que possibilitam uma aproximação de proposições sociológicas que 

indicam os pontos positivos e negativos. Entre estes se ressalta o tamanho da população, onde 

“o aumento do número de habitantes de uma comunidade acima de certo limite afetará as 

relações entre eles e o caráter da cidade” 
125

. Neste sentindo, no caso da concentração num 

espaço limitado, emergem certas consequências relevantes na análise sociológica das cidades, 

pois se “reforça o efeito que os números exercem sobre a diversificação dos homens e de 

suas atividades e sobre o aumento da complexidade da estrutura social”.
126

 E a 

heterogeneidade que se caracteriza pela interação social entre uma tamanha variedade de tipos 

de personalidades num ambiente urbano, que “tende a quebrar a rigidez das castas e a 

complicar a estrutura das classes e, portanto, induz a um arcabouço mais ramificado e 

diferenciado de estratificação social do que em sociedades mais integradas” 
127

. 

 Corroborando com esta análise sociológica, Robert Park
128

 enfatiza o caráter não 

apenas material, ou como ele mesmo acentua, um amontoado de homens individuais e de 

conveniências sociais, assim como ruas, edifícios, luz elétrica, telefones, etc. Diante deste 
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contexto, assim ele descreve: 

 
Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e dos sentimentos e atitudes 

organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade 

não é meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais 

das pessoas que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza humana. 
129

 

 

Desta forma, a produção da espacialidade nas cidades, agenciada pela sociedade 

urbana, tem sua base em conteúdo construído pela produção social, política e cultural, além 

do que se entende pelo sentido econômico. O amálgama formado por estas condicionantes 

resulta em inúmeros desequilíbrios, como o uso inadequado do que se pode fazer do solo 

urbano. Nelba Penna traz em sua análise sobre o meio ambiente urbano algumas destas 

mazelas que representam tanto a devastação ambiental, quanto social: destruição da 

vegetação; canalização, assoreamento e poluição dos rios e córregos; compactação e asfalto 

das vias como causas de enchentes; poluição e contaminação do ar, da água e do solo; 

pobreza, violência, marginalidade. 
130

 

Os comportamentos que se vinculam à cidade e à urbanidade relativa a ela são 

influenciados pela necessidade intrínseca da expansão do capital, norteando sua morfologia. 

Tal expansão, definida e valorizada conforme o processo sócio-espacial, se configura pelo 

“espaço mercadoria, submisso à troca e à especulação, produzindo um constante movimento 

de atração e de repulsão da população do centro para a periferia” 
 
.
131

 O resultado poderia 

ser o equilíbrio do uso da malha urbana, porém o que se tem notado é a criação de um 

ambiente dissociado e degradado, representando assim a ruptura entre o habitar e o habitante, 

tanto na porção central como nas periferias.  

A historiadora Vania Maria Cury argumenta que é esta apropriação do solo urbano em 

instrumento da acumulação de capital que caracteriza um novo conceito de cidade na história, 

a cidade capitalista. Para ela: 

 
A apropriação do solo urbano pelo capital, com todas as conseqüências daí decorrentes para a 

distribuição dos espaços entre as classes sociais, foi decisiva para configurar o modelo de cidade que 

predomina no capitalismo. A valorização de áreas determinadas acabou criando um círculo vicioso de 

melhoramentos urbanos e investimentos, cujo resultado mais imediato foi um aumento ainda mais 

significativo de seu valor inicial e o correspondente afastamento dos mais pobres. Do ponto de vista dos 

interesses do capital imobiliário, a marcha ascendente de seus terrenos no mercado urbano era 
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amplamente compensadora. Para aqueles que não podiam arcar com os altos preços dos aluguéis e dos 

lotes para construção, o caminho era a busca de locais cada vez mais distantes da zona central.
132

 

  

Esse argumento também é defendido pelo geógrafo David Harvey, para quem as 

cidades com tais características são produtos do capital, que auxiliou na sua própria 

construção, como uma “tentativa desesperada de absorver os excedentes que ele mesmo cria” 

e que chamou de cidades neoliberais. Nestas cidades o urbano torna-se desigual, pois a 

completude da liberdade está somente “para aqueles cuja renda, lazer e segurança não se 

precisa realçar” e, para a população em geral a liberdade se traduz no frágil uso de seus 

direitos democráticos “para ganhar abrigo do poder dos detentores da propriedade” 
133

. Em 

Curitiba não foi diferente, a aclamada "cidade-modelo" não fugiu a este modelo de cidade 

segregada e excludente, como veremos.  

 Desde 1950 a capital paranaense passou a receber grande números de migrantes, mas é 

a partir de 1970 que o aumento da população urbana se mostrou bastante significativo, 

passando de 180.575 habitantes em 1950 para 624.362 em 1970 e ultrapassando um milhão na 

década de 1980.
134

 Como já mencionamos, a mecanização do campo foi um dos principais 

fatores que contribuíram para esta expansão populacional, como podemos perceber no relato 

de Pedro, entrevistado pelo Correio de Notícias, sobre o motivo que o levou a morar em 

Curitiba: "nem para bóia-fria, "como vocês chamam", tem emprego. As máquinas 

substituíram o homem na lavoura, as máquinas plantam, colhem, fazem todo o serviço. "Dai 

a gente vai fazer o que: Tem mesmo é que vir pra cidade grande...""
135

. Neste momento 

Curitiba passava por um processo de planejamento urbano, que se tornou recorrente desde a 

década de 1960, quando foi elaborado o Plano Preliminar de Urbanismo (PPU), em 1965
136

, 

que originou a Lei 2828/66, a qual instituiu o Plano Diretor de Curitiba e aprovou suas 

diretrizes básicas, sendo a principal delas a implementação dos eixos estruturais.
137

 No âmbito 
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estadual, o Governo do Paraná tinha como objetivo a industrialização do estado e a criação de 

um pólo industrial em Curitiba (Cidade Industrial de Curitiba - CIC) que só foi implementado 

a partir de 1971, quando o processo de urbanização passou de fato a ser executado (a 

industrialização da capital foi outro fator que proporcionou o aumento da população). 

 Segundo o historiador Dennison de Oliveira, a valorização das terras foi o processo 

mais explícito que se pôde observar com a implantação dos eixos estruturais, posto que: 

 
uma vez que o potencial de aproveitamento dos terrenos era ali o mais elevado [...] e tais áreas seriam 

mais cedo ou mais tarde beneficiadas com toda a infra-estrutura urbana, assistiu-se um intenso processo 

de especulação imobiliária, com grandes construtores e incorporadores correndo para adquiri-las. Dessa 

forma, essas terras foram retidas para especulação, à espera de um nível de valorização que justificasse 

o lançamento de empreendimento de alto nível.
138

 

 

 No caso das terras próximas da CIC, que serviriam para instalar os seus trabalhadores, 

isto ficou bastante evidente, já que o que ocorreu foi o contrário, com a construção da 

Ecoville - um conjunto de condomínio de alto padrão com extensas áreas verdes, destinados à 

alta burguesia local - apenas na década de 1990, quando toda a infraestrutura já estava 

completa. 

 A partir de uma análise mais detalhada sobre a construção da Ecoville e as relações 

entre o poder público e privado, o arquiteto Ricardo Serraglio Polucha conclui que o 

planejamento urbano de Curitiba, do ponto de vista da organização social do espaço, falhou. 

Segundo o arquiteto: 

 
A comparação entre o que foi inicialmente proposto e o que veio a ser executado mostra uma atuação 

parcial por parte do Estado. A princípio, a proposta elaborada pelo planejamento urbano era condizente 

com o interesse público: previa a otimização da infraestrutura urbana concentrando população. Para que 

essa proposta fosse efetivada, era necessário que dois aspectos fossem levados em conta: a implantação 

da infraestrutura viária e o direcionamento da ocupação. No entanto, apenas o primeiro aspecto foi 

priorizado
139

.  

 

 Nesse sentido, Curitiba não fugiu ao modelo desigual da cidade capitalista, pois, ao 

deixar de "de confrontar os interesses fundiários, ela acabou por direcionar a segregação 

espacial", expondo, então a "parcialidade da ação estatal" 
140

.  O resultado foi, portanto, o 

afastamento da pobreza para as áreas periféricas e na região metropolitana da cidade. 

  Isto pode ser observado através da política de desfavelamento, que 
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concomitantemente ao processo de planejamento urbano da cidade, teve seus princípios 

normativos desenvolvidos desde a segunda metade da década de 1960 e intensificados na 

década seguinte. Isto porque outra consequência do aumento populacional foi o aumento do 

número de favelas e de ocupações irregulares, questão intensificada ainda mais com a crise 

dos anos 1980.  

 Em 1965 foi criada Companhia de Habitação Popular de Curitiba (COHAB-CT), com 

o objetivo de elaborar e gerir a implantação de políticas habitacionais destinadas ao 

atendimento da população de baixa-renda. A Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi, 

então, o primeiro conjunto habitacional de Curitiba, inaugurado em 1966. Porém, a localidade 

onde a Vila foi inserida demonstra a segregação espacial, posto que era uma "área distante, 

isolada e desconexa do centro urbano, para onde foram deslocados cerca de 11 mil pessoas 

removidas de diversas favelas da cidade" 
141

. A Vila Capanema foi alvo deste primeiro 

projeto, sendo construído em seu local, pouco tempo depois, o que se tornou cartão postal de 

Curitiba, o Jardim Botânico. 

O jornal O Estado do Paraná, em um reportagem de 1977, sobre o pioneirismo 

curitibano na busca por solução do problema dos favelados, aborda a realidade desta política 

pública, pois "o que realmente está acontecendo é um deslocamento das populações 

faveladas para outros locais, transferindo o problema, sem resolver a principal questão: 

melhorar o seu padrão de vida"
142

.   Quando Fábia Berlatto, em sua dissertação de mestrado 

em Sociologia, analisa a política de desfavelamento e o pensamento que a norteou, ao longo 

da década de 1970, diz: 

 
que havia uma crença que os comportamentos, os hábitos, a cultura dos citadinos envolvidos no projeto 

poderiam ser modificados, melhorados a partir da nova relação com o novo espaço. [...] é clara a ideia 

de que cada tipo de população tem o seu lugar adequado na cidade e a classificação se deu, nesse 

exemplo, pelo padrão sócio-econômico. [...] a integração social só é possível entre padrões iguais, pobre 

com pobre, rico com rico. 
143

 

 

 Sendo assim: 

 
O que estava impedindo a integração dos ―clientes dessa política pública (os  favelados) era o fato de 

eles se localizarem em um espaço inadequado ao seu padrão socioeconômico, assim, mudando-os de 

lugar, tal problema seria resolvido, pois, aos poucos, eles mudariam seus comportamentos e integrar-se-

iam gradativamente ao seu entorno, mais parecido com o seu padrão estético, ocupacional etc. 
144
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 No caso da Vila Pinto, favela em que moravam os catadores de papel que participaram 

do Grito Manifesto, Berlatto explica que o fato da ocupação ser ilegal colocou os moradores 

num impasse, visto que, quando não estavam sofrendo tentativas de serem expulsos do local 

pelo poder público (de forma violenta e autoritária), estavam sendo coibidos em suas 

tentativas de melhorias da Vila, soma-se a isto, a pressão da própria vizinhança local, que 

insistiu no desfavelamento da Vila, posto que sua permanência ali desvalorizava seus imóveis 

e gerava uma insegurança.145 Aqui vemos então, que o catadores do happening eram 

estigmatizados, não apenas por sua atividade, mas também por seu local de morada, pois há a 

ideia de quem mora na favela é marginal, vagabundo, perigoso, sujo e diversos outros termos 

depreciativos e pejorativos. 

 Esta pressão fez com que os moradores se organizassem em uma associação de 

moradores, que além de ser responsável por muitas melhorias que foram ocorrendo ao longo 

do tempo, serviu como resistência para permanência deles no local. Berlatto sugere, que além 

da resistência, outros fatores importante para não ter ocorrido a realocação desta população, 

por conta do tempo da ocupação, "seria mais arredia às tentativas de recondicionamento dos 

comportamentos pela ação social pedagógica tentada através dos planos habitacionais" e 

também pelo fato do terreno, no trecho em que a favela estava situada, "não ser necessário 

para projetos prioritários como o era o pedaço mais distante (mais acima) do Rio Belém, 

onde construíram o Jardim Botânico e um Campus da Universidade Federal do Paraná” 
146

.  

 De forma geral, cabe ressaltar que, num contexto de repressão política, o 

desfavelamento foi, da mesma forma, repressivo e violento, mudando de configuração a partir 

de 1979, quando a gestão municipal se abriu para um diálogo e negociação com a população 

favelada.  

 Sem o intuito de fazer um estudo detalhado do processo de urbanização de Curitiba, 

pelo pouco que observamos, podemos perceber que Curitiba não fugiu a este modelo de 

cidade segregada, ainda que seja tão reverenciada como "cidade-modelo", pois "não atuou de 

forma equânime em todo espaço da cidade, ao contrário, provocou favorecimentos e 

prejudicou os menos favorecidos, contribuindo para acirrar o processo de exclusão social e 

segregação urbana147.  

 Assim, ainda que a questão da cidade não esteja explícita no manifesto produzido pelo 

Sensibilizar, ao fazermos a análise do Grito Manifesto a partir desta temática da cidade, 
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estamos abordando todo o conjunto de crítica presente no seu manifesto: pobreza, 

desigualdade e a repressão - em suas diversas formas. Dessa forma, podemos observar que os 

direitos das populações menos abastadas foram, e ainda são, castrados das mais diversas 

formas, inclusive no próprio espaço da cidade, onde interesses imobiliários e de outros grupos 

mais favorecidos, se sobressaem aos direitos coletivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através desta pesquisa buscamos entender de que forma o Sensibilizar construiu uma 

ponte entre a arte e a realidade social, através da análise dos elementos que compuseram o 

happening. Também tentamos demonstrar o porquê da importância do grupo na cena artística 

curitibana, no que se refere às suas escolhas estéticas e na sua busca por uma arte menos 

mercantil. Com o estudo de coletivos artísticos dos anos 1980, observamos que a visão 

corrente sobre a arte brasileira daquela década, que afirma que a retomada dos suportes 

tradicionais nas artes visuais foi sua característica principal, não dá conta de todo o fenômeno 

artístico brasileiro daqueles anos. Pudemos observar também, como a proposta de arte na rua 

contribuiu para uma reflexão contra uma arte elitista e sacralizada, mostrando que a arte, pode 

e deve, ser acessível a todos e em qualquer lugar. Vimos também como a essência do grupo 

estava intimamente relacionada com a arte de vanguarda produzida principalmente na década 

de 1960 e 1970 e o modo como a figura do carrinheiro e do lixo foi de grande importância 

para o enriquecimento estético e social da obra, abrindo um leque de possibilidades de 

reflexão que, como já dissemos no início, não se esgota com esta pesquisa.  

 Quanto à questão dos carrinheiros, gostaríamos de tecer um último comentário. Como 

mencionado anteriormente, além da discussão sobre a situação social do país, eles também 

tinham a intenção de levantar a bandeira dos catadores na sociedade 
148

. Num primeiro 

momento, podemos pensar nisto como sendo, de certa forma, cínico, posto que a visibilidade 

dada aos catadores durou apenas um dia e eles foram apropriados à obra de forma a construir 

sua crítica. Porém, se consideramos que a arte está longe ser apenas um reflexo de uma 

sociedade, podendo ser também um instrumento transformador, ela não pode ser interpretada 

simplesmente como cínica. 

 Genésio Siqueira Jr., quando questionado sobre a relação entre o grupo e os 

carrinheiros, disse que uma grande preocupação do Sensibilizar  

era com que os carrinheiros não se sentissem usados pelo grupo, como sendo meros 

instrumentos para suas intenções artísticas, como eram, e são, usados por políticos para 

angariar votos. A intenção era de fortalecimento, era a de fazer com que : 

 

... eles se fortalecessem, procurassem o espaço deles e a identidade deles e trilhassem um caminho 

próprio.  E nós conseguimos, porque eu me lembro, na época houve vários avanços, a própria prefeitura 
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 SAMPAIO, Joel. Artistas promovem novas intervenções visuais em Curitiba para lembrar o golpe. Sem 

título do jornal. 31 mar. 1984. 
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se sensibilizou... se sensibilizou na questão de por exemplo, colocar luminosos neles, desenvolver 

roupas, trabalhar com luvas...
149

 

 

 Pudemos perceber estas mudanças, através dos recortes de jornais da época. A 

maioiria das reportagens sobre os carrinheiros, em 1985, falam sobre a iniciativa da 

Prefeitura, mencionada por Genésio, através de um programa visando a melhoria nas 

condições de trabalho destes catadores. Segundo estas reportagens, "os catadores receberão 

vestimenta de segurança - capa plástica amarela, e um colete fosforecente - e portarão 

crachás de identificação"
150

 e os carrinhos, fornecidos pela prefeitura, "serão fator de 

segurança para os catadores. Bem mais resitentens, eles serão pintados com tinta 

fosforecente, o que os tornam bem visíveis à noite. Serão dotados também de "olhos de gato", 

que facilitaráa visualização por parte do motorista"
151

. A organização de uma associação dos 

catadores de recicláveis e suas ambições na busca pela valorização de seu trabalho, também 

podem ser percebidas quando Sebatião Dias de Moraes, um dos líderes do movimento pela 

criação da Associação, chama todos os trabalhadores da categoria para a participação na 

reunião na qual seria votado o estatuto da associação: 

 

o importante agora  é que todos os catadores de papel de Curitiba e Região estejam presentes à reunião, 

quando serão definidas várias posições a serem tomadas e iniciar uma luta pela valorização do 

papeleiro, que deverá culminar com com a criação do Sindicato dos Papeleiros, que é uma ambição dos 

fundadores da Associação. Serua o passo seguinte, depois da criação de uma associação representativa e 

justa, com a participação de todos.
152

 

 

 Não estamos alegando que essa busca ocorreu simplesmente por causa da ação Grito 

Manifesto, mas pensamos que ela pode ter sim contribuído neste caminho. No mínimo, está 

articulada a estas questões tão prementes na Curitiba do início dos anos 1980. 

 Quanto ao restante da população, também não podemos dizer ao certo de que modo as 

pessoas que por ali passavam foram envolvidas pela ação e se ela proporcionou uma real 

reflexão sobre os problemas do Brasil e, mais especificamente, dos catadores. Mas podemos 

alegar, que mesmo sendo uma obra efêmera, a ação, depois de trinta anos, teve esse "poder", 

pois ao entrar em contato com ela, nos fez pensar sobre o assunto e nos sensibilizarmos com 

questões que ainda são muito atuais. 
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