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RESUMO
Após a constatação empirica da utilização de monumentos de arte pública específicos,
como elemento de destaque em diversos conflitos sociais, foi traçado o objetivo
principal desta dissertação, entender porque determinados monumentos comemorativos
de arte pública se constituem como elementos simbólicos em conflitos sociais unidos
por caracteristicas particulares. Averiguada a relevância deste fenômeno no início do
século XXI - o que foi exemplificado ostensivamente no decorrer do trabalho - as
atenções foram centradas nos casos latino americanos, continente que na primeira
década deste século passou por importantes mudanças políticas. A pesquisa abrangeu
países como o Brasil, Venezuela, Cuba e Argentina. Nestes países foram encontrados
exmplos distintos que, ao mesmo tempo, obedeceram a certo padrão na utilização dstes
símbolos. O conflito social da Argentina, que envolveu o monumento ao General e expresidente Julio Argentino Roca, se demonstrou o caso mais profícuo para a análise
sociológica do fenômeno, já que o desenrolar dos acontecimentos foram conteporâneos
à pesquisa in loco. Dado o problema, a investigação científica centrou esforços na
compreensão das circunstâncias em que determinados monumentos comemorativos de
arte pública passam a se constituir como ferramentas dos movimentos sociais para
reivindicação, com o intuito de dar visibilidade a seus protestos. A metodologia de
trabalho incluiu entrevistas com os principais atores sociais envolvidos nos conflitos
além de uma pesquisa bibliográfica que compreendeu desde elementos históricos das
personalidades retratadas nos monumentos até noticias publicadas nos meios de
comunicação formais e informais, que por sua vez foram responsáveis pelo
estabelecimento da conexão de dados, línguas, sotaques, histórias e ações sociais
engajadas, alem disso um vasto material imagético fora pesquisado. Responder se os
conflitos antevêem a utilização do o monumento que seria cooptado como elemento
simbólico das estratégias dos envolvidos no conflito e entender qual a real relevância
dos monumentos nestes conflitos são questões que a pesquisa tenta sanar.

Palavras chaves: monumento comemorativo de arte pública; conflitos sociais; America
Latina; Julio Argentino Roca.

ABSTRACT
After finding empirical use of specific public art monuments, as a prominent element in
many social conflicts, to draw the main objective of this thesis, understand why certain
memorials of public art as symbolic elements are constituted in loco conflicts linked by
particular characteristics . Investigated the relevance of this phenomenon in the twentyfirst century - which ostensibly was exemplified in this work - attention has focused on
cases of Latin American continent in the first decade of this century has had major
political changes. The survey covered countries like Brazil, Venezuela, Cuba and
Argentina. These countries were found exmplos different at the same time, obeyed
certain pattern in the use dstes symbols. Social conflict in Argentina, involving the
monument to General and former president Julio Argentino Roca, the case has been
shown more useful for the sociological analysis of the phenomenon, since the course of
events were contemporaneous research on the spot. Given the problem, research efforts
focused on understanding the circumstances in which certain public art memorials are to
be constituted as tools of social movements to demand, in order to give visibility to their
protests. The methodology included interviews with key actors involved in conflicts as
well as a literature search which comprised elements from historical monuments to
figures portrayed in news media published in formal and informal, which in turn were
responsible for connection establishment data, languages, accents, stories and social
actions engaged, moreover a vast amount of material was researched imagery. Reply to
conflicts envision the use of the monument would be co-opted as a symbolic element of
the strategies involved in the conflict and understand what the real significance of the
monuments in these conflicts are issues that the research attempts to remedy.

Keywords: Monument to public art, social conflict, Latin America; Julio Argentino
Roca.
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“Arte e política: trata-se de um paradoxal encontro, no qual as
partes estabelecem instáveis equilíbrios, porém, sempre de
fortes intensidades. Por vezes, uma incômoda reunião, outras
vezes, uma surpreendente união” (Miguel Chaia).

INTRODUÇÃO
A “centelha” que originou o tema deste trabalho surgiu à época da elaboração da
monografia de conclusão do curso de Pós-graduação em Artes Visuais. O texto
monográfico intitulado “A arte pública em Aracaju: seus espaços e símbolos1”
analisava sociologicamente as relações entre espaço social, arte pública e seus
conteúdos informativos, simbólicos, imagéticos e pedagógicos2. Na mesma época, mais
especificamente no ano de 2006 surgiu a oportunidade de realizar excursões com fins
acadêmicos (e porque não pessoais) a determinadas cidades brasileiras3 e a alguns
outros países da America Latina. Tais incursões culminaram em análises e conexões que
resultaram no projeto de mestrado em sociologia4.
A sociologia da arte sempre foi o objeto central desta trajetória acadêmica e
profissional, o que naturalmente influenciou as viagens a destinos específicos do
continente Latino Americano. A primeira escala foi à cidade de São Paulo, no Brasil,
destino cujo intuito principal era visitar a 27ª Bienal de Artes5, os circuitos alternativos
de galerias, a Bienal Paralela e os demais Museus da cidade. Lá houve, mais uma vez, o
confronto com um dos símbolos mais importantes da cidade.
Postado em frente ao Parque do Ibirapuera estava o grandioso e denso
“Monumento das Bandeiras”, de autoria de Victor Brecheret 6. Depois da visita ao
“Museu Afro Brasil7”, e de conhecer o memorial da America Latina8, um
questionamento passou a incomodar: como pode um monumento que representa
historicamente lutas de conquista aos povos indígenas brasileiros e sua dominação, de
forma tão violenta, opressora e arbitrária, que resultou em um saldo de escravidão e
morte destes povos, ter se tornado um importante símbolo de uma cidade que se orgulha
de acolher pessoas de todas as etnias, origens, credos e culturas?
1

Sob orientação do prof. Dr. Frank Marcon (DCS-UFS)
A ideia da pedagogia do monumento vem a partir do entendimento de sua função para o Estado de
perpetuar uma visão, uma versão de algum fato a ele favorável.
3
Cidade de São Paulo e Salvador.
4
Projeto apresentado e aprovado pelo NPPCS/UFS em 2009.
5
Tendo como tema “Como viver junto”, tendo como curadora Lisette Lagnado.
6
Vittorio Brecheret (1894-1955) teve seus trabalhos divulgados na Semana de Arte Moderna de 1922.
7
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, Parque Ibirapuera - Portão 10.
8
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo, Brasil.
2
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Este, entretanto, fora apenas um questionamento tácito, sem maiores pretensões,
que provavelmente seria sublimado em pouco tempo. Na sequencia da viagem, após o
desembarque em Havana (Cuba), cidade cuja estadia perdurou pouco mais de um mês,
pôde-se perceber a quantidade de monumentos públicos espalhados por toda cidade e
sua concentração em alguns espaços ou lugares específicos como veremos.
Em geral, eram monumentos comemorativos e em homenagem a figuras
históricas, principalmente as engajadas no comunismo/socialismo ou ainda,
personalidades que foram “absorvidas” post-mortem e relacionadas a esta “doutrina”
ideológica/política. Eram figuras como Tiradentes, Simon Bolívar, Che Guevara, Jose
Martí, entre tantos outros. Entretanto, o monumento que mais chamou atenção – e não
figura especificamente nos trajetos turísticos oficiais da ilha caribenha – foi o lugar
conhecido como “Tribuna da justiça” onde fica o “Monte das bandeiras negras”, que
na realidade é um complexo que envolve desde uma estátua de José Martí, passando por
dezenas de palmeiras de aço, um imenso palco, outdoors, até culminar em um “muro”
de 138 mastros com bandeiras negras hasteadas em frente à embaixada da suíça9, onde
funciona o escritório oficial do governo estadunidense.
Este complexo encontra-se em um trecho do Malecon10, este sim, um lugar
frequentado tanto pela população local quanto por turistas. O grande palco fixo foi
erguido para protestar contra ações estadunidenses contrárias ao pensamento castrista,
que acabaram por transformar esta localidade em um complexo e dinâmico lugar de
conflito.
Já em outro momento da viagem, ao desembarcar em Buenos Aires, capital da
Argentina, surpreendeu-me ainda mais a quantidade de obras de arte espalhadas pelas
ruas portenhas. Havia obras de todos os tipos como o grande obelisco na Avenida 9 de
Julho; a gigantesca “Floralis genérica”11, uma grande obra em aço com 18 toneladas e
23 metros de altura que se movimenta de acordo com as horas do dia; as esculturas de
Rodin e até replicas de clássicos da arte e da história europeia como a loba capitolina12
romana e o arqueiro grego (Bronze de Artemísion). Mas foi outra obra que suscitou
atenção especial; o que não se deu – mais uma vez– pelo valor artístico intrínseco a ela,
9

The United States Interests Section of the Embassy of Switzerland in Havana, Cuba ou USINT Havana.
O Malecon é um imenso quebra mar que margeia e protege das fortes ondas toda costa norte havanera.
11
Situada na “Plaza de las Naciones Unidas”, Avenida Figueroa Alcorta y Áustria, na Cidade Autônoma
de Buenos Aires (Capital Federal), um presente a cidade, do arquiteto argentino Eduardo Catalano.
12
A replica da Loba Capitolina, de Buenos Aires foi roubada duas vês e recuperada, sendo que na ultima
as crianças que compõe a obra e representam Rômulo e Remo, não foram encontrados, havendo a
necessidade de restauro e acolhimento da obra em um espaço fechado e seguro, e a colocação de outra
com materiais menos nobres no local.
10
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ou por certa característica estética diferenciada; na realidade, era uma obra de arte
comum, com similares em todo mundo ocidental: um monumento equestre em
homenagem ao ex-presidente Julio Argentino Roca.
O que serviu de alerta não foi a escultura em si, mas o estado em que a obra se
encontrava, com uma série de intervenções contrárias ao monumento e a tudo que ele
representava. Desta forma o monumento se transformou, ou melhor, foi transformado
em um “outro monumento”; sua estética e seu sentido não se coadunavam mais com o
que foi originalmente pensado. A escultura de Roca, que poderia passar despercebida
em meio ao trânsito, a propagandas comerciais e a outros atrativos e dispersantes da
metrópole passou a chamar atenção pela sua “apresentação”, modificada continuamente
a cada ação ou protesto direcionado a este monumento.
A relação entre algumas obras de arte pública e o conflito que as coopta como
símbolo não é um fato isolado ou um “acaso”; tampouco esta é uma relação exclusiva
aos países que estiveram no trajeto da excursão. Ao voltar da viagem e após reelaborar
as ideias a cerca deste fenômeno social, foi iniciado um processo investigativo mais
aprofundado e minucioso sobre o monumento de arte pública, especificamente, sobre o
monumento comemorativo e o conflito. Constatou-se que existem diversos conflitos,
por diversas causas e com diferentes ações, mas que podem ser classificados como o
mesmo fenômeno social. Neste caso particular, a relação conflituosa entre o monumento
de arte pública, ou monumento comemorativo teria surgido após uma série de elementos
e situações que foram cruzando o meu caminho, mas que logo se tornaram o destino das
minhas caminhadas. O problema estava dado, entender em que circunstancias
determinados monumentos comemorativos de arte pública se constituem como
ferramentas de movimentos sociais para reivindicações em conflitos sociais com o
intuito de dar visibilidade a seus protestos.
Compreendi então que havia um problema de pesquisa bem delimitado e pouco
analisado sob esta ótica: entender porque determinados monumentos se constituem
como locais simbólicos para reivindicação e de conflito entre determinados grupos ou
segmentos da sociedade.
Os monumentos propostos que se adequaram a essas características foram: o das
„Bandeiras Negras‟ em Cuba; o monumento a Julio Argentino Roca, na Argentina; o
monumento a Colombo na Venezuela.
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A primeira hipótese é que o conflito precede (à utilização do) o monumento13,
sendo este usado como um marco simbólico para determinado movimento. Sendo assim
o conflito gerado a partir da inserção do monumento transforma o debate, torna-o físico,
palpável, próximo da população. Desta forma, antes do monumento entrar de fato como
“protagonista” no conflito, a questão de fundo, seja ela ideológica, religiosa, política,
social ou de outra natureza, preexiste (em alguma proporção).
O monumento pode ser o “responsável” pela propagação das ideias e sentimentos
envolvidos no conflito, daí a importância de entender a “leitura” que a população
envolvida (ou não) faz do monumento, que é utilizado como agente midiático e
propagador daquele, assim como também se faz necessário entender a utilização deste
monumento dentro das estratégias deste conflito.
Todo estudo está inicialmente amparado em três palavras chave: monumento (arte
pública), conflito social e revisionismo histórico. Por conseguinte, é preciso esclarecer
cada um destes temas para compreender os sentidos que eles assumem no decorrer do
trabalho. As representações artísticas do passado – os monumentos comemorativos
históricos – serão analisadas sob um olhar contemporâneo, afinal os conflitos em torno
do monumento ainda estão acontecendo; são parte de um processo em que as ações e
reações são, por si mesmas, as expressões do conflito.
Faz-se necessário ressaltar que não se trata apenas de uma reinterpretação de
monumentos construídos no passado, mas principalmente do “espírito” e da
complexidade da sociedade atual, seus conflitos e suas questões identitárias,
fragmentadas e descentralizadas. Estes conflitos dizem respeito ao entorno destes
monumentos, à cidade e seus trajetos, a tudo que isso simboliza. A questão identitária,
na contemporaneidade, torna complexas as relações e os conflitos sociais associados à
percepção dos monumentos comemorativos. Este estudo em específico foca no
continente Latino Americano, cuja relação com as origens étnicas e com seus
colonizadores é extremamente forte.
Nos demais países da America Latina o senso comum associa o fato de haver no
Brasil a maior floresta tropical, à existência de uma grande quantidade de povos
indígenas, ideia que não corresponde à realidade. A visão que se tem dos povos
originários no Brasil é extremamente conservadora e folclorizada, por tanto, excludente.
Aqui não é aceita a percepção de indígenas “ocidentalizados”, incorporados ao meio
13

Não antevem cronologicamente o monumento e sim, o monumento é inserido no conflito após este
estar em voga.
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urbano, por exemplo. Outro fator que contribui para a pouca expressividade de grupos
indígenas organizados e atuantes na sociedade brasileira é o seu resumido número: os
que se declararam indígenas, segundo o IBGE, em 2009 não representavam mais de
0,22 % da população em dados relativos.
Apesar das diferentes percepções sobre os povos originários há certa
homogeneidade no que se refere à situação dos indígenas no continente latino
americano. De acordo com o relatório de 2010 do Banco Mundial, mais de 80% dos
indígenas neste continente vivem na pobreza extrema. “Onde quer que vivam, os
indígenas tendem a ser os mais pobres entre os pobres'' (HARRY e HALL, 2010,
tradução nossa). O estudo diz que: “Existem aproximadamente 300 milhões de
indígenas no mundo. Eles compõem menos de 5% da população mundial, mas
respondem por cerca de 10% dos pobres” (Idem. Tradução nossa).
Enquanto no Brasil, especificamente, os movimentos sociais de militância,
vinculados a questões étnicas estão majoritariamente relacionados à identidade
afrodescendente14, no restante da America Latina estes grupos reivindicam os direitos
dos “povos originários” ou indígenas. Faz-se necessário ressaltar, entretanto, que o que
importa neste trabalho não é especificamente a natureza dos conflitos étnicos (podendo
estes ser étnicos, religiosos, políticos, dentre outros) e sim os conflitos sociais
encenados nos locais públicos simbolizados por monumentos comemorativos, como
veremos nos capítulos que se seguem.
Para se atingir os objetivos propostos, este trabalho foi divido em quatro
capítulos: no primeiro, “Da arte pública ao monumento comemorativo” será abordado
o papel da arte quando esta assume uma posição ativa dentro da sociedade, o que não
quer dizer, necessariamente, que esta possa ser considerada “engajada”. Nestes casos a
proposta da obra de arte não se resume simplesmente à estética, apesar de haver também
esta preocupação.
A obra que sai do mundo privado e vai para as ruas estabelece uma relação mutua
entre a “imagem” da cidade e os monumentos; ela pode ser considerada um elemento
abrangente dentro da sociedade, pois pode ser interpretada a partir de diversos pontos de
vista e sob vários aspectos, sejam estes estéticos, morais ou ideológicos.
14

Citamos o MNU (movimento negro unificado, surgido na década de 1970 em São Paulo como
embrionária dos movimentos negros no país. É importante salientar que conhecemos a existência das
milhares ONG existentes em todo Brasil, principalmente na região da Amazõnia Legal brasileira que
abordam ou estão relacionadas a questão indígena, no entanto as mesmas, mesmo sendo numenricamente
expressivas não dialogam ou relacionam-se de forma profícua com a sociedade civil não indígena. nao
havendo um número expressivo de organizações de militacias.

15

Existe uma extensa lista das diferentes ações e intenções das obras de arte pública;
desde as que são realizadas por iniciativa individual – por artistas muitas vezes
autônomos ou até anônimos – culminando nos grandes projetos de instituições,
empresas ou do Estado. A origem da encomenda conota, necessariamente, perfis e
ações diferentes no que diz respeito à relação entre artista e obra; contratante e público.
No segundo capítulo, “O bronze como mídia: do estático ao dinâmico ou o
conflito como alma do monumento”, veremos como o monumento de arte pública se
transfigura: de um objeto aparentemente estético ou até mesmo cênico postado na
cidade até adquirir uma faceta mais pedagógica e política da arte. O monumento
comemorativo assimilado pelo conflito social passa a exercer ora a função de antena
propagadora simbólica do conflito15 ora a função de para-raios, centralizando o foco do
movimento social. Para entender a ideia de conflito, partiremos do conceito de Georg
Simmel, que nos será útil como um relevante ponto de partida para compreensão de
conflito na sociedade.
Existe uma relação conflituosa entre a sociedade civil e o Estado em relação aos
monumentos públicos nos casos específicos de Argentina e Venezuela. No caso de
Cuba, por sua vez, fica demonstrado um conflito entre Estados, em que estão
envolvidos os Estado cubano e os Estados Unidos da América (EUA). Já no Brasil há o
que pode ser chamado de “hiato”, pelo menos no que tange ao uso de monumentos
como símbolos de tensões sociais subjacentes.
Esta discussão introduz o terceiro capítulo: “O conflito em torno dos
monumentos comemorativos no contexto Latino Americano contemporâneo”. Este
tópico é centrado no conflito estudado, o caso argentino do monumento a Julio
Argentino Roca, um ex-presidente empresta seu nome a ruas, avenidas e escolas de
todas as cidades do país.
É interessante ressaltar que a imagem de Roca é percebida por uns como
“modernizador do estado argentino” e por outros como um “genocida”. Esta percepção
ambígua não se aplica apenas à população em geral, mas também aos estudiosos do
tema, que divergem intelectualmente, a exemplo dos historiadores. É importante
salientar que o conflito não se configura apenas nestas contradições dicotômicas – até
simplórias, a primeira vista – mas também a partir da complexa configuração política,

15

O monumento em geral é assim utilizado quando coopitado pelos movimentos sociais organizados.
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ideológica, econômica e social que constitui as opiniões e as posições políticoideológicas não apenas dentro do conflito, mas também dentro da sociedade.
“Argentina: o conflito no monumento a Julio Argentino Roca” é o quarto
capítulo e traz como intento principal demonstrar os conflitos atuais, em escala mundial,
relacionando o lugar, seu poder de aglutinação e sua capacidade de propagação no que
se refere às causas dos movimentos sociais. Neste texto dissertativo pretende-se elaborar
os conflitos organizados por movimentos sociais que utilizam o monumento de arte
pública como elemento simbólico. Esta escolha se justifica por tratar-se de um conflito
contemporâneo, ainda inconcluso e com todos seus elementos sendo discutidos pela
teoria sociológica contemporânea.
Não é por tratarmos especificamente do monumento comemorativo que podemos
considerar este trabalho uma análise exclusiva desta tipologia artística. A hipótese
central desta pesquisa é a ideia da representatividade e significação que estes
monumentos assumem, e de como seu entorno torna-se um epicentro simbólico de
propagação e ações de conflitos. Tais aspectos extrapolam a utilização estética (estática)
e atingem uma interpretação simbólica (dinâmica). Em outras palavras, nosso interesse
não está centrado no monumento e sim no conflito gerado no lugar simbolicamente
marcado pelo monumento comemorativo e suas percepções divergentes.

17

CAPÍTULO I
DA ARTE PÚBLICA AO MONUMENTO COMEMORATIVO

Fonte: QUINO, 1981.
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Ars est celare artem16
(Provérbio latino)

“cada coisa neste mundo não é porventura
senão a sombra e o símbolo de uma coisa”
(Fernando Pessoa)

Como primeiro passo para entender o que é chamado aqui de arte pública e
compreender quais as características dos „monumentos‟ em questão, propõe-se a
utilização de autores desde os mais clássicos como Alois Rigel na obra “O culto
moderno aos monumentos”, de 1903; passando por Françoise Choay em “A alegoria do
patrimônio”; utilizando também a “Arte Pública17”, “Culturas Hibridas” e “A
Sociedade sem relato”, de Nestor Garcia Canclini; chegando até

o “Monumento

comemorativo e espaço público”, de Rodrigo Gutierrez Viñuales. Estas dentre outras
obras darão conta de diferenciar uma série de possibilidades e modalidades dentro do
que chamamos genericamente de “Arte Pública”.
Para isso, entretanto, é necessário compreender a etimologia da palavra para um
entendimento mais profícuo. Segundo Jacques Le Goff, a palavra “monumento”
remonta ao latim, monumentum:
O verbo monere significa „fazer recordar‟, de onde „avisar‟,
„iluminar‟, „instruir‟. O Monumentum é um sinal do passado
(...) o monumento tem como características ao ligar-se ao poder
de perpetuação, voluntária ou involuntária” (LE GOFF, 1990, p.
462).

Pode ser utilizada ainda uma definição pretérita, mas muito pertinente: a
concepção do termo cunhada por Alois Rigl em sua clássica obra “O culto moderno aos
monumentos. Assim o autor descreve o conceito:
Por monumento, no sentido mais antigo e primitivo, entende-se
uma obra realizada pelas mãos humanas e criada com o fim
específico de manter façanhas ou destinos individuais (...)
sempre vivos e presentes na consciência das gerações
vindouras. (RIEGL, 2008, P.23. tradução nossa).

Há um sem número de estudos que relacionam a arte e a sociedade, em diversas
linhas teóricas e/ou ciências distintas, entre elas a Estética, dentro da filosofia; a história
da arte dentro da história; a sociologia da arte na sociologia, e outras áreas menos
específicas.
16
17

A arte consiste em esconder a arte.
Arte publica, São Paulo: SESC, 1998.
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Apesar da imersão do trabalho em uma linha teórico-metodológica de cunho
sociológico, bibliograficamente foram utilizadas obras de todas as linhas que
contribuem para a elaboração deste estudo, que por sua vez buscará principalmente as
relações políticas/sociais deste envolvimento.
Visando compreender mais claramente esta perspectiva podemos citar Miguel
Chaia, que exemplifica as várias interpretações possíveis mesmo dentro da sociologia.
Segundo ele, uma destas linhas de pensamentos origina-se na obra de Karl Marx e tem
continuidade com importantes nomes da literatura cientifica como Theodoro Adorno,
Guy Debord e Fredric Jameson (CHAIA, 2007, p. 15). Ainda de acordo com Chaia,
“nestes autores a arte está relacionada a condições externas a ela; ou seja, a obra e o
artista encontram-se ligadas às condições socais” (Idem). Nesta perspectiva percebe-se
também uma ênfase na obra, portadora de qualidades e tensões “advindas tanto das
características propriamente artísticas quanto dos traços da sociedade” (Idem, Ibidem).
A segunda corrente provém do pensamento de Frederich Nietzsche e se desdobra
na produção de Antonin Artaud, Maurice Blanchot entre outros pensadores Franceses.
Esta corrente não se coaduna com a linha empregada neste trabalho, uma vez que neste
caso “ganha força a compreensão da arte num movimento interno em direção ao
sujeito, seja ele artista ou usufruidor” (Idem). Para Miguel Chaia, “o significado da
arte é marcadamente o de potencializar a vida, criando simbioses de difíceis distinções
entre artistas, obra, circunstância e vida” (CHAIA, 2007, p. 16).
Será tratada aqui a relação entre arte, conflito e sociedade, isso de acordo com
duas formas de atuação ou contribuição do artista: em um dos casos a participação é
mais ativa, em outra, é mais passiva. Existem algumas situações em que a arte e a
política (em um sentido mais amplo do termo) estão presentes, o que fica demonstrado
a partir da intenção do artista em ser intencionalmente, a exemplo de Picasso em
“Guernica”, Goya em “Os fuzilamentos de 3 de maio de 1808”, Glauber Rocha em
“Terra em Transe”. Segundo Joseph Beuys: “o uso estratégico que o artista faz de um
meio publicitário para veicular a ideia de uma revolução social ativada pelos poderes
transformadores da arte” (FARKAS, 2010, p. 8).
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Obra: Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808. 2,68 x 3,47 m. Museu do Prado, Madri - Espanha, autor:
Francisco Goya.

Hoje, dentro do que chamamos de arte pública encontramos uma variedade
infinda de formas de expressão, técnicas e possibilidades como a pichação, o grafite,
manifestações efêmeras, intervenções, obras anônimas, grandes estruturas monumentais
e até objetos em que o autor tem mais prestigio que a obra em si.
Toda obra, que se encontra em um espaço público e interage livremente com o
mesmo pode ser considerada uma obra pública.
Ela está tão acessível, quanto às propagandas (outdoors,
cartazes) e as sinalizações de trânsito, uma vez que geralmente
estão expostas nos percursos diários das pessoas, interagindo
em seu dia a dia e, muitas vezes, disputando espaço e atenção
com as diversas interferências sensoriais da cidade.
(MASAFRET, 2007, p. 17).

Se partirmos do pressuposto que toda arte é feita para o público, entenderemos
que toda arte é por natureza pública; entretanto, não estamos aqui trabalhando com um
universo tão extenso, ou seja, é preciso limitar e adequar às modalidades artísticas que
condizem com o fenômeno estudado. A definição de uma obra de “arte pública”,
segundo a enciclopédia de artes visuais do Itaú Cultural, obriga a considerar as
dificuldades que rondam a noção desse conceito:
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Seriam as obras que pertencem aos museus e acervos, ou os
monumentos nas ruas e praças, que são de acesso livre (...). O
sentido corrente do conceito refere-se à arte realizada fora dos
espaços tradicionalmente dedicados a ela, os museus e galerias.
Fala-se de uma arte em espaços públicos, ainda que o termo
possa designar também interferências artísticas em espaços
privados, como hospitais e aeroportos. A ideia geral é que se
trata de arte fisicamente acessível, que modifica a paisagem
circundante, de modo permanente ou temporário. (ITAÚ
CULTURAL. 2011)

A titulo de exemplo sobre a complexidade que envolve o tema, podemos citar
uma enquete da revista eletrônica Trópico18. O texto traz trinta e duas pessoas do meio
artístico (artistas plásticos, poetas, músicos e críticos de arte) que tentaram responder
objetivamente à pergunta: “O que é arte pública?” Respondendo à enquete, o músico,
poeta e artista visual Arnaldo Antunes afirma que a arte pública é necessariamente “a
arte que você não paga para ver” e ainda a “arte sem mercantilização”
(TRÓPICO; ANTUNES, 2002); já a artista Fabiana Barros 19 definiu a arte
pública não apenas como uma arte gratuita, mas também como algo referente a
seu local, seu meio e sua sociedade.
Há várias definições de arte pública. Antes, era só uma
escultura em uma praça e hoje é um movimento em si –
o que é mais complexo, porque implica em obras que se
relacionam interativamente com o público. Considero que
é a participação do visitante que faz a própria obra. (...) ,
ou seja, se define a partir da comunidade onde está, a
partir do visitante, de quem participar dele. Se está nos
Alpes suíços, em uma comunidade de camponeses, ele vai
adquirir um significado. Quando está com os ciganos na
periferia de Atenas, ele se transforma em outra coisa. A
definição, quem dá, é a comunidade em que o trabalho
está inserido. Se o espectador não vier, meu trabalho não
existe. Há uma postura social nisso. Acho que o trabalho
tem que ter um engajamento com a situação do mundo.
(TRÓPICO; BARROS, 2002) .

Entendemos os conceito “público” é uma categoria construida e abordada e
entendida de forma distinta por diversos estudiosos. A abordagem para entender o
conceito de público pede sua contraposição ao conceito de “privado”. No entanto a
relaçao entre ambos não é tao clara, ou pelo menos tão fixa como a primeira vista pode
nos apresentar. Isto ocorre por tais categorias estarem sugeitas a forças politicas, socias
18
19

http://p.php.uol.com.br/tropico/html/
Idem.
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e ideologicas correntes que segundo Chin -Tao Wu, ajudam a dar forma ao discurso
(WU. 2006, p.42). Em sua obra, “privatização da cultura” Wu, faz uma breve, mas
importante analise sobre este conceito que nos é crucial para entender nosso objeto de
pesquisa, Wu traz ali a discusao sobre a obra Ideology and modern culture20 de john
Thompson que segundo ela afrima que:
Há pelo menos dois significados básicos para essa dicotomia nas
modernas democracias ocidentais. Com base na teoria política
liberal, “público” refere-se ao domínio do poder político
institucionalizado, que é cada vez mais investido na autoridade de
um estado soberano. Neste sentido, “público” é sinônimo de
“estatal” ou “relacionado ao estado”. Por sua vez, o domínio
privado inclui atividades econômicas privadas e o domínio
doméstico. (WU. 2006, p.43).

É trabalharemos aqui com esta ideia de “público” uma vez que durante toda
pesquisa é neste sentido que os atores envolvidos elaboram seus discursos, embora em
alguns casos, o conceito de público esteja mais reduzido, em uma contraposição clara de
privado, sendo este último entendido como sinônimo de privação, ou ainda de limitação
de acesso. Como podemos perceber ainda na analise de Wu, mas desta vez a partir da
concepção de Raymond Williams, como destacamos:
Mas o “pouco” também pode ser definido por seu oposto
convencional: o “privado”. Como sugeriu Raymond Williams, o
sentido primário de “privado” em muitos usos diferentes é o de
privilégio, “participação ou acesso limitado”. Nesse sentido,
“público” significa “aberto” ou “à disposição do público”. (WU.
2006, p.43).

Partindo da concepção de “arte no espaço público”, existe uma infinidade de
possibilidades a exemplo da “Earth art”21, que poderia ser definida como a ideia de
fugir ao urbano ou à relação com a urbanidade. A Earth art se deslocou para fora da
cidade, assumindo o meio ambiente como seu material. Uma das obras mais conhecidas
é o quebra mar em espiral, de 1970, do artista Robert Smithson. No caso do “Site
works”, movimento iniciado na década de 1950, “os artistas vêm criando obras que
ligam especificamente a seu contexto, tirando a arte dos museus e levando-a para as
ruas e campos” (DEPSEY, 2006, p. 263).

20
21

THOMPSON, J. B. Ideology and modern culture. cambridge, Polity, 1990.
Também conhecida como land art ou earthworks, surgiu nos EUA no final dos anos 1960.
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As site works exploram os contextos físicos em que estão
inseridas, sejam galerias, praças ou o alto de colinas, de tal
modo que esses locais passem a fazer parte integral das próprias
obras. (DEPSEY, 2006, p. 263).

Sobre as diversas formas de ação e concepção no que se refere à arte do século
XX, principalmente no período pós-guerra, o artista visual e pesquisador Bené
Santana22 aborda em sua tese, como esta infinidade de propostas artísticas se
relacionam, ou melhor, se encontram no contexto dos grandes centros urbanos na
sociedade contemporânea.
É importante entender como as propostas artísticas
desenvolvidas pelas vanguardas, durante o século XX, sofreram
influências do grande e acelerado crescimento nos centros
urbanos. Os artistas passaram a redimensionar em suas práticas,
movidos pela relação entre o espaço e o individuo, elementos da
paisagem urbana como tema e reflexão nas suas obras. A cidade
tornou-se, pois, um elemento e objeto de estudo no campo das
artes visuais, sobretudo na arte contemporânea, a partir das
intervenções urbanas no espaço público com diferentes
interpretações, passando de certo modo a refletir como algo que
tem relação com o seu lugar. (SANTANA, 2010, p. 50)

A obra “Arco Inclinado”23 (n. 1939) (Tilted Arc) de Richard Serra é sem duvida
uma das obras mais emblemáticas das “Site works”. Dentro da arte pública, contudo,
existem dezenas de designações e possibilidades de expressão como o graffiti24, a
escultura viva, as esculturas em geral, os painéis, os cartazes, as instalações e outras
intervenções que são apenas algumas das formas de apresentação desta categoria
artística.
É importante salientar que distinguimos os conceitos de “Arte Pública” e
“Monumento comemorativo”. Conforme Nelson Brissac pode-se dizer que:
O que me interessa, no que podemos chamar de arte pública,
não é o fato de que ela se dê na rua. É primordialmente o fato de
que ela envolve um espectro maior de situações. E enfrentá-la
exige uma maior riqueza de aportes, um diálogo mais amplo,
lidar com um maior número de tensões do que no trabalho em
locais, institucionais ou não, já destinados a uma atividade
artística. (BRISSAC, 1998, p. 116).
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Nome artístico do artista visual e pesquisador acadêmico: Benedito Cardoso de Santana.
instalada em (1979) e destruída 15 de março de 1989.
24
Optamos por utilizar a grafia graffiti (do Italiano) ao invés de grafite (português) uma vez que a
significação do italiano remete a expressão artística enquanto a expressão brasileira remete tanto as
pichações quanto a arte, segundo artistas engajados nesta técnica.
23
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Esta pesquisa, por conseguinte, versa sobre um fenômeno que ocorre em uma
tipologia especifica de arte no espaço público: “o monumento comemorativo”, por si só
abrange um sem número de possibilidades de obras tais como ermas, bustos,
monumentos de corpo inteiro, equestres, esculturas, obeliscos, painéis entre tantos
outros.
Apesar desta diversidade de tipologias e finalidades podemos perceber
características comuns entre elas, a exemplo da finalidade comemorativa e do uso
político do poder estatal vigente. Estes monumentos também são geralmente elaborados
por artistas e possuem características específicas seja quanto à forma (equestre, erma,
busto, corpo, entre outras) ou quanto ao tema (militares, políticos, religiosos, dentre
outros).
Os monumentos públicos são encomendados ou sob a anuência do poder público.
São possíveis duas tipificações muito distintas para este objeto: a primeira pode ser
caracterizada como a “escultura artística”, que traz o nome do consagrado artista como
uma „grife‟ para a cidade e tem características estéticas e conceituais que evidenciam o
autor da obra. Estes casos ensejam, algumas vezes, controversas por conta de
discordâncias estéticas. A já citada obra de Richard Serra, Arco Inclinado (Tilted Arc)
pode funcionar como exemplo de polêmica que se transformou em batalha judicial: ela
foi retirada na calada da noite por provocar forçosamente o desvio dos pedestres na
Federal Plaza de Nova York, mesmo tendo sido adquirida via poder público. A retirada
da obra segundo o próprio artista foi arbitraria, e a espacialidade e obra não se
dissociam. O autor descreve o caso:
O governo dos Estados Unidos da América destruiu Tilted Arc
(...) exercendo os direitos de proprietários, autoridades da
Administração de Serviços Gerais (GSA) ordenaram a
destruição da escultura pública que a própria agência financiou
dez anos antes. A profanação derradeira seguida de cinco anos
de más interpretações, falsas promessas, julgamentos abertos à
mídia e as decepções dentro dos tribunais que ao final não só
permitiram ao governo destruir Tilted Arc como também
estabeleceram um precedente para a prioridade do direito à
propriedade sobre a liberdade de expressão e os direitos morais
dos artistas. (...) Uma vez que meu próprio depoimento no caso
da escultura tinha sido finalmente negado pelos tribunais
federais, (...) o administrador regional da GSA (...) e o principal
responsável pela campanha contra Tilted Arc, agiu
imediatamente para obter a remoção da escultura. Numa sinistra
sessão que durou toda a noite de 15 de março, equipes de
trabalho especiais se esforçaram para desmontar Tilted Arc,
brutalmente serrando e torcendo a peça. Finalmente, por volta
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de quatro e meia da manhã, Tilted Arc foi reduzida a matériaprima, para ser transportado e armazenado numa garagem no
Brooklyn, repetidamente aguardando relocação. 'Este é um dia
de regojizo', disse Diamond, 'porque a praça retorna ao povo
por direito'. (...) Diamond anunciou repetidamente que ele
planejou relocar Tilted Arc para um lugar alternativo. No
entanto Tilted Arc foi criada para um lugar e um único lugar.
Eu deixei isto claro desde o início. Quando eu soube dos
esforços para remover Tilted Arc em dezembro de 1984, escrevi
a Diamond e a Donald Thalacker, depois ao diretor do Art-inArchitecture Program, que originalmente financiou o trabalho.
Naquela época, disse, 'Eu quero deixar perfeitamente claro que
Tilted Arc foi financiado e projetado para um lugar
particular: a Federal Plaza. É um trabalho para um lugar
específico e como tal não deve ser relocado. Remover o
trabalho é destruir o trabalho'. Isto foi concluído. Tilted Arc está
destruído. (WEYERGRAF-SERRA, BUSKIRK; SERRA, 1990,
p. 3-4, grifo nosso).

Como percebemos, a obra de Serra é mais que um produto estético, é uma
proposta que discute a espacialidade, a urbanidade, o tempo, os trajetos e suas lógicas,
por tal motivo, a relocação da mesma segundo o artista, desvirtuaria a obra
transformando-a em “matéria prima”.
Outro caso notório é o do “Picasso de Chicago”, em que o famoso artista só cedeu
na elaboração e execução do projeto artístico após muita persistência dos gestores da
cidade, quando assim concebeu o monumento ilustrado que segue:

Da esquerda pra direita, Arco Inclinado de Richard Serra (n. 1939) no curto período que ficou instalada
na Federal Plaza de NY. E Escultura de Picasso no centro de Chicago. (Fonte: picassa).
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Além da Escultura Artística, quando prevalece o sentido de valorização da
“grife” e o seu teor estético, existe também outra categoria, a segunda tipologia acima
descrita: a dos “Monumentos Comemorativos”, cujas principais características são o
teor ideológico e a relação íntima com a história. Neste caso a questão estética é
apresentada de forma figurativa e em geral, realista. Rodrigo Viñuales, em sua pesquisa,
cita um texto encontrado em Cuba, de Leopoldo Torres Balbas (1937), sobre como
deveria ser tratado e construído um monumento comemorativo:
Um monumento comemorativo é fundamentalmente uma
obra artística destinada a produzir uma emoção instantânea
e sensível; levantada em meio às multidões e para elas, sua
linguagem há de ser elementar e primitiva, onde o
monumento possua beleza plástica, que seus volumes e suas
linhas estejam feitas de forma assertiva, que se harmonize com
o lugar que ocupa e que em forma simples e elementar (...) nos
recorde o personagem ou acontecimento a comemorar. (...)
Ademais, todo grande monumento há de ter um valor o mais
universal e eterno possível, estes simbolismos e estas alegorias.
(VIÑUALES, apud. BALBAS, 2004, p. 36. grifos e tradução
nossa).

Complementando e contemporanizando não apenas a ideia da arte pública, mas
especificamente do monumento comemorativo, Corrêa (2005) faz uma interessante
seleção de autores para sintetizar sua conceituação de monumento, conceito este que
aplicamos neste trabalho. Para Corrêa,
Os monumentos não são apenas objetos estéticos. São
intencionalmente dotados de sentido político, capazes de
„condensar complexos significados‟ (Rowntree e Conley, 1980,
PP 460) em torno de valores e praticas e, ao mesmo tempo,
atuar como „mecanismos regulatórios‟ de informações que
controlam significados (Rowntree e Conley, 1980, PP 465).
Neste sentido os monumentos podem ser vistos como textos
(Ducan, 1990, Livingstone e Harrison, 1982), associadas a
temas como poder, identidade e conflitos gerados por ambos
(CORRÊA, 2005, p.3).

A Arte Pública tratada nesta pesquisa é compreendida como representação
simbólica de algo maior (imaginário) que se pretende propagar; algo que pretensamente
“ensina” ou serve de exemplo (pedagogicamente) ao público que por ali transita. A esse
tipo específico de representação artística chamaremos de Monumento Comemorativo.
Trata-se de um patrimônio cultural da cidade ou mesmo país, cujo significado está
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ligado à sociedade, à cultura e às instituições. Como complementa Roberto Lobato
Corrêa, os monumentos comemorativos.
São intencionalmente dotados de sentido político, comunicando
mensagens associadas à celebração, contestação ou à
memorialização (sic), visando o presente e o futuro. São,
contudo, submetidos a diversas interpretações (CORRÊA, 2005,
p.5).

O tema “Monumento” já foi objeto de estudo em uma pesquisa anterior que
resultou no trabalho intitulado “A arte pública em Aracaju: seus espaços e símbolos25”.
Neste estudo o universo dos monumentos de arte pública foi tipificado. As obras de arte
públicas foram classificadas em algumas categorias cujas definições, por sua vez,
aumentam a complexidade do estudo ao criar mais variáveis e possibilidades de
análises.
Fez-se necessário perceber os diferentes usos a partir de um elemento
imprescindível ao estudo: a idealização e pertencimento da obra que evidencia as suas
intenções ideológicas e/ou usuais. Neste sentido pôde-se classificar a arte pública em
três categorias: a primeira, a arte pública espontânea; a segunda, a encomendada pela
iniciativa privada; e a terceira, a arte pública institucionalizada pelo poder público
(APIPPP)26.

1.1 A arte pública em suas três categorias.

De maneira breve pode-se afirmar que a arte pública espontânea tem
características similares às ouras duas categorias como, por exemplo, a relação entre o
espaço público e a obra. Não é o acaso que faz com que o artista (ou quem encomenda a
obra) posicione o trabalho naquele espaço especifico. Diversos fatores tendem a
contribuir para a escolha do local, geralmente uma localização privilegiada, com boa
visualização e um público transeunte relevante. Ainda pode ser considerado como
critério como a existência de um público expectador com o perfil que a obra quer
alcançar.
25

Monografia de pós-graduação em artes visuais pela UFS sob orientação do Dr. Frank Marcon.
O conceito de arte pública institucionalizada pelo poder público (APIPPP) já foi apresentado e
aperfeiçoado em apresentações, congressos e na monografia de pós-graduação em artes UFS. intitulada
“Arte pública em Aracaju: seus espaços e símbolos”. Orientador Dr. Frank Marcon, 2008.
26
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Para exemplificar, será utilizado um caso que pode dar uma visualização geral
desta modalidade de arte no espaço público: o britânico Banksy, da “escola do graffiti”,
não se limita a esta técnica, pois o que de fato caracteriza o seu trabalho é o meio
urbano. Suas obras possuem um forte teor ideológico anarquista e contestador. No
mosaico apresentado aqui não há uma miscelânea com a diversidade de seu trabalho no
que se refere a temas e técnicas e sim obras de um mesmo trabalho executado na
Cisjordânia. Tais ilustrações mostram a tônica provocadora e criativa de sua arte.
Realizado no muro que divide Israel da Cisjordânia, a obra consagra a mais antiga
plataforma da arte autônoma urbana: o muro.
Este é um muro “especial”, que faz menção ao muro que dividia a Alemanha
ocidental da oriental, “o muro da vergonha”. Ele segrega, ou tenta segregar os
mulçumanos dos judeus na região. Em diversos pontos da muralha, Banksy transforma
o cinza, a (in)transposição, a negação do horizonte de forma irônica: ele simula
passagens, janelas, portais para um “outro lado” imaginário com escadas, paisagens,
visões oníricas ou “possibilidades” de outra realidade, e que até o presente momento,
são improváveis, pois é imprescindível o fim do conflito entre os israelitas e islamitas.
O que Banksy e tantos outros artistas urbanos27 têm em comum não é apenas a
cidade como galeria, ou a efemeridade de suas obras, ou ainda a iminente possibilidade
de interferência em suas obras; é sim tudo isso, somado a uma grande liberdade de
expressão sem a intenção de agradar a um contratante ou lucrar imediatamente com a
obra. Isto é o que de maneira geral define a arte urbana espontânea, ou autônoma.

27

Como por exemplo, o grupo Vonia da Rússia.
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Fotos do site oficial do artista Banksy, local: Gaza - Cisjordânia 2005. Colagens e pintura, dimensões variadas.

1.2. Arte pública e iniciativa privada

Uma obra de arte pública encomendada por uma empresa ou mesmo um sindicato
relaciona-se, de forma geral, com dois aspectos: no primeiro destacam-se a história e a
ideologia do artista, bem como sua temática, que deve ser condizente com o perfil da
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instituição; no segundo, deve ser levado em conta o valor agregado que a obra vai trazer
à instituição, o que é dimensionado a partir do artista e seu status no mercado das artes.
No primeiro ponto, o contratante está interessado na relação do perfil entre a identidade
da instituição e a obra de arte; já no segundo aspecto, o interesse é o capital social28, ou
em outros termos, o valor que a obra agregará a instituição, sendo este não apenas um
simbólico, mas também econômico.
Um exemplo que ilustra as características da arte pública é quando a obra é
encomendada pela iniciativa privada. Este exemplo, entretanto, pode também ser
considerado um “anti-exemplo”, pois trata de uma situação em que a encomenda acaba
não estabelecendo uma relação desejável entre o artista “consagrado” e o empresário
“renomado”. Existe um caso muito conhecido na história da arte contemporânea: tratase do mural de Diego Rivera29, encomendado pelo magnata estadunidense Nelson A.
Rockefeller que comporia o “RCA Building”, em Nova York. Com o titulo provisório de
– “Man at the Crossroads30”, o mural nunca chegou a ser concluído.
Entretanto pode-se perguntar: porque um artista, já naquele momento consagrado
por seus murais não apenas no México, seu país natal, mas também nos E.U.A, país em
que vivia, esposo da também artista plástica Frida Kahlo 31, teve sua obra destruída
propositalmente antes mesmo de sua conclusão? Este pode ser considerado o aspecto
(ou aspectos) que caracteriza(m) a “arte pública institucionalizada pela iniciativa
privada” (MASAFRET, 2007, p. 43); a saber, o conhecimento da biografia do artista e
do conteúdo estético ideológico de suas obras. Estas características são cruciais na
relação entre a obra (temática, conceito e estética), e a instituição patrocinadora ou
contratante.
Tais características são atributos fundamentais para uma instituição privada32 que
pretende encomendar uma obra de arte. A obra neste sentido estará alinhada ao perfil, à
imagem, ao ideário da instituição e esta, por sua vez, possui uma relação com seu
público consumidor. Em suma, há uma relação de interesse entre todos os lados, em que
28

O conceito de „capital social‟ é utilizado de forma distinta por diversos autores e diversas ciências,
como a economia e a sociologia por exemplo, trazemos como base do que entendemos como capital
social a proposta por Pierre Bourdieu que afirma sobre o conceito: “o agregado dos recursos efectivos ou
potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de
conhecimento ou reconhecimento mútuo (...) os benefícios angariados por virtude da pertença a um grupo
são a própria base em que assenta a solidariedade que os torna possíveis” (Bourdieu, 1985, p. 248-249).
29
Juntamente com Orozco e Siqueiros, Rivera (1886 – 1957) foi um dos maiores nomes da arte muralista
Mexicana.
30
Homem numa encruzilhada. Tradução livre do inglês.
31
Até então sem grande projeção artística.
32
Não apenas uma instituição privada, mas a com este perfil traz exigências especificas a ela e seu perfil.
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o “consumo” da obra não se limita ao “consumo da imagem” da obra, mas estabelece
uma importante relação de interesses neste sentido.
Neste caso, o momento histórico (1932-34) era o do inicio da recuperação do
“crack da bolsa” de nova York em 1929, período também conhecido como a depressão
de 1930. Com a política de recuperação do “New Deal”
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uma forte disputa político-

ideológica se iniciava, e os movimentos totalitários começavam a eclodir por toda a
Europa – na Alemanha com Hitler, na Itália com Mussolini, com Salazar em Portugal,
com Francisco Franco na Espanha além de Stálin na União Soviética. Os Estados
Unidos, por sua vez, representavam o regime libreal-capitalista, abertamente rivalizado
pelo comunismo científico soviético, ideologia com a qual o pouco flexível de Rivera
simpatizava. A sua personalidade, notadamente engajada nos ideais socialistas,
demonstravam uma aparente inadequação à ideologia do contratante, fator que
evidentemente determinou o fim trágico do mural.
Aliadas à sua ideologia, as obras de Diego Rivera já eram conhecidas e
reconhecidas como obras de arte que utilizavam os símbolos do discurso socialista, e
versavam sobre a opressão e a exploração do proletariado pelo capitalismo. Seus murais
utilizavam também imagens dos povos originários, suas culturas, além de divindades
latino-americanas.
A elaboração de um mural com as dimensões propostas é sempre um trabalho
demorado. Rivera passou a elaborar a sua obra com as fisionomias de personalidades
vistas como heróis e intelectuais para os comunistas, personas non gratas para a
ideologia capitalista, o que foi entendido como uma grande provocação do artista.
Rivera incluiu no mural figuras como Karl Marx, F. Engels, Lênin e Trotsky.
Evidentemente, não só Rockefeller34 – personificação do capitalista estadunidense bem
sucedido – não aceitou bem a proposta de Rivera como também a sociedade
estadunidense, o que levou ao cancelamento da encomenda.
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Franklin Roosevelt, o plano de recuperação econômica após a quebra da bolsa de Nova York, em 1929
que dentre as diversas ações o controle do governo dos preços de diversos produtos industriais e
agrícolas; a concessão de empréstimos aos agricultores; um grande número de obras públicas para
alavancar o emprego e a criação do seguro desemprego. Medidas que visavam fortalecer a indústria,
agricultura e o consumo interno atravez do emprego e renda.
34
A obra foi substituída por uma grande pintura em tela do artista inglês Sr. Frank Brangwyn (18671956).
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Mural “Man at the Crossroads”, Diego Rivera, 1932-34. Fonte: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
México - Old Stage Studios, Gualala, C.A.

Ao tratar da obra de arte pública institucionalizada pelo poder público o quadro se
amplia: encontramos elementos da pedagogia do Estado para contar sua história,
fortalecer ou demonstrar um determinado ponto de vista, evidenciar figuras, instituições
e ações relacionadas ao poder, seja ele político, religioso, econômico.

1.3- Arte pública institucionalizada pelo poder público (APIPPP)

A arte pública institucionalizada pelo poder público (APIPPP) é aquela em que
está evidenciado, no monumento, o discurso oficial do Estado (seja municipal, Estadual
ou Federal). Esse tipo de representação artística tende a aproveitar elementos simbólicos
já existentes sejam estes históricos ou inteiramente “novos”. É nesta segmentação da
arte pública que percebemos os espaços nas suas diferentes formas de abordagem do
discurso, seja ele alegórico e/ou ideológico (MASAFRET, 2007, p. 42).
Na APIPPP a ideia de público está referenciada sob dois aspectos: tanto na sua
localização espacial – espaços/lugares públicos – quanto no seu pertencimento – é uma
obra de arte pertencente ao Estado, logo, um patrimônio público. Esses aspectos são
evidenciados de forma a atribuir uma ideia de reconhecimento ao Estado. Portanto, a
principal característica da arte pública institucionalizada pelo poder público (APIPPP) é
a inserção da figura do Estado como contratante na aquisição ou produção da obra.
Sendo o Estado detentor da obra, há a possibilidade de interferência deste no que
se refere a espacialidade onde a obra ou monumento será abrigado, bem como no que se
refere à sua representação simbólica e estética. Esta interferência da instituição na arte
pública, inevitavelmente, sempre ocorrerá. No âmbito menos “agressivo” desta
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ingerência, o artista não é cobrado nem influenciado a respeito do conteúdo da obra.
Assim, “o artista permanece antes de tudo um conformista: há assuntos que não pode
tratar e outros que lhe são impostos" (BASTIDE, 1979, p. 9).
O conceito de Arte pública institucionalizado pelo poder público (APIPPP),
relaciona as obras de arte pública e seu significado institucional a seu espaço e tempo
(social); no caso do trabalho citado, remonta à cidade de Aracaju, capital do estado de
Sergipe-Brasil. Neste sentido, entende-se a APIPPP como aquela obra de arte
encomendada35 pelo governo e que possui características especificas que se relacionam
com o contexto da obra e com o público.
Como pode ser percebido a APIPPP aproxima-se do sentido da arte publica
institucionalizada pela iniciativa privada quando entendemos que em ambas existe uma
intermediação entre a instituição, a obra e o público, consolidando assim um perfil
condizente entre a obra (e artista em alguns casos) e a ideologia da instituição
contratante. No entanto, na APIPPP, por tratar-se de uma obra encomendada sob a
vigência de um poder público democrático, a obra de arte adquire status de bem público
e tende a trazer consigo, ao menos em tese, um viés mais democratizante e plural.
Um primeiro ponto a ser salientado é que a obra de arte encomendada, seja qual
for a instituição contratante, possui em geral, determinações que implicam em uma
adequação ou normatização da obra de arte em seu conteúdo simbólico e/ou estético.
Nesse caso a obra terá um conteúdo adequado ou até determinado pela instituição.
Quando tratamos do poder público, a sociedade adquire a função de âmbito de
abrangência, sempre complexo e amplo. Desta forma, é na APIPPP que se pode
perceber mais claramente a prevalência dos símbolos relacionados a um sentido político
e social (MASAFRET, 2007, p. 48). Esta arte pública, ou mais especificamente, o
monumento comemorativo, é uma forma de comunicar, e como tal só pode ser
carregado de todos os elementos políticos e sociais envolvidos nesta relação.
Existe um exemplo histórico relevante, possivelmente um dos mais antigos da
história ocidental, aqui chamado de “Mudanças de cabeças”. O anfiteatro Flavio,
conhecido hoje como o Coliseu de Roma é certamente um dos maiores símbolos do
tempo do império. No entanto, em frente a este imponente prédio construído por
Vespasiano entre os anos de 70 e 80 DC, estava localizado o igualmente grandioso

35

Encomendada, patrocinada, financiada, ou ainda tendo o poder publico cedido o espaço ou tendo
qualquer vinculo de ligação e responsabilidade pela obra em questão.
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Colosso de Nero, confeccionado com bronze dourado, atingia 30 metros de altura e
representava o Sol; sua cabeça, entretanto, reproduzia o rosto do imperador Nero.
Mais tarde, na gestão do imperador Cómodo36 (180-192 DC) a cabeça foi trocada
e passou a reproduzir um Hercules cujas feições lembravam o mesmo Cómodo. Este
exemplo, apesar de remoto em sua data, é atual no que se refere à conduta dos usos
simbólicos do poder representado publicamente; é também um exemplo contemporâneo
no que se refere ao uso do poder nas artes voltadas às massas (aos usos simbólicos da
obra de arte financiada pelo estado tendo em vista a repercussão pública). A APIPPP
pode ser considerada então a representação simbólica e pedagógica de uma ideia de
Estado ou de um perfil de gestão produzido pelo próprio Estado. Entende-se, portanto
que a APIPPP é a “secção37” de maior relevância para esta pesquisa.
Outros dois exemplos pertinentes são os da igreja católica apostólica romana,
quando na Europa, em seu período áureo, Estado e a religião estavam integrados com a
propaganda fide38; e o da revolução russa, que criou uma estética própria e proibiu a
representação de qualquer tema não vinculado à ideologia soviética.
Imaginemos então a força e o poder de uma obra de grandes proporções, em praça
pública, hoje. Percebamos que esta obra não fora construída e posicionada ao acaso, há
um sentido embutido na escolha da localização. De forma objetiva ou mais difusa, o
monumento é um discurso político e tem com isso a pretensão de transmitir uma
mensagem, seja ela direta ou subliminar. Se estas obras na contemporaneidade, com
toda interferência e “competição” visual/ambiental das grandes cidades (cartazes e
letreiros de neon entre outros) já nos chamam tanta atenção, imaginemos o impacto
delas e a carga de suas mensagens no século XIX ou no inicio do século XX.

1.4 O monumento comemorativo e o conflito.

Já entendemos o que estamos tratando aqui como monumento comemorativo e
sua relação com as artes e as cidades no sentido político, social, ideológico, histórico e,
porque não, estético. A importância do recorte metodológico para a compreensão do
36

Marco Aurélio Cômodo Antonino, filho do Imperador Marco Aurélio. Quando seu pai morreu, ele
estava com 19 anos e após ser aclamado Imperador, mudou seu nome para Lucio Vero Aurélio Cômodo.
37
Do que estamos tratando aqui como arte pública na contemporaneidade.
38
O termo em si, origina da Sagrada Congregação Católica Romana para a Propagação da Fé (sacra
congregatio christiano nomini propaganda ou, simplificando, propaganda fide).
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monumento classificado como uma APIPPP reside no foco central desta pesquisa, que é
a relação entre o monumento comemorativo e os conflitos sociais.
Não apenas na America Latina, mas em todo mundo, e não apenas na
contemporaneidade, mas em toda história da humanidade, o monumento público como
símbolo tem sido alvo, epicentro e até mesmo servido de inspiração para conflitos
étnicos, sociais, ideológicos, religiosos de toda sorte.
Um caso exemplar desta relação aconteceu na Europa, mais especificamente na
noite de 27 de abril de 2007. O governo da Estônia, sob protesto de parte da população,
retirou um monumento do final da segunda guerra39, que se localizava no centro da
capital, Tallinn40. Este monumento homenageava os soldados soviéticos caídos em
batalha contra o exército nazista. O incidente, ao contrário do que poderia parecer – uma
simples retirada de monumento – na realidade, estava carregado de simbologias e
motivações ideológicas.
A retirada do monumento foi efetuada às vésperas do dia do aniversário da vitória
da Rússia sobre a Alemanha nazista. O episódio, como conflito, cresceu
exponencialmente chegando a tomar proporções diplomáticas entre a Rússia e Estônia.
O New York Times classificou o evento como “a primeira guerra no ciberespaço”.
Segundo as autoridades da Estônia, a Rússia teria ordenado (ou grupos nacionalistas
russos o teria feito) uma retaliação à remoção da estátua. Tais ataques foram
classificados como “uma agressão russa” devendo o fato, portanto, estar no “topo da
agenda da cúpula União Europeia (...) em Samara, na Rússia”41.
Todo celeuma criado não foi de fato sobre a retirada do monumento e sim sobre o
que este representava e os valores e ideologias de cada lado envolvido no conflito.
Entretanto, o que seriam monumento e arte senão exatamente isso? A representação de
algo, um símbolo que resgata valores, ideias e posicionamentos ideológicos? A intenção
primeira do “soldado de bronze” era representar todos os soldados soviéticos caídos em
batalha contra o exercito nazista. Já para a Estônia contemporânea, este mesmo
monumento representava um marco da ocupação do antigo opressor. Assim como este
exemplo de conflito envolvendo um monumento comemorativo, poderíamos citar

39

O monumento, erguido após a importante batalha de setembro de 1944 naquela localidade: em suas
fundações estariam enterrados os corpos de pelo menos 12 soldados soviéticos que caíram em combate
conta os nazistas.
40
Encontrava-se na ladeira de Tinismiagui, no centro da cidade.
41
Informação retirada de Agência Terra.
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dezenas de outros correlatos, tanto na contemporaneidade quanto no decorrer da história
da humanidade.
Uma analogia cabível ao contexto da discussão é a obra da série “A traição das
imagens42” (1928 -1929) em que o artista Belga René Magritte pinta um cachimbo e
escreve logo abaixo “isto não é um cachimbo43”. Sem a intenção de elaborar aqui uma
análise ou interpretação minuciosa da obra, o que se pode aventar é que artista
provocou, de forma inovadora, o questionamento da imagem como “algo real” ou como
representação de algo.

Obra do artista René Magritte. Titulo: Ceci n‟est pás Le pipe. Ano: 19228/29 acervo do Los Angeles
County Museum of Art. OST, 60,33 x 81,12 cm.

Mais tarde Joseph Kossuth utilizou também a imagem de forma mais complexa ao
trazer a linguagem (e seus limites) e suas diversas vertentes na obra “uma e três
cadeiras44” de 1965. Nesta obra o artista apresenta a cadeira em três formas: escrita
(palavra cadeira com sua definição), material (a cadeira como objeto) e gráfico (imagem
fotográfica da cadeira). A cadeira, o cachimbo, ou ainda a personalidade figurada nos
monumentos comemorativos são apenas imagens que representam algo maior. Não são
simplesmente o que a matéria aparenta. Essas representações trazem no objeto

42

Do francês: La trahison des images.
Do francês: Ceci n'est pas une pipe.
44
Do ingles: One and Three Chairs.
43
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conotações de uma aura do que está retratado como “verdade”, como oficial. Onde há
bronze e granito, ver-se atos históricos e atitudes heroicas.
Neste tocante entendemos que os monumentos e suas relações com o ambiente
público simbolicamente utilizado, são elementos de grande relevância, pois servem
como estratégias eficientes para a propagação das ideias de determinados grupos da
sociedade que querem garantir visibilidade. Desta forma, para a maior eficácia das
estratégias de comunicação dos movimentos de reivindicação é importante a escolha de
“ícones” como elementos catalisadores e simplificados, que servem a uma discussão
mais complexa. Tal discussão não está no próprio monumento e sim na relação
simbólica contextualizada por uma ou mais partes envolvidas no conflito.
Em casos de conflito, o monumento é aproveitado (pelos envolvidos nos conflito)
como apelo midiático. Há assim um cooptação do símbolo, não necessariamente uma
inversão de sentido simbólico afinal o representado no monumento continua sendo o
mesmo, o que modifica é o entendimento da história, ou ainda a emergência da
possibilidade de grupos minoritários expressarem sua versão, até então marginalizada
dentro da sociedade.
Os movimentos sociais utilizam este símbolo para atrair a atenção e projetar
informações relativas às suas ações reivindicativas através de emissoras de TV, radio,
jornais, web-imprensa bem como blogs, sites de relacionamentos e demais meios de
comunicação. Assim eles acabam por divulgar ações políticas com foco no monumento
(leia-se ações dos grupos envolvidos no conflito). Tal divulgação pode ser pautada por
conta do valor artístico do objeto ou por conta da sua representação histórica/social,
afinal, na contemporaneidade a ideia de monumento histórico embute uma forte
tendência preservacionista.
Todas as ações que pronunciam ou ameaçam o monumento chamam muita
atenção dos meios de comunicação e da sociedade em geral, desta forma, monumentos
“invisibilizados” que são anexados a conflitos passam a ter uma grande projeção de sua
imagem, outrora adormecida.
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1.5- Espaço ou lugar? O que são e onde estão os monumentos comemorativos
de arte pública?

O monumento comemorativo de arte pública pode ser compreendido como um
objeto ao mesmo tempo simbólico e espacial, definição que recai na delimitação
conceitual de “espaço” e “lugar”, habitual na sociologia urbana. Entender e diferenciar
estes conceitos é importante para delimitar o objeto deste trabalho de forma coerente no
que compete a seu entendimento sociológico.
Para entendermos tais conceitos utilizamos a obra “Usos e contra-usos da
cidade” de Rogerio Proença Leite, que descreve:
A distinção entre espaço urbano e espaço público pode ajudar a
reconhecer quando estamos lidando com uma simples
configuração espacial da cidade e quando podemos estar diante
de lugares. Por lugares, estou entendendo aqui uma
determinada demarcação física e/ou simbólica no espaço, cujos
usos qualificam e lhe atribuem sentidos diferenciados,
orientando ações sociais e sendo por estas delimitado
reflexivamente. (LEITE, 2007 p.284).

Portanto, o monumento comemorativo de arte pública é acionado por grupos que
o utilizam como elemento de suas ações, sejam elas pró ou contra o que está ali
representado. Tais ações qualificam não apenas o objeto mas também o espaço
atribuindo-lhe sentido. A elaboração das ações evidenciam o entendimento sobre os
espaços que se tornam assim lugares repletos de simbolismos.
É importante salientar que os monumentos comemorativos não possuem uma
fronteira que os diferencie do seu entorno. O monumento enquanto objeto tende a
compor o espaço, que se torna fluído, podendo variar de acordo com os usos dos grupos
que os simbolizam, que os ativam enquanto lugar. O Monumento a Colombo, na
Venezuela, está localizado em um parque; em Cuba, o monumento das bandeiras
negras está disposto em um complexo frequentado por grupos de jovens que são
expectadores de shows e mobilizações políticas; na Argentina, o monumento a J.A.
Roca encontra-se em uma diminuta praça, no meio de uma avenida. No caso deste
último exemplo, o espaço foi ativado simbolicamente, utilizado como ponto de encontro
e epicentro do conflito que envolve diversos interesses e grupos. Finalmente, o
monumento às Bandeiras, em São Paulo, configura-se apenas como um espaço de
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visitação turística, sem maiores ações, sendo a simbologia do monumento transcendente
ao espaço. Para reforçar a ideia de lugar, retomamos Leite, que pronuncia:
(...) um lugar implica a existência reconhecida, reflexiva e
compartilhada entre uma demarcação espacial e ações
simbólicas, de modo que o espaço só se torna um lugar
mediante as práticas sociais que lhe imprimam sentidos
(LEITE, 2007 p.293).

Os lugares aqui tratados estão envolvidos em uma relação de conflito social,
portanto, podem ser significados por diversos grupos de diferentes formas, que
adquirem, inclusive, entendimentos divergentes. Este conflito, exposto a partir do lugar,
pode configurar-se como um conflito dentro do conflito, que assume o domínio
simbólico do objeto e do lugar.
Este domínio do espaço é extremamente complexo uma vez que nele se inserem
diversas variáveis como, por exemplo, o pertencimento oficial “do lugar” e “do
monumento”. Em todos os casos estudados, os monumentos estão submetidos aos
cuidados do Estado. Sob sua responsabilidade está a manutenção e preservação do
mesmo. O Estado também detém o domínio visual e até a “aura do espaço” por ele
construído/encomendado. Quando um espaço é tão dominado por um grupo tende a
anular as intenções de outro grupo, repelindo-os até.
Assim percebemos que os locais onde estão os monumentos comemorativos estão
fixados mais que em seu ambiente geográfico; eles estão imersos em um meio de
relações sociais intensas.

1.6 Metodologia

Dentro

de

um

número

especifico

de

possibilidades

de

monumentos

comemorativos foi imprescindível delimita-los a partir de critérios bem definidos. O
primeiro deles é a contemporaneidade dos conflitos, que nos casos aqui investigados –
espaço temporal de execução da pesquisa – acontecem entre 2004 e 2010.
Estes conflitos poderiam estar relacionados a questões das mais diversas
motivações: étnicas, políticas ou religiosas. Poderiam ser aqui apresentados de acordo
com estas motivações isoladamente, em cada conflito, ou mesmo reunindo varias delas
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em um mesmo fenômeno. Tais conflitos sociais, entretanto, serão simbolicamente
representados pelo mesmo monumento em cada caso pesquisado.
Os monumentos passavam por conflitos relacionados a questões distintas, mas
deveriam ter uma unidade que os agrupassem, ou seja, os fenômenos a serem estudados,
mesmo apresentando ações e condutas distintas em seu cerne de atuação deveriam
representar unidade enquanto fenômeno social.
Não há neste trabalho nenhuma intenção de fazer uma análise comparativa entre
os conflitos ou entre monumentos que serão abordados (que por si só são singulares),
nem de formatar leis sobre o conflito e sua relação com os monumentos comemorativos.
A intenção aqui é analisar isoladamente cada caso45 com ênfase no monumento a Julio
Argentino Roca, em Buenos Aires. Para tanto foi elaborada uma metodologia de
pesquisa qualitativa que leva em conta três elementos: o contexto, a história (ou a
diacronia) e a mudança social.
Foram realizadas algumas pesquisas exploratórias46 em que os dados mais
elementares foram coletados; tais incursões ocorreram entre 2006 e 2007. Após esta
etapa embrionária uma extensa pesquisa foi realizada, principalmente em agencias de
noticias internacionais como REUTERS, BBC, EFE, AFA; jornais também de alcance
internacional como „The New York Times‟ e „Washington Post‟, além de sites
jornalísticos e oficiais (governamentais) dos países palco dos conflitos tais como: no
Brasil, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo; na Argentina, „El Clarin‟ e
„Página/12‟; em Cuba, „EcuRed‟, „Granma‟ e „Juventud Rebelde‟ e na Venezuela o
„Aporrea‟.
Com as multi linguagens utilizadas nos meios de comunicação contemporâneos,
não apenas os textos e fotos, todavia, as imagens de vídeo dos conflitos postadas pelos
noticiários e pelas „redes sociais‟ assumiram posicionamentos divergentes dentro do
conflito.
Na terceira etapa da pesquisa, a revisão bibliográfica, foram levantados textos
acadêmicos (artigos, monografias, teses e dissertações). Além da sociologia urbana e da
sociologia da arte, que se caracterizaram como as fontes fundamentais da pesquisa,
foram também agregados elementos teóricos não de segundo plano, mas paralelos, tais
como a semiótica, a ciência política a história da arte, a teoria da comunicação e a
antropologia, fundamentais no decorrer da pesquisa.
45

Como já mencionamos, os casos de Cuba, Venezuela, Brasil e especialmete a Argentina.
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Uma pesquisa bibliográfica não se limitará a um campo de
conhecimento particular, mas será gradualmente ampliada em
outros domínios, fecundando o primeiro, Esse procedimento
exige do pesquisador não apenas um aprofundamento de seu
campo de investigação, mas também um conhecimento dos
campos conexos (...) em ultima analise, a revisão bibliográfica
desempenha, na analise qualitativa, um papel ao mesmo tempo,
estratégico e teórico. (DESLAURIERS; KERISIT, 2008, p.
142)

Munido de informações sobre os conflitos, adquiridas por meio de uma extensa
pesquisa em periódicos, foi possível compreender diferentes versões dos agentes sociais
abrangidos, seu contexto, os parâmetros históricos utilizados e os grupos nele
envolvidos. Foram realizados ainda contatos via e-mail, com a finalidade de conhecer
melhor os integrantes e seus movimentos, o que abriu caminho para as entrevistas
realizadas in loco.
Assim foram estabelecidos também os primeiros contatos com as instituições
estatais responsáveis pela preservação e manutenção das obras em questão. Além da
imensa contribuição de alguns informantes que se tornaram chave na formação das
redes de contato, as discussões com o orientador e com o grupo de estudos47
instrumentalizaram a segunda fase da pesquisa, que previu uma nova visita a campo, já
com o roteiro de entrevistas definido.
Geralmente, para a coleta das informações, a pesquisa
qualitativa recorre à observação participante à entrevista. Estas
técnicas básicas se completam com o questionário, a fotografia,
os documentos audiovisuais (filme, vídeo), a observação dos
lugares públicos (...). Desejando vivamente recolher o Máximo
de informações pertinentes, os pesquisadores combinam,
usualmente varias dessas técnicas. (DESLAURIERS;
KERISIT, 2008, p. 140).

A análise central do estudo foi concentrada no caso argentino, do ex-presidente
Julio Argentino Roca. Este caso em específico contém atributos que se relacionam com
os demais exemplos citados – Cuba e Venezuela, além da breve análise do exemplo
brasileiro.

47

GEPPIP – Grupo de Estudo e Pesquisa dos Processos Identitários e Poder. Reúne pesquisadores que se
destinam a diferentes abordagens e estudos sobre identidades. O ponto em comum que alicerça o trabalho
do grupo é a compreensão da identidade como processo social eminentemente político.
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1.7 A imagem na construção textual.

Faz-se necessário explicitar um elemento importante na construção do presente
trabalho: a relação entre a imagem e o texto. O extenso trabalho de campo não se
limitou a entrevistas, visitas a institutos e escritórios estatais, mas incluiu também um
levantamento iconográfico. A investigação imagética é entendida nesta pesquisa não
apenas como complementar, mas como elemento crucial da pesquisa.
Em busca de uma analise mais ampla, como sugere Susan Sontag em sua obra
“Sobre Fotografia”, “a realidade sempre foi interpretada por meio das informações
fornecidas pelas imagens” (SONTAG, 2004, p. 169). Para Santaella e Noth na sua obra
“Imagem”, a palavra “teoria” contém na sua raiz a imagem pois “teoria”, na sua
etimologia, significa “vista”, que vem do verbo grego theorein: ver, olhar, contemplar
ou mirar (SANTAELLA; NOTH, 2008,p. 14).
Todos os monumentos citados nos capítulos três e quatro foram visitados, com o
intuito de apreender nuances importantes, não apenas no que se refere à questão estética
e representativa (o que poderia ser facilmente suprido através de fotografias), mas
sobretudo no que se refere ao registro imagético presencial da relação entre monumento
e seu espaço físico e social.
A imagem é aqui entendida e utilizada não como mera ilustração alegórica, mas
como elemento textual. Neste sentido, o acompanhamento in loco torna a fonte de dados
mais precisa em detrimento da análise meramente fotográfica, que é inevitavelmente,
mediada por terceiros. O recurso fotográfico é ferramenta imprescindível a este
trabalho. As imagens foram criteriosamente escolhidas em diversos bancos de dados e
também produzidas em campo.
As fotografias aqui elencadas foram situadas pensando no contexto. Nestes casos
elas funcionam como citação, ora reforçando o texto produzido, ora ressaltando, de
forma particular, aspectos importantes da investigação. Por esse motivo, alguns
registros visuais necessitam de um dimensionamento diferenciado e, nestes casos, os
diferentes tamanhos não estão relacionados à maior ou menor importância da imagem,
mas sim à mensagem proposta. „
Mesmo sabendo da importância da análise das imagens, há que se ter cuidado com
as interpretações, sempre suscetíveis a problemas de “neutralidade axiológica”, questão
que tende a se amplificar quando analisamos a imagem fotográfica ao invés do objeto
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em si. Boris Kossoy possui um vasto trabalho a respeito da representação fotográfica no
trabalho cientifico e se posiciona sobre este tema:
Assim como as demais fontes de informação histórica, as
fotografias não podem ser aceitas imediatamente como espelhos
fiéis dos fatos. Assim como os demais documentos elas são
plenas de ambiguidades, portadoras de significados não
explícitos e de omissões pensadas, calculadas, que aguardam
pela competente decifração. (KOSSOY, 2002, p. 22).

Para Kossoy, o potencial informativo das imagens poderá ser alcançado na
medida em que seus fragmentos forem contextualizados em seus múltiplos
desdobramentos (sociais, políticos, econômicos, religiosos, artísticos, culturais), que
circunscrevem no tempo e no espaço o “ato da tomada do registro da imagem” (idem).

1.8- Entrevistas e abordagens.

Os dados levantados e analisados levaram à elaboração de entrevistas
semiestruturadas, visando uma percepção mais próxima das intenções e dos discursos
que permeiam as vertentes do conflito. O que parecia ser, a principio, uma oposição
clássica entre duas partes48 na medida em que as entrevistas avançaram se transformou
em uma fragmentada disputa de intenções cujo foco é o mesmo: o monumento e a
significação que o monumento possui para aquela nação.
Não se pode descartar, contudo, a existência de dois polos aglutinadores
essenciais: o Estado, a quem o monumento pertence legalmente e que através de
Institutos específicos tem a responsabilidade de preservar e manter o patrimônio
nacional e, obviamente, os diversos grupos sociais organizados, que planejam,
propagam e executam ações variadas objetivando a retirada do monumento. Estes
movimentos pretendem também chamar a atenção da sociedade para “bandeiras” que,
segundo os mesmos movimentos, estão historicamente relacionadas à figura ali
representada.
Uma rede de informações e informantes acabou por expandir as linhas de atuação
e de interesses deste embate aparentemente dicotômico. Foram surgindo elementos
ligados a partidos políticos de esquerda, ações individuais, grupos efêmeros. Até dentro
48

Partindo da idéia simplória de conflito, onde há a percepçao apenas dois lados, como a bipolaridade do
mundo na guerra fria por exemplo, ou conflitos como guerras civis onde apresentam-se os lados do
Estado e Sociedade Civil opositora.
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do próprio governo, oficializaram-se ações como projetos de lei para a remoção do
monumento.

Como se já não fosse muito, as entrevistas realizadas 49 mostraram uma

diversidade imensa de motivações declaradas para este fim.
Para que as entrevistas não se limitassem aos discursos pensados e “ensaiados”
dos personagens vinculados diretamente ao conflito, elas foram estendidas para além do
engajamento político, ou seja, para os cidadãos não engajados que trabalham ou
frequentam o local de conflito. Resultados importantes foram alcançados, demonstrando
a grande complexidade do fenômeno, como veremos no decorrer do trabalho.

49

Vide Anexo I
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CAPÍTULO II
O BRONZE COMO MÍDIA: DO ESTÁTICO AO DINÂMICO OU O CONFLITO
COMO ALMA DO MONUMENTO.

Angel Boligan – 11/05/2008 - LEADERSHIP Cagle Cartoons, El Universal, Cidade do México.
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A dinâmica cultural, em suas complexas nuances, modifica não apenas as formas
de sociabilidade, mas também a percepção, o olhar interpretativo e estético da
sociedade. Na contemporaneidade, a sociologia observa a fragmentação destes olhares e
ações a partir do indivíduo descentrado (HALL, 2005). Entretanto, a percepção da arte
como elemento relevante para as dinâmicas sociais é relativamente recente nesta
ciência.
A sociologia passou a se interessar pelas expressões artísticas tardiamente, ainda
que Roger Bastide e Lalo creiam que “seu conteúdo é bem mais velho que seu nome”
(BASTIDE, 1979, p. 3). Anteriormente, os estudiosos da história e da filosofia já se
debruçavam sobre as diversas nuances do entendimento e das infindas problematizações
que a arte pode evocar na sociedade. Para Bastide:
Há muito tempo, portanto, já se percebera que a arte não é
simples jogo individual sem consequência, mas que, pelo
contrário, agindo sobre a vida coletiva, pode transformar o
destino das sociedades. (BASTIDE, 1979, p. 3).

Evidentemente Roger Bastide não se limita a pensar uma via de mão única,
impositiva no sentido arte para a sociedade. Para o autor, há uma relação mútua em que
“a arte é também um produto da vida coletiva” (Idem) e ela tem acompanhando – e por
vezes antecipado – a trajetória humana em todas as culturas para muito além de um
contexto meramente estético ou estilístico. Seu “surgimento”, fruto da racionalização e
da criatividade humana, representa a essência do que se entende historicamente como
sendo o símbolo máximo da transição do “homem animal” para o “homem cultural”.
A produção de cultura catapulta o animal para uma condição superior,
revolucionaria dentro da natureza. A produção artística vem descrevendo e
possibilitando a interpretações das culturas e sociedades do período neolítico até hoje;
muitas delas, já extintas, têm sua imaterialidade, modos de vida, política, economia e
tecnologias explicadas hoje a partir de fragmentos de sua produção artística.
O cientista social José Alcina Franch, em seu estudo sobre as diversas culturas e
suas relações com a produção artística diz que:
As artes, em qualquer tempo ou lugar, enquanto reflitam valores
culturais, desenvolvem o que poderia ser chamado “a imagem
valorativa” que a cultura tem de si mesma. Esta imagem pode
chegar a ser objetivada, de maneira que represente um
reforçamento simbólico de valores que reflete. (FRANCH,
2004, p. 61, tradução nossa).
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Nas sociedades contemporâneas a arte “ilustra”, em sua relação com a sociedade,
elementos complexos da cultura. É na arte, no objeto de arte e na relação interativa
deste objeto com a sociedade que diversos comportamentos se evidenciam; de forma
peculiar e, sobretudo útil, reescrever estas relações acaba por estabelecer elementos
passíveis de interpretação. Os valores, as poéticas, a estética, o trabalho, os arquétipos
sociais ou ainda, as classes sociais, dentre outros elementos, se evidenciam não apenas
na produção artística, mas principalmente, na relação direta entre a arte e sociedade.
Para Canclini, “as artes dramatizam a agonia das utopias emancipadoras, renovam
experiências sensíveis comuns em um mundo tão interconectado como dividido e o
desejo de viver essas experiências em pactos não claustrofóbicos com a ficção”
(CANCLINI, 2010, p. 10, tradução nossa).
Há um constante redimensionamento das concepções correntes sobre arte, o que
resulta, consequentemente, em um aprimoramento conceitual do termo. Por conta disso
é imprescindível uma posição objetiva acerca da arte, desde a sua conceituação (geral)
na contemporaneidade até a perspectiva adotada nesta pesquisa, afinal um artefato
artístico assume, neste trabalho, a função de objeto de investigação.
Existem obras de arte que independente de seu valor histórico, estético ou artístico
assumem um papel mais “expressivo” no que tange à interação com o público. Tais
obras podem representar, simbolicamente, uma sociedade (etnias, pátrias, heróis); tal
identificação pode estabelecer uma relação harmoniosa ou uma relação de conflito
social. Quando há uma relação de conflito, a obra de arte se torna alvo de ações de
negação da sua imagem ou de sua representação.
As representações simbólicas, nas sociedades contemporâneas, tendem a adquirir
alto grau de complexidade em razão da multiplicidade de possibilidades discursivas
resultantes da capacidade de mutação de suas interpretações. No caso aqui estudado, há
uma releitura da obra de arte em questão.
É importante salientar que o conflito é inerente às questões sociais, mas no caso
dos monumentos estudados, existe claramente um „ponto ótimo‟ de acirramento deste,
que evidencia um dos lados antes minoritários e/ou sem voz. Estes movimentos, por sua
vez, no contexto contemporâneo, adquirem outra conotação, mais ampla e plural. O
monumento passa a ser subvertido em seu significado e simbolicamente transforma-se
em algo negativo – ao menos para os grupos que se opõem à sua existência.
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Certos heróis do passado sobrevivem em meio aos conflitos que
se desenvolvem em qualquer cidade moderna, entre sistemas de
signos políticos e comerciais, sinais de transito e movimentos
sociais (CANCLINI, 2003, p. 300).

Quando se fala de conflito, percepção e sociedade, nenhuma forma de arte é tão
peculiar quanto o monumento de arte pública. Neste sentido, Nestor Garcia Canclini
propõe uma pergunta chave: “Que pretende dizer os monumentos dentro da simbologia
urbana contemporânea?” (CANCLINI, 2003, p. 291); para este trabalho, entretanto,
seria ainda mais pertinente a questão: como são interpretados, simbolicamente, os
monumentos na sociedade urbana contemporânea? A cidade é outra afinal, e
modificada em diversos aspectos. A velocidade, a competição sensorial das cores, os
símbolos, os sons, as placas informativas, os comerciais e os odores configuram, na
contemporaneidade, uma nova realidade.
Neste sentido, os monumentos comemorativos e seus símbolos foram criados para
funcionar em outra realidade, em outra cidade, em outra “alma” (citadinos e sua
percepção) e em outro “corpo” (cidade no contexto físico). Não apenas os aspectos
simbólicos e históricos, mas também o estético adquire outras interpretações e sentidos.
Nesta reelaboração da obra de arte o monumento comemorativo transforma nosso
objeto em outro, pelo menos no que compete a sua “aura” (o que externa o objeto,
criado culturalmente, fora do plano visível), ou seja, sua dimensão simbólica.
Ao mesmo tempo, a cidade e os espaços públicos comuns, por onde transitam
seus habitantes – que em sua maioria passam mais tempo em trânsito que em suas
próprias casas – é o “lugar” ideal para ações mobilizadoras e tornam-se assim palco das
manifestações públicas com audiência certa. Com as novas mídias e a cobertura da TV,
do rádio e da web, as informações das ruas chegam a nossas casas sem que precisemos
estar lá. Este é um fenômeno recente no que compete à celeridade entre o acontecimento
e a informação que chega ao espectador, fazendo com que seja mais cômodo interar-se a
partir da mídia e interagir através das redes sociais, minorando assim a participação
outrora massiva nas ruas.
Como diz Canclini, “As massas, convocadas até os anos 60 para expressar-se
nas ruas e formar sindicatos, foram sendo subordinadas em muitos casos a cúpulas
burocráticas” (CANCLINI, 2003, p. 286). Este uso político e social ao mesmo tempo
em que se fragiliza na presença das ruas se dinamiza nos meios comunicacionais
tradicionais como jornais e TV e não tradicionais, como as diversas possibilidades da
web.
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O uso massivo da cidade para a teatralização política se reduz;
as medidas econômicas e os pedidos de colaboração ao povo
são anunciados pela televisão. As passeatas, os atos nas ruas e
praças são ocasionais ou tem menor eficácia. (CANCLINI,
2003, p. 287)

Desta forma, para Canclini, a gradual perda do sentido da cidade como local de
manifestação pode ser atribuída à dificuldade da convocação popular por conta do
caráter das manifestações, “não rentáveis ou de duvidoso retorno econômico”
(CANCLINI, 2003, p. 287). Haveria nesta conjuntura uma menor visibilidade das
chamadas “estruturas macrossociais”; estas causas, segundo o autor, minoraram a
credibilidade dos movimentos sociais. Pode-se acrescentar a este fenômeno o
fulminante desparecimento da bipolaridade ideológica.
É importante salientar que o advento da celeridade da informação e da inserção
massiva das redes sociais no cotidiano das pessoas e dos movimentos sociais
(principalmente na democracia) não faz com que os movimentos de rua se extingam.
Por vezes são as redes sociais e as novas tecnologias de informação que acendem a
“centelha” propagadora das grandes manifestações de rua. Pode-se dizer, inclusive, que
as concentrações de manifestantes têm se tornado cada vez maiores em número de
participantes, mais frequentes e relevantes em importância política por causa do advento
das mídias sociais, como profere Ricardo Lemos50 em entrevista à Aliança Internacional
de Jornalistas:
A democracia, como tudo mais, já está sendo profundamente
transformada pelo turbilhão de novas mídias que se
disseminam. Cada vez que uma mídia nova surge, emergem
novos hábitos e práticas, alguns incontroláveis e outros
imprevisíveis. Foi assim com a imprensa, o rádio e a TV, que
mudaram profundamente a forma de fazer política. O mesmo
acontece agora. Só que, nos últimos quinze anos, as mudanças
nessa mídia, que começa a ganhar terreno cada vez maior
socialmente, foram muito profundas. Não dá para achar que a
democracia vai escapar das transformações provocadas por ela.
(LEMOS, 2011).

Em contrapartida, os novos movimentos sociais com suas novas “micro
ideologias”, modismos e interpretações fragmentadas da realidade consolidam-se na
utilização do local público, agora um espaço midiatizado. O local público configura-se
50

Ronaldo Lemos é diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e diretor do Creative Commons Brasil. É professor visitante na
universidade de Princeton (nos EUA), professor titular e coordenador da área de propriedade da Escola de
Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Fundador do Overmundo, pelo qual recebeu o
Golden Nica do Prix Ars Electronica na categoria Comunidades Digitais. Foi presidente do iCommons de
2006 a 2008, organização voltada ao compartilhamento de conteúdo online.
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como “palco” ou “cenário” das mídias como TVs, Rádios, Jornais e Web. Segundo
Canclini:
A emergência de múltiplas exigências, ampliada em parte pelo
crescimento de reivindicações culturais relativas à qualidade de
vida, suscita um espectro diversificado de órgãos porta-vozes:
movimentos urbanos, étnicos, juvenis, feministas, de
consumidores, ecológicos e etc. A mobilização social, do
mesmo modo que a estrutura da cidade, fragmenta-se em
processos cada vez mais difíceis de totalizar. (CANCLINI,
2003, p. 288).

Canclini em “Culturas Hibridas”, mais especificamente no capítulo dedicado aos
monumentos públicos intitulado “Culturas Híbridas, Poderes Oblíquos”, afirma que
para estes movimentos sociais/políticos, a reorganização do local público é
imprescindível.
A eficácia desses movimentos depende, por sua vez, da
reorganização do espaço público. Suas ações são de baixa
ressonância quando se limitam a usar formas tradicionais de
comunicação (orais, de produção artesanal ou em textos escritos
que circulam de mão em mão). Seu poder cresce se atuam nas
redes massivas: não apenas na presença urbana de uma
manifestação de cem ou duzentas mil pessoas, porém – mais
ainda – sua capacidade de interferir no funcionamento habitual
de uma cidade e encontrar eco, por isso mesmo, nos meios
eletrônicos de informação. Então, às vezes, o sentido urbano se
restitui, e o massivo deixa de ser um sistema vertical de difusão
para transformar-se em expressão amplificada de poderes locais
e contemplação dos fragmentos (CANCLINI, 2003, p. 288).

Entretanto, como sabido, não se trata de qualquer monumento público escolhido a
esmo; existem critérios, que em alguns aspectos são de fins práticos, como a questão
estética, o valor histórico da obra ou sua localização privilegiada. Outros elementos são
de natureza mais sutil, como a identificação da obra com um período histórico ou com
uma parcela da sociedade, os elementos simbólicos e como eles são vistos na
contemporaneidade (questões étnicas, éticas, sociais), ou ainda, os significados
completamente abstratos que os grupos reivindicadores atribuem a este espaço.
Para Nestor Garcia Canclini, este espaço51 ou objeto simbólico é fator importante
na propagação do movimento social e de suas reivindicações. Assim, o monumento tem
papel propagador de ideias dentro do conflito. Ele serve como “antena propagadora52”
dos ideais e das informações do movimento. Por isso entende-se que o conflito

51
52

Neste contexto, entendemos espaço como local como já conceituamos anteriormente no capítulo 1.
No sentido de publicizar, divulgar o movimento e suas intenções.
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anteveem ao uso do monumento, sendo este um vetor de suas ações, que pode ate
transformar-se em algo mais importante, simbolicamente, que o próprio movimento.
Nas palavras de Canclini:
A escolha do monumento ou praça chave seria então uma
espécie de antena que potencializa e midiatiza mais ainda o
evento. Em uma escala mais ampla, é possível afirmar que o
rádio e a televisão, ao relacionar patrimônios históricos, étnicos
e regionais diversos, e difundi-los maciçamente, coordena as
múltiplas temporalidades de espectadores diferentes.
(CANCLINI, 2003, p. 289).

Canclini crê que “a mídia se transformou, até certo ponto, na grande mediadora e
mediatizadora (vale a redundância) e portanto, em substituta de outras interações
coletivas” (Idem ibidem). Entretanto, o que se verifica nos casos analisados é que a
mídia (como propagadora e repercussora das ações) tem sido utilizada como estratégia
do conflito, mas a função do monumento envolvido no processo de conflito e de
miaditização não pode ser sublimado ou menosprezado. Existiria uma retroalimentação
que tem como ponto de partida o monumento utilizado como elemento simbólico, ou
como um demarcador identitário do conflito. Ainda nas palavras de Canclini “a cultura
urbana é reestruturada ao ceder o protagonismo do espaço público às tecnologias
eletrônicas” (CANCLINI, 2003, p. 290).
Segundo Eliseo Verón, participar é, hoje, relacionar-se com uma “democracia
áudio visual” na qual o real é produzido pelas imagens geradas na mídia (Idem). Sua
percepção pode ser classificada como radical porque define “participação” como algo
inteiramente relacionado ao meio “áudio visual da informação”. Existe como já foi dito
anteriormente, uma relação complexa, porem nítida, da inter-relação entre os três pontos
fundamentais: o movimento social ativo, o objeto do conflito materializado e a
veiculação pelos canais midiáticos. Neste sentido Canclini comunga com esta percepção
quando afirma que
Mais que uma substituição absoluta da vida urbana pelos meios
audiovisuais, percebo um jogo de ecos. A publicidade
comercial e os lemas políticos que vemos na televisão são os
que reencontramos nas ruas, e vice-versa: umas ressoam nas
outras. A essa circularidade do comunicacional e do urbano
subordinam-se os testemunhos da história, o sentido público
constituído em experiências de longa duração. (CANCLINI,
2002, p. 290)
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É intrínseco a este tipo de conflito social a relação entre a motivação do conflito,
o local de concentração do mesmo e a simbolização do local/objeto em sua
„resignificação‟. Ao mesmo tempo, o monumento é objeto das agressões e atenções que
sinalizam o que deve ser combatido. Este mesmo objeto é resignificado pelos
movimentos sociais como alegoria para propagar suas questões (pautas e
reivindicações). Neste sentido o monumento deixa de fazer referência ao herói, mas sim
ao “colonizador”, “branco”, “militar”, “oligarca”.

2.1. A resignificação dos monumentos imersos em conflitos: para-raios ou
antena de propagação?
Ao abordar a teoria sociológica clássica, pode-se ressaltar duas preocupações
evidentes: a primeira é o desafio de trazer discussões que não sejam tautológicas ou
repetitivas no âmbito das leituras sociológicas, já tão conhecidas, estudadas e discutidas;
e a segunda – levando em conta o sentido particularmente atribuído a este estudo – diz
respeito à grande responsabilidade de fazer o objeto dialogar com os fundadores do
pensamento sociológico, já tão esmiuçados, mas que ainda possuem vastas
possibilidades interpretativas. Para entender o que chamamos aqui de clássicos, citamos
Noberto Bobbio:
O pensador deve obter reconhecimento nestas três eminentes
qualidades: deve ser considerado como tal um interprete da
época em que viveu que não se possa prescindir da sua obra
para conhecer o „espírito do tempo‟; deve ser sempre atual, no
sentido que cada geração sinta necessidade de rele-lo e, relendoo, de dedicar-lhe uma nova interpretação; deve ter elaborado
categorias gerais de compreensão histórica das quais não se
possa prescindir para interpretar uma realidade mesmo distinta
daquela a partir da qual derivou essas categorias a qual aplicou.
(BOBBIO, 1998, p.114).

Evidentemente não seria possível e sequer necessário trabalhar aqui com todos
os autores clássicos da sociologia, não apenas pelo grande número de pensadores, mas
também pela complexidade teórica dos mesmos. Para tanto, fez-se necessário eleger um
aspecto, o conflito, que foi aqui abordado a partir das obras mais influentes ou
relevantes destes autores (e não apenas em seus trabalhos, mas também em textos de
autores contemporâneos que utilizam estes clássicos como referência).
Georg Simmel possui uma obra ainda pouco traduzida, conhecida e estudada no
Brasil. Ele foi uma das influências mais importantes para a escola de Chicago na virada
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do século XIX para o século XX; também foi o autor que mais se dedicou a análise do
conflito como conceito. Ele é, por muitos, considerado um ensaísta cuja teoria possui
uma linha fronteiriça entre a filosofia53 e a sociologia. Sua obra é composta por uma
grande diversidade de temas (escreveu pelo menos 20 livros e mais de 200 artigos),
desde “A filosofia do dinheiro” (1900) até “A metrópole e a vida mental” (1907).

2.1.1 O Conflito como processo gerador das interações sociais

Antes de qualquer coisa faz-se necessário esclarecer porque mobilizar estes
autores e a ideia de conflito. Afinal, que relevância este conceito tem para as ciências
sociais e o que se entende por conflito?
O conflito, não como conceito sociológico, mas como substantivo, pode ser
entendido como “falta de entendimento entre partes, enfrentamento que pode ser físico
ou ideológico, divergência, oposição, antagonismo” (RUSS, 1994, p. 47). O conflito
pode estar vinculado a algo simples e corriqueiro do dia a dia ou a algo macro, de
âmbito bélico ou diplomático. O termo conflito, segundo José O. Alcântara Júnior em
seu artigo “Georg Simmel e o conflito social54” faz referência ao alemão,
„der Streit‟ em alemão, teve a sua versão para o português como
„conflito‟. O mesmo conceito, quando foi traduzido para o
espanhol, aparece como o substantivo “lucha”, o qual será
traduzido para o português como “luta”. A luta, em português,
possui uma conotação não reducionista e não ficaria a ideia de
conflito, a um acontecimento carregado de sentidos negativos.
Se este problema fosse, somente, um estudo etimológico da
palavra conflito, diríamos que a versão em português seria
simplificada e estreita. Portanto, pode-se aferir à tradução uma
intervenção sobre o conceito. (ALCANTRA Jr., 2005, p. 8).

2.1.2- Simmel: Conflito e Sociação

Considerado como um sociólogo de grandes virtudes, Georg Simmel foi criticado
por ter produzido trabalhos ensaísticos, de certo grau especulativo, que “flutuavam”
entre a filosofia e a sociologia. Na sua obra não se observa um conceito-chave que
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possibilite a identificação de um método baseado nas manifestações do real e que possa
ser aplicado a uma interpretação do global. Não há na obra de Simmel uma filosofia da
história que dê conta de compreender o passado, o presente e o futuro, diferentemente
da teoria elaborada por Karl Marx (VANDENBERGHE, 2005, p. 40).
Simmel abordou a sociologia a partir da análise dos fenômenos em um nível
“micro” (microssociologia). Ele entendia que os fenômenos sociais podem ser
compreendidos a partir de sua forma e de seu conteúdo, duas dimensões essenciais. É na
forma que reside à relevância do estudo sociológico, garantindo assim o rótulo de
sociologia formal.
Apesar da amplitude temática da obra de Simmel, a ideia do conflito assume um
papel importante no universo da sua produção teórica. Para ele

a sociologia está

pautada não apenas no individuo de forma isolada nem na sociedade como um todo: o
objeto de interesse sociológico se encontra na interação entre estes dois polos. Desta
forma, o foco da teoria simmeliana é a interação entre estas duas “extremidades” que
constituem a matriz fundadora da interação social.
Simmel parte da perspectiva de que a sociedade é uma relação de interações
entre indivíduos cujo conflito é parte constituinte. Esta ideia não se restringe ao
pensamento simeliano, naturalmente. No inicio do século XVI já encontramos traços
deste entendimento na obra de Nicolau Maquiavel. Em artigo que se debruça sobre o
tema do conflito na obra de Maquiavel, José Luiz Ames afirma:
O conflito não é, para Maquiavel, equivalente ao caos ou à
desordem, mas está na base da ordem. Contudo, a ordem é apenas
uma possibilidade e não uma necessidade, de sorte que o conflito
contém uma potencialidade ambivalente de produção de ordem e
de desordem. (AMES, 2011, p.24).

O que difere substancialmente a ideia de conflito em Simmel para diversos
autores – entre eles Maquiavel – é que para aquele o conflito está relacionado à ideia de
interação social.

2.1.3- A construção simmeliana da ideia de conflito a partir dos conceitos
indivíduo, liberdade e sociação.

Para Georg Simmel a sociologia deve ater-se às dimensões ou aspectos dos
fenômenos sociais e não tentar buscar uma “totalidade” discursiva, o que graças à
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nítida influência neo-kantiana demonstra-se impossível. Como propõe Vandenberghe
sobre a influência kantiana na obra Simmel, o real é inesgotável, não se pode descrevêlo como ele é, uma realidade, porque não se pode descrevê-lo em sua totalidade.
(VANDENBERGHE, 2005, p. 45). Desta maneira, o enfoque central da análise
sociológica de Simmel situa-se especificamente na esfera da interação do grupo,
distanciando-se dos conteúdos puramente subjetivos e individuais.
A construção dos tipos sociais é compreendida a partir da interação humana, das
posições sociais dos agentes e de suas interações como pronuncia Fátima Tavares em
seu artigo “Schutz e Simmel: sobre os dilemas da condição social do estrangeiro”.

Toda a associação humana manifesta forças contraditórias,
encontrando-se imiscuída na luta entre harmonia e desarmonia.
As tensões presentes em todas as esferas (individual, grupal,
social), bem como entre as esferas, encontram-se no âmago do
jogo social, proporcionando a decadência de formas de
interação já cristalizadas e ascensão de novas formas.
(TAVARES, 2001, p. 4).

Desta forma, podemos entender que o conflito é um elemento crucial para a
ideia de sociedade em Simmel, mas é preciso entender antes a construção da teoria
simmeliana a partir de algumas categorias e conceitos expressos em seus trabalhos. Tais
conceitos fundamentam e esclarecem a construção da ideia de conflito em sua obra.
O primeiro conceito, ou conjunto inter-relacionado de conceitos são os de
“individuo”

e

“liberdade”.

Tais

noções

estão

associadas

ao

conceito

de

vergesellscaftung55, que aparece nas traduções brasileiras como “sociação” ou
“associação”. Este último conceito pode ser entendido como a forma pela qual os
indivíduos constituem uma “unidade” para suprir seus interesses.

A causa da formação da unidade social, com base nos
pensamentos mais simples está na ideia de que a semelhança e a
diferença são os princípios essenciais do desenvolvimento
externo e interno do ser humano; é como se cada
individualidade sentisse seus significados tão somente em
contraposição com os outros, a ponto de essa contraposição ser
criada artificialmente onde antes não existia (SIMMEL, 2006,
p.56).
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O conceito simmeliano vergesellscaftung, foi traduzido para o português com diferentes grafias, neste
artigo, utilizaremos a grafia “sociação”.
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Para Georg Simmel o conceito de “sociedade”, em seu sentido mais amplo,
constitui-se a partir da interação psíquica entre os indivíduos (SIMMEL, 2006, p. 15).
Em breves palavras, este seria o processo em que “círculos de indivíduos” estão ligados
entre si por relações mútuas e que assim se caracterizam como unidade.
A sociedade, para Simmel, é entendida como aproximações e afastamentos na
relação dos indivíduos entre si. O conflito, para o autor, não está vinculado a uma ideia
negativa, ao contrario; o conflito é imprescindível para a configuração social, mas pode
também causar “estragos” nas relações particulares. Desta forma, o conflito é um dos
caminhos para se conseguir alguma unidade – ainda que pelo viés da destruição de uma
das partes conflitantes.
Segundo Simmel a origem do conflito na sociedade esta associado aos elementos
dissociativos como ódio, inveja, interesses e necessidades, o que caracteriza desta forma
o conflito como algo estruturador, ou melhor, re-estruturador dentro da sociedade; e
necessariamente algo negativo.
Simmel concedeu ao conflito uma autêntica função social,
segundo ele, a sociedade tem, efetivamente tanta necessidade de
sociação como de competição. Longe de se confundir com uma
causa desastrosa de mau funcionamento, o conflito vem a ser
uma fonte de regulação que perpassa e estrutura grande número
de campos e de formas socais (famílias, partidos, indústrias,
igrejas etc.). (VANDENBERGHE, 2005, p. 119).

Georg Simmel enumera uma série de propriedades do conflito dentre as quais se
destaca o sentimento de “não se deixar esmagar completamente em uma relação
social”. O conflito como a explicitação de divergências internas; ou ainda, a
estruturação das relações coletivas, reforça e cria identidades sociais.
O conflito possui a capacidade de constituir-se num espaço
social, em que o próprio confronto é um ato de reconhecimento
e, ao mesmo tempo, produtor de um metamorfismo entre as
interações e as relações sociais daí resultantes. (ALCANTRA
Jr, 2005, p. 9).

Segundo Simmel, outro ponto importante a ser considerado como característica
positiva a respeito do conflito está na superação de limites e hiatos socialmente
estabelecidos. Para Simmel, a própria sociedade dá significado à interação entre
indivíduos e essa interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou da busca
de certas finalidades (SIMMEL, 2006, p. 59).
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Pode-se compreender por “finalidade” certos instintos eróticos, interesses
objetivos, impulsos religiosos, objetivos de defesa e ataque, jogo, conquista, ajuda e/ou
doutrinação. Estabelece-se assim uma relação entre as pessoas, uma relação com o outro
e contra o outro, ou seja, uma espécie de mutualismo.
Para Simmel, motivações como a fome, o amor, o trabalho, a técnica entre
outros, “não são em seu sentimento imediato por si sós, sociais” (idem, p. 60). Não são
fatores de sociação quando há uma mera “agregação isolada de indivíduos” (idem
ibidem). Para Simmel,
São fatores da sociação apenas quando transformam a mera
agregação isolada dos indivíduos em determinadas formas de
estar com o outro e de ser para o outro que pertencem ao
conceito geral de interação. A sociação é, portanto, a forma
(que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os
indivíduos, em razão de seus interesses – sensoriais, ideais,
momentâneos, duradores, conscientes, inconscientes, movidos
pela casualidade ou teleologicamente determinados se
desenvolvem conjuntamente em direção à unidade no seio da
qual esses interesses se realizam. Esses interesses sejam eles
sensoriais, ideais, momentâneos, duradores, conscientes,
inconscientes ou teleológicos, formam a base da sociedade
humana (SIMMEL, 2006, p. 60-61).

É importante salientar que para Simmel a sociedade é constituída por diversas
relações onde os indivíduos interagem “uns-com-os-outos, contra-os-outros e pelosoutros (sic)” (Idem, p.60); estas relações são efêmeras, e estão constantemente sendo
construídas e desfeitas. Esta dinâmica é o que ele chama de vergesellscaftung, termo já
tratado aqui.
Este conceito está totalmente ligado a ideia de conflito, como trata
Vandenberghe. O pensamento de Simmel é profundamente dualista, e de acordo com
este,
O conflito é uma forma de interação e, portanto, de associação;
toda associação contem um elemento de conflito: „assim como
o cosmo tem necessidade de amor e de ódio, de forças de
atração e repulsão para construir uma forma, a sociedade tem
necessidade de certa relação quantitativa de harmonia e de
desarmonia, de associação e de concorrência, de benevolência e
malevolência para chegar a se construir. A sociedade tal qual é
dada é resultado de duas categorias de ações recíprocas que se
afirmam, nessa medida, como igualmente positivas‟
(VANDENBERGHE, 2005, p. 119).

Percebemos que Simmel constrói sua ideia de conflito como uma “força
positiva”, constituidora da sociedade. Segundo Vandenberghe, em sua obra “As
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sociologias de Georg Simmel”, o conflito estrutura um grande número de interações
sociais. Podemos imaginar um número quase infinito de exemplos, de situações a que o
conceito se aplica como o ciúme, as grandes guerras, a competição econômica e as
relações políticas.
Mas como Simmel pode unir a seu conceito de sociação a ideia de conflito?
O primeiro parece conotar união; já o conflito é entendido, a princípio, como oposição,
confrontamento e hostilidade. A aproximação entre os conceitos se dá, segundo o
pensamento simmeliano, a partir do momento em que o conflito torna-se concomitante à
relação entre as partes. Desta forma os “oponentes” são unidos pelo elo da diferença,
resultando na ideia de que não há oposição sem adesão, não há dissenso sem consenso.
“Simmel nota que a discórdia intra-grupal será tanto mais intensa quanto mais as
partes envolvidas tiverem algo em comum e forem próximas uma das outras”
(VANDENBERGHE, 2005, p. 120).

Os conflitos ideológicos e as lutas de classe que transcendem as
pessoas podem ser igualmente violentos, pois, quando as
pessoas lutam por causas objetivas ou ideias normativas, elas se
sentem justificadas e se lançam com ardor na luta (...). Nesse
contexto, pode-se igualmente compreender o ódio em relação
aos renegados, em relação aqueles que se traíram ao trair a
causa e fracionaram o grupo ao conspirarem, assim como a luta
contra os heréticos, contra aqueles que abandonam o grupo para
realizar os mesmos fins por outros meios. (VANDENBERGHE,
2005, p. 121).

Em suma, para Simmel o conflito acaba por acentuar e afirmar as
particularidades, ou as diferenças dentro de uma mesma sociedade ou em relação a
várias que interagem, além disso, asseguram sua própria existência, além de mobilizar
as energias de seus membros e centralizar suas atividades.
O conflito e a sociação, no sentido simmeliano, relaciona-se aos monumentos
comemorativos envolvidos nas reivindicações de movimentos sociais. Eles são
fundamentais para a dinâmica das relações sociais estudadas. Quando há uma relação
entre dois (ou mais) lados conflitantes, eles criam uma interação pelo conflito.
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2.2- O monumento e as diferenças dos olhares: “sujeito do iluminismo” ao
“sujeito pós-moderno”.

Em uma série de 1970 da dupla de artistas Christo e Jeanne-Claude, realizadas em
Milão na Itália, monumentos eram envolvidos em grandes instalações artísticas
provisórias. A brincadeira era “lembrar do obvio”; “mostrar” a partir do momento que
se “escondia”; chamar a atenção não pela presença e sim pela ausência do corriqueiro.
Isto direcionava o olhar a procura do que, na mente dos transeuntes, sempre esteve ali e
por isso não mais era enxergado. Com a instalação, os monumentos voltavam a existir
como lembranças, ou seja: eram as lembranças que viam, depois de os olhos não mais
enxergarem.

Obra de Christo e Jeanne-Claude Wrapped Monument to Vittorio Emanuele, Praça Duomo, Milão, Italia,
1970 Foto: Harry Shunk.

Esta obra em específico nos traz uma interpretação da poética da ideia dos artistas.
O monumento em questão é comemorativo, foi erguido em homenagem ao
Rei de Vittorio Emanuele e encontra-se em frente a uma catedral do final do século 19,
na Praça Duomo. Esta instalação permaneceu por dois dias. Na foto acima podemos
perceber56 a admiração e a curiosidade de duas passantes que sintetizam bem a
impressão que o monumento embalado causa.
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Esta percepção é uma livre interpretação da imagem.
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A percepção do monumento e sua utilização por movimentos sociais urbanos em
conflitos não é algo recente; na realidade os monumentos comemorativos sempre foram
alvos de conflito, principalmente nas tomadas de países ou Estados. Na
contemporaneidade, entretanto, o monumento é utilizado de forma diferenciada. Ele
passa a ocupar uma função clara e relevante dentro do conflito, a função de propagação
dos ideais de um determinado movimento que atua em uma disputa social.
O conflito social no meio urbano contemporâneo tem motivações políticas,
ideológicas, étnicas, religiosas ou ainda é motivado pelo embate de grupos sociais
fragmentados que formam a grande “colcha de retalhos” que compõe a sociedade, cada
vez mais fragmentada e complexa.
Apesar do objetivo aqui definido ser analisar o contexto em que se inserem os
conflitos sociais latino-americanos, e, em específico o caso Argentino, há a necessidade
de fazer uma contextualização deste fenômeno em todo o mundo. Os acontecimentos
contemporâneos estão submetidos a uma lógica em que a imagem, por vezes, pode
confundir fenômenos que são próximos visualmente, mas muito distintos em seus
contextos histórico, político e ideológico. Diferenciar estes conflitos sociais entre
Estados democráticos – mesmo que este conceito seja discutido dentro de seus países e
fora deles – e Estados sob regimes ditatoriais muda sobremaneira as ações perpretadas
pelos movimentos sociais e seus refluxos.
A intensidade e o modus operandi destas ações são alguns pontos que afastam os
exemplos de conflitos sociais que utilizam o monumento comemorativo em regimes
democráticos e em regimes ditatoriais. Em regimes não democráticos, quando há a
tentativa de mudança de regime ou de governante, existe uma vasta lista de casos de
monumentos que assumem o “centro” destes conflitos: desde exemplos históricos que
remontam a antiguidade, com invasões de povos a outros “países”, até a
contemporaneidade, como as recentes revoltas populares no norte da África e no oriente
médio em que parte da população pediu e continua a pedir a saída de seus líderes.
A titulo de ilustração se pode estabelecer uma relação entre os monumentos foco
de conflito e a “festa” do Judas em países influenciados pela Igreja Católica: no dia de
Judas a comunidade compra ou confecciona uma réplica do que, em essência, seria
Judas, o personagem bíblico que teria traído Jesus. A representação física do Judas é
então massacrada com bombas ou linchamento público. Na contemporaneidade,
entretanto, o personagem “Judas” se transforma em outras personificações, relacionadas
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ao contexto histórico presente. Ele é caracterizado e rebatizado com o nome dos
“traidores” e “algozes” dos dias de hoje.

Fala-se muito da ânsia de destruição da massa; é a primeira
coisa nela que nos salta aos olhos, e é inegável que se trata de
algo encontrável em toda parte, nos mais diferentes países e
culturas. Embora se constate e desaprove tal ânsia, ela jamais é
realmente explicada. (CANETTI, 2007, p. 17).

Sendo assim, o “boneco de Judas” torna-se um alvo criado para receber toda a
espécie de “descontentamento” por parte da população, tal qual o monumento
comemorativo em territórios não democráticos: na situação limite do conflito, quando
da mudança de governante, as representações escultóricas transformam-se em
reproduções dos seus lideres e consequentemente tornam-se alvo da fúria dos que
reivindicam sua saída. Tais monumentos representam o poder instituído e são
depauperados como se fossem os próprios líderes a serem depostos. Não há assim um
contexto que possa ser classificado como sendo de diplomacia entre as partes ou uma
simples contestação; esses conflitos representam fortes oposições políticas onde o que
está em jogo é uma mudança radical.

A destruição de imagens representando algo é a destruição de
uma hierarquia que não se reconhece mais. Violam-se as
distancias universalmente estabelecidas, visíveis a todos e
vigentes em toda parte. A dureza das imagens era a expressão
de sua durabilidade; elas existem há muito tempo –pensa-se -,
existem desde sempre, eretas e inamovíveis; e era impossível
aproximar-se delas munido de um propósito hostil. Agora foram
derrubadas e reduzidas a escombros (CANETTI, 1995, p.18).

Três casos distintos exemplificam esta situação de conflito: o emblemático dia
da tomada de Bagdá pelas tropas aliadas aos EUA, em 2003, que pode ser considerado
uma reencenação clássica da conquista de povos como acontece desde a antiguidade.
Estes são retratos muito próximos do que possivelmente ocorreu à época das invasões
bárbaras a Roma antiga. Como demonstrado no mosaico abaixo, o monumento de
Saddam Hussein foi utilizado como “para raio” ou “Judas” das ações estadunidense que
utilizaram o monumento como representação do que seria feito, mais tarde, com o
próprio líder iraquiano.
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Mosaico de fotos a partir de fontes de agencias de noticias: EFE, Reuters e AFA. 2003, Bagdá - Iraque.

Houve uma tentativa clara de repercutir esta imagem como o marco final da
guerra, o que não ocorreu passados oito anos desde este evento. O ato de esfregar a
bandeira dos EUA na cara de Saddam soou como “fincar a bandeira americana em
terras Iraquianas”. O instante da derrubada do monumento foi escolhido como imagem
a ser propagada, representado a queda e a humilhação do regime ditatorial de Saddam
Hussein.
Geralmente os próprios ditadores, em atitude hierárquica
aparecem monumentalizados em um alto pedestal, longe do
espectador e mostrando a autoridade de seu poder. Um exemplo
recente que temos é a estátua de Saddam Hussein, mostrada
repetidas vezes pela televisão durante a guerra do Iraque, dando
importância simbólica para sua derrubada, especialmente a de
Bagdá, através da qual os Estados Unidos se permitiu difundir
visual, massiva e propagandisticamente o derrubamento do
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tirano, mostrando ao mundo sua “vitoria”. (VIÑUALES, 2004,
p. 356. Tradução e grifos nossos).

A passagem destacada aqui, de Rodrigo G. Viñuales, é extremamente pertinente
para a análise aqui proposta. A imagem que se segue corrobora a ideia de (re)
simbolizar um monumento e (re) utiliza-lo em proveito próprio como foi feito com a
publicização excessiva da estátua de Saddam Hussein sendo derrubada por tropas
americanas.

Pessoas no mundo inteiro acompanharam a forte imagem da “queda de Saddam” em Bagdá. (Foto:
Agência Reuters. 2003).

Mais tarde, o mesmo espaço utilizado para abrigar o monumento a Saddam serviu
para um monumento menos figurativo, de caráter provisório, que representaria a
“liberdade”, composta de uma lua crescente – símbolo dos povos mulçumanos – e
figuras humanas segurando metralhadoras.
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Na capital Iraquiana, no mesmo local antes de 2003 o monumento a Saddan Hussein e em 2007,
monumento que hoje ocupa este espaço. Fonte: agência EFE.

A imagem da derrubada do monumento a Saddam Hussein em Bagdá foi tão
simbólica e importante em sua significação que serviu maciçamente para ilustrar
diversos eventos de conflitos em países árabes em dezenas de charges mundo afora.

Cartoon de Emad Hajjaj (Jordânia) de 10 de dezembro de 2006 “American victory” que ironiza o alarido
dos EUA sobre a “vitoria” no Iraque em 2003, simbolizado pela derrubada do monumento ao então
comandante em chefe daquele país.
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2.3- A Primavera Árabe e os efeitos sobre os ditadores de pedra e metal.
Este acontecimento não foi – e não é – o único caso no contexto de conflitos que
se utilizam de monumentos para dar vazão às suas respectivas causas; este ato se repetiu
e ainda se repete exaustivamente em todos os casos em que governos de países não
democráticos são golpeados com revoltas populares de grandes proporções. Com a
mobilização popular, algumas delas motivadas por questões religiosas, étnicas,
econômicas e sociais, surgiu um fenômeno recente, conhecido como “Primavera árabe”.
No ano de 2011 uma nova tônica passou a predominar nos países árabes do norte
da África. Na Líbia, por exemplo, a manchete do sitio de noticias UOL/Folha do dia 22
de fevereiro atestava: “Cenário do discurso de Gaddafi é marcado por estátua de mão
que esmaga avião dos EUA”. O governante utilizava-se de imagens simbólicas para
mostrar à população sua pretensa força política e bélica.
O discurso do líder líbio Muammar Gaddafi nesta terça-feira
(22) teve como cenário uma antiga residência oficial do ditador,
o quartel de Bab al-Aziziya, em Trípoli, que foi um dos alvos
de um bombardeio aéreo norte-americano em 1986.
Atualmente, o local abriga uma estátua de grandes dimensões
representando uma mão que esmaga um avião militar norteamericano, um elemento que apareceu diversas vezes durante a
transmissão do pronunciamento de Gaddafi na televisão estatal.
(UOL [1], 22/02/2011)

Entretanto, é a imagem do próprio Gaddafi que está em jogo neste conflito
popular; e é ela que sofre as ações, que assume o papel de alvo. Durante seu longo
governo foi criado um livro de regras de conduta que estava representado em
“esculturas” espalhadas por todas as cidades do país. No momento de turbulência
política, quando o governante pareceu vacilar em seu cargo, a população revoltada
prontamente executou a derrubada simbólica, em Tobruk, do monumento que
simbolizava o conjunto de regras redigidas pelo ditador. O monumento, ou melhor, sua
destruição foi midiatizada, mas o sentido deste ato para a população era a de destruição
física e simbólica do estadista no poder.

Homens lançam-se sobre esculturas de pedra dura, não
descansando até vê-las despedaçadas e irreconhecíveis. Cristãos
destruíram as cabeças e os braços de deuses gregos.
Reformadores e revolucionários puseram abaixo imagens dos
santos (CANETTI, 1995, p. 18).
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É perceptível que o conflito social preexiste à utilização do monumento; este, por
sua vez, assume o papel de ferramenta estratégica do grupo ou dos grupos que se
apropriam dele como canal de escoamento do conflito. O monumento pode ser “oficial”,
utilizado pelo poder público vigente ou pode ser assimilado, quando utilizado por
grupos da sociedade civil.

Líbia fevereiro de 2011. À esquerda, imagens oficiais (Estatal da Líbia AFP). À direita, na cidade de
Tobruk, frame da população destruindo monumento que representa as regras da ditadura naquele país.
(Fonte: UOL [2] ; Ed Ou/ The New York Times; AlaguriAP; Estatal da Líbia/AP; REUTERS; Scott
Nelson/ NYT. 2011)

À esquerda, em imagens oficiais, o líder líbio Muammar Gaddafi fez seu primeiro
discurso sobre as manifestações contra o seu governo ao lado de uma estátua gigante
que representava um punho e uma mão esmagando um avião norte-americano. O local –
o quartel de Bab al-Aziziya, em Trípoli, antiga residência oficial do ditador – foi um
dos alvos de um bombardeio aéreo norte-americano em 1986. Curiosamente, os dois
países hoje são aliados. À direita, na cidade de Tobruk, a imagem reproduz um frame
da população destruindo o monumento que representa as regras da ditadura de Gaddafi
na Líbia.
Dezenas de manifestantes pisaram em retratos do líder líbio Muammar Gaddafi.
“Na cultura árabe, acredita-se que os sapatos protegem os pés contra as impurezas da
terra – por esse motivo atirar um sapato em alguém é considerada uma grande ofensa”
(Fonte: Scott Nelson/The New York Times). Além destas imagens, a Líbia, como vários
países que neste momento se encontravam em situação semelhante, ilustraram seus
movimentos através de diferentes manifestações simbólicas contra seus governos.
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Outdoor em Benghazi, segunda maior cidade da Líbia, mostra a imagem de uma estátua de Gaddafi sendo
derrubada, a exemplo do que ocorreu com a estátua de Saddam Hussein, em Bagdá, no Iraque, quando da
queda do regime (fonte: Alaguri/AP).

É importante salientar que nestes casos, de regimes não democráticos, os
monumentos são destruídos de forma fulminante. Estas atitudes nunca são resultado de
um processo, um cortejo, de um debate ou discussão. Nestas situações, a derrubada ou
a depredação do monumento não tem a intenção de criar um amplo debate sobre o
governo e suas ações, o que, de qualquer maneira, não seria possível em países onde não
há liberdade de expressão. Por tal motivo estas situações não se enquadram totalmente
no objeto de estudo aqui proposto.
No Bahrein a situação se repete. Há, entretanto, um fato mais radical que
promove a importância do local e do monumento como campo de conflito, mesmo que
não figurativo. Este acontecimento é importante no jogo de poder simbólico entre o
estado e os grupos envolvidos na contenda.
Em Manama, local onde a população se reunia em protestos contra o governo do
rei Haman Bin Isa Khalifa57 , exisita a “Praça da Pérola”. No dia 18 de março de 2011
a praça foi destruída pelo governo para que não fosse mais utilizada como local
simbólico e de aglomeração da população sublimada. Segundo agência de notícias
Reuters, o Monumento da praça representava o Conselho de Cooperação do Golfo.

57

No poder desde 1999, mas sua dinastia sunita dos Al Khalifa que esta no poder desde 1783, no Bahrein.
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Tratores e escavadores abriram caminho pelas seis bases do
monumento durante quatro horas, até a estátua colapsar em um
monte de concreto e barras de aço. Caminhões estavam
estacionados ao lado para a retirada de entulhos. A estátua de
concreto com seis bases que seguravam uma pérola foi erguida
no começo dos anos 1980 para marcar a reunião que formou o
Conselho de Cooperação do Golfo. Cada uma das seis bases
representa um dos membros do conselho, que inclui o próprio
Bahrein, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia
Saudita, Qatar e Omã. A pérola representa a herança comum
dos países do Golfo, cujas economias eram baseadas na pesca
de pérolas antes da descoberta do petróleo. Os manifestantes, a
maioria xiitas, tomaram a praça próxima ao distrito financeiro
de Manama, e montaram um acampamento onde comida era
distribuída gratuitamente e protestos e discursos políticos eram
realizados. As forças de segurança do Bahrein repreenderam os
manifestantes que estavam acampados na Praça da Pérola na
última quarta-feira, retirando os oposicionistas. Mais tarde,
tropas militares fecharam a área, que está sob toque de recolher.
(REUTERS/ESTADO DE SÃO PAULO [1].2011).

Segundo a agencia internacional de notícias AFP, a agência oficial do país, a
BNA, divulgou uma imagem do monumento derrubado indicando que sua destruição
reflete “a vontade do governo de otimizar os serviços e melhorar a infraestrutura”(AFP
[1]. 2011).
Neste segundo exemplo pode-se perceber que a destruição acintosa é uma ação
extrema, não percebida como midiática, muito pelo contrario. Pretende-se sublimar esta
imagem o mais rápido possível e isto pode ser feito pelos revoltosos, como no caso da
Líbia, ou pelo Estado, como no caso do Bahrein. Entretanto, caso este evento de
destruição seja utilizado como apelo midiático, o que requer uma organização logística
dos grupos insurgentes, isso não ocorre facilmente, afinal tais ações se dão na
culminância de combates muitas vezes armados.
No caso de locais, países ou Estados onde o conflito esta envolvido em
mudanças eminentes de poder – e consequentemente de ideologias políticas – estas
ações são mais que esperadas. Neste trabalho, entretanto, serão tratadas nuances muito
mais tênues e difíceis de detectar e conceber; são manifestações sociais em Estados
onde os conflitos são de ordem não revolucionaria, de mudança de regime ou de
representante, mas sim ligadas a um conflito simbólico em que se busca muito mais
propagandear ideias e valores que intervir diretamente na sociedade. Trata-se de um
atrito provocativo, antes de qualquer coisa.
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2.4- Metalinguística: a arte lendo a arte ou versões; apenas versões.

A utilização midiática e simbólica do monumento no conflito, em geral, é
utilizada posteriormente. Os grupos que dominam o poder acabam por utilizar os
monumentos dos vencidos como “a imagem” dos derrotados, e a exibe em filmes, fotos,
tudo sempre contextualizado de acordo com a “nova história”. Nestes casos, são criados
novos monumentos para a nova situação, que requer novos símbolos e heróis.
Tão esperado quanto à queda de um regime é a queda literal de seus símbolos de
poder. Uma ilustração das reações que se seguem à queda é ilustrada no filme de Sergei
Eisenstein intitulado “Outubro58”, produzido em 1928. Sua história remonta as revoltas
populares que culminaram na criação da União Soviética em outubro de 1917. A analise
fílmica desta clássica obra constata a grande relevância simbólica da imagem para os
conflitos sociais. Outubro é um filme originalmente produzido no período do cinema
mudo, o que enaltece a importância visual e simbólica da obra, que se torna muito mais
direta e clara.
A primeira sequência de imagens ilustra o monumento ao Czar Nicolau II através
de planos fechados e estáticos. São focalizados pedaços desta grande escultura: a cabeça
coroada, a mão direita segurando o cajado (símbolo de poder), e a mão esquerda com
outro símbolo de ostentação. Em um plano seguinte podemos ver a figura imponente do
Czar sentado em seu trono e no plano de fundo, as torres da igreja; no decorrer da cena,
centenas de pessoas correm em direção ao monumento com foices e cordas. Uma
mulher é a primeira e depois de um breve discurso populares jogam cordas que são
amarradas ao monumento. A cabeça da escultura é especialmente focalizada quando
amarrada sugestivamente com um nó de forca. As cordas se multiplicam por todo o
corpo, e antes frouxas depois ficam tesas, forçando o monumento que vai ao chão.
Numa sequência de imagens o monumento é desmontado aos poucos; a cabeça
pende para todos os lados; cai um braço, logo o outro; as pernas são puxadas uma a
uma, os adornos também, restando apenas um corpo completamente desmembrado, já
sem nenhuma pompa ou poder. A representação do Czar torna-se decrépita e
finalmente, tomba por completo.

58

Filme da União Solviética com título original: Oktyabr, com 142 minutos, Direção: Grigori
Aleksandrov, Sergei M. Eisenstein. Roteiro: John Reed (livro), Grigori Aleksandrov (autor), Sergei M.
Eisenstein (autor).

70

Durante esta sequência de imagens e também no decorrer do filme, pode-se fazer
uma conexão entre a obra de Eisenstein e os conflitos contemporâneos presenciados na
Argentina, Cuba, Venezuela e em outros países.

Frames do Filme Outubro, de Sergei Eisenstein. Sequência inicial do filme representando a derrubada do
monumento ao “Imperador da Rússia” Alexandre IV.

O desmonte demonstrado pedagogicamente no filme de Eisenstein mostra o que
ocorreu também à época da queda do regime Comunista na Europa (Alemanha oriental
e União Soviética). Mais uma vez o cinema explorou estas imagens pelo que
representavam política, social e ideologicamente. Este tema foi utilizado tanto no filme
“Adeus Lênin” quanto em outros, ainda que de forma mais discreta, como em “O
Senhor das armas”.
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Entretanto, foi em um artigo de Jutta Duhm-Heitzmann, publicado na revista
“Humboldt 65”, que aproxima temas como arte e política, que uma poesia endossou a
situação „sui generis‟ do fim de um regime no longo processo de criação, construção e
empraçamento de um monumento. Neste artigo a autora conta o período da contratação,
pelo Estado, na década de 1970, de um artista, o escultor Luswig Engelhardt que
deveria produzir “um monumento em homenagem aos mentores da República59” Karl
Marx e F. Engels. Esse monumento ficaria na praça de mesmo nome em Berlim
Oriental60. A autora descreve a obra da seguinte forma:

Nada de gestos heroicos, nem de bocas escancaradas.
Nada de punhos fechados, nem bandeiras tremulando em
braços erguidos. Em lugar disso, uma estátua do
socialismo
com
feições
humanas.
(DUHMHEITZMANN, 1992, p. 67).

A obra que seria, segundo o artista, a maior de sua carreira, demorou quase dez
anos para ser concluída e foi sendo modificada pela forte interferência do Estado. O
artista resolveu por conta própria contratar uma fotógrafa, Sibylle Bergemann para
acompanhar todo o processo da criação, passando pela produção até a colocação da
escultura no lugar definitivo. Esta interferência do Estado sobre a obra criou uma
angustia na fotografa que viu a intenção artística se transformar aos poucos em um
elemento estatal.
(...) fotografa os pensadores em barro, em gesso. Vê sua
beleza imperfeita, como figuras na luz debaixo de um
céu imenso. E assusta-se. Com estas figuras acontece o
mesmo que com o Estado que devem representar.
Quanto mais tempo precisam para serem concluídas,
quanto mais seu criador se esmera, mais se torna
rígidas, inumanas, ocas e vazias em seus gestos e em
sua perfeição representativa. A montagem final
transforma-se na desmontagem de uma ideia.
(DUHM-HEITZMANN, 1992, p. 67).

O fato que é interpretado como “uma tragédia artística, do esvaziamento de uma
ideia sob o ditame político”. Todo o processo de criação e transformação da arte em

59

Do projeto constava um conjunto de esculturas do qual também fazia parte um relevo em mármore
intitulado Velho Mundo (Alte Welt), de Werner Sotzer, outro em bronze sobre A Dignidade e a Beleza do
Homem Livre ( Die Wurde und Schonheit freier Menshen). Da autoria de Margaret Midells e oito colunas
de aço onde estão gravadas fotografias que documentam a história da luta de classes.
60
inaugurado solenemente num local de destaque em frente ao Palácio da República.
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elemento estatal e sua concomitante transformação de um regime – uma utopia em outra
realidade – recebeu uma interpretação do poeta Heiner Muller61, que teve acesso às
fotos. Para ele não havia como deixar de comparar o (que era bem verdade a mesma
coisa) o novo regime com a peça monumental, que de fora parecia maciça e rígida e na
verdade, era oca e frágil.
As fotografias chegam às mãos de um escritor exatamente no
momento em que o Estado está se desmoronando. Ele diz, então
é verdade, foi assim que tudo aconteceu. Em vez de uma utopia,
a realidade vazia; em lugar de pessoas, dois funcionários. Em
vez de construir uma alternativa, fomos obrigados a viver com
uma mentira, mas para isso também não havia outra alternativa.
(DUHM-HEITZMANN, 1992, p. 67).

Da esquerda para direita. Berlim – 1990, Gumlin - Usedom - maio de 1984. Fonte Revista Houboldt 65.

A retirada ou permanência de um monumento em países onde houve mudança de
regime também não aconteceu à revelia, sem reações populares ou políticas. O caso de
Portugal com Salazar (1933 a 1974) é mais um exemplo do quão complexas são as
ações relacionadas aos conflitos sociais simbolizados por monumentos comemorativos.
Em Fevereiro de 1975, em Santa Camba Dão, Portugal, desconhecidos mutilaram
o monumento erguido em memória do ditador António de Oliveira Salazar, no largo da
vila que ficava em frente ao Palácio da Justiça e à igreja Paroquial. Em 1978, uma
parcela da população da vila exigiu, através da assembleia municipal, que o monumento
fosse restaurado.
Os próprios cidadãos interessados juntaram dinheiro62 e mandaram fundir uma
cabeça nova. De acordo com Aristides Souza Mendes63, os Ministérios da Justiça e da
Administração Interna proibiram apressadamente o restauro. O caso repercutiu e
61

Que em parceria com a fotógrafa Sibylle Bergemann editou o livro: Um Fantasma Deixa a Europa (Ein
Gespenst Verlabt) sobre a desmontagem de uma utopia.
62
De forma anônima.
63
http://dao.bloguepessoal.com/89327/ESTATUA-DE-SALAZAR/
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apareceram policiais fortemente armados com metralhadoras e gás lacrimogêneo. Uma
bala atingiu uma senhora que morreu. Após o evento, uma bomba foi instalada no
monumento que ficou inteiramente comprometido: um dos braços da estátua foi
projetado para o telhado da residência paroquial, a cerca de 60 metros de distância.

Título: a décima morte de Salazar. Portugal: ano 1975. Acervo: Keys tone.

2.5- A lei da memória histórica: a Espanha varre o „caudillo‟.

Na Espanha encontramos outro exemplo importante a ser tratado neste capítulo,
que demarca decisivamente a forma de adequar o espaço público onde há a influencia
de monumentos cuja informação passada não é mais condizente com os valores
políticos e a sociais contemporâneos. Trata-se de uma discussão – popular (sociedade
civil) e de Estado64 – contemporânea, a cerca dos monumentos comemorativos
relacionados ao período ditatorial de Francisco Franco, o mais longo da Europa (1936 a
1975). Esse é um caso significativo, pois trata de um período em que o regime político
deste país causou implicações hoje consideradas severas no que diz respeito aos direitos

64

Principalmente relacionado ao poder legislativo.
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humanos e à política como um todo. Ainda há diversos elementos não resolvidos para a
sociedade espanhola.
Passados 72 anos desde a tomada do poder por Franco e mais
de três décadas após sua morte, a Espanha continua com
dificuldade para enterrar de vez o franquismo. Até hoje o país
não solucionou a aberração de ter um hino nacional desprovido
de letra – a versão cantada durante a ditadura ("Viva
Espanha!/Alçados os braços/filhos do povo espanhol.") foi
proibida, mas ainda não substituída (HARZIN, 2010, p.74).

Tal discussão baseia-se numa lei que apesar de ser moderna e inovadora ainda
possui lacunas, tanto por não ser juridicamente quanto socialmente “adequada” ou
“estável”. Trata-se da lei 52/2007, batizada popularmente na Espanha de Lei da
Memória Histórica, aprovada em dezembro de 2007.
A Lei da Memória Histórica é esmiuçada na obra de José Maria Abad Liceras que
tem como subtítulo “A problemática jurídica da retirada ou permanência de símbolos e
monumentos públicos”. Não se trata mais de um dos casos descritos em que o opositor
simbolizado em esculturas é massacrado como o “Judas” no período festivo católico, ou
sequer o monumento é usado como instrumento de propaganda para algo que vai além
de seu significado histórico. Este caso aborda uma ação Jurídica, social, e é claro,
política.
O artigo 15 LMH65 da lei 52/2007 estabelece um mandato que classifica como
dever legal de todas as administrações públicas da Espanha a retirada de monumentos
que podem ser considerados símbolos: “escudos, insígnias, placas e outros objetos ou
menções comemorativas de exaltação, pessoal ou coletiva, da sublevação militar, da
guerra civil e da repressão da ditadura” (LICERAS, 2009, p. 19). No entanto, o artigo
15.2 possui um elemento de exceção, seria: “quando as menções são de estrita
recordação privada, sem exaltação aos enfrentados, ou quando ocorram razões
artísticas, arquitetônicas ou artístico-religiosas protegidas pela lei” (idem, p. 20). De
acordo com a mesma lei “os símbolos públicos são de encontro por ocasiões e não de
enfrentamento, ofensa ou agravo”.
Dois problemas foram encontrados na constituição jurídica desta lei: o primeiro é
a definição de cada um dos termos utilizados, que são muito amplos e controversos.
Estes precisariam ser melhor definidos e amparados academicamente, sobretudo por
autores de respaldo. O segundo ponto é o artigo 16.1 que diz “garantira-se a liberdade
65

LMH- Lei da Memória Histórica.
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ideológica, religiosa e de culto dos indivíduos e as comunidades sem mais limitação,
em suas manifestações, que a necessária para a manutenção da ordem pública
protegida por lei” (Idem, p.141).
O advento desta lei na Espanha demonstra como os conflitos que envolvem os
monumentos podem ser absolvidos por uma esfera que não a das ruas. Pode se
transformar em ações que não são de embate físico, sem depredações aos monumentos.
Este conflito pode assumir embates não menos acintosos e factuais, mais amparados no
âmbito da política e da diplomacia em que a participação popular também não está
descartada.
Mesmo com todas as brechas a lei foi aprovada em 2007. Segundo José María
Abad Liceas, estas mesmas leis tendem a ser cada vez menos rígidas para prevalecer
uma flexibilidade que não cristalize o entendimento das mesmas. Isto possibilitaria que
a questão jurídica fosse tratada com a ética de seu tempo, que é a ética da sociedade no
presente.
Este é um ponto crucial da pesquisa: a lei espanhola é um divisor de águas nos
estudos sobre os conflitos que utilizam os monumentos comemorativos como lugar de
reivindicação. Para os mais radicais, a lei tem um efeito meramente cosmético, não
atinge a fundo a “herança” Franquista. Segundo Dorrit Harzin, que escreveu sobre o
tema, lhe foi relatado, por representantes da Esquerda Unida66, que:

Isso não passa de ocultação estética da própria ditadura, cujos
nomes continuam a povoar, em filhos, sobrinhos e netos, os
principais cargos de dirigentes dos três poderes na Espanha (...)
a Esquerda Unida exige a fundição – idealmente em praça
pública – da obra (HARZIN, 2010, p. 74).

Na Lei da Memória Histórica podem ser observadas algumas características
discutidas em todos os exemplos acima citados. No caso da lei espanhola, todos estes
elementos são agregados e assumem um sentido claro. A primeira característica
ressaltada é o respeito à obra, mas não acima do respeito à sociedade: está prevista na
lei a não degradação do monumento, a não destruição destes bens escultóricos, mas sim
a remoção deles dos lugares públicos. Entende-se que os cidadãos não podem ser
confrontados com imagens e símbolos que representem ações que lhes trazem más
recordações, que simbolizam afronte.
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“Izquierda Unida” ou IU em espanhol é um partido político da Espanha. Coligação formada em 1986
por partidos ditos de esquerda, o PCE, é o membro mais representativo.
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A obra teria seu valor artístico e histórico reconhecido e seria removida para
“espaços condizentes” como museus e/ou depósitos de arte; depósitos e/ou museus
militares. Sendo estes espaços de visitação “temáticos”, os visitantes não correriam o
risco serem surpreendidos.

Fotos da Agencia AFP/GETTY(JOSEP LAGO). Barcelona, Espanha. 30 de janeiro de 2011, retirada da
escultura que comemorava a vitoria franquista em 1939. A escultura com forte menção fascista ficava na
Avenida Diagonal, uma das principais da cidade. Nas fotos abaixo e à esquerda, movimento de apoio à
retirada do monumento e na imagem abaixo, à direita, população espanhola lembrando (comemorando) o
aniversario de Franco em Madri Franco governou a Espanha em um regime ditatorial que se uniu ao eixo
nazifascista europeu.
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A lei aprovada em 2007 acabou por retirar todos os monumentos de Franco na
localizados em vias públicas. Além dos monumentos, nomes de ruas foram trocadas
como mostra a reportagem da BBC, de 2007, sobre o ultimo monumento a Franco em
via pública na cidade de Melilla67.

Desde 1978, o governo de Melilla vinha recebendo pedidos
para retirar a estátua, mas sucessivos governos de direita na
prefeitura vinham alegando que a estátua não era uma
homenagem a um ditador, e sim ao comandante da legião
militar da cidade, já que Franco serviu ao Exército ali. A estátua
de bronze – que mostra Franco jovem, de pé e em uniforme
militar – deve ser levada para um museu militar da cidade. "Em
Melilla, foi difícil", disse à BBC Brasil o porta-voz da
associação Coletivo para a Supressão de Símbolos franquistas,
Enrique Delgado. "A cidade foi governada por seis partidos e
nenhum jamais quis conversar sobre a retirada do monumento.
Uma obsessão por manter viva a passagem do ditador por ali,
como se alguém pudesse se orgulhar disso." De acordo com a
Lei da Memória Histórica, os símbolos do franquismo –
incluindo nomes de logradouros públicos – só poderão ser
mantidos em locais privados ou de acesso público com
autorização do Estado. Essas exceções são museus e igrejas,
onde as marcas da ditadura foram catalogadas como bens
culturais. De monumentos a nomes de ruas, já houve alterações
em ao menos 950 lugares com a marca do ditador. Em
dezembro, a última estátua de Franco em uma via pública na
parte europeia da Espanha foi retirada da cidade de Santander
(BBC BRASIL [1], 2009).

Diversos monumentos que representam poderes ou políticos não aceitos
contemporaneamente passaram e passam por intervenções, ou melhor, por ações
simbólicas direcionadas à existência destes símbolos em lugares públicos. O ultimo
monumento de Franco em território Europeu, na Galícia, retirado em 2010, havia
“sobrevivido” a dois ataques a bomba, além de ter amanhecido pintada de rosa68 “com
hordas de militantes antifranquistas acampados entres suas patas de bronze”
(HARZAIN, 2010, p. 74). Este mesmo monumento havia sido mudado: foi retirado
„Plaza de España‟, local de visibilidade máxima, para uma área murada do Pátio das
Ferrarias, local de pouquíssima visibilidade.
Enquanto os conflitos sociais em países não democráticos representam uma tensão
constante, pois são percebidos como ameaças ao poder e à ordem, em países
democráticos, onde há alternância de poder, os conflitos sociais são elementos do
67
68

Cidade autônoma espanhola, no norte da África.
Rosa é a cor que representa o movimento separatista de esquerda galego.
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cotidiano da sociedade civil; eles representam expressões do direito do cidadão. Desta
forma, pode-se inferir que o Monumento de pedra, bronze ou aço rígido e inflexível,
sem vida, na realidade ganha movimento nas ações que o rodeiam e nos conflitos que o
permeiam de forma direta ou indireta.
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CAPÍTULO III
MONUMENTOS COMEMORATIVOS E CONFLITOS NO CONTEXTO
LATINO AMERICANO CONTEMPORÂNEO.

Quino
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Falas de civilização, e de não dever ser,
Ou de não dever ser assim.
Dizes que todos sofrem, ou a maioria de todos,
Com as coisas humanas postas desta maneira.
Dizes que se fossem diferentes, sofreriam menos.
Dizes que se fossem como tu queres, seria melhor.
Escuto sem te ouvir.
Para que te quereria eu ouvir!
Ouvindo-te nada ficaria sabendo.
Se as coisas fossem diferentes, seriam diferentes: eis tudo.
Se as coisas fossem como tu queres, seriam só como tu queres.
(Fernando Pessoa)

Existe na America Latina – apesar ser um território abrangente e diversificado
em todos os sentidos – um mesmo “espaço” de tempo histórico, que abrande conflitos
cuja maioria, está relacionada à sociedade civil organizada. Esta, por sua vez, reivindica
revisões históricas e a valorização dos povos latino americanos em diversos aspectos.
No processo da globalização estas interações, diferenças e igualdades estão cada
vez mais expostas, ou, pelo menos, relacionam-se de forma mais ampla.

Mas cabe reconhecer que todos, a despeito de suas diferentes
perspectivas teóricas, de suas opções ideológicas ou do fato de
que examinam aspectos, problemas e situações, compreendendo
o local, o provincial, o tribal, o regional ou o nacional, sim,
todos contribuem para instituir a sociedade global em suas
implicações políticas, econômicas, culturais, demográficas,
geográficas, linguísticas, religiosas, étnicas, de gênero e outras
esferas da realidade. (IANNI, 2003, p.332)

Dentro do contexto latino americano, verificamos a ocorrência de conflitos que
envolvem monumentos comemorativos. São tratados aqui os casos de Havana, Cuba;
Caracas, Venezuela; e Buenos Aires, Argentina. Há ainda uma analise da situação
brasileira no que diz respeito aos conflitos em lugares públicos relacionados com
monumentos comemorativos.
Serão trabalhados aqui conflitos relacionados aos monumentos comemorativos
em “regimes estáveis”, no sentido de não haver uma iminente mudança radical nas
instituições de controle e manutenção do Estado, como em alguns casos já citados. Para
tanto, os exemplos aqui analisados serão contextualizados histórica, social e
politicamente na América Latina contemporânea. Este contexto, que não se uniformiza,
por outro lado, aproxima cada um dos países citados a um contexto geopolítico
confluente. No que se refere à uniformidade geopolítica, existem fenômenos sociais
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comuns aos países do continente a exemplo do fenômeno aqui estudado: a relação entre
os conflitos sociais e os monumentos comemorativos de arte pública.
A América Latina, ainda que se pese sua notória pluralidade cultural e social,
tem passado por um processo de “aproximação” política, social e econômica, não tão
sutil quanto pode parecer à primeira vista. A partir desta constatação torna-se visível o
surgimento de fenômenos sociais similares; aproximações que podem ser notadas em
um contexto macropolítico.
O Bolivarismo com Hugo Chavéz69 na Venezuela e Evo Morales70 na Bolívia; a
ascensão do PT no Brasil71; o Kirschinerismo72 na Argentina; a eleição de Jose Mujica73
no Uruguai, Fernando Lugo74 no Paraguai, Rafael Correa75 no equador e os Castro76 em
Cuba. Embora sejam todos considerados movimentos de esquerda, têm características
que o distinguem sendo uns mais próximos e outros mais distantes entre si – no que se
refere à suas alianças e condutas políticas – não havendo, portanto, um “grande bloco”
ou união de esquerda na America Latina (A.L) e sim uma tendência social de governos
com este perfil, principalmente do Cone Sul. Com exceção de Hugo Chavéz, Evo
Morales e o Governo Cubano, que possuem uma parceria bem nítida – e declarada – os
demais governantes da América latina têm passado por um momento de boas relações
institucionais, o que não pode ser considerado um bloco coeso de Governos de
esquerda.

69

Eleito para presidente e no poder desde 1998, uniu o s partidos de esquerda criando o PSUV.
Assumiu o poder democraticamente em 2005, pelo partido MAS (movimento para o socialismo)
71
Eleição de Lula para presidente de 2002 a 2010, pelo Partido dos Trabalhadores.
72
Eleito Nestor Kirschiner em 2003, peronista e sucedido por sua esposa Cristina ate a presente data
(2011).
7373
Eleito pelo partido Frente Ampla em 2009, durante a juventude, militou em atividades de guerrilha,
como membro do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros,
74
Empossado Presidente do Paraguai em 2008 pelo Partido Democrata Cristão do Paraguai.
75
Eleito em agosto de 2005.
76
Fidel Castro no poder de 1959 a 2008 e Raul Castro (seu irmão) de 2008 até a presente data.
70
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Na foto acima, a esquerda manifestantes seguram faixa com caricaturas dos presidentes Fidel Castro
(Cuba), Hugo Chávez (Venezuela), Nestor Kirchner (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva e Tabaré
Vazques (Uruguai) e com a frase "Viva a Unidade dos Povos Latino-Americanos"(Fonte: BBC Brasil77).
Foto da direita: vemos da esquerda para direita, Néstor com Evo Morales, Lula e Hugo Chávez, em
Puerto Iguazú, cidade do norte da Argentina, em maio de 2006.Enrique Marcarian/Reuters.

A partir desta nova leitura, pautada por um contexto mais “socialista”, os antigos
governantes – e tudo que representavam – tornaram-se alvo de uma revisão de valores:
de heróis passaram a algozes. Os monumentos antes „adormecidos‟ agora passam a
serem percebidos como “afronta”, e sua aniquilação simbólica ou mesmo factual tornase necessária para uma mudança plena. Como em uma guerra, os marcos e espaços
precisam ser conquistados.
Serão tratados neste capítulo três exemplos de conflito que orbitam monumentos
comemorativos. Alguns destes embates acontecem no presente momento; outros, apesar
de já terem chegado ao seu ápice, têm se prolongado no plano ideológico. Alguns destes
exemplos foram investigados in loco e embasados em periódicos e fontes primárias.
Tratados de forma descritiva, os acontecimentos contextualizam as diversas nuances do
conflito que muitas vezes assumem aspectos minimalistas.
Os monumentos são epicentros simbólicos, escolhidos criteriosamente por
diversos motivos e utilizados de diversas formas seja como lugares, símbolo ou
fantoche do conflito, assumindo assim funções que estão para além do bronze e da
pedra, suportes que materializam os monumentos.
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http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/1955_protestos/page4.shtml
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3.1-

Lugar e hora marcada: o conflito é uma festa ou Cuba x EUA e o
“bloqueio” a avessas.

O primeiro caso é particularmente especial, ou peculiar. A história da ilha
caribenha pode ser considerada por si só uma grande batalha: desde a colonização
espanhola passando pela luta de libertação, chegando até a revolução armada, que tirou
a ilha das mãos de Fulgencio Batista78 e consequentemente da grande influência
Estadunidense. Cuba pode ser considerada um símbolo mítico do socialismo no século
XX. No ultimo dia do ano 1959 a guerrilha liderada por Fidel Castro requalificou o país
frente à opinião pública internacional.
A história da Ilha após 1959 merece ser melhor contextualizada. Houve um
período de tempo denominado pelo governo cubano "Período Especial em Tempos de
Paz", uma expressão criada para designar a fase econômica mais difícil da ilha desde a
“revolução”79. A inserção de Cuba ao bloco soviético criou uma relação políticoeconômica em que a Ilha exportava produtos primários, principalmente açúcar e tabaco
“a preços vantajosos aos países sob a égide da URSS, e importava produtos
industrializados e combustível a valores abaixo do mercado internacional”
(SANTORO, 2010 , p. 131). Ainda de acordo com Santoro,
Esses arranjos chegaram ao fim junto com a União Soviética e
seus regimes-satélites, entre 1989 e1991. Os impactos sobre
Cuba foram brutais. Entre 1990 e 1994, o PIB cubano caiu
36%; as exportações, 80%; e as importações, 73%. (PérezLópez, 2008: 170; Domingues, 2008). A situação que as
estatísticas refletem foi a da perda do poder de compra cubano
no mercado internacional, com a consequente escassez de
gêneros básicos, como alimentos e combustível, e a adoção de
rígidos programas de austeridade e racionamento, originalmente
elaborados para ser implementados no caso de guerra.
(SANTORO, 2010, p. 131).

Com o fim da União Soviética e a crise sem precedentes que se abateu sobre
Cuba, o país fortaleceu vínculos com outros países como México, Espanha, China,
Canadá e Brasil. O turismo passou a ser a mais relevante fonte de renda do país,
superando o montante da produção de açúcar bem como a exploração de recursos
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Governou Cuba de 1933 a 1940 e como presidente oficial do país de 1940 a 1944 e novamente
de 1952 a 1959, como ditador.
79
O governo em seus pronunciamentos e propagandas promovem a “revolução” como algo continuo,
desta forma, a cuba Castrista e até o momento no comando de Raul continua em processo revolucionário,
tendo inclusive um lema revolucionário a cada ano.
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naturais – minérios e hidrocarbonetos. No entanto, por conta do regime autoritário
Cubano, as crises nestas relações comerciais são constantes, principalmente com a
Espanha (União Europeia) e México, o que dificultava a economia e tencionava a
situação social cubana.
Contudo, a perda do tradicional aliado mexicano foi
compensada pelo novo cenário político na América Latina. A
partir de fins da década de 1990, governos de esquerda foram
eleitos em diversos países da região. Os partidos e movimentos
que integram essas coalizões tinham vínculos bastante fortes
com Cuba, em muitos casos remontando às organizações de
resistência armada contra as ditaduras militares dos anos 60 e
70. Em outras situações, como na Venezuela, o novo discurso
em busca do "socialismo do século XXI" encarava a Revolução
Cubana como referência ideológica fundamental, e preconizava
a solidariedade ao país e apoio ao seu governo. (SANTORO,
2010, p. 134).

No entanto, é perceptível nas propagandas políticas nas TVs e rádios cubanas
que o “bloqueio americano”, além de ser um problema real para a economia cubana, é
de certa forma amenizado por estas novas parcerias comercias, principalmente com a
China Continental. O “bloqueio” e os Estados Unidos se tornaram os “grandes
responsáveis” pelos problemas de Cuba, simbolizando assim todas as dificuldades,
eximindo o governo dos aspectos negativos do regime e enaltecendo as ações do
governo cubano.
Um grave sintoma da crise econômica e da falta de liberdade na ilha é o
fenômeno dos refugiados, que se lançam ao mar em “embarcações” adaptadas e se
arriscam tentando chegar às terras americanas, mais especificamente no estado da
Flórida. Quando colocam os pés na terra eles passam a ter o direito à cidadania
americana de acordo com a famosa lei de 1966 conhecida como “wet foot, dry foot” ou
"pés molhados, pés secos80” em tradução literal.
Um caso emblemático das relações migratórias e diplomáticas entre Cuba e os
EUA ocorreu no fim do século passado. O episódio do garoto Cubano Elián González,
resgatado no mar por pescadores e entregue a guarda costeira estadunidense em
novembro de 1999. O menino que perdeu a mãe na travessia clandestina81 que fizera
com mais nove pessoas, tinha seu pai vivo, em Havana.
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Lei, vigente desde 1966, a política de "pés secos- pés molhados" estabelecem que os cubanos que
chegam ao território americano podem ficar no país, enquanto os interceptados no mar são devolvidos a
Cuba.
81
Em Cuba são chamados de “balseros”
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Iniciou-se uma grande movimentação política com diversos grupos tanto em
Cuba com o Estado e a Sociedade Civil – estimulada pelo Estado – quanto nos EUA,
com grupos da extrema direita e os refugiados cubanos anticastristas. Arrastaram-se sete
meses em que os atores política, em um momento crucial nos Estados Unidos82, e a
mídia exaustivamente discutiram o “caso Elian”.
Em Cuba, a figura da criança fora transformada em “um quase mártir”, símbolo
do orgulho revolucionário cubano. Do outro lado do mar, Elian fora “adotado" como
símbolo da resistência ao regime comunista pelos exilados cubanos em Miami e
apareceu em comerciais de TV, jornais e revistas de entidades anticastristas.

À direita: imagens TV Univision, Elian em depoimento dizendo “Papai, eu não quero voltar a Cuba”; à
esquerda. Web propaganda cubana, comemorando o regresso de Elian a ilha em 2000.

A guerra jurídica e diplomática acabou em junho do ano 2000, quando por
decisão da Corte Suprema (estadunidense) decidiu-se repatriar o garoto Elian que voltou
à Cuba para ser criado por seu pai. Neste ínterim, em Havana, foram elaboradas ações
de protestos contra o governo Estadunidense cujas concentrações aconteciam em frente
a “Oficina de Interesses dos Estados Unidos83” uma vez que em Cuba não há embaixada
deste país. Ali fora configurado um campo de batalha da propaganda ideológica, e como
diria o adágio popular “quando um não quer dois não brigam”, o governo dos EUA
também entrou na luta. A Oficina de Interesses dos Estados Unidos localiza-se bem em
frente ao Malecon, que é um imenso quebra mar, um dos mais importantes cartões
postais Havaneiros. Castro rapidamente construiu um monumento como lugar de
conflito: um verdadeiro complexo “antimperialista”, como diriam os dirigentes cubanos
que idealizaram este espaço.
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Era o momento do período de campanha presidencial entre Al Gore e Bush filho, e os votos dos
cubanos que viviam em Miami eram cruciais em uma eleição sem favoritos.
83
The United States Interests Section of the Embassy of Switzerland in Havana, Cuba or USINT Havana.
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Oficina de Interesses dos Estados Unidos da América em Cuba. (foto: Ivan Masafret. 2007)

A grande estrutura do lugar de conflito divide-se em três elementos: a primeira
consiste em dez palmeiras de aço, com pequenas placas em suas bases, gravadas com
nomes de personalidades universais que vão desde Simon Bolívar passando por Walt
Whitman chegando a Lênin, Marx e Engels (NNC [1], 2000. Tradução nossa). Há
também uma estátua de corpo inteiro de José Martí (figura simbólica e histórica mais
importante no socialismo cubano).
As 10 colunas representam palmeiras, símbolo de Cuba; a
escultura representa José Martí, Herói Nacional, que traz uma
criança num braço, enquanto que com o outro aponta de forma
acusatória à Oficina de Interesses dos EUA. (MEIRELES,
11/2007).
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Complexo Tribuna José Martí. Em primeiro plano escultura de José Martí com criança ao colo,
mais ao fundo palmeiras de aço e em ultimo plano o monte das bandeiras bloqueando visão da
embaixada da suíça em havana. Foto: site oficial de Cuba.

A escultura em bronze mostra o dito herói nacional com uma criança no braço
(simbolizando nitidamente Elian), enquanto com o outro aponta, de forma acusatória, o
prédio da Oficina de interesses dos Estados Unidos. Simbolicamente, este espaço pode
ser mais bem contextualizado e entendido na citação que se segue:
Inaugurada em três de Abril de 2000. Foi neste local que os
cubanos se reuniram para exigir o regresso do menino cubano,
Elián, único sobrevivente de um naufrágio numa tentativa de
chegar a Miami. Logo surgiu a ideia de aí erguer uma tribuna,
como símbolo de exigência de justiça perante os EUA, como
símbolo de luta contra o Imperialismo. (MEIRELES, 11/2007).

Este pode ser considerado a primeira etapa do lugar de conflito. O segundo é a
tribuna – Tribuna aberta antimperialista "José Martí" – ou, na realidade, um imenso
palco fixo equipado com potentes equipamentos de som e iluminação e rodeado de
frases de efeitos como “venceremos”, “Pátria o muerte” e outras do gênero. Segundo o
jornal cubano “Trabajadores”, “todos os elementos da Tribuna representam aspectos
importantes de nossa história, cultura e identidade nacional” (ECURED [1]. 2000.
tradução nossa).
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Tribuna “José Martí” também conhecida popularmente como Tribuna “de la dignidad”
(foto: Ivan Masafret. 2007).

Em um site do governo cubano direcionado a educação 84, encontramos vários
textos sobre a situação vigente e, é claro, sobre a motivação, construção e inauguração
do complexo onde as manifestações sociais foram concentradas: a “Tribuna anti
imperialista”.
Desde 15 de janeiro último quase 2000 pedreiros, técnicos e
arquitetos de várias cidades do país trabalharam na construção da
“Tribuna Abierta Antimperialista”. Com capacidade para 10
500 pessoas sentadas, 30 000 de pé e 100 000 nas áreas ao
redor. (...) Tudo feito com rapidez, qualidade e entrega, sem
limites para trabalhar, para poder cumprir este compromisso com
a Pátria, o que permitiu em apenas 80 dias de 24 horas de
trabalho, o que possibilitou concluir os trabalhos com 21 dias de
antecedência da data programada. (...) Desde seu surgimento tem
sido o cenário perfeito para falar ao mundo as verdades evidentes
e óbvias, do processo socialista cubano. É também o muro onde
rebatemos qualquer tentativa descabelada e ridícula no afã de
desacreditar a nossa revolução. Esta revolução que nasceu filha
do “seu povo, seus heróis” La em 1959, quando os barbudos,
liderados por Fidel, conquistaram a liberdade da ilha. A tribuna
anti-imperialista, é outro caminho irrevogável para fazer
prevalecer o nosso sistema “com todos e para todos”. Tomadas
desde então pelo povo também como fortaleza de suas atividades
culturais, os cubanos têm cantado, pulado, gritado e proclamado
sua realidade para o mundo; usando as expressões artísticas como
uma ponte multigeracional. É um “lugar de encontro, de arte”, e o
que expresse nosso patriotismo e progresso econômico social.‟‟
(ECURED [1] 2000; tradução e grifos nossos).
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EcuRed, uma web enciclopédia colaborativa cubana. www.ecured.cu
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Após uma pesquisa realizada em todos os periódicos (jornais semanais e diários)
cubanos de circulação local e internacional, em momento nenhum surte diretamente
algum texto, uma nota jornalística que seja, que relacione os painéis luminosos
informativos do escritório estadunidense à criação tão repentina do “bloqueio” visual do
monte das bandeiras negras em 2006. Já os periódicos estadunidenses especializados na
cobertura de eventos na ilha possuem uma percepção distinta dos acontecimentos, como
vemos a seguir:
A missão dos EUA em Havana começou a exibir as mensagens
eletrônicas, em janeiro. (...) O Presidente Castro descreveu as
mensagens de rolagem como „uma provocação grosseira‟, e
subitamente, o que antes era um estacionamento se transformou
em um canteiro de obras importante. Guindastes enormes foram
trazidos e as equipes de construtores trabalharam lá sem parar.
Mas ninguém diria que o que estava sendo construído - nem
mesmo o presidente Castro - até que o monumento. Inaugurado
na segunda-feira. A guerra de propaganda entre os EUA e Cuba
não é nada nova - mas correspondentes dizem que esta é uma
escalada. Cuba já havia colocado dezenas de outdoors na capital
com caricaturas do presidente Bush como um fascista e
vampiro. Os dois países não tiveram relações diplomáticas há
45 anos. (BBC NEWS [1], 2006. tradução nossa).

Contando com a presença dos delegados do Congresso Latino Americano e
Caribenho de Estudantes, com o apoio maciço da população e com a relevante presença
do comandante em chefe Fidel Castro, ali discursaram o primeiro secretário da União de
Jovens Comunistas (UJC), Otto Rivero e o presidente da Federação de Estudantes
Universitários (FEU), Hassán Pérez. De acordo com agência de notícias estatal cubana
(NNC).
Rivero, em seu discurso, fez uma abordagem de como o caso Elian aconteceu,
do inicio até aquele momento, citando as diversas jornadas da luta do povo cubano por
seu regresso, sem se olvidar do histórico das retaliações estadunidenses contra Cuba.
Ele fez colocações provocativas como afirmar que "a Tribuna Aberta Antimperialista
José Martí é uma homenagem sincera aos melhores homens dos Estados Unidos como
Lincoln e Hemingway" (NNC [1], 2000. Tradução nossa).

Na inauguração oficial dessa obra histórica o dirigente juvenil
disse que a luta é contra o império que escraviza e oprime, e não
contra o povo norte americano que ama e constrói. A dimensão
desta obra, se enaltece com a presença de cerca de 4000 latino
americanos e caribenhos de 20 países, que escolheram Cuba
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como Tribuna Antimperialista. (…) Otto Rivero apontou que a
nova obra será um lugar de reunião, de cultura, arte e o que
expresse nosso patriotismo e avanços econômicos e sociais.
Assim, a Tribuna Antimperialista José Martí constitui uma nova
praça para o combate e a alegria. (…) será um espaço de Cuba,
da America Latina e universal (sic), cujo nome reclama o
caráter antimperialista de nuestra lucha. (Idem. Tradução
nossa).

O outro orador, Hassán Pérez, de acordo com o site oficial, foi mais acintoso em
relação aos EUA. Do governo cubano, as palavras de Hassán para o evento foram:
"Cuba, em nome da América Latina e o mundo, ha edificado esta
plaza para que nunca más el imperialismo domine y mande en
nuestros pueblos", (…) "Desde aquí vamos a fustigar a todos
aquellos que han impuesto a lo largo de muchos años el dolor en
nuestras tierras, cuando han puesto sus botas y sus borrachos
marines en más de cuarenta ocasiones en este continente" (ídem.
Ibidem. (Tradução nossa).

Os discursos, tanto de Hassán Pérez, quanto de Rivero, mostram a tônica do
evento, com um tom provocador, onde expõem as supostas agruras causadas pelos
Estados Unidos, mas sem se posicionarem como vítimas e sim como resistentes, esta é a
mesma tônica encontrada em diversos discursos de importantes nomes da política
Cubana, como Ernesto Che Guevara e o próprio Fidel Castro.
A terceira parte do complexo se caracteriza por ser imponente no que diz respeito ao seu
efeito visual e ao mesmo tempo, sutil em sua função física: é o “Monte das Bandeiras
Negras”, “obra executada em oito dias e inaugurada em 6 de fevereiro de 2006”
(BUENO, 2006. Tradução nossa). Este monumento consiste em 138 bandeiras negras
com uma estrela branca no centro, içadas entre o palco (tribuna) e a frente da Oficina de
Interesses dos EUA.
AS 138 bandeiras negras representam os 138 anos de luta
ininterrupta contra o Imperialismo, iniciados com a batalha pela
independência de 10 de Outubro de 1868, e simbolizam “o luto
e o sofrimento que as ações dos governos norte-americanos
causaram a milhares de famílias e ao povo cubano”.
(MEIRELES, 2007).

Há claramente uma provocação mútua entre os dois governos. O lugar público
ao lado do escritório estadunidense possui além de um uso “cívico”, histórico e
“artístico” (ou no mínimo estético) – com suas bandeiras e placas que fazem menção
aos que lutaram contra os dominadores estrangeiros do país – um uso cotidiano. Todos
os finais de semana e feriados cívicos o espaço é utilizado como lugar de protestos e
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espetáculos públicos, com música ao vivo, jovens e calorosos discursos políticos. É bom
que se diga que os protestos são sempre organizados pelo Estado cubano mesclando
entretenimento e política.

Monte das bandeiras negras, Havana – Cuba (Foto: Ivan Masafret, 2006).

Se parássemos a descrição deste espaço por aqui não ficaria evidenciado o
conflito, mas apenas a provocação de uma das partes. O espaço se completou, e portanto
se constituiu como de lugar de conflito, quando a Oficina de Interesses Estadunidenses
implantou grandes letreiros luminosos (pouco antes da colocação das bandeiras negras),
onde era – e até hoje o é – propagado, a todo o momento, informações de esportes,
economia e principalmente política dos Estados Unidos da América e do mundo em
geral. Temos aí, portanto, um espaço declaradamente de conflito em volta de um
monumento de arte pública.
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Em primeiro plano, Monte das bandeiras negras e ao fundo, sob interferência painel luminoso.
(FONTE: Havana Journal).

Na imagem acima, podemos ver o letreiro luminoso no 5º andar do prédio, andar
este em que se encontra o escritório estadunidense. No entanto, após a colocação das
bandeiras em 2006, que impediam a visibilizarão das mensagens, o governo americano
decidiu mudar os painéis para o terraço, propiciando assim uma maior visibilidade a
depender do ângulo acima do “bloqueio” das bandeiras.

Cubanos assistindo as notícias do letreiro antes da colocação das bandeiras negras em 2006.
Fonte: BBC NEWS.

Por sua vez, o Governo cubano passou a utilizar menos este espaço e a fechar as
ruas não apenas quando as ondas do mar invadem o Malecon, mas também à noite,
quando há eventos festivos ou de militância, dificultando assim a visibilidade das
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informações ali divulgadas. Na foto abaixo podemos perceber a complexa estrutura
monumental onde ocorre este conflito.

Imagem do Google Eath (acessada em 2010)
Na imagem aérea podemos ver:
1- Estatua em bronze de José Martí com criança ao colo;
2- Conjunto de 10 palmeiras em aço;
3- Grande palco permanente; (tribuna “anti imperialista José Martí”.)
4- Conjunto com 135 mastros de aço com as bandeiras negras;
5- Embaixada da Suíça, onde no 5º andar está a Oficina de Interesses dos Estados Unidos da
América em Cuba.
6- Outdoors com propagandas políticas com mensagens antigoverno estadunidense.

Evidentemente esta é uma região bem protegida pelo governo cubano: nas
esquinas podemos ver guardas 24h por dia em guaritas de concreto. É importante
salientar que no percurso do Malecon – região turistica e muito frequentadas pelos
cubanos – existem muitos monumentos, todos com significação, importancia historica e
ideologica para os cubanos. Entretanto, nenhum monumento comemorativo ou espaço
nesta região tem tanto apelo e uso relacionado à cidadania, ideologia e militancia
politica.
Na fotografia que se segue podemos ver uma das grandes mobilizaçoes que
culmina na tribuna da dignidade em 2000, portanto antes da colocação dos paineis
luminosos informativos por parte do governo estados unidenses e a reação, ou contra
reaçao cubana do Monte das Bandeiras Negras, ocorrido em 2006.
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Foto da marcha organizada pelo governo cubano85 em prol da vitoria da chegada de Elian em
2000.

Na foto acima, em Havana, podemos ver o lugar de conflito em um dos
momentos áureos em 2000, para receber Elian, na marcha a caminho da “praça da
dignidade” em frente ao escritório estadunidense86. É importante salientar que a
constituição cubana não permite assembleias privadas, logo, toda manifestação deve ser
consentida ou organizada pelo Estado.
É nítido que o conflito apresentado neste espaço público nada tem haver com o
monumento, aliás, este conflito preexiste há pelo menos 40 anos da criação do palco da
dignidade e do monte das bandeiras. O que é relevante neste evento em especifico é à
proporção que atinge e a mobilização com impactos sociais importantes.
Neste conflito de Estado o epicentro não é definitivamente o monumento das
bandeiras negras e o painel informativo estadunidense, nem o garoto Elian. Há sim uma
forte tensão política e ideológica em que Elian se transformou em um “cabo de guerra”
e a praça da dignidade em havana foi o “campo” de batalhas escolhido por Cuba e
aceito pelos EUA. Este espaço se configurou como importante ponto do conflito não
85
86

Foto retirada do site: http://gtmo.zip.net/
Que pode ser visto no plano de fundo da imagem.
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por conta da criação do grande palco ou da escultura de José Martí, mas sim quando o
governo estadunidense comprou a briga em território inimigo e depois, com a
intervenção cubana das bandeiras.

Os EUA continuaram insistindo no combate

ideológico direto e literalmente frontal. Está ai um dos mais relevantes conflitos em que
se relacionam não apenas um monumento, mas todo um complexo monumental
ideológico, artístico, estético e midiático na America Latina. Um caso único.
Em suma, nos parece clara uma bipolaridade neste conflito. Visto de fora, até
pode parecer "saudosismo da guerra fria", que durou até o fim da década de 1980 (salva
as devidas proporções). O que há de fato é um conflito "frio" entre duas nações e a
população envolvida, tanto nos Estados Unidos quanto em Cuba, participam mais como
mais um elemento do conflito, de forma menos ativa e mais passiva, menos
protagonista. A mobilização de fato não está em torno nem de um letreiro luminoso ou
de protestos concentrados à porta da embaixada da Suíça em Havana. A tensão é muito
mais profunda. Para o governo cubano, a mobilização está para além de sua soberania;
tal conflito, com tamanha mobilização, se dá no jogo da dissolução das tensões internas,
em que toda a culpa da situação econômica e estrutural da ilha, que sofre com o
bloqueio estados unidense, é atribuída ao inimigo.
Por outro lado, da parte dos EUA, o momento eleitoral presidencial acabou por
agitar este evento que envolveu o garoto Elian com o propósito claro de mobilizar os
latinos da Flórida, em especial os cubanos, que mais tarde se mostraram decisivos no
pleito de 2001, que acabaria elegendo Georg W. Bush como presidente norte americano.

3.2-

A VENEZUELA BOLIVARIANA: UMA NOVA REPÚBLICA NA
AMERICA LATINA.

A mudança de movimento é proporcional à força motora
imprimida, e é produzida na direção de linha reta na qual
aquela força é imprimida. (segunda lei de Newton).

Na Venezuela Chavista, as classes populares – incluem-se ai os grupos étnicos
de matriz africana e principalmente indígena – ganham uma participação importante e
decisiva junto à sociedade. No atual contexto social e histórico, as classes populares
ganham um novo apelo, adquirindo uma posição fundamental na nova dinâmica política
do país. A requalificação destes grupos faz com que tanto o poder governamental passe
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a conotar uma ideia de “origem” e importância nacionalista a estes grupos, quanto os
mesmos passam a se colocar como peças importantes no cenário político, com mais voz
ativa dentro da sociedade venezuelana. Por sua vez, as classes populares sentem-se na
obrigação de conquistar espaços simbólicos que demonstram esta requalificação como
algo de fato.
No movimento crescente, em que as classes populares na America Latina
questionam sua participação – demonstrada até então como passiva e subalterna – na
história social e na sociedade contemporânea, verifica-se uma reação proporcional às
suas ações de contestação, de conquista de espaço e de visibilidade. Estas, por sua vez,
são também proporcionais não apenas à sua importância numérica, mas também à
tentativa de recuperar (muitas vezes com atitudes acintosas, como são as ações
simbólicas) todo o período em que estiveram subjugadas e silenciadas.
Segundo o INE87, o censo venezuelano de 200188, foi constatado que 3%89 da
população venezuelana, naquele momento, consideravam-se indígenas, o que
segundo Aloha Núñez, vice ministra90 venezuelana, “não representa a realidade,
porque o censo em 2001 não conseguiu chegar a todas as comunidades. E nem todo
mundo que era indígena se identificava assim.” (MANSUR, 2011). Segundo Aloha
Núñez, na mesma entrevista, isso se deu por conta do período em que ocorreu o senso,
no inicio da “revolução”91, e mais:
Antes dela, não havia direito e reconhecimento alguns. Dizer
que era indígena gerava um rechaço. Não é como neste
momento, quando há uma lei orgânica de povos indígenas, há
direitos. O censo aponta 36 povos indígenas; agora, já temos 44
reconhecidos e mais de 2.800 comunidades indígenas. Naquele
momento, eram só 2.400. (MANSUR, 2011).

A relação dos grupos indígenas venezuelanos com a revolução Bolivariana se dá
em um momento histórico importante para os grupos étnicos originais: após a ONU
manifestar apoio aos grupos indígenas depois da elaboração de importantes relatórios
que davam conta da posição destes nas camadas menos favorecidas em todo o mundo,
foi estabelecido o convenio 16992 da OIT, Organização Internacional do Trabalho93. A
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Instituto Nacional de Estadística da Venezuela.
Este foi o ultimo censo realizado na Venezuela, o de 2011 esta em fase de recenseamento.
89
Segundo o INE (censo de 2001).
90
Vice-ministra do Poder Popular para os Povos Indígenas da Venezuela.
91
Chávez chega ao poder em 1999 na Venezuela.
92
Vide texto integral Anexo II.
88

97

convenção chamada de 169 de 1989 é um dos principais documentos internacionais
sobre direitos humanos da ONU, sobre Povos Indígenas e Tribais em Países
Independentes e já tem mais de 20 países que firmaram tal acordo.
Entretanto, a relação do presidente Chávez com esta população foi que de fato
criou uma afinidade mútua. Ainda nas palavras da vice ministra:
O comandante Chávez, antes de ganhar a presidência, assumiu
o compromisso com os povos indígenas de fazer todo o possível
para pagar a dívida histórica acumulada. A relação de abertura
do presidente com as comunidades indígenas aconteceu desde o
início da revolução. E isso se viu manifestado não só nesse
compromisso, mas com sua chegada ao poder: quando,
imediatamente, ele convoca a Constituinte, ele incorpora a
população indígena (MANSUR, 2011).

Evidentemente, é a partir da inserção de Hugo Chávez e de suas políticas
populares, em que as minorias econômicas (em geral numericamente maiorias étnicas e
sociais), passam a ocupar, na Venezuela e na América Latina, uma posição
predominante no pensamento e nas ações governamentais, que passam a tratar de fato os
desiguais de maneira diferente, não padronizada; buscando uma maior equidade dentro
da sociedade, como o lema da igualdade até então preconizava. Entretanto, para chegar
a este ponto, foram pensadas e executadas muitas estratégias por parte e Hugo Chávez,
dentre elas:
O uso estratégico dos símbolos da nacionalidade, com destaque
para o uso do discurso e do legado bolivariano, adquire no
projeto de Chávez certa singularidade. A figura de Bolívar
permite que tal símbolo da nacionalidade venezuelana se
transforme em uma espécie de fonte de legitimidade e de
autoridade do ator político individual – Hugo Chávez. Tal
estratégia, dessa forma, transcende o simples apelo, atingindo o
ancestralismo. A recuperação do discurso bolivariano, em um
país onde a figura e o exemplo de Bolívar continuam moldando
muito a nacionalidade venezuelana, tem uma eficácia política
importante, na medida em que oferece a um discurso abstrato
um sentido concreto. (VILLA, 2005, p. 160).

Com resultados expressivos nos pleitos que competiu94, Chávez se fortaleceu e
literalmente dissolveu as estruturas do país, as reconstruindo e reformulando
radicalmente a participação destes grupos no Estado. A constituinte, por exemplo, teve a
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Adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989. Considerando que a Convenção entrou em vigor
internacional, em 5 de setembro de 1991.
94
1998, ganha a presidência com 56,2% dos votos; no chamado processo de relegitimação 4 de julho de
2000 obtém 59,7% dos votos; e, no referendo revogatório de agosto de 2004, obtém 59,1%
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presença não apenas simbólica mais significativa de deputados indígenas. A antiga
constituição possuía apenas um artigo a respeito dos povos indígenas venezuelanos, e
este artigo prometia a “incorporação indígena progressiva à vida da Nação”. Segundo
Aloha Núñez “Os indígenas não eram nem reconhecidos como parte da sociedade!”
(MANSUR, 2011). Ainda segundo a então vice ministra:
A Constituição de 1999 representou uma grande porta. Ela
estabelece que, para a Assembleia Nacional, três indígenas
devem ser eleitos. Eleitos por região: sul, oriente e ocidente.
Além disso, em todos os municípios indígenas, temos
vereadores indígenas. Em todos estados com população
indígena, temos legisladores indígenas. Os indígenas têm, pelo
menos, uma vaga garantida nesses espaços. Depois, criou-se a
lei de demarcação de povos e comunidades indígenas. Em
seguida, criou-se a missão Guaicaipuro, para atender, na parte
social, esses povos. Depois, criou-se a Lei Orgânica de Povos e
Comunidades Indígenas. Não conheço outro país que tenha uma
lei que abarque tantos direitos, que vá além do Convênio 169.
E, posteriormente, criou-se o Ministério de Poder Popular para
os Povos Indígenas, dirigido por Nicia Maldonado, uma
indígena Yekuana, amazônica, o que representa uma vontade
política total. Em outros países, não vemos ministérios
indígenas; em geral, são fundações do Estado que, muitas
vezes, não são dirigidas por indígenas. Então, nota-se
profundamente o compromisso político do comandante Chávez
com o empedramento do povo indígena. (MANSUR, 2011).

A saída de uma posição de quase inexistência social para o protagonismo dentro
da sociedade e da política, em varias esferas, abriu as portas dos grupos indígenas
venezuelanos de uma forma sem precedentes na história deste país. Estas conquistas,
evidentemente, tencionaram a sociedade propiciando para a emergência de conflitos.
Boa parte dos conflitos se deu na relação de conquistas de espaços e símbolos outrora
monopolizados pelos não indígenas.
Um destes conflitos, certamente o mais emblemático até o presente momento, se
deu na resignificação da figura de Cristóvão Colombo. Dentro de todo o país as imagens
de Colombo (monumentos, hermas e bustos) foram sendo atacadas, uma a uma, a
principio de forma clandestina, e depois institucionalizada (com o aval do governo). Um
destes monumentos foi estudado por Samuel Hurtado, em Mérida, no ano de 2006. A
obra em questão, quando inaugurada em 1892 (quando o “descobrimento da America”
teria completado 400 anos), também foi erguida em um momento histórico conturbado
do país, tendo sido inaugurada apenas em 1895. Erguida na praça da igreja do Carmen,
o discurso proferido na inauguração desta obra falava em:
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Glorificar ao mesmo tempo a memória daquele que consumou a
liberdade da Colômbia rompendo com sua espada o ultimo
percalço da cadeia que se sujeitava esta parte do mundo de
Colombo ao trono espanhol, e a memória do mesmo Colombo e
para gloria da Espanha... (HURTADO, 2007, p. 94) 95 tradução nossa.

De 1892 até a primeira década do século XXI este discurso, em que a imagem de
Colombo está relacionada a uma ideia de progresso no sentido europeísta, cujos nativos
eram sublimados, foi invertido nos anos 2000, momento em que a descoberta se
transformou em invasão; o herói em genocida e a data comemorativa em data de
protestos. Hurtado descreve o monumento no início do século XXI:
Ele (o monumento), não só pelo descuido das instituições
municipais, se não também, causado por danos que os próprios
cidadãos ocasionaram ao monumento de Colombo, produto em
grande medida, de concepções contrarias sobre o que a (atual)
concepção contaria sobre a figura de Cristovão Colombo e a
transcendência do chamado “descobrimento da America”. (...)
situação que traz consigo consideráveis agravos ao monumento
(...) até chegar ao extremo de seu derrubamento ocorrido em
novembro de 2006. (HURTADO, 2007, p. 98) tradução nossa.

Este acontecimento, da derrubada do Monumento a Colombo em Mérida e
outras que ocorreram de forma bastante similar na Venezuela em períodos próximos,
certamente aconteceram depois de um precedente determinante na política patrimonial
recente da Venezuela. O fato, ocorrido na Capital Caracas, em 2004, integrou os grupos
indígenas organizados, o Estado e o maior e seguramente mais importante monumento
dedicado a Colombo neste país, o monumento de Cristóvão Colombo do Golfo Triste,
derrubado numa data crucial para os povos indígenas na America Latina: o 12 de
outubro.
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Programa de inauguração do monumento a Cristóvão Colombo em Mérida, Venezuela em 1845.
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3.2.1- GOLFO TRISTE - INDÍGENAS FELIZES (2004)

Todo corpo continua em seu estado de repouso (...) a menos
que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas
sobre ele (primeira lei de Newton).

Monumento de Cristóvão Colombo do Golfo Triste na Praça Venezuela em Caracas, Imagem
anterior a 2000.

Exatamente por estar na Capital do país e por ser um importante monumento
histórico e artístico, o Monumento a Cristóvão Colombo se tornou centro de críticas na
sociedade venezuelana. A derrubada do monumento conhecido como “Colombo do
Golfo Triste”, localizado na Praça Venezuela em Caracas, não sinalizou apenas um
conflito envolvendo o monumento de uma figura histórica; o monumento comemorativo
em questão fora encomendado pelo governo, como no caso similar ao de Mérida, para
comemorar os quatro séculos do “descobrimento da America”, em 1892.
Como já foi dito, o entendimento do “descobrimento da America” transmutou-se
a ponto de haver uma inversão total de valores no século XXI. Isso se explica, em parte,
por conta da imagem de Colombo estar relacionada à imagem do estrangeiro
colonizador não apenas no passado, mas também (ou até principalmente), com a
imagem do “imperialista” no presente. Esta inversão de valores se dá à medida que os
grupos subjugados passam a ter espaço na sociedade de maneira mais atuante. Um
exemplo desse fenômeno é a lei criada para mudar o então feriado comemorativo do Dia
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do descobrimento, transformado no feriado popularmente conhecido como o “dia da
Raça”. Isto aconteceu graças ao decreto presidencial Nº 2.028 de 10 de outubro de
200296. Tal feriado pode ser considerado uma alusão clara aos grupos étnicos précolombianos e estabelece
Artigo 1º. Comemorar o 12 de Outubro de cada ano como o Dia
da Resistência Indígena destinado a reconhecer nossa
autoafirmação americanista pela unidade e diversidade
cultural e humana em que se busca reivindicar tanto os povos
indígenas da América como os aportes dos povos e as culturas
africanas, asiáticas y europeias na formação de nossa
nacionalidade, no espírito do diálogo de civilizações, a paz e a
justiça. GAZETA OFICIAL N° 5.605, 200297, tradução e grifo
nosso).

Como podemos perceber, apesar de intitular-se “Dia da resistência indígena”, o
decreto faz menção a diversos grupos étnicos (africanos e asiáticos) relacionados a
minorias sociais dentro da Venezuela. Além do decreto, os posicionamentos do
Presidente Hugo Chávez são fortemente inclinados a favorecer a ascensão social destes
grupos. Fica nítido em seus discursos frases como: “Cristóvão Colombo foi à ponta de
lança da invasão do genocídio de todos os povos indígenas” (HURTADO, 2007, p.109).
Segundo Samuel Hurtado os discursos presidenciais – com frases acintosas a
respeito da contribuição de Colombo e de sua significação histórica para o extermínio
dos povos indígenas, fato que se seguiu à “descoberta” da América e que se deu não só
na Venezuela, mas, em todo o continente – estão de acordo com o que preconizava
Simon Bolívar: ele queria uma America Latina, ainda que culturalmente diversa,
ideologicamente unificada.
Todos estes fatos ocorreram logo depois que o site www.aporrea.org98 inseriu
em sua linha editorial artigos que relacionavam diretamente a figura do colonizador,
encarnada por Colombo, à figura do Império Capitalista, então encarnada por George
W. Bush filho. Em um artigo de 16 de outubro de 2004, Gustavo Adolfo River
Castañeda y Pilar Maestri99 intitulado “De Colombo, de Bush e outros patrimônios da
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Vide Texto completo Anexo III.
“Gaceta Oficial” N° 5.605 Extraordinário de fecha 10 de outubro de 2002.
98
Comunicação popular para a construção do socialismo do século XXI. Se clasifica como: una agencia
popular alternativa de noticias, cartelera digital abierta e interactiva del movimiento popular y de los
trabajadores. Es un medio de expresión, información, debate y difusión de contenidos de interés
colectivo, principalmente políticos, sociales, económicos y de promoción cultural. También se ha
convertido en un instrumento de "inteligencia social."
99
Militantes de Democracia Participativa Protagónica e Popular (DP).
97
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Humanidade100” (tradução nossa), os articulistas estabeleceram uma relação bem
interessante entre os espaços e as ações de Colombo na America Latina
(especificamente na Venezuela) e a as ações do exército de Bush no Iraque em 2003;
O governo fantoche “decide” (como todo fantoche) fazer uma
estatua a seu amo, George W. Bush, construída sobre o sangue
da resistência patriótica de Bagdá, o “PASSEIO BUSH”; onde
todos os anos celebraram, em frente a este mausoléu, o “DIA
DA LIBERDADE”. (...) um dia, um grupo de Iraquianos,
daqueles capazes de tremer de indignação a qualquer injustiça
cometida em qualquer tempo e lugar do mundo, decidiu agir
antes que a afronta de adorar e honrar ao assassino George W.
Bush a existência do dia da liberdade, um “passeio” e uma
estatua com seu nome. Compreendeu-se pelo menos naqueles
tempos os simbolismos que representavam honras, os que o Sr.
Bush não merecia. Houveram estúpidos a dizer que em uma
revolução a legalidade está acima da legitimidade e não o
contrário (...) haverá de nascer uma espécie de museu do
holocausto, onde esteja Bush, Colombo, Hitler e o sionismo
Betancourt e um imenso etcétera. Com imagens, inclusive
com estátuas (para o deleite do esquerdismo burguês) para
assim facilitar a reconstrução da memória histórica. Mas, para
além das ruas renascerá nossa história, renderá honras a nossas
lutas e a nossos heróis e mártires. (...) vá a nossa solidariedade
aos camaradas que contribuíram em qualquer plano, para que
termine de morrer o que tem que morrer, para que termine de
nascer o que tem que nascer (...) qualquer coincidência é mera
realidade. (CASTAÑEDA e MAESTRI, 2004) tradução e grifo
nosso.

No dia 11 de outubro o mesmo jornal fez uma chamada para que todos os
interessados e organizações de grupos indígenas se organizassem na Praça Colombo
para um ato “político-cultural”, “no qual se lerá uma resolução em que se exige a
retirada da estatua de Cristóvão Colombo que se encontra neste parque”. (MORILLO,
2004) 101. O texto da resolução argumenta que:
A estatua de Colombo “é um símbolo da dominação colonial
que mancha nossa história libertaria, por isso exigimos as
instituições competentes sua remoção no lapso de trinta dias a
partir da presente data, do contrario a população de Caracas fará
que esta resolução se cumpra”. (MORILLO, 2004, tradução
nossa).

Os organizadores do movimento ainda propagaram o seguinte: “nesta terçafeira, 12 de Outubro (...) comemoração da resistência Afro-Indígena! tragam seus 500
100

http://www.aporrea.org/actualidad/a10172.html
Con acto político-cultural conmemorarán en El Calvario el Día de la Resistencia Indígena. 11/10/2004Venpres (Jimmy López Morillo) http://www.aporrea.org/actualidad/n51417.html
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anos de história! (...) ¡Bush y Colombo, são os mesmos, velho e novo imperialismo!”
(idem). Esta chamada foi divulgada em diversos meios de comunicação alinhados ao
governo.

3.2.2- A queda: ação e reações.

A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual
intensidade: ou as ações mútuas de dois corpos um sobre
o outro são sempre iguais e dirigidas em direções oposta.
(terceira lei de Newton).
A terceira lei de Isaac Newton (física clássica), a lei da ação e reação, em nada se
aplica a complexa realidade sociológica. Na sociedade a ações sempre tem reações, no
entanto sempre uma (a ação ou a reação) subjulga a outra. Em um conflito não há
espaço para qualquer tipo de passividade.
Dia 12 de outubro de 2004, Passeio Colombo da Praça Venezuela102 em Caracas;
dia, hora e lugar marcados. Vários movimentos sociais organizados e grupos culturais
estavam presentes ao ato. Estes grupos103 encenaram o “juízo simbólico ao navegante
que fora acusado de traidor e genocida” (PÉREZ, 2004, p. B-10). Segundo a jornalista
redatora da matéria, os argumentos são os mesmos que se tornaram lugar comum no
discurso contemporâneo dos grupos indígenas latino-americanos, e as justificativas no
caso venezuelano, neste ato em específico, se deram “primeiro por (Colombo) haver
defraudado aos que lhe seguiram em seu projeto de encontrar o paraíso e também por
dizimar a população autóctone das terras descobertas” (idem).
Mais que um julgamento o ato foi um ritual e como tal, tudo que aconteceria era
previsto. Havia aos pés do monumento faixas em que se podia ler “Tribunal popular da
mãe terra. Julgamento popular para Colombo por genocídio! 513 anos.104”- tradução
nossa.
O navegante tido como genovês fora declarado culpado pelo “júri” popular que
estava presente, e condenado como ícone a não ser mais idolatrado. A obra concluída
em 1848, feita pelo escultor venezuelano Rafael de La Cova105 – que dentre outras
102

Do castelhano: Paseo Colón de la Plaza Venezuela
Coordinadora Simón Bolívar, Juventudes Indígenas y Movimientos Populares. Segundo Hurtado 2007.
104
Do castellano: tribuna popular de la pachamama ¡juicio popular a colón por genocida! 513 años.
105
Rafael de La Cova (Caracas-Havana 1850 1896)
103
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obras, concebeu a escultura equestre de Simon Bolívar no parque central (central park)
de Nova York – foi envolta em cordas e puxada pelos manifestantes até que caísse de 30
metros de altura, lá de cima do caralho106. Na queda, seu braço que apontava o horizonte
foi rompido, seu rosto foi manchado de vermelho como se esfregassem na cara o sangue
indígena cujo derramamento foi atribuído a ele. “Ali próximo no teatro (ópera) Teresa
Carrenho a escultura permaneceu enforcada por um tempo”, (HURTADO, 2007,
p.111- tradução nossa) para, segundo declarações de pessoas do movimento,

...entrega-la a uma comissão que o governo designe, para fundila e depois fazer com este material a figura do Cacique
Guaicaipuro107, que seria colocado na Praça da Resistência
Indígena para orgulho de todos Latino-americanos
(FIGUEROA PINO, 2004, p.3. tradução nossa).

O monumento foi recuperado pela policia municipal que no confronto prendeu 3
manifestantes. O monumento derrubado, segundo descreve Samuel Hurtado, foi
fragmentado em pedaços que “foram depositados (…) ao lado da sala de reclusão da
Policia de Caracas la Cota 905 e no comando da Policia de Cotiza, ficando lá
aguardando a restauração” (HURTADO, 2007, p.112. tradução nossa).

106

Segundo a academia portuguesa de letras, caralho, também conhecido como cesta da gávea, local de
observação nas grandes embarcações que ficava no alto do mastro principal.
107
Chefe indígena que viveu entre 1530 a 1568, teve como virtude conseguir reunir diversas tribos
Caribes sobre o seu comando.

105

Imagens do monumento de Colombo do Golfo Triste em Caracas Venezuela em 12 de outubro
de 2004.

Após o ritual de derrubada, houve muitas manifestações contrarias ao ato, uns
chamaram de ato bárbaro, falta de preocupação com o bem cultural público, dentre
outros argumentos que invadiram a mídia Venezuelana e internacional. Alguns grupos
se apressaram em declinar a responsabilidade do acontecido perante o público – como
Fernando Bossi secretario do Congresso Bolivariano dos Povos108, como diz a nota
abaixo dirigida a toda população e divulgada em diversos veículos de comunicação
venezuelanos.
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Congreso Bolivariano de los Pueblos – organização internacional latino-americana fundada em 2003,
liderada pela Venezuela que aglutina diversos partidos políticos, sindicatos, movimentos indígenas,
organizações culturais e trabalhadoras de esquerda.

106
O Congresso Bolivariano dos povos, através de sua Secretaria
de Organização, esclarece a opinião pública venezuelana que
não tem nenhuma relação com os feitos ocorridos no dia de hoje
no monumento a Cristóvão Colombo. (BOSSI, 2004).

Outras organizações chamaram pra si o que denominaram de defesa da verdade
histórica. A AIPO (Anticorrupção Interpelação Popular Organizada), e a ABA
(Associação Bolivariana de Advogados) também divulgaram notas abertas para a
sociedade a partir da imprensa.
A AIPO e a ABA consideram que a destruição da estatua do
genovês Cristóvão Colombo, longe de ser um ato de
vandalismo, implica simbolicamente no espírito da nova
América que nasce, na alvorada do século XXI, ainda que
pareça um contra senso, um símbolo da ruptura de uma mentira
histórica que serviu para ocultar o espantoso assassinato
massivo de milhões de filhos de Deus, naturais e nascidos na
América pré-Colombina. Que a opinião pública nacional e
internacional saiba sobre a embaixada do Reino de Espanha,
que pretende a partir de todos meios de comunicação privados
tratar como ato vândalo um gesto que descobre e rasga um véu
com o qual ocultava a verdade histórica de um extermínio
massivo de nossos indígenas americanos, que levantaremos nos
tribunais penais, se for o caso, A CAUSA SUPRA-LEGAL
HISTÓRICA DE JUSTIFICATIVA DA DESTRUIÇÃO DA
ESTÁTUA DO GENOVÊS, COMO SÍMBOLO ALIENANTE
DA HISTORIOGRAFIA AMERICANA. Que saibam que a
Venezuela da Quinta República, a justiça e a lei vão da mão e
pelo mesmo caminho, demonstraremos a inocência dos que hoje
atuaram em defesa da verdade histórica até hoje oculta. (AIPO,
ABA e MOVIMIENTOS POPULARES, 2004).

Até hoje, outubro de 2011, no antigo passeio Venezuela, atual passeio da
resistência indígena, encontramos as bases de 30 metros de altura onde há pouco tempo
ficava a escultura de Colombo, deserta, sem nenhuma outra figura em seu lugar. O
prefeito de Caracas Freddy Bernal, no período da derrubada do monumento, não
compactuava com as ações ali empreendidas por ele chamadas de anárquicas. Bernal
vaticinou: “Concordamos que a história tem que ser reescrita e estamos fazendo isso.
Rejeitamos honrar Colombo, mas isso é uma coisa e anarquia é outra". (IBARZ, 2004,
tradução nossa) À época o governo municipal já estudava a mudança dos símbolos da
cidade.
Este evento, que até hoje, passados seis anos, causa polemica na Venezuela,
serve de referencia às discussões sobre o “entendimento de patrimônio histórico,
artístico e cultural” versus “a conotação de figuras históricas na contemporaneidade”,

107

percebidas como não dignas de serem lembradas e de ocuparem local de destaque nos
espaços públicos das nações onde se encontram. O mundo acadêmico e o poder público
assimilaram os dois lados do debate criando assim ações menos performáticas ou pelo
menos, menos danosas aos monumentos, sempre viabilizando espaços alternativos para
que as mesmas sejam guardadas ou por ventura, expostas ao público com outras
conotações, não mais “heroicas” mas sim a partir de outras interpretações.

3.3-

Longos caminhos, pequenos passos para “não esquecer”, “não
perdoar”.

Até o presente momento o revisionismo histórico no Brasil encontra-se
semiadormecido ou ainda, de forma tímida, só ocupa espaços estanques como o meio
acadêmico e algumas organizações não governamentais. Por conseguinte tal movimento
não repercute nas bases da sociedade brasileira, diferentemente de ações midiáticas
como as „marchas‟ da paz, maconha, liberdade, contra corrupção, contra a homofobia,
dentre outros temas. Tais marchas suscitam por enquanto um apreço da mídia
jornalística em seu espaço, mas não sua discussão.
No Brasil, enquanto o processo de mudanças econômicas sociais atingem níveis,
nas palavras do presidente Lula, “nunca antes vistos na história deste país” – um
fenômeno representado pela inserção de uma grande parte da sociedade, até então
totalmente excluída acesso a alguns bens de consumo e serviços – o processo de
revisionismo histórico, massivo na Venezuela e percebido claramente na Bolívia,
Argentina e Uruguai, acontece muito timidamente, insipidamente, e sem visibilidade na
sociedade civil brasileira; este tema não é prioridade nas esferas políticas do país.
Apesar de organizações da sociedade civil com grande relevância como a OAB
terem se posicionado a favor do fim da lei de anistia e da abertura dos arquivos do
período da ultima ditadura no Brasil, e de na Câmara dos Deputados existir uma
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que por sua vez criou a Comissão Nacional
da Verdade109, prevista no Projeto de Lei 7376/10110, é sintomático que a maior nação
109

São objetivos da Comissão Nacional da Verdade, conforme o PL 7376/10:- esclarecer os fatos e as
circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988; promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados,
ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior; - identificar e tornar públicos as
estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de direitos
humanos, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; - encaminhar aos
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do continente Latino Americano, apesar de pleitear incessantemente uma vaga
permanente no Conselho de Segurança da ONU, não tenha revisto os fatos
fundamentais para que a memória, principalmente das ações do período Ditatorial no
Brasil, sejam abertas e discutidas de forma ampla e irrestrita.
A comissão da verdade será criada no âmbito da Casa Civil da Presidência da
República e visa esclarecer casos de violação de direitos humanos ocorridos entre 1946
e 1988 – inclusive a autoria de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação
de cadáveres. No texto da lei, o governo argumenta que comissões da verdade já
existiram em mais de 30 países. São citados como exemplos emblemáticos a Comissão
Nacional Sobre o Desaparecimento de Pessoas111, constituída na Argentina para
investigar casos de desaparecimentos forçados ocorridos entre 1976 e 1983, e a
Comissão de Verdade e Reconciliação112, constituída na África do Sul para apurar
violações de direitos humanos ocorridas no período do apartheid (1948-90). A
Comissão teria como função principal buscar indenizações e instaurar processos de
anistia. Como pronuncia o PL 7376 de 2010:
No mundo todo, foram constituídas mais de 30 Comissões da
Verdade, em contextos de transição política, superação de
conflitos armados internos ou de períodos ditatoriais, uma
das ferramentas daquilo que é denominado “justiça
transicional”. Apesar dos diferentes contextos históricos,
políticos, sociais, legais e culturais e das diferentes dinâmicas e
formatos adotados, todas as Comissões tiveram como objetivo
principal promover a reconciliação nacional, por intermédio da
revelação, registro e compreensão da verdade sobre o passado
de violações de direitos humanos nos respectivos países.
(PROJETO DE LEI 7376/10) grifos nossos.

Como é sabido, o Brasil não passa por nenhum contexto “de transição política,
superação de conflitos armados internos ou de períodos ditatoriais” (Idem), mas é
notório o seu atraso político e social nas deliberações citadas pelo Projeto de Lei. Ainda
órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar na localização e
identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos da lei que criou a
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (Lei n° 9.140/95); - colaborar com todas as
instâncias do Poder Público para apuração de violação de direitos humanos, observada a Lei da Anistia
(Lei nº 6.683/79) e a lei que criou a Comissão de Anistia (Lei n° 10.559/02); - recomendar a adoção de
medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição e
promover a efetiva reconciliação nacional; e - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução
da história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada
assistência às vítimas de tais violações.
110
Assinado por: Rogerio Sottili, Nelson Azevedo Jobim, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Paulo
Bernardo Silva.
111
Comissión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
112
Truth and Reconciliation Commission.
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em relação ao PL, suas sucessivas revisões – feitas até junho de 2011; o projeto está na
terceira versão – tornam-no cada vez mais brando e menos objetivo quanto a suas
atribuições.
Sabe-se que a comissão terá sete membros indicados pela presidenta da
República, dentre eles, militares, que contarão com um prazo de dois anos para produzir
um relatório com conclusões e recomendações. “As ações terão de seguir a Lei da
Anistia (6.683/79) e as leis que criaram a Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (9.140/95) e a Comissão de Anistia (10.559/02)” (AGÊNCIA
CAMARA DE NOTICIAS, 21/05/2010). Como diz o texto da Câmara dos Deputados,
ao estar sujeita às leis já mencionadas, a comissão da verdade não terá caráter punitivo
ou mesmo poderá tornar públicas as informações. Segundo o deputado federal Luiz
Couto do PT da Paraíba,
O debate da Comissão da Verdade pelo viés dos direitos
humanos é um passo importante para que o Brasil não continue
como um dos únicos países do continente que ainda não disse
de forma clara e contundente um „nunca mais!‟ às violações de
direitos humanos ocorridas nas ditaduras (AGÊNCIA
CÂMARA DE NOTÍCIAS [1], 2011).

Os arquivos deste período da história foram incinerados em vários estados
brasileiros e os vestígios restantes encontram-se trancados e guardados sob a
classificação de documentos „ultrassecretos‟, mantidos pelas forças militares. A lei que
anistia todos os envolvidos em crimes de estado durante esse período ainda vigora. Tais
posturas são relevantes, afinal ilustram o silêncio sobre questões relevantes, sociais e
históricas relacionadas à política brasileira.
Com a chegada de um partido considerado de esquerda à presidência da
república em 2003, alguns passos importantes – ainda que tímidos – foram dados, a
exemplo da busca por desaparecidos políticos (principalmente da guerrilha do Araguaia)
e da concepção de um portal virtual intitulado “Memórias reveladas113”, criado por
iniciativa da então ministra114 e hoje presidenta Dilma Rousseff. O portal, contudo, tem
muito pouca ou nenhuma relevância em relação ao que se propôs, tendo em vista que
seus acervos possuem apenas periódicos, charges e documentos do período da ditadura
e sobre a mesma. Documentos inéditos sobre as ações tanto dos militares quanto da
resistência, entretanto, não estão disponíveis no endereço eletrônico.
113
114

http://www.memoriasreveladas.gov.br
Então Ministra chefe da Casa Civil.
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Todo este processo que ocorre no Brasil hoje demonstra a dificuldade desta
nação em rever sua história e em “recontextualizar” seus símbolos. O silêncio nas ruas,
escolas, associações e movimentos sociais demonstram o quanto a luta pela preservação
da memória e o revisionismo histórico se resumiram a um apelo (quase literal) a uma
guerra de guerrilha, ou seja, combatida por poucos militantes que assumem esta causa
como sendo relevante para o Brasil contemporâneo.

3.3.1- Monumentos comemorativos e conflitos sociais no Brasil: Sí, pero no
mucho...

Símbolos e homenagens estão nas ruas, praças, escolas, estádios de futebol e no
cotidiano dos brasileiros sem causar desconforto ou agrado. Simplesmente ignora-se,
com exceção de alguns grupos e ações limitadas, a exemplo do movimento “Tortura
nunca mais” que criou um manifesto pedindo a troca do nome da praça presidente
general Emílio Garrastazu Médici que se encontra na PUC-Campinas115. O manifesto
pede que a Praça receba o nome do Frei Tito de Alencar Lima116.
No Brasil, não apenas a Praça da PUC-Campinas, mas outros espaços, prédios e
monumentos foram alvo de conflitos; os momentos históricos destas contendas foram
diversos, mas nenhum obteve relevância a ponto de comover a sociedade civil. Eventos
como o atentado contra o Monumento a Federico Garcia Lorca117, “uma homenagem do
Centro Democrático Espanhol118 (...) ao poeta assassinado pelos franquistas no começo
da guerra civil espanhola” (VOLPATO, 2010, p.68), que foi Inaugurado em 1968, dois
meses antes do AI 5119 sofreu um atentado:
Em julho de 1969, um grupo paramilitar, o Comando de Caça
aos Comunistas, CCC, atacou e destruiu a obra da Praça das
Guianas. A escultura foi derrubada e transformada em sucata.
Seus restos foram parar num depósito da prefeitura. Em 1971, o
115

Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
Frei Tito (1945 – 1974). Preso pelo exercito por ter participado em 1969 do congresso da UNE (União
Nacional dos Estudantes). Foi torturado pelo DOPS na década de 1970. Foi uma importante figura na luta
contra o regime autoritário no Brasil sendo um dos fatos mais relevantes, ter escrito na prisão sobre a sua
tortura, este texto correu pelo mundo e se transformou em símbolo de luta pelos direitos humanos.
117
Inaugurado na Praça das Guianas, quase na esquina da Avenida 9 de Julho, em outubro de 1968 em
São Paulo de autoria do artista: Flávio de Carvalho.
118
Associação que abrigava velhos republicanos exilados no Brasil.
119
O Ato Institucional nº 5, baixado em 13 /12/ 1968, no governo do general Costa e Silva, ficou em
vigor até dezembro de 1978. Foi o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos
governantes para punir arbitrariamente opositores do regime ou se assim fossem considerados.
116
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próprio Flávio de Carvalho restaurou a escultura. Convenceu a
prefeitura a instalá-la ao lado do prédio da Bienal, no
Ibirapuera. O embaixador da Espanha, franquista fanático,
protestou contra a presença da "escultura do comunista". O
prefeito (nomeado) José Carlos de Figueiredo Ferraz recolheu-a
novamente ao depósito. Lá ela ficou, esquecida, até o final dos
anos 70 (VOLPATO, 2010, p.68).

Outros monumentos tiveram importância mais relevante em relação aos conflitos
sociais e um, em específico, obteve repercussão em artigos acadêmicos e jornais como
no caso das esculturas dos orixás inaugurado em 1998, localizados no Dique do
Tororó120 em Salvador-Bahia. Houve uma crise entre a percepção religiosa dos
evangélicos locais e a política de turismo do Estado: “o projeto provocou todo tipo de
reações e críticas em privado, mas nenhuma tão radical e pública como o violento
ataque da Igreja Universal, que identificou as imagens com o Diabo” (SANSI, 2010,
p.167). Mesmo sendo este o caso mais expressivo de debate em torno de um
monumento com apelo junto à sociedade civil, as ações de discórdia cessaram tão
rapidamente quanto iniciaram. De acordo com Roger Sansi “o ataque finalizou com a
intervenção pessoal dos poderes públicos da Bahia, depois do qual, a Universal
reconhecera "o erro" de confundir uma obra de arte com um fetiche” (Idem).
Além destes casos citados outros surtiram no norte do país, sul e sudeste, mas
destes significou uma ação representativa, que envolvesse uma organização ou mesmo
suscitasse reverberação na sociedade.

3.3.2- Revisionismo a brasileira: de algozes a heróis fundadores.

É notadamente comum a nativos outrora acometidos por povos, governos ou
grupos dominadores (sejam estes colonizadores ou exploradores de ocasião), que
aqueles os signifiquem negativamente, passando a responsabilizá-los por mazelas
históricas e sociais; personagens que lutaram contra a situação opressora sofrida pelos
nativos são tidos simbolicamente como heróis. No Brasil são os casos de Joaquim José
da Silva Xavier (Tiradentes), Frei Caneca e mais recentemente, o homem que se tornou
símbolo da redemocratização, o presidente Tancredo Neves.
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Diversas obras em fibra de vidro feitas pelo artista plástico Tati Moreno.
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No entanto isto não é uma regra absoluta. Para continuar com os exemplos
circunscritos à história brasileira, nem sempre o personagem dominador passou a ser
visto como algoz, pelo contrário; em alguns momentos, tais figuras históricas foram
transformadas em símbolos de significação positiva e até saudosista. Como um primeiro
exemplo pode-se citar o caso do conhecido “orgulho recifense” por conta da passagem
dos colonizadores holandeses que ali desembarcaram em 1630121.
A figura do colonizador holandês foi personificada pela figura de Mauricio
Nassau122, que passou a incorporar a imagem de “prosperidade”, “urbanidade” e
“liberdade”. Tal perspectiva pode ser percebida não apenas no senso comum ou nos
guias turísticos locais, mas também em alguns tratados históricos e opiniões de
intelectuais, que acabam por refletir uma percepção generalizada, de fato cristalizada na
sociedade pernambucana.
A intervenção holandesa (1637-1654) foi um fator decisivo para
o direcionamento dos três eixos de urbanização da parte central
do Recife, com a construção de fortes e redutos para impedir os
ataques por terra e, também, através da intervenção planejada
de Maurício de Nassau. (...) Cabe ressaltar que, em paralelo aos
eixos, os aterros contribuíram para ampliar a área construída das
ilhas do Recife. (...) Não se pode esquecer a pioneira
intervenção planejada a partir do plano Pieter Post
encomendada por Nassau e parcialmente executada na Ilha de
Antônio Vaz (bairro de São José). (GOVERNO DE
PERNAMBUCO [1]).

Outra passagem relevante sobre este assunto está bastante clara na obra de
Evaldo Cabral de Mello, intitulado “O Brasil Holandês”, alí ele destaca as letras de
Gilberto Freyre, antropologo ensaistico pernambucano ao tratar da influencia (poitiva)
da permanencia holandesa em sua plaga.
Com o domínio holandês e a presença, no Brasil, do conde
Mauricio de Nassau (...) o Recife, simples povoado de
pescadores em volta de uma igrejinha, e com toda sombra
feudal e eclesiastica de Olinda para abafá-lo, se desenvolvera
na melhor cidade da colonia e talvez do continente. (FREYRE.
In: MELLO. 2010, p.6).

A característica acima citada, no entanto, não pode ser entendida sob o pretexto
do holandês, historicamente, assumir-se como alternativa a um símbolo opressor maior,
no caso, o colonizador lusitano. Este argumento dever ser entendido respeitando as
121
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Tendo permanecido até 1654.
Johan Maurits van Nassau-Siegen.
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diferenças de cada caso, mas, de forma geral, podemos citar como contraposição a
Pernambuco o caso da ilha de Itaparica, situada no recôncavo da Baia de todos os
Santos, lugar cujas narrativas nativas, mesmo depois de cerca de quatro séculos123,
ainda relatam o orgulho de ter expulsado os mesmos holandeses que por ali não tiveram
a mesma guarida.
Para ilustrar tal contraponto, o cronista e romancista João Ubaldo Ribeiro, que
em seu texto (não histórico), incorpora os ditos locais e é, notadamente, o escritor que
melhor traduz e elabora a identidade e o imaginário dos nativos de sua terra natal. João
Ubaldo usa o tema da expulsão dos holandeses em diversos contos, crônicas e
romances, assim como nas breves passagens citadas abaixo:

Modéstia a parte, nesse negocio de Europa se curvar perante a
gente, Itaparica não vê novidade. (...) Em Itaparica, nem se fala,
haja vista a traulitada que demos nos holandeses que invadiram
a ilha, no século XVII (...) Mais tarde, como se sabe, fizemos a
mesma coisa com os portugueses que não queriam que a gente
ficasse independente. (RIBEIRO, 1998, p.241).
A maioria das pessoas nunca pensa nos holandeses. (...) o
itaparicano, não. O itaparicano, se você falar em holandês junto
dele, ele fica logo nervoso e, se você fizer umas perguntas, ele
xinga os holandeses todos, o povo aqui é bom mas não esquece
com essa facilidade toda (RIBEIRO, 1981, p.75-76).

Toda esta introdução serviu para levar a discussão a um determinado
monumento brasileiro, que possui, assim como todos os monumentos utilizados
enquanto local de conflito, uma interpretação e um uso simbólico diverso, muitas vezes
oposto à intenção quando da sua concepção. O monumento em conflito tende a ser
adotado por um ou mais grupos reivindicadores como objeto simbólico e midiático: este
é o caso do Monumento aos Bandeirantes124, ou simplesmente, Monumento dos
Bandeiras, na cidade de São Paulo.
Nesta obra os personagens passaram de figuras históricas cujas ações heroicas
são questionáveis, à verdadeiros “mitos da origem” de São Paulo. Como enuncia Fabio
Lopes de Sousa Santos, “junto à Avenida Paulista, a imagem símbolo da cidade é o
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Entre os anos de 1600 e 1647 foi invadida sucessivamente pelos holandeses. Sendo que os invasores
algumas vezes apenas pilharam a cidade, enquanto em outras houve a tentativa frustrada pelos nativos de
fixar-se no local.
124
Denominam-se bandeirantes, ou bandeiras, ou ainda paulistas, os sertanistas que, a partir do século
XVI, adentraram o Brasil em busca de riquezas minerais (prata, e ouro) e indígenas para escravização ou
ainda o extermínio de quilombos.
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Monumento as Bandeiras125, de Victor Brecheret, erguido na entrada do mais badalado
parque paulistano, o Ibirapuera” (SANTOS, 2009, p.36). O Ibirapuera representa, de
acordo com Paulo César Garcez Marins, “o ponto privilegiado de lazer da capital
paulista a partir da segunda metade do século passado” (MARINS. 2003, p.08) Tal
monumento, entretanto, difere-se dos demais aqui apresentados, isto justamente porque
ele nunca foi, de fato, foco de conflito – pelo menos não como as demais obras de arte
pública aqui apresentadas. Então porque trazê-lo ao texto?
O monumento aos bandeirantes do parque Ibirapuera é tão relevante para
discussão quanto os demais aqui exemplificados, pois o que está em voga neste caso
não é o conflito em si, mas o “uso” e a “reconfiguração” significativa pela qual passou o
monumento, que incorporou “uma identidade paulista”. Seria a ausência de conflito,
neste caso, um sucesso da estratégia do poder público ou uma falta de “ideologização”
de grupos da sociedade civil?
Segundo alguns estudiosos do tema, os bandeirantes, e consequentemente o
monumento em questão, não pode ser considerado um símbolos definido. Ao longo do
tempo as concepções sobre o bandeirante se transformaram de acordo com as
reviravoltas políticas (ideológicas) do país. A obra, ou a ideia dela, no decorrer de 30
anos, desde seu primeiro esboço até a obra edificada, refletiu estas mudanças.
Não apenas o monumento, mas sua significação, sua representação estética e o
espaço onde está fixado são determinantes para o debate aqui proposto. A obra de
Brecheret é de fato uma genuína representação da APIPPP; toda estratégia de poder, por
sua vez, transforma o monumento em elemento pedagógico dos ideais do Estado. É o
que expõe Marins:
O parque foi escolhido pelas autoridades públicas para acolher
três dos maiores empreendimentos artísticos de caráter
monumental realizados até o IV Centenário da cidade de São
Paulo126. Concentraram-se ali os símbolos de caráter
comunitário, propostos ou subsidiados pelo poder público,
todos eles diretamente ligados à representação da identidade
paulista, do ser paulista, atos afirmativos necessariamente
impactantes em anos de grandes transformações demográficas,
sociais e culturais não só para a cidade, como para seu estado e
para o próprio país (MARINS, 2003, p. 9).

125

Instalado na Praça Armando Salles de Oliveira, nome que homenageia o primeiro a tomar providências
para a construção da peça.
126
O Monumento às Bandeiras, o Monumento e Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932 e as
edificações da exposição comemorativa do aniversário da cidade, realizada em 1954.
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A ideia, para o Estado, é de que todo paulista deveria se identificar com o
“espírito do bandeirante”, ou melhor, com a ideia “criada, entendida ou ideologizada”
pelo Estado como “espírito do bandeirante”. O mito do bandeirante como essência
paulista é a mais eficiente e duradoura construção simbólica operada no estado durante
a primeira metade do século XX, como sugere Paulo César Garcez Marins.
O revisionismo histórico é percebido como um processo fundamental na
América Latina no processo de ressignificação dos espaços e símbolos. No Brasil, a
primeira vista, este processo demonstra-se nulo. Até pode-se constatar que este
revisionismo existiu, embora não tenha sido utilizado como instrumento da sociedade
civil e sim do Estado e de grupos dominantes como nos mostra Santos.

Por mais de meio século, instituições públicas e privadas
recorreram á comunicação de massa visando à popularização
dessa figura: museus, romances, a imprensa, musicas, o sistema
educacional, quadros127 e esculturas públicas exaltaram as
proezas daqueles desbravadores. (SANTOS, 2009, p.37).

Ainda de acordo com Santos, o monumento dos bandeirantes no Ibirapuera, ligase simbolicamente a um outro período importante para a estética “ideologizada” no
Brasil: a década de 1930128. Segundo o autor, salta a vista a semelhança entre a figura
esculpida do bandeirante e a representação do trabalhador, símbolo idealizado da nação
que se industrializava e, consequentemente, muito presente naquela década. Os traços
da obra, por sua vez, são claramente influenciados pelo movimento modernista
brasileiro, pujante à época.
A identidade do bandeirante, contudo, nunca foi unanime; ela sempre esteve
presente como “símbolo” em dois extremos: ou eram vistos como heróis desbravadores
ou como truculentos e violentos invasores, opinião, por exemplo, de Caio Prado Junior
relatada em sua clássica obra “Formação do Brasil Contemporâneo”. O autor nos diz
que um dos fatores para a expansão do interior foi o “bandeirismo predador de índios e
prospector de metais e pedras preciosas, que abriu caminho, explorou a terra e repeliu
as vanguardas da colonização espanhola concretamente” (PRADO, 2004, p.37) grifo
nosso.

127

A exemplo de obras de Henrique Bernadelli, Candido Portinari, Clovis Graciliano e Belmonte.
Começa a ser idealizada em 1921, mas a obra só começaria a sair do papel em 1936, sendo inaugurada
em 1953.
128
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Visualmente o monumento dos bandeirantes de Brecheret constitui-se em um
bloco denso, que simula figuras em fila dupla e em marcha, que representam também a
“hierarquia”. São grupos bem definidos: chefia, tropa e retaguarda na primeira linha,
nitidamente, uma ode ao caráter corporativo e à distinção entre comando e obediência,
características estas identificadas por Santos. O autor traz em seu artigo a descrição feita
da obra à época em que foi inaugurada por Salles Oliveira, então governador do estado.

Os homens, surpreendidos numa subida, caminham para o alto: é o
idealismo paulista em ação. Dois bandeirantes, os chefes, vão á
frente a cavalo: é o principio da autoridade, o mais forte esteio da
civilização que o comunismo tenta destruir. As figuras decrescem
em tamanho: é a hierarquia, inseparável da disciplina, e um dos
mais belos princípios da organização social. (SANTOS, 2009, p.
40-41).

Ainda hoje a forma de encarar o monumento e o que ele representa é difuso,
pouco preciso; misturam-se informações sobre a crueldade dos bandeirantes em relação
aos índios, ou ainda o heroísmo desbravador dos mesmos, tão trabalhado pelo Estado.
Na realidade a obra praticamente “anula-se” em critérios ideológicos dado o “nevoeiro
das informações”, o que fez com que a obra deixasse de representar e desempenhar um
papel pedagógico ou comemorativo ligado à memória para tornar-se uma “obra de arte”,
cuja percepção predominante é estética. Assim a grande obra do modernista Brecheret
tornou-se um símbolo artístico e não ideologizado.
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Monumento às Bandeiras (1954), de Victor Brecheret, localizado na Praça Armando Salles de Oliveira,
em frente ao parque do Ibirapuera em São Paulo. Fotos: Mario Roberto Duran Ortiz (2006).

Este monumento incorpora diversos elementos simbólicos e históricos. Sua
localização dentro do país – apesar de não estar na capital federativa – é significativa:
ela está posta no principal centro econômico brasileiro e que também é a cidade com
maior concentração populacional[1]. Os grandes conglomerados de comunicação
também têm sede lá. Estes elementos, entretanto, não são suficientes para incluir o
Monumento aos Bandeirantes um processo ressignificativo, que represente um conflito
social. Este monumento não está inserido em um contexto sociopolítico que repensa o
espaço e o símbolo. O monumento aos fundadores é exaltado em detrimento da história
das minorias sociais e étnicas, diferente do que ocorre nos exemplos latino americanos.
O monumento pode ter passado por um processo de ressignificação, mas não
como o constatado nos outros casos. Retornando um pouco no tempo (entre os anos de
1930 e 1950), pode-se encontrar elementos claros de ressignificação do ideário
bandeirante: a época da idealização, o projeto foi modificado e adaptado por diversas
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vezes para encaixar-se na dinâmica política dinâmico pelo qual passava o Brasil e o
mundo.
Após a inauguração, a identidade do monumento se reconfigurou, mas em
nenhum momento apareceu como um “para raios” do discurso contra os conquistadores
nacionais. Isso se deu, muito provavelmente, pelo fato destes símbolos, no Brasil,
estarem atrelados aos atores políticos, e, portanto, transplantados para "locais
monumentais" ao invés de monumentos. Ou seja, Brasília e o palácio do planalto
certamente, são os espaços mais significativos e apelativos em termos de simbologia do
poder. Desta forma, ou de certa forma, o Distrito Federal serve também como um
dispersante em relação aos debates sobre os efeitos mais concentrados e figurativos dos
monumentos.

Não apenas este monumento mais também outros como o menos

conhecido mas igualmente simbólico “Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo”,
obra de Amadeo Zani, ilustra cenas de dominação dos indígenas pelos “fundadores”
com o catecismo e trabalho. Esta obra também está bem localizada, no Pátio do Colégio
(dos Jesuitas), lugar histórico da cidade129, considerado o núcleo primário da
colonização segundo o DPH-SP130. Em 2002 o monumento e seu entorno começaram a
passar por um processo de recuperação: “o minucioso restauro em 2004, associado a
outras ações de revitalização do Pátio do Colégio e as comemorações pelos 450 anos da
cidade, reintegrou o monumento ao logradouro e à cidade ”(DPH-SP [1], 2011).
“Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo" consiste de um
grande pedestal em granito cinza Mauá, de onde parte uma
coluna em granito rosa polido. No alto, uma figura feminina em
bronze representa a Cidade de São Paulo coroando seus
fundadores. Na mão direita, traz uma tocha, símbolo de amor
eterno; na esquerda, um ramo de louros e uma foice,
simbolizando a glória e o trabalho. A altura total do monumento
é de 25,75m. Está implantada no Páteo do Colégio, considerado
o berço da cidade. (...) Nas quatro faces do pedestal, baixorelevos em bronze mostram aspectos dos primeiros tempos da
vila: a catequese, destacando o trabalho do Padre Anchieta; a
primeira missa, celebrada pelo Padre Manoel de Paiva em 25 de
janeiro de 1554, dia da Conversão de São Paulo; a defesa da
vila pelo cacique Tibiriçá; a embaixada de paz por Anchieta e
Manoel da Nóbrega junto aos índios Tamoios. Na base da
coluna, figuras de bronze em alto-relevo representam os
indígenas em trabalho braçal, erguendo as primeiras casas da
vila e a igreja, sob as ordens do Padre Afonso Braz. Alguns
carregam, às costas, cestos com terra e potes de água, ao passo
que outros amassam a terra para formar a taipa. Pouco abaixo
129
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Considerado o berço da cidade segundo o DHP-SP.
Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo.
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do alto-relevo, medalhões, também em bronze, estampam os
perfis de autoridades da época: Martim Afonso de Souza,
fundador da Vila de São Vicente; Mem de Sá, Governador
Geral do Brasil de 1558 a 1572; Dom João III, Rei de Portugal
entre 1521 e 1557; e o Papa Júlio III (1550 - 1555). Entre os
medalhões, vinhas e folhas de bronze, em relevo, completam a
ornamentação. (DHP-SP[1], 2011).

De acordo com Paulo César Garcez Marins, erguer estes monumentos significa,
claramente, exercer a dominação dos espaços (não apenas físicos). Essa relação perdura
até hoje com os grupos dominantes da contemporaneidade. Mas, como é sabido, não é
nossa intenção promover uma catalogação de obras com o mesmo perfil, e sim tentar
entender os fenômenos dos conflitos sociais relacionados aos monumentos
comemorativos de arte pública. É neste tocante que, compreender minimamente o
cenário dos monumentos comemorativos no Brasil torna-se imprescindível, uma vez
que, como foi verificado na extensa pesquisa realizada na America Latina, os
monumentos que representavam os colonizadores, a oligarquia, o branco, europeu
conquistador são alvos dos conflitos em diversos países deste continente. Este fato, por
conseguinte, não se demonstra relevante no Brasil.
Neste sentido, o monumento aos Bandeirantes de Brecheret é, por diversos
aspectos, o que mais se aproxima do que poderíamos chamar de “monumento
pertinente” no que tange à proposta de uma resignificação histórica que concentre a
atenção de movimentos sociais – caso existisse conflitos sociais de motivação étnica e
de questionamento da dominação simbólica estivessem em voga, o que aparentemente
não é o caso.
Pode-se dizer que diversos fatores são importantes, para que esta obra não se
constitua (até o presente momento) como alvo de ações sociais; o principal deles é a
ausência de um movimento coeso de revisionismo histórico no país, tal como vem
ocorrendo, de forma acelerada, nos demais países Latinos Americanos.
Pode-se justificar esse “hiato” de conflito a partir de uma longa construção
histórica que poderíamos chamar de “revisionismo a brasileira”, em que o poder
hegemônico revitaliza constantemente suas ações a ponto de anular qualquer
possibilidade óbvia de contestação popular, tal como retrata Paulo Cesar Garcês Marins
a respeito da criação da imagem dos bandeirantes:
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Ao mesmo tempo em que se destruíram os vestígios materiais,
foram sendo reconstruídos os feitos bandeirantes, enaltecidos
pelo pioneirismo que legara ao país a configuração geográfica
arrancada à Coroa espanhola. À louvação dos feitos sertanistas
correspondeu ainda o enaltecimento da raça, síntese entre o
gentio e o colonizador, que excluía naturalmente o negro
africano. Estavam distantes – e era bem necessário que
estivessem – as rusgas setecentistas entre Pedro Taques de
Almeida Paes Leme e frei Gaspar da Madre de Deus no tocante
à ascendência gentílica das elites paulistas de então (MARINS,
2003, p.12).

Evidentemente a imagem do Bandeirante como “herói nacional” ou “algoz”,
“dominador” dos povos indígenas nunca foi e provavelmente nunca será algo resolvido,
nunca será um consenso. Mas o grande esforço produzido pela intelectualidade paulista
no alvorecer da república brasileira é fortemente marcado pela percepção da classe
oligárquica, de que os bandeirantes se constituem como fundadores em seu mais pleno
aspecto positivo e civilizado, visão que mais tarde é percebida, na melhor das hipóteses
como um “um mal necessário” ao desenvolvimento e à soberania do Brasil como nação.
Diversos trabalhos foram publicados durante as primeiras
décadas republicanas visando a promover o orgulho da
ascendência colonial das elites cafeicultoras. A própria questão
sobre uma possível ascendência “tapuia” – e portanto, bárbara e
escrava – de muitos paulistanos quinhentistas, que provocara
veementes debates na inteligência de então, foi atenuada pela
publicação da gigantesca obra genealógica de Luiz Gonzaga da
Silva Leme, a Genealogia paulistana (MARINS, 2003, p.12).

A construção da imagem positiva dos Bandeirantes teve seu ápice simbólico no
IV centenário da cidade de são Paulo, quando houve a inauguração do monumento a
eles. Apesar de hoje haver diversos monumentos individuais, como a homenagem à
Anhangüera131 (inaugurada na av. Paulista em 1924), a Raposo Tavares132, a Fernão
Dias133 (implantadas nos corredores laterais do Museu Paulista em 1922) e a Borba
Gato; é a obra de Brecheret que incorpora o espírito de todos os bandeirantes que se
unem em uma peça única, que não retrata nenhum individualmente, mas a todos de
forma icônica. Esta é a importância maior da obra neste estudo, que se dá não apenas
pela localização, idealização ou pelo artista responsável, mas também pela
representatividade “totalitária134” dos bandeirantes, retratados em uma única figura.

131

Obra de Luigi Brizzolara.
Idem.
133
Idem.
134
Sem nehuma conotação política.
132
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O IV Centenário de São Paulo seria o ponto culminante da
materialização na paisagem urbana das alegorias bandeirantes e,
simultaneamente, o momento em que se entreveria o
esgotamento do passado como formulador de um futuro já
incontornavelmente liderado por novos agentes sociais e
expressões culturais cosmopolitas, cujos liames com os velhos
símbolos paulistas se esgarçariam rapidamente no decorrer da
segunda metade do século XX. (...) Erguendo o Monumento às
Bandeiras: bandeirantes do passado A busca de conteúdos
simbólicos nos conjuntos monumentais assentados no Parque
do Ibirapuera, entre 1936 e 1955, permite a montagem de um
painel da transformação dos discursos visuais propostos ou
acolhidos pelas elites e pelo poder público, em relação direta
com as propostas de construção identitária relativas ao ser
paulista – do mito do bandeirante até seu abandono. (...) O que
importava a Brecheret e aos demais proponentes era destacar a
força, o avanço da massa humana aos sertões, às terras
desconhecidas – algo compartilhável pelos imigrantes recémchegados (MARINS, 2003, p.14).
O conceito adotado por Brecheret para a obra condiz com a maneira que o Estado queria
utilizar para aproximar os Bandeirantes enquanto símbolo da população como um todo, a fim de
criar uma identidade, uma “unidade” na diversidade, uma ideia de nação plural, mas unificada.
As diferenças de raças, matizes e origens estão presentes na obra, bem como uma hierarquia de
poder. Soluções estéticas foram aplicadas para que estas ideias fossem ali expostas.
O apelo à despersonalização do monumento foi ganhando força
ao longo dos anos, na medida em que a associação entre
bandeirantes e paulistas migrava para bandeirantes e brasileiros;
nas palavras de Brecheret, em pleno Estado Novo: Esse
monumento, como você vê, não é dos bandeirantes como
figuras históricas, mas do espírito das bandeiras, do ímpeto
nacional que arrastou essas formidáveis massas humanas para
os sertões. Veja [...] se nós brasileiros temos ou não temos
razões para nos orgulharmos da nossa história. (1942)
(MARINS, 2003, p.18).

A releitura ou revisionismo, nas palavras de Marins ficam assim evidenciados:
“Já não eram os próprios bandeirantes o motivo de orgulho, mas sim o espírito das
bandeiras, algo bem mais assimilável nos anos do Estado Novo” (Idem). O autor diria
que a noção de Bandeias foi construída e reconstruída até chegar à forma escultórica e
idealizada dos Bandeiras de Brecheret. Essa foi, sem duvida, a forma aceita e
retransmitida, a percepção propagada pelo Estado em propagandas e homenagens que
ainda hoje utilizam este símbolo como ideário da identidade paulista, precursora de uma
nação construída através da conquista e do trabalho. A imagem é absorvida como
símbolo identitário e ganha proteção no imaginário da população transformando-se em

122

arte e não mais em um monumento comemorativo: a arte antevém, ou melhor, “domina”
a história por traz da obra.
Ao tratar do Brasil nesta grande discussão, percebemos a principio, um hiato no
que se refere aos conflitos e suas relações com os monumentos comemorativos de arte
pública, mas que se desfaz quando incorporamos o discurso e a obra no cenário latino
americano: a simbologia do estrangeiro e do colonizador dominador aqui existe, mas
assume o papel de atributo turístico e artístico muito mais que ideológico.
Evidentemente, entendemos que não é porque não há um conflito que coopite
um ou mais monumentos ou objeto simbólico para simbolizar e centralizar o conflito
que não exista conflito algum. Evidentemente no Brasil e em São Paulo estamos
repletos de conflitos sociais e até mesmo alguns deles utilizando monumentos e
símbolos para representá-lo. No entanto não encontramos nenhum com a envergadura e
características gerais dos demais estudados.
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Capitulo IV
ARGENTINA: O CONFLITO NO MONUMENTO A JULIO ARGENTINO
ROCA.

Quino.
– Calla – dijo Don Quijote – Y ¿donde has visto tu, o leído
jamás, que caballero andante haya sido puesto ante la justicia,
por mas homicidios que hubiste cometido?
Miguel de Cervantes Saavedra.
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A partir da observação de importantes monumentos comemorativos das diferentes
nações latino americanos encontramos uma diversidade de personagens que variam de
acordo com as histórias particulares dos países e de seus povos. Apesar das diferentes
personagens e trajetórias, os contextos em que estão inseridos estes monumentos são
similares.
Nestes monumentos são recorrentes as figuras de europeus conquistadores, a
exemplo de Cristóvão Colombo; existem também, e talvez em maior número,
monumentos feitos a representantes da oligarquias, em geral, tipificados como heróis
libertadores que lutaram contra os colonizadores (personagens que têm forte relevância
em vários países deste continente como Simon Bolívar e Garibaldi).
A maior parte dos homenageados tem grande importância endêmica, ou seja,
apenas dentro se seu próprio território. Desta forma, quando for citado um determinado
personagem, será apresentado um brevíssimo histórico com o intuito de contextualizá-lo
historicamente. Faz-se necessário ressaltar, portanto, que isso será feito sem a intenção
de problematizá-lo politicamente, ou mesmo de julgá-lo moralmente ou de qualquer
outra forma.
A pesquisadora argentina María Del Carmen Magaz em seu livro “Escultura e
Poder no Espaço Público” faz um levantamento completo de todos os monumentos de
Buenos Aires com análises, década a década, dos perfis dos monumentos em cada
período. De acordo com seus estudos, dos 44 temas de monumentos levantados o maior
é de militares, que representam 14% do total. O tema indígena, por sua vez, chega a
apenas 2%. Os números levantados por Maria Del Carmem demonstram
percentualmente o desequilíbrio temático dentro da espacialidade da cidade Buenos
Aires.
Neste capitulo será apresentado o conflito existente em torno da imagem do
general e ex-presidente da Republica Argentina, Julio Argentino Roca (1843-1914).
Este exemplo foi destacado por ter se configurado o mais apto a problematizações e
conexões com outros eventos similares dentro do continente, além do fato de ser um
caso em processo. Apesar este aspecto se configurar um complicador para as analises, a
contemporaneidade do caso de Roca diversifica os elementos de análise, uma vez que é
um evento prolongado por anos e não apenas um movimento ou ação efêmera dentro da
sociedade. Este fenômeno é de fato um conflito, uma construção social dentro da
Argentina contemporânea.
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4.1. Buenos Aires: a Capital Federal e sua relação com as obras de arte pública
A quantidade e diversidade de obras de arte pública135 espalhadas pela capital da
Argentina é realmente algo a ser observado. De acordo a então Ministra de patrimônio
cultural do governo da cidade de Buenos Aires, a arquiteta Silvia Farje, a cidade é um
museu ao ar livre. Em suas ruas e avenidas pode-se levar a cabo uma leitura
historiográfica e porque não artística dos monumentos: “Por trás dos monumentos, das
fontes e dos grupos escultóricos, existe uma crônica das mudanças da cidade de Buenos
Aires” (FARJE, 2007, p. 9). Ainda de acordo com a Ministra, nestas obras habitam parte
da identidade cosmopolita assim como a memória de escultores e arquitetos que
pensaram a cidade136 ao longo dos tempos. Sobre este patrimônio cultural, Farje assume
que “conhecê-lo é a principio nos conectarmos com nossas raízes e nos convencermos
da necessidade de preserva-lo” (Idem).
Não seria exagero dizer que nas obras de arte pública da cidade portenha
encontramos uma “pedagogia” da história política, econômica e social de todo país.
Segundo Canclini, “houve uma época em que os monumentos eram, ao lado das escolas
e museus, um cenário legitimador do culto tradicional” (CANCLINI, 2003, p.291). O
mesmo autor diferencia o passado, quando o monumento possuía um papel legitimador
e compara com o presente, esforaçando-se por compreender em que sentido os
monumentos conservam-se e/ou renovam-se em meio às inúmeras transformações
(estruturais e simbólicas) da cidade. Nas cidades contemporâneas, estes monumentos
competem e convivem com a publicidade, o grafite e outras manifestações políticas
(idem ibidem). A pergunta chave de Canclini neste trabalho é “o que pretendem dizer os
monumentos dentro da simbologia urbana contemporânea?” (Idem Ibidem).
Não nos importa neste trabalho, contudo, esmiuçar a competição simbólica entre
monumentos e as “propagandas”, traçando uma comparação entre o espaço midiático do
passado e o do presente – até porque não se pode entender o monumento simplesmente
como um objeto preso ao tempo. O que buscamos entender aqui é o que o monumento
comunica, ou melhor, como este espaço simbólico pode e é utilizado para propagar
ideias em um conflito social servindo como uma espécie de “antena amplificadora” e
135

Não apenas os monumentos comemorativos.
Eu diria que mais que escultores e arquitetos, o poder público certamente possui mais responsabilidade
neste aspecto, entendendo a ideia de APIPPP (arte pública institucionalizada pelo poder público)
mencionado no capitulo I deste trabalho.
136
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propagadora do conflito. Na contemporaneidade o Estado deixa de possuir o monopólio
da informação e da propagação da “ideia” a partir do momento em que os meios de
comunicação se popularizam e se democratizam. Na urbes, até pouco tempo atrás, o
espaço público era palco tão somente de monumentos comemorativos, estes,
instrumentos pedagógicos do Estado. Hoje, dada a esta diversidade e ao (certo)
descontrole da quantidade veículos de comunicação e mesmo das informações
publicizadas no espaço público, não podemos mais entender a urbes como um espaço
controlado pelo Estado.
Os monumentos não mais impactam os transeuntes apressados em seus fluxos
diários. As propagandas com “outdoors”, painéis luminosos, neons e toda sorte de
recursos para chamar a atenção são utilizados pela iniciativa privada para reter a atenção
e atrair o público passante. Apesar de o espaço público ser controlado pelo Estado em
suas leis e normas de conduta na utilização do espaço urbano, a iniciativa privada possui
grande importância nas ações ali empregadas.
O primeiro monumento de arte pública erguido na cidade é ao mesmo tempo o
mais importante e um dos mais simples de Buenos Aires: o pequeno obelisco, mais
conhecido como a pirâmide da Praça de Maio, que foi inaugurado no primeiro ano da
revolução137 (1810). O aniversário da revolução é uma data cívica importante para o
país e também para a arte pública de Buenos Aires. Nesta data a cidade recebeu diversos
monumentos de presente, recebidos de nações amigas. Neste período especial, o
segundo centenário da revolução (2010), o povo argentino volta o olhar para a cidade,
para a política e para a sociedade de crítica.

137

Importante movimento social e político ocorrido na região onde hoje é a Argentina e que buscava a
emancipação da Espanha (inicio do século XIX).
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Pirâmide da Praça de Maio, ao fundo, Casa Rosada. Foto: Ivan Masafret (2010).

Para que se tenha ideia da relevância quantitativa e qualitativa das obras de arte
pública de Buenos Aires, até o ano de 2003138, segundo Germinal Nogués, a cidade
possuía 2.090 obras de arte pública (NOGUÉS, 2004, p.106). Segundo o inventario
oficial de 2006 elaborado pela Direccion de monumentos y obras de arte139 deste total,
446 são monumentos: estátuas; bustos e grupos escultóricos.
Não existe na cidade apenas uma grande densidade de obras de arte como também
existe um grande número de obras de relevante valor artístico: “O pensador140” e o
“Monumento a Domingo Faustino Sarmiento141”, ambos de autoria de Auguste Rodin
(Frances); “A Carta Magna e as quatro regiões argentinas142”, de autoria de Augustin
Querol (espanhol); “Cristóvão Colombo”143, de autoria de Arnaldo Zocchi (italiano) e o

138

de acordo com La Direccion de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 138
Ou M.O.A. órgão responsável pela preservação, conservação, restauração, translado e instalação e
afins dos monumentos de arte pública da Cidade autônoma de Buenos Aires.
140
Localização: Praça Lorea. Av. Rivadavia, Luis Sáenz Peña e Av. de Maio. Inaugurada em 1907.
141
Localização: Praça Sicilia. Av. Sarmiento, Del Libertador, Adolfo Berro e int. Casares. Inaugurada em
1900.
142
Localização: ente as Avenidas Sarmiento e Del Libertador. Inaugurado em 1914.
143
Localização: parque Colón Sur. Inaugurado em 1921.
139
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“Torso Masculino144” de autoria de Botero (colombiano), são apenas alguns nomes de
autores consagrados internacionalmente.
Sabemos da importância representativa da capital em relação ao restante de um
país, afinal, trata-se não apenas de um centro burocrático onde se centralizam as sedes
do poder, mas, também da cidade de maior representação simbólica da nação, assim
A capital define desse modo seu papel simbólico de
representação: “ela tende assim a perder seu caráter municipal,
seja na estrutura social, seja na planificação de seu urbanismo.
[...] Ela não é mais uma cidade fechada em um cinturão de
muralhas, mas um organismo aberto. Um cruzamento de vias de
comunicação. (...)
Além disso, as transformações internas da capital não se
produzem mais sob a iniciativa dos cidadãos ou da
municipalidade, mas pela autoridade política; a vontade do
soberano e de sua burocracia fazem da capital a imagem do
Estado e o aparelho de seu poder” (ARGAN). Desse modo, o
manejo da cidade deixa de ser o resultado das necessidades de
seus habitantes, mas resulta do “desejo de impor-se pela
grandeza de seus monumentos como um espetáculo aos
estrangeiros que a visitam. (CAMARGO, 2005, p.176. apud.
ARGAN, 1994, p.31)

Concentrando esforços na compreensão do caso argentino, entende-se que Buenos
Aires tem em si características sui generis, que pedem analise e contextualização
apuradas. Neste sentido, de acordo com Magaz,
Buenos Aires por ser uma cidade capital, não apenas representa
os temas locais bem como também recebe e acolhe os temas da
história universal. Os governos estrangeiros querem deixar
testemunhos de sua história nestes países onde tem suas
embaixadas ou representações oficiais, pelo que encontramos na
cidade múltiplos sincretismos e uma riqueza cultural que torna
complexo seu estudo. (MAGAZ, 2007, p. 7).

Em relação especificamente as esculturas de arte pública, Magaz nos diz que o
ultimo florescimento da chamada estatuaria pública deu-se na argentina no século XIX
“com as estatuas de heróis em mármore e bronze respondendo à nova ideia de
patriotismo e a necessidade de um ideal nacionalista145”. Parte desse fenômeno foi
apoiado no aperfeiçoamento e disseminação da técnica de fundir esculturas em bronze.
Ainda de acordo com Magaz,

144
145

Localização: parque Carlos Thays, inaugurado em 1994.
Maria Del Carmen Magaz, escultura e poder, Pagina 18.
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O patriotismo e o desejo de imortalizar aos heróis produziram
um interminável desfile de generais com espadas e almirantes
com telescópios, que na Argentina se constituiu até o ultimo
centenário (1910) (MAGAZ, 2007, p. 18).
Tal afirmação simplesmente traduz o que podemos ver nas ruas de Buenos Aires e o que
a pesquisa de Magaz constata: a maioria das obras instaladas na cidade homenageiam
presidentes e militares.

4.2. A controversa figura do General presidente Julio Argentino Roca.

O Nome Roca é até hoje na Argentina sinônimo de um perfil político, o
“roquismo146”. Esta figura histórica é, seguramente, uma das mais importantes no que
tange às grandes transformações na nação argentina e que reverberam até hoje tanto
positivamente quanto negativamente. Ao Presidente “General Julio Argentino Roca”
são atribuídos desde a delimitação das fronteiras à retomada da escravidão; da
universalização do ensino, à morte de centenas de milhares de indígenas. Segundo Felix
Luna147, o governo de Roca definiu uma época, associando sua gestão ao progresso, à
ordem, à robustez do Estado Nacional e à consolidação da presença da Argentina entre
as nações do mundo.

146
147

A expressão “roquismo” tem como conotação o conservadorismo.
Advogado, históriador, escritor e político Argentino.
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Julio Argentino Roca (1900), autor: Witcomb. Fonte: Archivo General de la Nación (Buenos Aires
– Argentina).

Nascido em 1843, no Estado Argentino de Tucuman, Roca lutou na Guerra do
Paraguai, juntamente com seu pai e seu irmão, que sucumbiram em campo. Durante
toda sua vida esteve envolvido na política e no militarismo argentino.

4.2.1. A conquista do deserto
Até a década de 1880, o território e as fronteiras Argentinas ainda não estavam
constituídas soberanamente, pelo menos não como as conhecemos hoje148. A imensa
região da patagônia (sul do país) ainda era povoada por grupos das mais variadas etnias
dos “povos originários”, além de poucos colonos. Esta região era cobiçada tanto pela
Argentina – que reivindicava sua propriedade, quanto por seus vizinhos chilenos
apertados em seu estreito território entre o oceano pacifico e as Cordilheiras dos Andes.

148

Não apenas as fronteiras Argentinas, como também de grande parte dos países latino-americanos.
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Mapa de 1840 com representação da republica Argentina no período anterior a Julio A.
Roca (Fonte: Centro Editor da America Latina)

Por muito tempo este território foi alvo de ações políticas (diplomáticas) e
estratégias de conquistadores como Bartolomé Mitre e Nicolás Avellaneda, ― este
ultimo predecessor presidencial de J.A. Roca. Ambos foram importantes estadistas
Argentinos que atuaram ora de forma mais ativa, ora mais passiva, na delicada relação
entre os territórios e as fronteiras, que não se limitava apenas com o Chile, mas também
com o Brasil, o Paraguai e o Uruguai.
Durante a presidência de Avellaneda (1847 – 1880), a fronteira
sul, mais uma vez constituiu-se como a zona mais vulnerável e
que mais diretamente prejudicava os interesses da produção
agropecuária; Alsina considerava que a solução militar de
fechar o cerco as incursões indígenas nos pontos estratégicos de
Guaminí, Carhué e Choele Choel. (LUNA, 2003, p. 299.
tradução nossa).

Ainda segundo o autor, a estratégia e a intenção de Alsina era diferente da de
Mitre e da que Julio A. Roca logo implementaria. Nicolás Avellaneda pensava a
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ocupação e o povoamento do território pampianos através de uma linha de pequenas
fortalezas que segundo ele, permitiriam uma rápida colonização e produção nestas
terras. Com a morte inesperada de Alsina (1877), Roca assumiu a presidência e com o
apoio do parlamento, idealizou e pôs em prática à famigerada “conquista do deserto”,
cujo objetivo, segundo Felix, “era a conquista definitiva e imediata o território
indígena” (LUNA, 2003, p.299).
Em Julho de 1878 inicia-se a “campanha do deserto”, com 6.000 (seis mil)
soldados e as mais avançadas armas da época149 enquanto os indígenas, segundo cartas
de Roca no front, não tinham outra defesa senão a dispersão e outra arma senão as
lanças primitivas. A marcha final foi em abril de 1879 quando a armada de Roca fora
subdividida em quatro divisões que partiram de postos diferentes a fim de abranger o
máximo possível do território. Uma delas sob o comando de Napoleão Uriburo, outra
sob o comando do próprio Roca, atacou das Cordilheiras dos Andes até Choechoel. As
outras duas divisões, uma comandada por Levalle, outra por Racedo avançaram pelo
pampa até a região mais central.
O êxito da campanha pôde ser aferido pela aquisição de 15 mil léguas quadradas.
Os sobreviventes vencidos foram separados entre homens, mulheres e crianças, sendo
os homens enviados aos campos do norte para fazendas, reativando o já extinto trabalho
escravo; as mulheres repartidas entre os oligarcas para trabalhos domésticos e
finalmente, as crianças foram postas para adoção de famílias argentinas. Como diz o
Jornal da época o Diário Nacional de 31 de dezembro de 1878: “Entrega de índios –
nas terças e quintas se efetuará a distribuição de crianças índias e chinesas (sic) para
as famílias desta cidade por meio da sociedade de beneficência”.
A Chegada de Roca na capital nas vésperas de candidatar-se a presidente pelo
Partido Autonomista Nacional fora estratégica. Em 12 de outubro de 1880, Roca
assumiu a presidência com as seguintes palavras:
Intenções sinceras; vontade firme de defender as atribuições do
poder e fazer cumprir estritamente nossas leis; muita confiança
em minhas próprias forças; fé profunda na grandeza futura da
república. “Um espírito sempre tolerante para todas as opiniões,
que não sejam revolucionarias, e esquecimento completo para
todas as feridas nas lutas eleitorais: tal e qual trago”. (LUNA,
2003, p. 51, grifos e tradução nossa).

149

Como os rifles Remilgton.
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Roca foi o único líder político desde 1853 que ocupou por duas vezes a
presidência Argentina. Segundo Felix Luna, pode-se destacar alguns feitos de seu
governo que justificam seus dois mandatos: a conquista do Chaco150, a organização
política e populacional da Patagônia e o impulso de tendências econômicas que
marcaram durante anos a trajetória da Argentina.

4.3. A construção do monumento.

A construção de um monumento público, em geral, é uma realização do Estado;
pensado, elaborado e financiado por ele. No entanto, é muito comum a participação
popular no financiamento direto da obra, que conta com contribuições dos comerciantes
e da população. Diversos monumentos no mundo foram construídos a partir deste
sistema de contribuições, mas sempre sob o domínio e concessão do Estado.
A construção do Monumento ao General J. A. Roca não foi diferente. O grande
incentivador da construção desta grande obra foi seu filho. J. A. Roca Hijo, que exercia
cargo de vice-presidente no período dos projetos de lei que traziam em seu texto a
determinação da construção desta homenagem. Corrêa em seu artigo “Monumentos
Política e espaço”151 pontua:
Os monumentos celebram e glorificam o passado nacional e as
histórias heroicas, que „articulam e legitimariam circunstancias
políticas do momento e aspirações futuras‟ (Johonson, 1994,
PP. 78). Pretende-se, assim, dar continuidade ao passado, tornalo presente. (CORRÊA, 2005, p. 2)

Foram abertos concursos de caráter internacional e de grande repercussão que
obtiveram mais de quarenta inscrições. Estes concursos foram realizados com intuito de
construir um grande monumento comemorativo a Júlio Argentino Roca. (VIÑUALES,
2004, p. 311). Os vencedores foram o escultor uruguaio José Luis Zorrilla de San
Martin e o Arquiteto argentino Alejandro Bustillo152. Vários artistas se inscreveram e
enviaram suas propostas, tanto com o memorial descritivo da obra, explicitando seu

150

A província do Chaco limita-se ao norte com as províncias de Formosa, a oeste com Salta, a sudoeste
com Santiago Del Estero, ao sul com Santa Fé, a leste com Corrientes e a nordeste com a Paraguai.
151
Geo Crítica - Scripta Nova- Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales - Universidad de
Barcelona. Vol. IX, núm. 183, 15 de febrero de 2005.
152
Ambos também são responsáveis pelo monumento a Artigas em Buenos Aires inaugurado m 1973. E
Zorrila já tinha obras publicas como o Gaucho (1927), o Grito de Asencio (1941) e monumento a
Aparicio Saraiva (1952).
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conteúdo simbólico e teor estético, bem como maquetes de alguns modelos que não
foram selecionados. Zorrilla já era um artista reconhecido por outros monumentos
equestres como o Gaucho (1927), o Grito de Asensio (1936-1941) e Aparício Saraiva
(1952). Roca, de 1941 se transformaria na obra mais importante de sua carreira.

Fotos do concurso para a elaboração da escultura a J.A. Roca, 7 maquetes que não lograram êxito
no concurso.

No memorial descritivo da obra vencedora, divulgado como “Memória descritiva
do monumento projetado pelo escultor José Luis Zorrilla de San Martin y o arquiteto
Alejandro Bustillo” (VIÑUALES, 2004, p.310), se podem aferir alguns pontos
simbólicos importantes, que muito possivelmente foram relevantes para a escolha desta
obra em particular.
A estatua do General Roca tem sido modelada com o maior
respeito possível ao caráter do procedimento, e dentro da
majestuosidade necessária em toda estatua monumental. A
expressão é concentrada e tranquila, mensurando o gesto, como
foi seu aspecto exterior habitual. Está vestido com o uniforme
de Tenente General, e as máximas insígnias de presidente da
nação (VIÑUALES, 2004, p. 313. tradução nossa).
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As duas alegorias que se encontram na parte inferior do monumento, uma na base
frontal outra na retaguarda, são também descritas pelo artista e pelo arquiteto no
memorial descritivo.

Recortes das “alegorias” localizadas na base da coluna de granito, a da esquerda equivale à
dianteira e representa a pátria, a da esquerda equivalente a “segunda” representa a conquista do
deserto. Fotos Ivan Masafret (2006).

Alegorias do pedestal - nestas alegorias, foram lembradas, de
forma simbólica os dois grandes feitos fundamentais da
trajetória do herói no desenvolvimento nacional (…) Alegoria
dianteira. – simboliza o mantenimento da Paz Continental. Esta
ideia, se expressa em uma figura de Deusa Civil, que representa
a Pátria Argentina, armada e tranquila, apoiada em seu escudo.
Mas, com sua lança ornada de ramos de oliva, signo de gloriosa
paz. (…) Alegoria segunda - Significa o deserto conquistado
para a Pátria, a civilização, e o trabalho (…). Este conceito foi
representado em outra figura feminina, usando um gorro frigio,
signo da unidade republicana, que leva em uma mão a bandeira
nacional, enquanto na outra, segura o arado simbólico em uma
mata de cardos pampeanos (SAN MARTIN e BUSTILO, 1936,
187-188. tradução nossa).
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De forma mais detalha, Viñuales, descreve as duas figuras alegóricas femininas da
base do monumento (dianteira e segunda) como “a pátria” e “a conquista do deserto”.
Pode-se inferir, a partir da imagem, que a alegoria da pátria encontra-se armada com
lança e espada, como representação nítida de uma pátria forte seguindo o desejo de
soberania territorial. Já a alegoria que representa a conquista do deserto, possui em suas
mãos um instrumento agrícola, simbolizando por sua vez a ideia de desenvolvimento
daquele território, antes habitado pelos povos indígenas. O monumento como um todo
possui 20 metros de altura sendo que só a estátua equestre atinge 6 metros
(VIÑUALES. 2004: 315). Isso fez com que a obra ostentasse, por muito tempo, o título
de “O maior monumento de toda Argentina”. Até hoje este é considerado o maior
monumento comemorativo do país.
É importante salientar que no período em que o monumento a Roca foi construído
a Argentina passava por uma “revisão” social, tanto no que tange à sua formação étnica
quanto a aspectos estéticos e artísticos. Data desse período as primeiras obras que
retrataram essa sociedade cujo componente multirracial era visto até então como
negativo e inferior. Segundo Marta Penhos “A escultura de vulto (sic) se caracterizou
por um „nativismo‟; além deste termo, também foram utilizados „criolismo‟,
„nacionalismo‟, „regionalismo‟ e „indigenismo‟ (tradução nossa). Ainda de acordo com
Magaz:
Foram expostos nos salões desta década (1930) obras como:
Mestiça, de Carlos Brazzini Barros, exibida em 1930; A dança
dos condores de Luis Perlotti, em 1937; A flor de Cardo de De
Luca, primeiro prêmio do salão nacional de 1937; Motivo
Crioulo de 1933 e um Gaucho e seu cavalo em 1939.(MAGAZ,
2007, p.100).

Na passagem de Magaz podemos perceber que a partir da década de 1930 os
povos originários e os mestiços (crioulos) passaram a ser percebidos e valorizados a
ponto de serem retratados artisticamente de forma positiva. Os artistas responsáveis,
inclusive, chegaram a ganhar prêmios por retratarem esta temática. Tais acontecimentos
ressaltam a importância da implantação do monumento a Roca em Buenos Aires como
forma de marcar território, assentar, enaltecer e relembrar os fatos históricos a ele
atribuídos. As conquistas de Roca ainda eram consideradas “nacionalistas” e “heroicas”,
qualidades traduzidas imageticamente nas duas alegorias do monumento. Correa expõe
em seu texto que “as elites, por exemplo, constroem monumentos visando expressar e
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ratificar os seus valores e exibir o poder que detém” (PEET, 1996 Apud. CORREA,
2005, p.6). Isso é facilmente percebido na composição deste monumento a Roca.

Imagem frontal do monumento no momento dos protestos realizados em seu entorno com vários
manifestantes e links moveis de TVs. Foto: Ivan Masafret (fevereiro de 2010).

Apesar de ter sido inaugurado em 19 de outubro de 1941, o primeiro „projeto de
lei153‟ que previu a construção do monumento a Júlio Argentino Roca foi apresentado
no Congresso em 1925 pelo então senador Evaristo Perez Virasoto. No entanto, a
construção realizar-se-ia apenas com o projeto lei 12.167 de 18 de setembro de 1935,
que finalmente agilizou o processo licitatório para construção do monumento. O texto
do projeto, inclusive, mencionava os “atributos positivos” de Roca: “conquistador do
deserto e pacificador da república” (PL 12.167, p.15).
Existe uma vertente que anseia pela retirada do monumento e utiliza argumentos
ligados a história e a simbologia dos homenageados (para eles negativas); outra vertente
sinaliza em seus argumentos o discurso inverso. Outros grupos evidenciam a relação
minorada do atributo ideológico e se concentram mais na relação com o patrimônio,
enfatizando

assim a ideia de preservacionismo do patrimônio histórico e artístico

nacional.

153

Vide texto completo no Anexo IV
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O Jornalista Fernando Del Corro154, entrevistado em 2010155, defendeu uma
perspectiva que alia os argumentos dos que entendem o monumento como uma herança
histórica negativa e os que pensam na preservação do monumento enquanto objeto. Para
Del Corro, uma solução simples seria acrescentar ao monumento uma placa
contextualizando a figura de Roca, ou seja: contar ali de forma breve com um texto os
feitos históricos da conquista do deserto, a morte e escravização dos indígenas e a
formalização das fronteiras argentinas pelo general e ex-presidente. Mas é claro, que
esta proposta não agrada a nenhum dos envolvidos no conflito.

4.4. O revisionismo histórico na Argentina.
Foi a partir da redemocratização, ou seja, do período pós-ditadura militar156 que
surgiu uma discussão pública e ampla e sobre direitos humanos impulsionada,
evidentemente, pela busca dos “desaparecidos” dos regimes autoritários. O movimento
das “Mães da Praça de Maio” até hoje promove uma séria mobilização da sociedade
argentina e, desde a redemocratização, tem alcançado resultados positivos como o
julgamento de envolvidos nos crimes políticos e a abertura de arquivos da ditadura,
dentre outras ações que serviram de exemplo para países vizinhos, como o Uruguai sob
a gestão de Jose Mojica (2010), e o Paraguai com Fernando Lugo na presidência.
Ambos têm se posicionado favoravelmente à abertura dos arquivos militares do período
ditatorial (fato ainda inédito no Brasil, que muito discretamente, tem efetivado algumas
ações neste sentido157).
Consequentemente foi possível efetuar uma releitura e uma reinterpretação não
apenas deste recente período da história argentina (o que ocorreu de forma direta), mas
de toda a sua formação, da constituição de sua soberania nacional, que por sua vez
remonta ao período da conquista europeia e da posterior colonização da patagônia.

154

Jornalista, históriador graduado na Faculdade de Filosofia e Letras (FyL) da Universidade de Buenos
Aires (UBA), docente na Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da UBA em "História Econômica
Argentina" e sub diretor da profissão de "jornalismo econômico" e colaborador da cátedra de graduação e
do mestrado em "Divida Externa", da Faculdade de Direito da UBA. Acessor da Comissão Bicameral do
Congresso Nacional para a Comemoração do Bicentenário 1810-2010.
155
08 de fevereiro de 2010 (vide anexo I).
156
Fenômeno pelo qual passou não apenas a Argentina (1976), mas toda America Latina até meados e
fins da década de (1980).
157
Ações como investigações de casos de desaparecidos políticos com o intuito de pagamento de pensões
a familiares, no entanto sem ações de impacto que chamem a atenção para a sociedade brasileira e
internacional, tal como a perpetuação da lei de anistia ainda em vigor.

139

Todas as ações políticas de Estado e dos movimentos sociais desde o fim do
período ditatorial argentino suscitaram um revisionismo histórico não apenas
relacionado a este período, mas referente a toda a história do país. Novas perspectivas
surgiram não apenas em relação aos generais golpistas, mas também em relação aos
generais colonizadores; não apenas em relação aos militantes de esquerda, mas em
relação a todas as minorias sociais: índios, negros e mulheres. As ações sociais pósditadura serviram para que os argentinos relessem toda sua história com olhos mais
críticos.
O general e ex-presidente Julio A. Roca teve sua reputação seriamente afetada em
função deste “revisionismo histórico” argentino, como era de se esperar: Roca foi
militar, presidente, com uma biografia de combate armado a minorias étnicas, com forte
presença na política Argentina e na geopolítica sul-americana. Por conseguinte, a
assimilação e o comparativo com as ditaduras mais recentes foi inevitável e imediata.
Não foi difícil o outrora “unânime” herói da “modernização do estado argentino”
se transformar no “algoz”, idealizador e executor do maior genocídio pós-colonial deste
país. Em um artigo/entrevista intitulado “Os povos originários sofreram um genocídio”
(ARANDA, p.2008. tradução nossa), o ministro da Corte Suprema Argentina Eugenio
Raúl Zaffaroni foi interpelado pelo jornalista Dario Aranda do jornal “Pagina 12” 158; ele
compara o genocídio dos indígenas ao holocausto judeu da Segunda Guerra mundial159.
Ainda hoje a sociedade argentina é multiétnica. Sua população é de 40.117.096160
milhões de pessoas, espalhadas por 19 províncias. De acordo com Zaffaroni, apesar
destes fatos, o nível de preconceito e de discriminação aos povos originários é enorme.
O jurista, inclusive, alerta para o que chama de “genocídio por omissão”, que seria o
preconceito generalizado, que chega ao ponto de negar a existência destes povos. Em
suas palavras: “Já não é mais com armas, o genocídio atual dos povos indígenas se
produz invisíbilizando, omitindo, deixando que morram, é um genocídio por omissão.”
(Idem. Tradução nossa).
Toda esta percepção crítica da história, disseminada não apenas no meio
acadêmico mas em toda a sociedade argentina, também afetou os problemas
econômicos, políticos e sociais pelos quais passavam as diversas etnias indígenas. O
158

O Jornal Pagina 12, possui uma linha editorial abertamente apoiando as reivindicações dos chamados
povos originários. Tendo em seu quadro de colunistas também Osvaldo Bayer, o grande mobilizador de
todo este processo reivindicatório.
159
Apesar de já ser um clichê comparar tudo ao genocídio aos judeus na segunda guerra, é um dado
importante vindo de um ministro de Estado.
160
Fonte senso de 2010 do INDEC.
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índio, até o presente, é sinônimo de pobreza, pois estão imersos em enorme preconceito
social, principalmente nas grandes cidades.
Todas estas situações foram adicionadas ao fato de existir, materializada, a figura
do principal símbolo do genocídio argentino, representado pelo mais alto monumento
comemorativo do país. Localizado na capital, em uma avenida importante, prostrado
frente a prédios históricos, inclusive da Casa Rosada, o monumento a Julio Argentino
Roca transformou-se no principal alvo de ações organizadas ou autônomas. De acordo
com Zaffaroni,
O Estado argentino com os povos originários também cometeu um
genocídio. O roquismo, com a figura de Julio Argentino Roca,
representa o processo de disciplinamento. Foram três décadas de
avanços militares, educativos, rompendo vínculos originários, a
Bandeira, o Hino, o serviço militar obrigatório; toda uma cidadania
de escritório, uma cidadania definida de cima para baixo. Neste
marco, „uns selvagens no sul‟ molestavam o país que tinha que ser
povoado, onde faltava mão de obra. Tudo isso foi gerando um
disciplinamento, uma política repressiva com leis e ações concretas
que apontam o extermínio de um povo. Não se pode duvidar que os
povos originários sofreram um genocídio (ARANDA, p.2008.
tradução nossa).

Nesta entrevista, o ministro Zaffaroni destacou outro ponto importante, que se
relaciona direta e indiretamente com os conflitos que envolvem não apenas o
monumento a Roca, mas a todos os grupos que se relacionam diretamente com os
grupos indígenas. Trata-se da dificuldade de organização e mobilização dos povos
originários, entre eles: “a falta de representação política devido a esta dispersão
territorial. Isto dificulta notoriamente a reivindicação de seus direitos por via política”
(Idem).
Com base nas entrevistas e pesquisas feitas, pode-se afirmar que existem nomes
importantes e atuantes que representam determinados movimentos sociais. No entanto,
há um grande número de “pequenos representantes” que não conseguem organizar-se de
forma mais ampla o que acaba por criar uma dissonância nos discursos.
A imagem dos vultos retratados nos monumentos e suas (re)interpretações são
pontos chaves nos conflitos sociais deste gênero. As imagens reconfiguradas, em geral,
apresentam duas estratégias: “o escárnio”, pela paródia ou ridicularizarão, ou ainda a
“depuração parcial” como pulsão, ou total, como realização da vitoria.
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4.5. A propaganda do conflito

O conflito, que tem como local simbólico o Monumento a Julio A. Roca,
começou a manifestar-se de forma mais expressiva e coletiva (pública) no ano de 2004,
mais precisamente em 16 de julho, quando várias pessoas ocuparam o entorno do
monumento e fizeram uma manifestação de repudio a figura histórica de Roca. A partir
daí começou a reivindicação de sua retirada. Nesta mesma data, várias ações foram
realizadas, desde intervenções de stencil161 a pichações com frases de efeito contra
Roca. Houve também arremessos de tinta e fixação de marcas de mãos com a cor
vermelha, representando o sangue indígena derramado na “conquista do deserto”. A
força policial foi acionada e reprimiu com rigor os manifestantes que ocupavam esta
importante zona histórica, política e turística da capital portenha, como mostram a as
imagens, produzidas pelos próprios manifestantes.
Nas imagens expostas a seguir observam-se ainda outras ações que chamam a
atenção. Uma delas é a intervenção que propõe a mudança do nome da placa de rua que
indica “Avenida J. A. Roca” que é substituída por uma pintura sobreposta que diz
“Avenida Pueblos Originários”. Além disso, houve também em uma manifestação
posterior: a fixação de “títulos” ou medalhas feitas com papel dourado representando o
mérito conferido a instituições que, segundo os manifestantes, estão ligadas de alguma
forma à “Campanha do deserto” ou à Sociedade Rural Argentina – que teria financiado
a ação militar na Patagônia. Os manifestantes também acusam a empresa petrolífera
espanhola Repsol, a Benetton, o Grupo Santander, a Florestal Minilco dentre outras
empresas de serem ocupantes latifundiários de terras indígenas, e que inclusive,
protagonizam contendas com estes povos.

161

Stencil, técnica absorvida por artistas e intervencionistas de rua onde em uma superfície previamente
vazada se aplica tinta a fim de reproduzir indefinidamente aquele desenho.
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Fotos anônimas dos participantes dos protestos. Nas imagens vemos as “mudanças dos nomes das ruas”;
colocação de símbolos do movimento “Fuera Roca”, com a imagem representativa de Roca caindo do seu
cavalo; marcas de mãos representando sangue e pichações diversas principalmente com a palavra
genocida; representações de selos de instituições que patrocinaram ou ocupam as terras indígenas na
argentina; além da presença da policia nestas manifestações coibindo-as.

Sucessivas manifestações, muitas organizadas, outras tantas espontâneas
acontecem em dias e horários imprevisíveis, certamente em datas representativas, como
o “12 de outubro”162. São ações de impacto visual, gritos e insultos ao monumento,
pichações com frases ofensivas, cartazes, intervenções artísticas com performances ou
espetáculos musicais e discursos de intelectuais. Enfim, é toda uma comoção contra
tudo que esta figura histórica representa.
162

Data do descobrimento oficial da America por Cristovão Colombo, que passou a ser chamado de “dia
da Raça” como ação afirmativa dos ameríndios, ou “ultimo dia de liberdade”.
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O artista plástico e militante social Andrés Zerneri, disserta sobre o porquê da
importância do uso do monumento de Roca em Buenos Aires para ele,
“Estrategicamente vivemos em uma cidade argentina onde estão os meios (de
comunicação) nacionais, o que acontece aqui tem uma maior possibilidade de chegar a
muitos rincões do país” (Andrés Zerneri entrevistado em 2010. Tradução nossa).
Já havia sido constatado nas ações dos grupos envolvidos no conflito,
principalmente daqueles movimentos que não são radicais, ou seja, os que não pedem a
derrubada ou depredramento do monumento. Segundo estes movimentos, o monumento
em questão seria mais útil permanecendo de pé, continuando a servir de símbolo ou
referencia para as reivindicações. O posicionamento desta obra de arte pública seria
fundamental para midiatizar o tema do conflito.

Flagrante de ação nos detalhes ação de um militante que acaba de jogar um balde de tinta amarela em uma
das alegorias. No detalhe abaixo outro militante faz um stencil (foto Ivan Masafret - 11/10/2010).

Estas ações reverberaram como uma grande propaganda que agrega vários jovens,
intelectuais, políticos e indígenas, que possuíam ideias163 similares em relação àquela
figura histórica ou à situação de marginalização do indígena até o presente. A partir daí

163

Ideias similares, o que definitivamente não quer dizer ações ou condutas iguais.
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pequenos grupos164 passaram a se reunir para discutir sobre o tema ou organizar
atuações “anti-monumento”.
Blogs foram criados para a divulgação de fotos das ações e as discussões
acaloradas oscilavam. Debatiam desde os favoráveis mais radicais, passando pelos
moderados até os contrários às ações. Sites de relacionamento também foram utilizados
massivamente bem como o youtube165. O espaço nas mídias impressas, rádio, TV e na
internet, além das ruas, levaram as manifestações a se alastrarem por todo o país
criando uma rede de mobilizações com ações desde protestos mais agressivos aos
monumentos e placas de avenidas até ações mais educativas, como palestras
explicativas sobre “A verdadeira história” de Julio A. Roca. Entretanto, as ações de
protesto não foram bem aceitas por todos: o conflito estava instaurado na Argentina.
No mesmo período começou a contenda na câmara dos deputados da Cidade Autônoma
de Buenos Aires, mas desta vez quem iniciou a discussão foram os favoráveis a Roca,
os “roquistas”.
No projeto de resolução n.1828D04166 os deputados Borelli, Godoy, Bertol e San
Martino solicitaram ao poder executivo a “reparação e limpeza do monumento a Julio
Argentino Roca” que segundo eles “foi avariado em reiteradas oportunidades,
incluindo os incidentes ocorridos na ultima quarta-feira 16 de julho” (PR n. 1828D04).
De acordo com o projeto, o monumento “se encontra totalmente deteriorado”, um
desrespeito, segundo os deputados, por se tratar de um monumento a um ex-presidente
Argentino. Agregado a esse fato, o dito monumento “se encontra localizado em espaço
Histórico da Cidade, em frente à Manzana de las Luces167, zona de altíssimo valor
histórico e cultural, que é intensamente transitada por turistas que visitam a Cidade.”
De forma clara e sem delongas o projeto pede:

164

Dos grupos que foram encontrados envolvidos de alguma forma no conflito relacionado a Roca
podemos citar: “Fuera Roca”, “No al monumento roca”, “La catalana”, “Nuestra America profunda”,
“Las madres de la plaza de mayo” “comission anti-monumento” “monumento de La mujer originária”,
além de participações não organizadas e individuais.
165
www.youtube.com
166
Vide projeto na integra no Anexo V.
167
Historicamente é a sede de instituições de grande envergadura e importância histórica, cultural,
educativa e religiosa da Argentina. São seus objetivos:
a- A restauração e conservação dos edifícios históricos
b- A Pesquisa com relação a instituições, acontecimentos e personagens que passaram por “La
Manzana de las Luces”
c- A refuncionalização dos edifícios a través da atividade cultural.
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Que o Governo da cidade siga demorando no cumprimento
desta tarefa, permitindo que tanto os cidadãos de Buenos Aires
como os turistas que nos visitam leiam neste monumento
pintado com frases que destroem grosseiramente a verdade
histórica sobre a figura do pai do estado Moderno
Argentino, evidentemente não ajudará a construir a boa
imagem que se pretende dar e o bom trato que se quer
dispensar, o que reiteradamente promovendo campanhas, que
ao que se parece, são unicamente midiáticas. (PROJETO DE
RESOLUÇÃO N. 1828D04168. tradução e grifos nossos).

As ações continuam acontecendo de forma espontânea e mais ainda com o
fortalecimento de grupos minimamente organizados. A figura de Osvaldo Bayer é
catalisadora das inquietações e provocações dentro da sociedade argentina, pois
representa uma grande referência do revisionismo histórico argentino ao levantar esta
bandeira e apoiar inteiramente a causa, inclusive, discursando para grandes grupos no
local do monumento, conferindo palestras em escolas de todo pais, participando de
entrevistas em rádios e TVs e ainda, escrevendo artigos em jornais sobre Roca. Abaixo,
segue um trecho do artigo de Bayer do Jornal “Pagina/12”, intitulado “Como limpar um
monumento” (Tradução nossa):
O deputado Macrista Patricio Di Stéfano apresentou dias atrás
na Legislatura Portenha uma proposta para limpar e restaurar o
monumento a Julio Argentino Roca, localizado em pleno centro
da cidade de Buenos Aires. A proposta gerou uma polemica
com historiadores e organizações dos povos originários que
exigem, ha anos, a retirada da estatua. “ É explicável que um
representante do PRO169 peça isso, porque eles representam um
outro país”, afirmou o escritor Osvaldo Bayer, que é um dos
promotores do pedido para que retirem o monumento de Roca.
Bayer ressaltou que “já se mostrou em livros e ensaios que
Roca foi um racista que cometeu um genocídio e que teve um
desprezo absoluto pelos povos originários” (PAGINA/12, [1],
2008. tradução e grifo nosso).

Um ano após o inicio das ações mais contundentes, em 2005, surgiu um projeto de
lei apoiado por diversos deputados, projeto este fortemente embasado em Bayer. Neste
projeto (1908D05170) constituído de dois artigos, figura a exigência do translado do
monumento dedicado ao General Julio Argentino Roca para a estância La Larga, de
propriedade da família Roca, na localidade de Bonaerense de Daireaux. É importante
destacar a ênfase no translado e não na destruição do monumento. “tirar do centro da
168

Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
O PRO é uma aliança entre partidos chamada de proposta Republicana (Propuesta Republicana) que
surgio na argentina em 2005, tem notadamente tendência liberal e direitista.
170
Vide projeto na integra no Anexo V.
169
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cidade este monumento e não destruí-lo – porque a história por mais nefasta que seja
não deve se destruir ou ignorar” (PROJETO DE LEI - 1908D05. Tradução nossa).
Já no segundo artigo figura a proposta de mudança do nome da “Praça” onde se
encontra o monumento que, segundo o projeto, “passará a chamar-se „Homenagem a
mulher aborígene‟, em cujo ventre se formou o nativo mestiço, que conforma
atualmente 54 por cento da população argentina.” (PROJETO DE LEI - 1908D05Tradução nossa). Nos fundamentos deste projeto de lei encontramos uma argumentação
de fundamental interesse para este trabalho:
Para além do valor artístico de uma estatua, acreditamos que a
arte não é neutra, e que o monumento ao general Roca não é
um retrato asséptico do genocida-presidente, se não que tem
um conteúdo didático que mostra só uma face da história,
silenciando a história desconhecida daqueles que sofreram por
culpa das ações do dito militar. (PROJETO DE LEI - 1908D05
- tradução e grifos nossos).

Os grifos por si só demonstram a importância do monumento de arte pública
enquanto instrumento pedagógico de poder ou APIPP. Seguindo a argumentação do
projeto de lei, a proposta do traslado da escultura é de raiz étnica, e faz, evidentemente,
menção às mortes e desapropriações de terras indígenas provocadas na “conquista do
deserto”, fenômeno histórico que pode ser comparado ao sistema escravocrata que
persistiu oficialmente até 1888 no Brasil.
A forma belicista em que se exterminou o habitante de nossos
pampas, mediante a Rémington171, as torturas e reduzi-los a um
estado de escravidão, como a suas mulheres e seus filhos, se nos
aparece como um método de uma brutalidade inusitada que faz
recordar o acordo que se deu com os habitantes originários na
conquista espanhola, o tratamento que deram Grã Bretanha,
Holanda, Portugal e outros países europeus aos africanos.
(PROJETO DE LEI - 1908D05 – tradução nossa).

Ao todo encontramos, no período que compreende o ano de 2004, quando
iniciaram de forma efetiva os protestos, até 2010, um total de quatro projetos de lei
diretamente relacionados com o conflito, como demonstra o quadro que se segue.

171

Armas de fogo americanas, as mais modernas e poderosas existentes no período da marcha do deserto.
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N. PROJETO
DE LEI
1828D04

DATA

RESUMO DA
PROPOSTA
Limpeza do
monumento após
protestos.

30/07/2004

1908D05

22/06/2005

Translado do
monumento.

0494D07

25/01/2007

Translado do
monumento

0495D07

25/01/2007

Mudança do
nome da avenida
J.A. Roca para
“Pueblos
originários”

PROPONENTE

PARTIDOS

Borelli; Godoy;
Bertol; San
Martino

Partido Proposta
Republicana
(PRO);
partido governis
ta Frente para a
Vitória;
Betti; Devoto;
Alternativa por
Bionde; Wolman; una republica de
Baltroc;
iguales - del sur
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Quadro com projetos de lei172 que mostram os perfis antagônicos das política publicas previstas para o
monumento de Julio A. Roca em Buenos Aires.

De forma geral, a disputa legal entre a retirada ou permanência do monumento a
Roca, mesmo que ativa e corrente na tribuna dos deputados da Capital Federal
Argentina, não ocupa um espaço de grandes discussões no que diz respeito à sua
periodização em detrimento de outras discussões, tanto no espaço político quanto nas
ruas da capital. Nota-se que esta discussão esta em um espaço restrito e que envolve
estudantes, intelectuais, jornalistas, políticos, movimentos sociais e movimentos
indígenas em particular.
Quanto à função e a mensagem que têm os monumentos
comemorativos para transmitirmos, se geram variadas
interpretações. Por suposto, a mensagem para a posteridade se
associa aos ideais e mentalidades de quem os ergueram. Mas,
nos perguntamos, como sobrevivem e mantém um dialogo com
o habitante contemporâneo: queremos que seus ideais sigam
sendo nossos? Reafirmamos esses valores no presente?
(MAGAZ, 2007, p. 10. Tradução nossa).

No entanto grupos políticos e da sociedade civil (organizados ou não)
ininterruptamente processam ações de mobilização e sensibilização da sociedade para o
engajamento e ou conhecimento da causa contra o monumento. Jornalistas, estudantes,
professores e sindicatos são os principais alvos destas ações de divulgação e dos
172

Fonte: Legislatura porteña. Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Vide textos completos no anexo V.
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projetos de lei, que, pelo que se pôde perceber, servem mais para polemizar e divulgar o
movimento; é uma estratégia lícita e diplomática de alcançar um público não tão radical,
porém, mais politizado da opinião pública.

4.6. Monumento da mulher originária: organizações sociais e arte
mobilizadas.

Um dos grupos que se destaca pela organização e pela promoção de atividades e
protestos contra Roca é o movimento “Monumento a mulher originária”. A ideia surgiu
na inauguração do monumento a Che Guevara na sua cidade natal, Córdoba, em 2008.
Na ocasião, Osvaldo Bayer, que também participava do ato, propôs ao artista visual e
idealizador da obra Andrés Zerneri que, com a mesma estratégia mobilizasse a
sociedade argentina para a construção de um monumento aos povos originários, mas
precisamente à mulher originária, pelo fato desta figura estar simbolicamente
relacionada à perspectiva de “origem” e de “pluralidade” étnica.
No ano de 2010, em três ocasiões, foram realizadas entrevistas com Andrés
Zeneri no seu ateliê em Buenos Aires o que, juntamente com a observação participativa
de ações e mobilizações, compuseram as fontes de analise do movimento. Em uma
destas entrevistas, Andrés Zeneri diz que Bayer sugeriu fazer não uma, mas três
esculturas de mulheres, formando um conjunto formado por uma figura feminina
representando a mulher negra, outra a imigrante e a terceira, a aborígene. Mas o artista
acabou por sintetizar a ideia da obra representando apenas a mulher originária. Até
outubro de 2010, todavia, o aspecto estético formal se encontrava em fase de pesquisa e
cuja elaboração se demonstrou muito complexa, como afirmou Zerneri: “cada
centímetro de um monumento comemorativo é simbólico” (entrevista com o artista em
13/02/2010). Conta ele que a ideia é que a obra seja figurativa, “Mas não sabemos se
vai ser jovem (vivacidade), velha (sabedoria), ou ainda se vai estar prenha (origem)”.
Uma coisa, entretanto, ficou clara no seu depoimento: será a configuração de uma
imagem positiva do indígena e não vitimizada, como uma ação afirmativa. Para Zerneri
existe um processo muito bem dividido e racionalizado que lastreia o movimento criado
com base nessa concepção.
Este movimento não se limita à construção do referido monumento, muito pelo
contrário: ele está inteiramente vinculado aos conflitos que envolvem a imagem de Roca
na Argentina. As intenções do movimento não são modestas. Zerneri agrega em torno

149

de si um grupo de colaboradores que juntos pensam estratégias e ações para propagar a
ideia de contestação da figura histórica de Roca, além de discutir a situação dos
indígenas na Argentina hoje.
A construção do monumento seguiria uma sistemática muito próxima a de
Ernesto „Che‟ Guevara. Trata-se de uma construção participativa e coletiva a partir da
doação de chaves residenciais que na Argentina são fabricadas em bronze. A ideia
baseia-se na formação de um sentimento de pertencimento coletivo da obra, todos que
doam uma chave sentem-se responsáveis por ela. Com esta mobilização, pretende-se
arrecadar 200 mil chaves, que equivalem a 10 toneladas de bronze.
Segundo o artista, a ideia primeira do movimento é difundir as informações tanto
acerca da situação do indígena no pais quanto discutir e questionar o papel de Roca na
história nacional. Para ele, “a ideia aponta fundamentalmente nosso ímpeto: é a
vontade de falar sobre a versão real da história sobre Roca” (entrevista Zerneri
13/02/2010).

A arrecadação das chaves é secundária e funciona mais como uma

representação simbólica e numérica (material) de cada pessoa sensibilizada, que
compartilha as ações do Movimento da mulher originária. O que fica em terceiro plano
e é talvez o objetivo mais audacioso da organização é a substituição do Monumento de
Julio A. Roca no centro de Buenos Aires pelo do Monumento a Mulher Originária
construído coletivamente. Em suas palavras “fazer o monumento é uma estratégia, não
é um objetivo e a arte também é uma estratégia” (Idem).
A ideia é destronar o monumento a Roca – vão ter pessoas de
acordo e outras contra nesse debate, através dos meios,
tentaremos criar um debate sobre a diversidade da argentina,
com os povos indígenas, é uma questão social, étnica etc...
mostrar, alertar a situação dos povos originários na argentina
não apenas do passado, mas de sua presente situação.
(ZERNERI, entrevista em 13/02/2010. Tradução nossa).

Planeja-se construir um monumento de 10 metros de altura, ou seja, quatro
metros a mais que a composição equestre de Roca. Entretanto, o desafio é muito maior
para os envolvidos no projeto; diferentemente do movimento criado para a construção
da obra de Che, é muito mais difícil fazer uma mobilização para uma escultura que irá
substituir outra, e ainda mais se a figura retratada não é uma personalidade que goza do
prestígio que Che possui no mundo, sobretudo na Argentina. Vale também lembrar que
a escultura está sediada em sua cidade natal, orgulhosa do seu filho considerado, por
muitos, um herói.
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Na primeira entrevista, realizada em fevereiro de 20 de agosto 2009, Zerneri acreditava
que, em outubro do mesmo ano, a obra estaria pronta e poderia ser doada como presente
ao governo, como ocorreu no primeiro centenário da república. “Seria bom no
bicentenário inaugurar a obra e dizer que não apenas há 200 anos, mas a mais de 15
mil existem pessoas nesta terra” disse Zerneri, fazendo referencia à presença dos índios
nas Américas. Em outubro do ano comemorativo, entretanto, foi realizada mais uma
visita investigativa e constatada a falta de metal suficiente para a fabricação do referido
monumento: as doações teriam arrecadado pouco mais de três toneladas das dez
necessárias empurrando a data da inauguração para 11 de outubro de 2011.

Flyer distribuído pelas ruas, estabelecimentos e principalmente por meio digital, convidando a população
a participar da doação das chaves.

Tal situação fez com que se criassem ações mais abrangentes. Zerneri contava
com uma ajuda de cerca de 20 jovens que se reuniam uma vez por semana em seu
ateliê173, organizando o projeto e pensando novas ações para arrecadar as chaves e
propagar ainda mais o movimento e as intenções do mesmo. De acordo com Zerneri
todo o grupo contando com seus colaboradores, chega a 100 pessoas. Ações como
visitas a programas de radio, TV, stencil nas ruas, criação de um site, um blog e
comunidades em redes sociais como Tumblr, Facebook e MSN além da inserção de
vídeos no Youtube, foram acrescidas de ações presenciais em locais fora de Buenos
Aires a partir da realização de palestras em escolas de todo país.

173

O ateliê de Andrés Zerneri se encontra na Rua Cabrera n 3656 em Buenos Aires.
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O projeto não possui nenhuma ajuda financeira e por tal motivo não consegue se
articular de maneira mais eficiente. Quando membros do grupo foram questionados se
faziam parte de algum partido ou de outros movimentos sociais, vários responderam
afirmativamente embora também tenham afirmado que não estavam ali representando
nenhum partido ou outro grupo e, consequentemente, não tinham ajuda dos mesmos. Se
referindo ao movimento Zerneri declarou: “Nós não agregamos artistas, ou apenas
agrupações políticas, trabalhamos fundamentalmente com a comunicação, o pilar mais
forte são as estratégias de comunicação” (ZERNERI, entrevista em 20/10/2010.
Tradução nossa).
A estratégia usada para maior arrecadação das chaves e divulgação das ideias foi
usar a mídia em todos seus aspectos, como já mencionado; inclusive as ações no lugar
do monumento a Roca em Buenos Aires são realizadas com aviso prévio à imprensa. Já
no que se refere à arrecadação das chaves, grandes potes como urnas foram deixados em
lugares estratégicos de todo o país, principalmente em Buenos Aires, para que fossem
ali depositadas. A ajuda de rádios comunitárias em pequenas comunidades, inclusive de
povos originários também são estratégicas. As palestras, apesar de surtirem resultados
positivos na divulgação do movimento, arrecadam uma média de 10% de chaves em
relação ao número de participantes. Outra estratégia é unir as palestras a apresentações
musicais e pedir a contribuição de uma chave como sugere o flyer abaixo.

Flyer de divulgação de palestra e apresentação musical (2010) distribuído tanto impresso quanto
virtualmente via web.
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Nos materiais produzidos para comercialização e que, segundo o movimento,
ajudam a pagar os eventos, arrecadar chaves e divulgar suas reivindicações, está sempre
presente a imagem da “mulher originária174”. Outro elemento persistente nos “produtos”
são as frases de Osvaldo Bayer ou este poema de Paula Ferré:
Mulher Originária
Detrás de uma mulher ha um povo,
Detrás de um povo ha uma identidade
Em suas entranhas gesta o futuro
Temos que defender o mais puro
Resistindo ha mais de cinco séculos
Aos ataques do colonizador
Colocando como escudo seus sentidos
Sua força, seu coração batendo, e seu valor.
Hoje conta essa mulher com nossa luta
Um compromisso, um grito e labor
De estancar urgente suas feridas
De sanar sua memória com amor
Nos arrancaram crianças de seus braços
Mas o sangue não posso esquecer
Hoje regressamos juntos a esse abraço
Para soar a seu povo em liberdade.
(Paula Ferré)

Ações ligadas às artes visuais também incrementam o projeto e são divulgadas via
web, para que qualquer um que queira participar das intervenções artísticas aos pés do
monumento de Roca em Buenos Aires possa fazê-lo. No geral as performances chamam
a atenção do público passante e como são contatadas as TVs, elas acabam por alcançar
um publico de expectadores muito maior. É importante salientar que estas ações nunca
têm como objetivo pichar, colar cartazes ou qualquer coisa que deteriore o monumento
a Roca. O artista declara:
Já fizemos atividades no local, mas tudo organizado, sem danar
o monumento com ações simbólicas e para isso chamamos a
imprensa para que a informação seja melhor propagada.
Queremos uma ação mais construtiva que destrutiva em relação
ao monumento (ZERNERI, entrevista de 18/08/2009. Tradução
nossa).

174

Que segundo o Artista responsável pela obra, não tem nada haver com a imagem que o monumento
terá, que por sua vez ainda sequer foi pensada, uma vez que a construção imagética também será coletiva.
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Divulgação visual via web para convocação de voluntários para performance artística aos pés do
monumento a Roca em Buenos Aires em 2010.

A imagem retrata uma das manifestações artísticas feitas pelo grupo
“Monumento a Mulher Originária”. Os manifestantes pintaram seus corpos nus com
argila branca, o que conferiu um efeito de “terra”, que simbolicamente se coaduna com
a simbologia dos povos originários ou “nativos da terra”. Os participantes da
performance chegaram cobertos por tecidos, em silêncio, e depois se desnudaram no
entorno de onde esta centralizado o monumento a Roca. Os integrantes que não estavam
participando distribuíram cartazes explicativos e os “curiosos” foram convidados a se
inteirar sobre o movimento.
Outras ações que possuem um apelo muito maior e trazem bastante público ao
espaço do monumento a Roca são os chamados “recitais” que nada mais são que
grandes shows com bandas de pop/rock conhecidas e grupos de musica folclórica
relacionados aos grupos indígenas175. Durante estes recitais são pronunciados discursos
de mulheres originárias sobre o movimento e também defendendo a criação e a
substituição do monumento a Roca.

175

Segundo o movimento do monumento a mulher originária, se apresentaram 300 músicos indígenas e
100 charangistas.
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Banner divulgado nas ruas e na web para evento musical em 2010.

O recital mencionado no folder acima, de acordo com Zerneri, foi assistido por 9
ou 10 mil expectadores, e como não contou com ajuda de nenhuma instituição,
acumulou uma dívida de 31 mil Pesos Argentinos ao movimento, dívida que foi
repartida com todos os integrantes. Para sanar o prejuízo, produtos como camisetas,
broches e postais com o logo do Movimento foram produzidos e comercializados.
O que o movimento do monumento da mulher originária pensa
é que não quer ajuda do governo nacional que é
ideologicamente e politicamente alinhado com o grupo, porque
não gostaria que o governo tratasse a realização e o sucesso
desta escultura como uma ação governamental (ZERNERI,
entrevista em 18/08/2009. Tradução nossa).

Esclarece Zerneri que os méritos têm que ser inteiramente de todos que fizeram
parte da realização da obra isso inclui todos os doadores das chaves e o grupo
organizador. “Nos queremos que o projeto seja independente em todos os sentidos
inclusive partidariamente” (Idem). Outra estratégia importante é a utilização de
personalidades como forma de dar prestigio ao monumento, como demonstra o mosaico
a seguir.
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1-Osvaldo Bayer, 2- Eduardo Galeano (escritor), 3- Peréz Esquivel (Premio Nobel da Paz), 4- León
Gieco, 5- Marcelo Valko (históriador), 6- Ricardo Darín, 7- Evo Morales (presidente da Bolívia), 8- Juan
Palomino, 9- Vicentico y Santaolla, 10- Rafael Correa (presidente do Equador), 11- Movimento Social
Organizado Abuelas de Majo (fonte: site oficial mujeres originarias).

As personalidades convidadas são evidentemente esclarecidas das ações e
intenções do movimento. Conta Zerneri que o contato com Eduardo Galeano 176, por
exemplo, necessitou de mais de seis comunicações para explicar todo o projeto ate que
ele aceitasse participar. De acordo com os depoimentos dos membros do movimento, a
intenção é que mesmo que seja logrado o êxito na substituição do monumento de Roca
pelo da mulher originária, o movimento não se encerre. O interessante é que o grupo
desconhece outras organizações, sabe que existem outras pessoas que protestam, mas
não as conhece diretamente.
A construção deste novo monumento – chamemos de monumento substituto –
possui um outro conflito latente, indireto. Não é uma APIPPP, uma vez que é idealizado
e construído sob a tutela do povo e de um artista não vinculado ao poder público. No
176

Escritor Uruguaio, obras como as veias abertas da America Latina.
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entanto, para ser colocado no lugar do monumento à Roca, exposto em um local
controlado e estratégico do Poder Público, o monumento da Mulher Originária só será
implementado caso o perfil político do poder público vigente esteja em consonância
com o projeto e com as soluções estéticas, morais e ideológicas dos formuladores e
realizadores do movimento à mulher originária. Ou seja, o poder público, que
inevitavelmente assimilará esta obra só o fará se isto for condizente com a imagem que
o Estado quer passar.

4.7. Juana Azurduy X Julio A. Roca: quem vale mais? A diversidade dos
movimentos alinhados.

Os conflitos, em geral, têm um epicentro bem determinado. No entanto, este
epicentro, o monumento do centro de Buenos Aires, é um instrumento simbólico que
serviu por muito tempo à “pedagogia” das figuras históricas e do poder do Estado. Já os
movimentos sociais “anti-monumento” podem ser compreendidos não como tal, mas
como “ante-simbologista”. Não apenas este monumento a Roca é utilizado como local
de conflito: todos os monumentos, ruas, avenidas e até a moeda (cédula de 100 pesos),
que leva a esfinge do General Roca desde o governo presidencial de Carlos Menen, é
alvo dos manifestantes. Neste tocante, o local que compete ao monumento a Roca
também está sendo reivindicado pela Deputada Federal por Córdoba Cecília Merchan177
que tem um projeto de lei que pede a substituição da imagem de Roca pela de Juana
Azurduy.

177

Movimento “Libres Del Sur”. Pequeno partido de esquerda. É relevante salientar que o perfil da
deputada esta pautado inteiramente nas causas da minoria, principalmente na mulher.
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De cima para baixo: nota oficial da republica Argentina no valor de 100 pesos, com esfinge de Julio
A. Roca e abaixo a proposta de nota de 100 pesos com esfinge de Juana Azurduy.

Segundo descreve o “Caderno de trabalho” da cátedra „Juana Azurduy178‟ da
Universidade popular das mães da praça de maio, Juana é nascida no Alto Peru onde
hoje é a Bolívia, em 1780. Ela é considerada uma das heroínas da Independência latino
americana da Espanha. Em sua biografia mesclam-se os atributos de uma mulher de sua
época, como “mãe179” e “esposa”, à imagem de uma guerreira bravia e incansável que
acompanhou o marido no campo de batalha, inclusive grávida, contra o império
espanhol nas Américas. Entre as ações atribuídas a ela citam a defesa da Fazenda Villar,
quando Joanna comandou uma pequena tropa de 30 soldados que derrubou todo um
regimento. Azurduy morreu em 1862, aos 82 anos, pobre e sem reconhecimento,
acompanhada apenas de sua filha e neta (CÁTEDRA JUANA AZURDUY, 2009, p.45).
A deputada Cecilia Merchan diz que por militar a muito tempo em prol dos
direitos das mulheres ela e suas partidárias são chamadas de “las Juanas”, expressão
que faz menção à heroína. No início ela havia imaginado que esta proposta de lei séria
algo apenas simbólico, mas houve grande aceitação e adesão por parte da população.
Em uma de suas diversas palestras sobre seu projeto de lei a deputada declarou: “Não
havíamos imaginado tamanha repercussão em todas as províncias de todo país (...) foi
muito forte, a adesão de grupos da cultura, sociais, povos originários e grupos de
mulheres” (MERCHAN180, tradução nossa).
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Cátedra Juana Azurduy: mujeres en la história, história de las mujeres.
Teve 5 filhas, sendo que apenas a ultima permaneceu viva até o fim de sua vida, deixando-a com uma
neta.
180
Vide anexo (fichas de entrevistas)
179
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Ainda para Merchan, a ação não ficou apenas na questão simbólica de trocar uma
figura por outra, uma vez que resultou num debate em varias áreas, sobretudo no tocante
ao direito das mulheres. “Basta saber que nunca houve uma cédula (na argentina) com
a figura de uma mulher” (Idem, tradução nossa), além da ausência feminina nos livros
de história. O debate sobre o protagonismo feminino na história argentina está sendo
questionado e provocado nas ações da deputada.
Outro debate importante que o projeto trouxe foi o de questionar quem foi Roca.
O que ele fez? Qual sua importância dentro da sociedade argentina a ponto de ser tão
representado e lembrado? Como ressalta a deputada Merchan, um projeto que iniciado
como algo simples e simbólico – para não dizer “provocador” – transformou-se em um
debate com uma grande diversidade de temas e assuntos ligados não apenas a mulher,
mas a toda uma discussão contemporânea de temas relacionados ao poder, ao Estado e à
sociedade.
Ainda sobre as cédulas de 100 pesos, Merchan argumentou que Roca “foi um
genocida” e por esse motivo não haveria razão para manter a sua figura estampada na
cédula de maior valor desta nação, nem como nome de uma escola ou rua. A deputada
afirmou ainda que o movimento acabou por incentivar a discussão de outros temas
relacionados aos povos indígenas, tanto no que se refere ao direito à terra na atualidade
quanto aos demais direitos garantidos pela constituição.
Acenando nesta direção o município de Santiago del Esterro modificou o nome
de uma de suas praças, que deixou de se chamar “J.A. Roca” e passou a ser “Juana
Azurduy”. Ainda neste sentido, existem ações correlatas, sem que haja, entretanto, uma
ação coordenada entre os diversos atores do conflito.
O conflito em torno do monumento a Julio A. Roca pode ser identificado de três
formas bem diferenciadas: a primeira é constituída pelas interferências que depredam
os monumentos, executam ações noturnas para mudar os nomes das ruas e avenidas de
“Roca” ou “Rauch” por “pueblos originários” ou “Arbolito”181182, e são executadas
pelos agentes mais radicais, que querem a derrubada do monumento e de tudo aquilo
que traz a aura do dito “algoz”; são verdadeiramente ações de guerrilha. A
característica mais marcante destes grupos são as suas ações de impacto.
181

Em 1826, o primeiro presidente argentino eleito, Bernadino Rivaldavia contrata por decreto o coronel
europeu (prussiano) Frederico Rauch, para exterminar índios. O coronel foi assassinado (decapitado) por
um jovem índio que de tão raquítico fora chamado de “arbolito”, em português “arvorezinha”. (contado
por Osvaldo Bayer em evento publico em Buenos Aires em outubro de 2009).
182
Esta é uma proposta trazida pelo Próprio Osvaldo Bayer em suas palestras que podem também ser
vistas em vídeos pela internet.
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A segunda se caracteriza pela ação de militantes, intelectuais, professores e
artistas que chamam a atenção utilizando-se do local e do monumento como atrativo
para a propagação das ideias, ou ainda, realizando visitas a escolas de todo o pais,
proferindo palestras, mostrando vídeos sobre os feitos de Roca sob o prisma das mortes
dos índios e a tomada de suas terras, são os provocadores. Para eles é mais importante
propagandear a ideia e criar uma massa critica e cidadã do que promover a simples a
retirada arbitraria do monumento ou mudar os nomes de avenidas e escolas, como diz o
sociólogo Mariano Szkolnk, um militante que faz palestras em escolas em todo o país.
“Não é porque conseguimos mudar o nome da escola, da avenida que dormimos
laureados. Não. Temos que continuar porque o problema não é o nome da escola, o
problema somos nós”. (SZKOLNK, em depoimento. Tradução nossa).
O terceiro grupo, também formado por intelectuais, jornalistas e políticos, atua
politicamente: são os políticos. Estes possuem a intenção de mobilizar a classe política
para debater o tema e com esse intuito criam projetos de leis bem elaborados e por
vezes, polêmicos. Sabendo da luta inglória (e do resultado já esperado, ou seja, a não
execução dos seus projetos de lei) os políticos afirmam que têm o intuito de alcançar a
sociedade utilizando-se de um meio legitimado: os projetos de lei e o parlamento.
Todas estas categorias estão mescladas, mesmo que distintas, pois

possuem um

objetivo comum, criando uma relação colaborativa mesmo que sem vínculos reais.

4.8. A nuvem colaborativa paira sobre os conflitos sociais.

Após diversas entrevistas com vários grupos e indivíduos que atuam de alguma
forma no movimento que pede a retirada do monumento de J.A. Roca, apreendemos
uma característica importante nesta pesquisa: o objeto aqui estudado se constitui em um
complexo fenômeno social, uma vez que detectamos não um, mas diversos grupos ou
movimentos independentes e ao mesmo tempo correlatos, o que não necessariamente os
faz comungar dos mesmos ideais, intenções ou estratégias de ações.
Estes grupos e indivíduos atuam em sua maioria de forma estanque, independente,
sem sequer comunicar-se com os demais ou ainda sem conhecê-los. De fato, as duas
únicas figuras comuns a todos os grupos são o intelectual Osvaldo Bayer e o próprio
Roca, obviamente.
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Um olhar mais acurado nos levou a criar um entendimento sobre o
funcionamento deste complexo de movimentos que chamaremos de Sociation
collaborative Cloud, uma elaboração balizada no conceito de “sociação” de Simmel
associado à ideia de “computação em nuvem”, muito utilizado hoje por empresas e
usuários finais da web e da “internet colaborativa”.
Nos habituamos a estudar movimentos sociais onde havia aparelhamento e
centralização quase que absoluta do meio veiculador, fosse através de sindicatos, de
associações ou de outros conflitos. È como se um usuário utilizasse todas as aplicações
instaladas em seu computador ou servidor, o que geraria altos custos, resposta lenta e
burocratizada além da possibilidade de ruídos de comunicação de ambos os lados.
Já na computação em nuvem todo o aparato de hardware e
software encontra-se instalado e configurado na internet,
disponíveis em servidores, que podem ser acessadas por
qualquer terminal com permissão através do seu navegador, por
isso a expressão nuvem, pois os dados são gerados a
armazenados na internet, em data-centers, fora da empresa.
(BASTO, 2010)
Em um sistema de computação em nuvem, há uma redução
significativa da carga de trabalho. Computadores locais não têm
mais de fazer todo o trabalho pesado quando se trata de rodar
aplicações, em vez disso, a internet que faz às vezes
de nuvem lida com elas. A demanda por hardware e software no
lado do usuário cai. A única coisa que o usuário do computador
precisa é ser capaz de rodar o software da interface do sistema
da computação em nuvem, que pode ser tão simples quanto um
navegador web, e a rede da nuvem cuida do resto. (BASTO,
2010)

Quando se aplica a ideia de computação em nuvem à pesquisa aqui proposta,
estabelece-se uma correlação com as características dos movimentos contra a
permanência do monumento a Roca em Buenos Aires, sobretudo no tocante ao
exercício das ações, efetivadas sem instrumentos custosos ou estruturados, pautados em
intervenções e divulgação de vídeos e postagens em blogs na internet.
Outro aspecto que pode ser considerado afim à computação em nuvem é a não
existência do núcleo gestor (hardweare): o que existem são as ideias (softweare), e nada
mais. A ideia de sistema de ação em nuvem pode, portanto, ser considerada
complementar à de “Comunicação Colaborativa”.
A concepção de “colaboração” nestes conflitos sociais segmentados é equiparada
a ideia de “comunicação colaborativa”, cada vez mais usual no intenso processo de
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midiatização do mundo contemporâneo, capitaneada, sobretudo, pela internet e pelas
mídias digitais. Essa expansão também é quantitativa graças à multiplicação do numero
de usuários e dos instrumentos criados e utilizados (softwares). A relação da internet e
sua interação com as sociedades já foi bem definida por Castells. De acordo com ele,
O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação
caracterizado pelo alcance global, interação de todos os meios
de comunicação e interatividade potencial está mudando e
mudará para sempre nossa cultura (CASTELLS, 2006, p.123).

A interação que Castells ressalta está se transformando em algo ainda mais plural
e descentralizado; explicitando melhor: não são apenas os meios oficiais de noticias,
sejam eles jornais impressos, TV e/ou rádio que protagonizam essas transformações. As
informações, que agora são produzidas e propagadas de forma diferenciada, também
podem ser divulgadas de forma individual, para milhares de pessoas direta ou
indiretamente.
A ampliação das praticas comunicativas, nas quais a
participação dos usuários é cada vez mais intensa como em
Blogs183, vídeos disponíveis no Youtube184, Websites
colaborativos e redes sociais185 (software sociais) são algumas
das ferramentas presentes na Internet que estão estimulando os
usuários a produzirem atualmente os seus próprios conteúdos.
(BELTRÃO, 2010, p.7)

Todas estas possibilidades de interação no meio “Web” se expandem, como o
termo criado por O´Reilly (2005) o “WEB 2.0”. Em seu artigo, o autor demonstra uma
serie de ferramentas e motivos para entender essas experiências colaborativas como
outro momento da internet e logo, um novo momento nas sociedades que fazem uso
dela. Entende-se como WEB 2.0, nos termos de Alex Primo:
As práticas ligadas a uma combinação de técnicas informáticas
(...), a um momento histórico, a um conjunto de novas
estratégias mercadológicas para o comercio eletrônico e a
processos de interação social mediados pelo computador
(PRIMO, 2006, p. 01)

183

É uma pagina da web cujas atualizações (posts) que podem ser textos, vídeos ou fotos, enquetes etc..
são organizadas cronologicamente. Estes posts podem ter diversos autores, não apenas do detentor do
blog.
184
Site que permite postagem (upload), acesso de vídeos autorais ou não,além da interação a partir de
comentários (posts).
185
Ferramenta de interação social virtual, os mais famosos são o Orkut, Wikipédia, Facebook, MySpace e
Multply. De acordo com o formato do software podem ser mais ou menos interativos.
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O que nos interessa aqui não é o processo mercadológico e sim a possibilidade de
produção, interação e compartilhamento de informações. A partir desta perspectiva
serão utilizados os conceitos de função massiva e pós-massiva propostos por Lemos.
De acordo com ele, a função massiva é aquela constituída de um fluxo centralizado de
informação, com o controle editorial do polo de emissão, utilizados por grandes
empresas e conglomerados econômicos. As mídias de função massiva são centradas, na
maioria dos casos, em um território geográfico nacional ou local.
As mídias e as funções massivas tem o seu (importante) papel social e político na
formação do público e da opinião pública na modernidade. São aquelas dirigidas para a
massa, ou seja para pessoas que não se conhecem, que não estão juntas espacialmente e
que assim tem pouca possibilidade de interagir (LEMOS, 2007:04)
Já a função pós-massiva, o que nos interessa de fato, é a atribuição em que
qualquer um pode produzir conteúdo, ou melhor, uma informação, sem que haja
necessariamente empresas filtrando e mediando isso. Sabemos que a ideia de
dispositivos pós-massivos antevém a existência da internet, a exemplo dos fanzines, das
rádios comunitárias e dos flyers. No entanto, a abrangência e a possibilidade recursos
formais aliados à abrangência e à facilidade do acesso é um grande diferencial, mesmo
que o foco possa ser local, sua abrangência é irrestrita.
O que queremos ressaltar na relação das ações envolvidas no conflito em torno do
monumento a Julio Argentino Roca e sua relação com a comunicação colaborativa é
que assim como neste meio de comunicação, cada vez mais utilizado, a disseminação
das informações e conteúdos relacionados ao conflito são equivalentes. Não existe um
único polo emissor de informação formal ou instituído que centraliza sua divulgação.
Apesar de todos os grupos envolvidos conhecerem Osvaldo Bayer e os admirarem, eles
não recebem diretamente ordens, ou ainda, não o têm como uma liderança.
Assim, tal como as comunicações colaborativas, contrárias ao modelo Broadcast,
a atuação do conflito em seus diversos elementos (indivíduos e grupos) independentes
envolvem ações e comunicações que seguem um novo modelo. A forma multi
direcional segue, (com variações nas informações) “indo de um-para-um, um-paramuitos, passando pelo poucos-para poucos e chegando ao muitos-para-muitos”
(BELTRÃO, 2010, p. 10).
Assimilando a ideia de “nuvem em conjunto” com a de “colaboração”, podemos
conceituar como sendo esta a forma de atuação do conflito relacionado ao monumento
de Julio Argentino Roca na Argentina. Sociation collaborative Cloud refere-se ao modo
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como o conflito, que possui vários atores relacionados a uma causa em comum, sem que
exista uma rede (de contatos) evidente, real, comunicativa ou eficaz, acaba por
configurar uma ajuda mutua racionalizada. As ações de cada individuo ou grupo
envolvido acabam por fortalecer todo conflito por meio de “ações em nuvem” e/ou
“colaborativas”. Assim o local do conflito se reconfigura como uma “ação social
midiática colaborativa”.
O não funcionamento como rede186 evidencia o não conhecimento das partes entre
si e assim como o desconhecimento das ações em si, que não possuem o mínimo de
coordenação integrada. O que é compreendido como SCC não necessariamente age de
forma positiva no que se refere à colaboração; isto pode ser as vezes interpretado por
outros grupos como concorrência ou algo negativo. Em geral, contudo, este fenômeno
exerce sim um papel positivo, que se soma às ações dos movimentos.Como nos fala em
entrevista Andrés Zerneri do movimento do Monumento a Mulher Originária,
Não é bom para o movimento danar o monumento, porque isso
cria uma imagem negativa, ou pelo menos discutível do
movimento, facilmente aparecem na imprensa um aspecto
negativo do movimento, desta forma irão chamar a atenção
mais para Roca como alvo de ações vândalas que para o
personagem histórico Roca como autor de genocídio, ações
como essas para o grupo Monumento da Mulher Originária”
não ajudam em seu processo. Também é negativo para o
processo segundo Zerneri o projeto de lei que pede a retirada do
monumento, para ele, isto engancha o seu projeto, o legislador
pensa estar contribuindo para o movimento, mas na realidade
esta prejudicando”. Isto ainda de acordo com Zerneri porque se
ele logra êxito em seu projeto, ele seria o único ganhador, o
único responsável e ainda nosso projeto ainda é débil porque
não temos ainda a quantidade necessária de bronze para efetuar
o monumento, e ainda caso o projeto de lei não logre êxito, “o
que é muito mais provável, isso aparece como algo já discutido,
que dificulta uma ação mais engajada no futuro. Em suma para
este movimento “O projeto não deve ser tratado pelo legislativo
e sim pelo povo”(ZERNERI, 18/08/2009. Tradução nossa).

Em nenhum momento eles se associam e/ou criam estratégias unificadas. A
deputada Cecilia Merchan sabe da existência do movimento “Monumento a La mujer
originária” assim como o professor Marcelo Valko187. Entretanto, estes elos não
existem de forma factual, uma vez que sabemos por meio da pesquisa que muitos
186

Rede no sentido de, onde exista um contato entre as partes envolvidas, contato este que possibilite a
comunicação direta ou indireta das informações relacionadas à ação.
187
Prof. Titular da cátedra “Imaginário Étnico, Memória e Resistência” da Universidade Popular Mães da
praça de Maio (Universidad popular Madres de Plaza de Mayo)
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indivíduos envolvidos não conhecem ou não se interessam em se envolver e se unir a
grupos já existentes, criando assim uma complexa relação em que apenas as finalidades
são compartilhadas. Estas características que a principio podem parecer dificultadoras
para o bom funcionamento estratégico das ações do conflito, por serem tão
fragmentadas e dispersas, sustentam a ação conflituosa, uma vez que a linha divergente
(o lado favorável à permanência do monumento) não consegue encontrar formas de
combater grupos tão dispersos e sem vínculos formais entre si.
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5. CONCLUSÃO

A America Latina se demonstrou, na contemporaneidade, um território
extremamente profícuo para a proposta desta dissertação, afinal os diversos casos de
conflitos sociais simbolizados por monumentos de arte pública, que ocorrem
concomitantemente, possuem características de fundo similares. Outro aspecto que pode
e deve ser destacado é o entrelaçamento destes conflitos com as mudanças históricas,
sociais e políticas pelas quais passam estes países.
Apesar das dificuldades encontradas, a exemplo dos poucos textos produzidos
sobre o tema; das enormes distâncias percorridas durante a pesquisa; da necessidade da
formação e/ou expansão de uma rede de contatos e da consequente interlocução com
diferentes línguas e sotaques; a pesquisa contou também com relevantes contribuições
de pesquisadores e intelectuais que, individualmente, contribuíram com a criação de um
importante banco de dados sobre as convergências entre os acontecimentos isolados e
que, por sua vez, contribuíram para a delimitação do fenômeno como um todo. Tudo
isso permitiu uma analise multifacetada do objeto de pesquisa.
Agregar e relacionar esta imensa quantidade de dados que falavam de países,
personagens, movimentos sociais e conflitos foi outra grande dificuldade. A angústia
do cientista social, munido de tantas referências, foi conseguir criar um trabalho que,
focado em seu objeto, desse conta de contemplar de forma ampla e ao mesmo tempo,
sem dispersão, as imensas possibilidades de abordagens.
Na edição final do conteúdo da dissertação foi inevitável dispensarmos exemplos,
depoimentos, imagens, entre outros elementos, que muitas vezes cativam no âmbito
pessoal, mas que não podem ser acrescentadas ou suprimidas sem levar em
consideração as informações que possuem maior potencial explicativo e maior
pertinência didática.
Na construção do processo de pesquisa o primeiro passo foi contextualizar a
recente história política e social dos países estudados. Na sequencia, fez-se necessário
descobrir quais seriam as fontes primarias escolhidas dentre os movimentos sociais
envolvidos, dentre os representantes do poder público e dentre os cidadãos, que
representariam a sociedade civil, não alheia ao fenômeno social estudado.
Um fator foi crucial e decisivo para que não houvesse “contaminação” ideológica
a partir da introdução nos diferentes círculos envolvidos no conflito. De forma geral,
alguns grupos sabem da existência de outros, que compartilham mesma causa, mas têm
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não de todos. A partir da identificação deste fato, em nenhum momento durante a
pesquisa foi aventado o discurso ou mesmo a existência de qualquer outro individuo ou
grupo pesquisado anteriormente, ao interlocutor presente. Cada grupo ou individuo foi
tratado de forma estanque e em todos os casos os próprios entrevistados apontavam – e
eram estimulados a isso – seus opositores e seus colaboradores. As informações
recolhidas criaram o complexo desenho de uma rede colaboradora, cujos membros
operavam isoladamente visando o mesmo objetivo. Estas operações, realizadas de forma
estanque, não se resumiram apenas aos movimentos sociais, mas englobaram também
entidades do poder público que algumas vezes apoiavam, também direta e
conscientemente, os movimentos sociais.
Compreendida a complexa constituição destes grupos foi dado outro importante
passo: entender suas motivações. Os esforços para isso aumentaram exponencialmente à
medida que os grupos tinham cada um, argumentos que apesar de próximos, não
poderiam ser considerados iguais: as tendências políticas/ideológicas poderiam ser
socialistas; anarquistas de direita nacionalista; étnicas; sociais ou mesmo de natureza
pessoal, de cunho “modista”. Todo esse espectro de opiniões tende a colorir o
fenômeno.
Para que houvesse uma “unidade” objetiva na diversidade de movimentos sociais
fez-se necessário delimitar pontos convergentes entre os fenômenos ocorridos nos
diferentes países latino-americanos. O principal ponto a ser ressaltado, identificado
durante todo o processo de entrevistas com os agentes envolvidos nos conflitos latinoamericanos, é a finalidade do engajamento. Este ponto em comum circunscreveu o
perfil destes movimentos na medida em que estes estabeleceram a presença imagética
do monumento como o centro de todas as ações. Nítido e declarado por todos, os
conflitos simbolizados pelos monumentos comemorativos vão muito além do
monumento, do metal e da pedra. O incomodo sempre existiu, mas, porque surgem
agora tantos conflitos correlatos?
Como na marcha das tropas em um desfile militar, a America Latina caminha
compassadamente. Toda esta movimentação ganhou fôlego a partir da compreensão do
que vem a ser o “revisionismo histórico”, movimento que se originou no fim da ditadura
militar, no fim da década de 1980 (com exceção de Cuba) e fortaleceu-se nos discursos,
artigos, aulas, palestras, livros e ações influenciadas pelos movimentos sociais de base
de esquerda e/ou catalisados pela abertura política democrática e de direitos políticos.
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Desta forma, o monumento antes intocável, inerte, ganhava vida após ser questionado
não como arte ou como patrimônio, mas como representação de algo ou alguém.
Questionar o monumento, por sua vez, não se relacionava apenas com o passado
da nação, mas também com o modo como a sociedade do país passaria a se “enxergar”
(imagem nacional). Em segundo lugar, o movimento revisionista tem ver com o modo
como esta nação quer ser percebida e ainda – talvez – mais importante, com a maneira
como esta nação se relaciona com as diferenças (multiculturalidade) dentro de um
mesmo espaço físico, político e histórico.
A possibilidade de articulação política mais intensa (e protagonista) de um, dois,
ou mais grupos, sejam eles de minorias ou não, cria necessariamente uma complexidade
incomoda dentro dos Estados. O exercício da ação política sem o uso do autoritarismo é
uma experiência ainda em construção na America Latina; por vezes, ainda há temor em
relação a um hipotético revanchismo da esquerda. Assim, as mudanças dentro da
sociedade e da política requerem adaptações, de ambos os lados.
Esta habilidade de dialogar, de jogar politicamente, de adaptar-se a novas
possibilidades

e

realidades,

envolvendo

inclusive

personagens

e

símbolos,

(monumentos comemorativos, por exemplo) cujos grupos políticos conservadores ou de
tendência de direita hoje são remanescentes, demonstram o perfil de uma sociedade.
Evidentemente que alguns grupos que estão diretamente relacionados a certos
personagens e fatos históricos empraçados188 são e serão sempre mais resistentes a
deportação, retirada ou mesmo substituição de seus símbolos originários (quase
totêmicos) dos espaços públicos. No entanto, é nesta disputa (conflito) que a sociedade
civil intervém de forma forte e por vezes acintosa, acionando atores políticos,
intelectuais, e provocando a opinião pública a fim de fortalecer e evidenciar uma
vontade coletiva. Os grupos políticos mais relutantes agem como bem expressa
Guiseppe Tomasi Di Lampedusa, em sua obra “O Leopardo”: “tudo deve mudar, para
que tudo fique como está189”. “Ficar como está” significa a manter o poder político nas
mãos da “aristocracia190”.
A permanência (ou não) destas mudanças e seus direcionamentos, por sua vez,
resultarão em fatores complexos dentro das dinâmicas sociais. Tais mudanças,
188

Me dou a liberdade de aportuguesar o termo “emplaçado” do castelhano que me parece tão auto
explicativo e eficaz que o utilizarei como um neologismo.
189
Frase dita no Romance IL Gattopardo (o leopardo), pelo Principe Falconeri no momento da
decadência, ou falência da aristocracia siciliana durante o chamado Risorgimento(1815-1870).
190
O termo aristocrata é usado como uma ilustração ao que queremos dizer uma classe social pequena,
porem dominante economicamente e politicamente que se renova em seus descendentes.
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evidentemente, são sutis, simbólicas; são as ações sociais como as exemplificadas aqui
neste trabalho.
Cerca de vinte anos após o fim dos regimes militares na America Latina (com
exceção de Cuba), o processo político e social ousou galgar mais espaço a partir de
políticas de esclarecimento sobre o período ditatorial. Utilizando um lema que é
fartamente conhecido no continente, “não perdoar, não esquecer, liberdade sempre,
ditadura nunca mais”, os movimentos sociais passaram a pedir o fim das anistias para
os militares envolvidos em crimes durante o período ditatorial; a abertura de arquivos; a
investigações das ações militares durante o regime e a busca por desaparecidos dentre
outras reivindicações.
Esses movimentos também passaram a se concentrar na memória e valorização
da nação, não apenas na forma legalista, mas também na simbólica. Seria um modo de
rever o passado, não apenas referente ao período ditatorial, mas a toda história nacional,
a partir de uma perspectiva crítica atual. Assim, a história foi reinterpretada com um
novo interlocutor: a sociedade civil organizada.
A “nova visão”, do “novo narrador”, mudou os livros didáticos, as aulas, e não
demorou muito para mudar, ou pelo menos, tentar mudar, os marcos temporais
institucionais ou os “monumentos comemorativos” do passado. Iniciou-se então, com
intensidade, a possibilidade de questionamento dos valores representados por estes
monumentos.

Todavia,

um

dos

maiores

problemas

para

os

movimentos

“antimonumento” é que não é mais cabível (pelo menos a princípio) o monumento
enquanto “patrimônio histórico, cultural ou artístico”. A obra de arte pública, neste
sentido, não pode ser passível de conservação plena, afinal tais movimentos percebem
estes monumentos como representantes de uma ideologia ou de uma conduta histórica
vexatória.
Os conflitos vão além destes fatos, uma vez que não há unanimidade (e nunca
haverá) a respeito dos personagens históricos, das ações por eles realizadas, e é claro,
em relação à permanência ou não de monumentos comemorativos nos espaços para
quais foram idealizados: afinal, é na relação conflituosa que a sociedade se “elabora”
socialmente.
Na America Latina atual, de acordo com os grupos sociais envolvidos nos
conflitos para a retirada dos monumentos, os símbolos do passado não condizem com o
que se espera no “presente” deste continente. Eles entendem tais símbolos como figuras
monumentalizadas de personagens euro-descendentes, com suas fardas e medalhas
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militares, cujo histórico é sempre de subjugação dos nativos e das minorias em nome da
“civilização” e do “progresso”. Hoje, quase 520 anos após o descobrimento da América,
a civilização e o progresso só teria chegado aos descendentes destes conquistadores
enquanto as minorias continuaram e continuam sendo subjugadas.
A partir deste argumento os grupos sociais mobilizam-se para substituir a
monumentalidade comemorativa em seu conceito e espaço. Por mudança de conceito
entende-se deixar de considerar estes personagens heróis fundantes da civilização e sim
considerá-los algozes dos povos nativos. Esta é uma nova lógica social, foco de conflito
interno constante dentro das sociedade latino americanas aqui descritas. Não se trata
necessariamente de uma alternância de poder entre a chamada reminiscência
oligárquica, ainda no poder, e as minorias; mas sim de uma maior diversidade de vozes
e entendimentos dentro da conjuntura social e política.
No que diz respeito ao espaço, esses grupos propõem a aniquilação (para os mais
radicais) ou a remoção dos monumentos para “lugares condizentes”, ou seja, locais que
não lhes confira status e prestigio público, ou apreciação livre. A partir desta
perspectiva, estes monumentos deixariam de ser comemorativos e de arte pública para
se tornarem museológicos, “datados” (no sentido da contextualização histórica e social),
de acordo com a nova versão da história e do novo contexto social que impulsiona tais
mudanças.
Como o processo de conflito é continuo e os objetos aqui estudados estão em
pleno processo através de ações legais e intervencionistas, isso torna o presente trabalho
aberto a novas análises e possibilidades, afinal é uma característica do objeto
sociológico estar em processo de desenvolvimento. Por sua vez, o que o torna mais
complexo e dinâmico é o envolvimento dos atores sociais, inseridos no conflito não de
forma dicotômica, compondo dois lados antagônicos, mas sim matizados por diversas
posturas diante da tensão criada pelos grupos que exigem ou “lutam” pela retirada do
monumento. Seria o que Osvaldo Bayer chama de “desmonumentalizar” estes
personagens.
Estas diversas posturas refletem, dentro e fora dos grupos – os sempre os
contrários a permanência dos monumentos – o desejo de contestar as figuras
hegemônicas e tradicionais do ideário de formação nacional que não contemplam os
povos originários e a “minoria” social, étnica, religiosa e sexual.
Em muitos casos, os objetos a serem desmonumentalizados, independente de
qualquer mensagem transmitida ou de viés ideológico ali existente ou interpretado, pode
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possuir um valor artístico, e seguramente, possui um valor histórico. Tais argumentos de
preservação patrimonial são em geral utilizados pelas instâncias estatais responsáveis
pela obra. O que estes órgãos constatam é que o objeto, assim como entendem os grupos
que querem retira-lo, é mais que pedra e bronze, é um patrimônio nacional e como tal
deve ser preservado e permanecer vivo, ou seja, contextualizado dentro de seu ambiente
social.
As disputas entre a ideia de preservação patrimonial e de recontextualização
histórica se cruzam no momento que entendemos que o discurso das instituições estatais
de preservação são nada mais nada menos, que os discursos do Estado, que entende que
a ameaça ao patrimônio é uma ameaça à nação. Assim podemos entender que o conflito
simbolizado por um monumento extrapola o físico.
A contextualização do conflito está ativa no memento social, cultural e político.
Amparada por algumas dissonâncias e posicionamentos ideológicos distintos
relacionados à história nacional, social, étnica, religiosa e de classe, a memória é
apropriada e usada por grupos que rivalizam interesses que vão além da imagem e da
simbologia de uma personalidade do passado, seja ele herói ou genocida.
O conflito social terá um maior atrito sempre que pelo menos um dos lados
continuar exercendo uma força muito maior que os demais. E será um conflito mais
diplomático e “suave” quando ocorrer no ponto ótimo, ou seja, quando existir um
equilíbrio mínimo entre as partes e a ideia que se discute.
Apesar da afirmativa de que seriam tratadas duas formas de atuação ou
contribuição artística na relação arte-conflito-sociedade, sendo uma delas ativa outra
passiva, constatou-se que não necessariamente, a participação ativa cria um
protagonismo do artista dentro do contexto do conflito. O protagonismo se dá sempre
pela “causa” do conflito, e isto se destaca nos casos onde há legitimidade ante a
sociedade civil. Foi o que ocorreu no caso argentino aqui analisado – não é a figura de
Roca que está sendo posta em cheque e sim tudo aquilo que ele representa. Tudo isso
cria um contexto, um argumento que está para além do artista (seja ele o criador do
monumento de Roca ou o criador do monumento da mulher originaria).
Pôde-se perceber muito claramente que esta não é uma causa, ou melhor, uma luta
exclusiva dos povos originários, ou sequer em nome deles; este é um conflito em que
atuam vários segmentos da sociedade em todo país, principalmente jovens de classe
média universitários, com canais de informação e mobilização que partem do meio
acadêmico formal.
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No caso da Venezuela, há uma tensão entre o que representa o monumento de
Colombo para os movimentos sociais e a sua importância histórica e artística. Esta
disputa foi protagonizada especificamente por grupos indígenas que não possuíam
legitimidade frente à sociedade daquele país e que defenderam a “execução sumária” do
monumento, com respaldo (quase formal, ou quase informal) do governo.
Quando comparamos o conflito venezuelano com o conflito das bandeiras
negras em Cuba, que é um conflito entre Estados e não entre sociedades (grupos ou
segmentos sociais), fica claro que não interessa quem elaborou a obra e sim o sentido
que ela adquire.

Ironicamente o Estado cubano criou um “bloqueio” aos Estados

Unidos191 para protestar contra o bloqueio comercial estadunidense a Cuba. A partir do
emblemático caso Elian, a sociedade cubana foi incentivada a ir aos eventos, lotando o
local, o que não acontecia, necessariamente, de forma espontânea. Tal fato deixou claro
que não há protagonismo ou sequer atuação ativa de qualquer artista envolvido. No caso
cubano, o Governo centralizou não apenas a idealização (o que é comum a todas as
sociedades como foi visto no tópico referente à APIPPP), mas também a execução, o
uso e o acesso ao monumento. Sendo assim, o monumento tornou-se um “monumento
de Estado”; mais uma “obra” do “Estado” que “uma obra de arte” “pública”. Assim
como no caso argentino, Cuba usou arte como um elemento, como uma ferramenta
dentro do conflito preestabelecido e exoestabelecido, isso feito em circunstancias
completamente diversas.
Ao tratarmos do “não-conflito” brasileiro, ficou claro que, de certa forma, tal
situação ocorre principalmente por não haver o que chamamos de exoestabelecimento
do conflito, ou seja, não há uma movimentação anterior, ou para além do monumento.
Não existe o estabelecimento do conflito para que o monumento dos paulistas seja
utilizado como ferramenta ou símbolo. O conflito não preexiste e, por conseguinte, não
está para além da obra.
A percepção descentrada, diferenciada da obra pode ser influenciada pela
ideologia, economia, grupo social ou qualquer uma das centenas de possibilidades de
fragmentação e organização de indivíduos dentro de uma sociedade. Este fato é o que
marcará a percepção desta obra no sentido de “monumento” e de “conflito” em seu
meio e seu tempo. O bronze e o granito, nunca foram apenas o bronze e o granito
quando estabelecidos como monumento; seu poder didático estatal é passível de ser
191

Entendemos que o bloqueio em ultima analise é sobre os próprios cubanos, mas é evidente que o
monte das bandeiras negras existe para impedir a visão da informação emitida pelos EUA.
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subvertido ou ressignificado. A informação que o monumento traz é reprogramada, pois
a cidade em que o monumento está hoje não é mais a mesma, nem em sua forma, nem
em seu ritmo.
Quando da elaboração do objetivo principal desta dissertação – compreender
porque determinados monumentos comemorativos de arte pública se constituem como
elementos simbólicos em conflitos sociais, em especial no continente latino americano –
ficou claro que um grande trabalho de pesquisa se anunciava. Entretanto, o que tornou
este texto dissertativo realmente complexo foi elaborar uma metodologia que conectasse
as partes envolvidas no fenômeno sem que o pesquisador “contaminasse o objeto” a
partir das diferentes perspectivas ideológicas inerentes ao fenômeno. Graças a esta
postura metodológica se pôde constatar que não havia, necessariamente, no caso do
monumento a Roca, uma conexão consciente e organizada entre os diversos grupos e
indivíduos envolvidos no conflito.
Dada a quantidade de exemplos ficou claro que o este trabalho demonstra diversas
possibilidades de prolongamento das pesquisas, tanto no que compete ao estudo de cada
um dos casos mencionados em suas particularidades especificas, quanto na
especificidade da discussão teórica, pertinente a cada um isoladamente, como o papel da
identidade nos conflitos, a mudança política como vetor da possibilidade de
transformação de valores societais, ou ainda, no aprofundamento do grande conflito que
está inserido nestes exemplos: até onde preservar um patrimônio e como preservar a
historia diante das transformações valorativas da sociedade? Todos estes são
questionamentos subjacentes que são passíveis de desdobramentos acadêmicos futuros.
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Anexo 01 Entrevistas
1- Contato pessoal
Entrevistado (nome): Marcelo Fraile
e-mail:
Tel:
Cel:
Participação na pesquisa: Arquiteto (Mestre em Conservação e Reabilitação de
Patrimônio Arquitetônico) do Ministério da Cultura (Argentina) - Dirección General de
Patrimônio e Instituto Histórico.
•
Profesional Técnico en Ministerio de Cultura - Dirección General de Patrimonio
e Instituto Historico.
•
Coordinador de Proyecto en Estudio Fraile
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: ministério de La cultura de argentina – (direção geral
Data: 16/09/2010
de patrimônio Instituto histórico)
Metodologia:
entrevistas
semi Duração: 66 min.
estruturadas (gravadas)
2- Contato inicial: Maria Verónica Francesco.
Entrevistado (nome): Fernando Del Corro e-mail: fernandus44@yahoo.com.br
Tel: 4932- 5959
Cel: 15- 4946-9577
Participação na pesquisa: Jornalista, históriador graduado na Faculdade de Filosofia e
Letras (FyL) da Universidade de Buenos Aires (UBA), docente na Faculdade de
Ciências Econômicas (FCE) da UBA em "História Econômica Argentina" e sub diretor
da profissão de "jornalismo econômico" e colaborador da cátedra de graduação e do
mestrado em "Divida Externa", da Faculdade de Direito da UBA. Acessor da Comissão
Bicameral do Congresso Nacional para a Comemoração do Bicentenário 1810-2010.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Data: 08/02/2010
Local: Escritório da agencia de noticias TELAM. Rua:
México, n 441, Bairro: San Telmo. Buenos Aires Argentina.
Metodologia: entrevista semi estruturada Duração: 83 min.
(gravada) e anotações.
3- Contato pessoal
Entrevistado (nome): Andrés Zerneri
e-mail: Zerneria@hotmail.com
Tel: 4863-8051
Cel: 15- 3613-6130
Participação na pesquisa: Andrés Zerneri é artista visual que originou o movimento
que construiu o monumento a Che Guevara em Córdoba com chaves de bronze e agora
é um dos maiores incentivadores do movimento que segue os mesmos moldes para
criar o monumento a mulher originária, que pretende-se colocar no local do
monumento a Roca em Buenos Aires.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Data:
13/02/2010, Local: Ateliê do artista e espaço de reuniões do movimento
18/09/2010
e “mulher originária” Rua: Cabrera n 3653, Bairro: Palermo.
20/08/2006
Buenos Aires Argentina.
Metodologia:
entrevistas
semi Duração:
12/02/2010
(122
min);
estruturadas (gravadas)
18/09/2010 (73 min) e 20/08/2006 (133
min).
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4- Contato pessoal
Entrevistado (nome): sra. Margarida
Participação na pesquisa: trabalha (proprietária) de uma banca de revistas que fica
em frente ao Monumento a Roca de Buenos Aires.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: Banca de revistas, Av. Diagonal Sul. Buenos Aires,
Data: 22/09/2010
Argentina.
Duração: 45min
Metodologia: entrevista gravada
5- Maria Stella.
Entrevistado (nome): Marcelo Valko
Tel: 4781- 9401
Participação na pesquisa: Professor da Universidade das avós de Maio, escreveu
livros com o tema da política argentina e as minorias étnicas, entre eles “pedagogia da
desmemoria” que fala sobre Roca no período da conquista do deserto. Além disso
Valko é militante e é a favor da retirada do monumento de J A Roca.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: Universidade das avós de Mayo. Sede bairro
Data: 12/02/2010
Congresso. Rua: Hipolito Hirigoyen n 1584. Buenos Aires.
Metodologia: entrevista semi estruturada Duração: 128 min.
(gravada)
6- Marcelo Valko
Entrevistado (nome): Cecília Marchan
Participação na pesquisa: Deputada Federal (partido:movimento Libres Del Sur)que
criou projeto de lei para mudar a imagem do general e ex presidente Roca das notas de
100 pesos e em seu lugar colocar a imagem de Juana Azurduy.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: Gabinete da Deputada Cecília Merchan. Congresso
Data: 21/09/2010
Federal. Buenos Aires.
Metodologia: Entrevista semi estruturada Duração: 74 min.
(gravada)
7- Maria Verónica Francesco.
Entrevistado (nome): José Maria
Participação na pesquisa: Chefe do setor de conservação do Patrimônio Federal.do
IHP.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: Casa de La Cultura. IHP- Instituto Histórico do
Data: 17/09/2010
Patrimônio. Avenida Córdoba n 1556, 1º andar
Metodologia: entrevista semi estruturada Duração: 88min.
(Gravada)
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8- Contato pessoal
Entrevistado (nome): Grupo do Movimento Monumento da mulher origunária
(ARGENTINA).
Participação na pesquisa: coletivo que articula ações organizadas e coordenadas
contra a permanencia do monumentoa a J.A. Roca.
Entrevistador: Ivan Luis Palmeira Camardelli Masafret
Local: Ateliê do artista Andres Zerneri é o espaço de
Data: 18/09/2010
reuniões do movimento “mulher originária” Rua: Cabrera n
3653, Bairro: Palermo. Buenos Aires Argentina.
Metodologia: entrevista semi estruturada Duração: 53min.
(Gravada)
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Anexo 02
Texto integral da Convenção 169 UNESCO.
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CONVENÇÃO No 169 DA OIT SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho e
tendo ali se reunido a 7 de junho de 1989, em sua septuagésima sexta sessão;
Observando as normas internacionais enunciadas na Convenção e na Recomendação sobre
populações indígenas e tribais, 1957;
Lembrando os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos
numerosos instrumentos internacionais sobre a prevenção da discriminação;
Considerando que a evolução do direito internacional desde 1957 e as mudanças sobrevindas na
situação dos povos indígenas e tribais em todas as regiões do mundo fazem com que seja aconselhável
adotar novas normas internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orientação para a assimilação das
normas anteriores;
Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas
de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões,
dentro do âmbito dos Estados onde moram;
Observando que em diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos
fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram e que suas leis,
valores, costumes e perspectivas têm sofrido erosão freqüentemente;
Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tribais à diversidade cultural, à harmonia
social e ecológica da humanidade e à cooperação e compreensão internacionais;
Observando que as disposições a seguir foram estabelecidas com a colaboração das Nações Unidas,
da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e da Organização Mundial da Saúde, bem como do
Instituto Indigenista Interamericano, nos níveis apropriados e nas suas respectivas esferas, e que existe o
propósito de continuar essa colaboração a fim de promover e assegurar a aplicação destas disposições;
Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão parcial da Convenção sobre populações
Indígenas e Tribais, 1957 (n.o 107) , o assunto que constitui o quarto item da agenda da sessão, e
Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de uma Convenção Internacional que
revise a Convenção Sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957, adota, neste vigésimo sétimo dia de
junho de mil novecentos e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que será denominada Convenção Sobre
os Povos Indígenas e Tribais, 1989:
PARTE 1 - POLÍTICA GERAL
Artigo 1o
1. A presente convenção aplica-se:
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os
distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por
seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de
populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou
da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte
delas.
2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção.
3. A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá ser interpretada no sentido de
ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito
internacional.
Artigo 2o
1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos
interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a
garantir o respeito pela sua integridade.
2. Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e
oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos,
respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;
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c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças sócio - econômicas que
possam existir entre os membros indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira
compatível com suas aspirações e formas de vida.
Artigo 3o
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades
fundamentais, sem obstáculos nem discriminação. As disposições desta Convenção serão aplicadas sem
discriminação aos homens e mulheres desses povos.
2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os direitos humanos e
as liberdades fundamentais dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente Convenção.
Artigo 4o
1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as
instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.
2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos
interessados.
1. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer nenhuma deterioração
como conseqüência dessas medidas especiais.
Artigo 5o
Ao se aplicar as disposições da presente Convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais religiosos e
espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida consideração a natureza dos
problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como individualmente;
b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos;
c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interessados, medidas voltadas a
aliviar as dificuldades que esses povos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e de
trabalho.
Artigo 6o
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através
de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas
suscetíveis de afetá-los diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo
menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em
instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e
programas que lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas dos povos e, nos
casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de
maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o
consentimento acerca das medidas propostas.
Artigo 7o
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que diz
respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e
bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na
medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento
nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos
interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento
econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas
regiões também deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria.
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possíve1, sejam efetuados estudos junto aos
povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio
ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados
desses estudos deverão ser considerados como critérios fundamentais para a execução das atividades
mencionadas.
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e
preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam.
Artigo 8o
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1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na devida
consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que
eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser
estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste
principio.
3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não deverá impedir que os membros desses povos
exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e assumam as obrigações
correspondentes.
Artigo 9o
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados
recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros.
2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre questões penais deverão levar
em conta os costumes dos povos mencionados a respeito do assunto.
Artigo 10
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros dos povos mencionados,
deverão ser levadas em conta as suas características econômicas, sociais e culturais.
2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento.
Artigo 11
A lei deverá proibir a imposição, a membros dos povo interessados, de serviços pessoais obrigatórios
de qualquer natureza, remunerados ou não, exceto nos casos previstos pela lei para todos os cidadãos.
Artigo 12
Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de seus direitos, e poder iniciar
procedimentos legais, seja pessoalmente, seja mediante os seus organismos representativos, para
assegurar o respeito efetivo desses direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros
desses povos possam compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para eles,
se for necessário, intérpretes ou outros meios eficazes.
PARTE II - TERRAS
Artigo 13
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a
importância especial que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação
com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma
maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que
abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra
forma.
Artigo 14
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras
que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para
salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas
por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de
subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos
agricultores itinerantes.
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os
povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade
e posse.
3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para
solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.
Artigo 15
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser
especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização,
administração e conservação dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter
direitos sobre outros recursos, existentes na terras, os governos deverão estabelecer ou manter
procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses
povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de
prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão
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participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização
equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas atividades.
Artigo 16
1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos interessados não
deverão ser transladados das terras que ocupam.
2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos sejam considerados
necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento dos mesmos, concedido livremente e com
pleno conhecimento de causa. Quando não for possível obter o seu consentimento, o translado e o
reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos
pela legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas quais os povos
interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados.
3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a suas terras tradicionais
assim que deixarem de existir as causas que motivaram seu translado e reassentamento.
4. Quando o retorno não for possível, conforme for determinado por acordo ou, na ausência de tais
acordos, mediante procedimento adequado, esses povos deverão receber, em todos os casos em que for
possível, terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras que
ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir suas necessidades e garantir seu desenvolvimento
futuro. Quando os povos interessados prefiram receber indenização em dinheiro ou em bens, essa
indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas.
5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou
dano que tenham sofrido como conseqüência do seu deslocamento.
Artigo 17
1. Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os membros
dos povos interessados estabelecidas por esses povos.
2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre que for considerada sua capacidade para
alienarem suas terras ou transmitirem de outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua
comunidade.
3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos
mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, a
posse ou o uso das terras a eles pertencentes.
Artigo 18
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada nas terras dos povos
interessados ou contra todo uso não autorizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos
deverão adotar medidas para impedirem tais infrações.
Artigo 19
Os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados condições equivalentes às
desfrutadas por outros setores da população, para fins de:
a) a alocação de terras para esses povos quando as terras das que dispunham sejam insuficientes para
lhes garantir os elementos de uma existência normal ou para enfrentarem o seu possível crescimento
numérico;
b) a concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das terras que esses povos já possuam.
PARTE III - CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE EMPREGO
Artigo 20
1. Os governos deverão adotar, no âmbito da legislação nacional e em cooperação com os povos
interessados, medidas especiais para garantir aos trabalhadores pertencentes a esses povos uma proteção
eficaz em matéria de contratação e condições de emprego, na medida em que não estejam protegidas
eficazmente pela legislação aplicável aos trabalhadores em geral.
2. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação entre
os trabalhadores pertencentes ao povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a:
a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e às medidas de promoção e ascensão;
b) remuneração igual por trabalho de igual valor;
c) assistência médica e social, segurança e higiene no trabalho, todos os benefícios da seguridade
social e demais benefícios derivados do emprego, bem como a habitação;
d) direito de associação, direito a se dedicar livremente a todas as atividades sindicais para fins
lícitos, e direito a celebrar convênios coletivos com empregadores ou com organizações patronais.
3. As medidas adotadas deverão garantir, particularmente, que:
a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, inclusive os trabalhadores sazonais,
eventuais e migrantes empregados na agricultura ou em outras atividades, bem como os empregados por
empreiteiros de mão-de-obra, gozem da proteção conferida pela legislação e a prática nacionais a outros
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trabalhadores dessas categorias nos mesmos setores, e sejam plenamente informados dos seus direitos de
acordo com a legislação trabalhista e dos recursos de que dispõem;
b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam submetidos a condições de trabalho
perigosas para sua saúde, em particular como conseqüência de sua exposição a pesticidas ou a outras
substâncias tóxicas;
c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam submetidos a sistemas de contratação
coercitivos, incluindo-se todas as formas de servidão por dívidas;
d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da igualdade de oportunidade e de tratamento
para homens e mulheres no emprego e de proteção contra o acossamento sexual.
4. Dever-se-á dar especial atenção à criação de serviços adequados de inspeção do trabalho nas
regiões donde trabalhadores pertencentes aos povos interessados exerçam atividades assalariadas, a fim
de garantir o cumprimento das disposições desta parte da presente Convenção.
INDÚSTRIAS RURAIS
Artigo 21
Os membros dos povos interessados deverão poder dispor de meios de formação profissional pelo
menos iguais àqueles dos demais cidadãos.
Artigo 22
1. Deverão ser adotadas medidas para promover a participação voluntária de membros dos povos
interessados em programas de formação profissional de aplicação geral.
2. Quando os programas de formação profissional de aplicação geral existentes não atendam as
necessidades especiais dos povos interessados, os governos deverão assegurar, com a participação desses
povos, que sejam colocados à disposição dos mesmos programas e meios especiais de formação.
3. Esses programas especiais de formação deverão estar baseado no entorno econômico, nas
condições sociais e culturais e nas necessidades concretas dos povos interessados. Todo levantamento
neste particular deverá ser realizado em cooperação com esses povos, os quais deverão ser consultados
sobre a organização e o funcionamento de tais programas. Quando for possível, esses povos deverão
assumir progressivamente a responsabilidade pela organização e o funcionamento de tais programas
especiais de formação, se assim decidirem.
Artigo 23
1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradicionais e relacionadas com a
economia de subsistência dos povos interessados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a colheita,
deverão ser reconhecidas como fatores importantes da manutenção de sua cultura e da sua autosuficiência
e desenvolvimento econômico. Com a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos
deverão zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.
2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, quando for possível, assistência
técnica e financeira apropriada que leve em conta as técnicas tradicionais e as características culturais
desses povos e a importância do desenvolvimento sustentado e equitativo.
PARTE V - SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE
Artigo 24
Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos progressivamente aos povos interessados e
aplicados aos mesmos sem discriminação alguma.
Artigo 25
1. Os governos deverão zelar para que sejam colocados à disposição dos povos interessados serviços
de saúde adequados ou proporcionar a esses povos os meios que lhes permitam organizar e prestar tais
serviços sob a sua própria responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar do nível máximo
possível de saúde física e mental.
2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, em nível comunitário. Esses
serviços deverão ser planejados e administrados em cooperação com os povos interessados e levar em
conta as suas condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os seus métodos de
prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais.
3. O sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à formação e ao emprego de pessoal
sanitário da comunidade local e se centrar no atendimento primário à saúde, mantendo ao mesmo tempo
estreitos vínculos com os demais níveis de assistência sanitária.
4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada com as demais medidas econômicas e
culturais que sejam adotadas no país.
PARTE VI - EDUCAÇÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Artigo 26
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Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de
adquirirem educação em todos o níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da
comunidade nacional.
Artigo 27
1. Os programas e os serviços de educação destinados aos povos interessados deverão ser
desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a fim de responder às suas necessidades particulares,
e deverão abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas suas
demais aspirações sociais, econômicas e culturais.
2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros destes povos e a sua
participação na formulação e execução de programas de educação, com vistas a transferir
progressivamente para esses povos a responsabilidade de realização desses programas, quando for
adequado.
3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de criarem suas próprias
instituições e meios de educação, desde que tais instituições satisfaçam as normas mínimas estabelecidas
pela autoridade competente em consulta com esses povos. Deverão ser facilitados para eles recursos
apropriados para essa finalidade.
Artigo 28
1. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças dos povos interessados a ler e escrever na
sua própria língua indígena ou na língua mais comumente falada no grupo a que pertençam. Quando isso
não for viável, as autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses povos com vistas a se
adotar medidas que permitam atingir esse objetivo.
2. Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses povos tenham a oportunidade
de chegarem a dominar a língua nacional ou uma das línguas oficiais do país.
3. Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas indígenas dos povos interessados e
promover o desenvolvimento e prática das mesmas.
Artigo 29
Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados deverá ser o de lhes ministrar
conhecimentos gerais e aptidões que lhes permitam participar plenamente e em condições de igualdade na
vida de sua própria comunidade e na da comunidade nacional.
Artigo 30
1. Os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradições e culturas dos povos
interessados, a fim de lhes dar a conhecer seus direitos e obrigações especialmente no referente ao
trabalho e às possibilidades econômicas, às questões de educação e saúde, aos serviços sociais e aos
direitos derivados da presente Convenção.
2. Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a traduções escritas e à utilização dos meios
de comunicação de massa nas línguas desses povos.
Artigo 31
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da comunidade nacional, e
especialmente naqueles que estejam em contato mais direto com os povos interessados, com o objetivo de
se eliminar os preconceitos que poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, deverão ser
realizados esforços para assegurar que os livros de História e demais materiais didáticos ofereçam uma
descrição equitativa, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos povos interessados.
PARTE VII - CONTATOS E COOPERAÇÃO ATRAVÉS DAS FRONTEIRAS
Artigo 32
Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive mediante acordos internacionais, para
facilitar os contatos e a cooperação entre povos indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive as
atividades nas áreas econômica, social, cultural, espiritual e do meio ambiente.
PARTE VIII – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 33
1. A autoridade governamental responsável pelas questões que a presente Convenção abrange deverá
se assegurar de que existem instituições ou outros mecanismos apropriados para administrar os programas
que afetam os povos interessados, e de que tais instituições ou mecanismos dispõem dos meios
necessários para o pleno desempenho de suas funções.
2. Tais programas deverão incluir:
a) o planejamento, coordenação, execução e avaliação, em cooperação com os povos interessados,
das medidas previstas na presente Convenção;
b) a proposta de medidas legislativas e de outra natureza às autoridades competentes e o controle da
aplicação das medidas adotadas em cooperação com os povos interessados.
PARTE IX - DISPOSIÇÕES GERAIS
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Artigo 34
A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para por em efeito a presente Convenção
deverão ser determinadas com flexibilidade, levando em conta as condições próprias de cada país.
Artigo 35
A aplicação das disposições da presente Convenção não deverá prejudicar os direitos e as vantagens
garantidos aos povos interessados em virtude de outras convenções e recomendações, instrumentos
internacionais, tratados, ou leis, laudos, costumes ou acordos nacionais.
PARTE X - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 36
Esta Convenção revisa a Convenção Sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957.
Artigo 37
As ratificações formais da presente Convenção serão transmitidas ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho e por ele registradas.
Artigo 38
1. A presente Convenção somente vinculará os Membros da Organização Internacional do Trabalho
cujas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.
2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após o registro das ratificações de dois Membros por
parte do Diretor-Geral.
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após o registro
da sua ratificação.
Artigo 39
1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la após a expiração de
um período de dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da
Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia só surtirá efeito um ano após o
registro.
2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e não fizer uso da faculdade de denúncia
prevista pelo parágrafo precedente dentro do prazo de um ano após a expiração do período de dez anos
previsto pelo presente Artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, posteriormente, poderá
denunciar a presente Convenção ao expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no presente
Artigo.
Artigo 40
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da
Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe
sejam comunicadas pelos Membros da Organização.
2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segundo ratificação que lhe tenha sido
comunicada, o Diretor-Geral chamará atenção dos Membros da Organização para a data de entrada em
vigor da presente Convenção.
Artigo 41
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário - Geral das
Nações Unidas, para fins de registro, conforme o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, as informações
completas referentes a quaisquer ratificações, declarações e atos de denúncia que tenha registrado de
acordo com os Artigos anteriores.
Artigo 42
Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho
deverá apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá
sobre a oportunidade de inscrever na agenda da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 43
1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que revise total ou parcialmente a presente
Convenção, e a menos que a nova Convenção disponha contrariamente:
a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revista implicará de pleno direito, não obstante
o disposto pelo Artigo 39, supra, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova
Convenção revista tenha entrado em vigor;
b) a partir da entrada em vigor da Convenção revista, a presente Convenção deixará de estar aberta à
ratificação dos Membros.
2. A presente Convenção continuará em vigor, em qualquer caso em sua forma e teor atuais, para os
Membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção revista.
Artigo 44
As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção são igualmente autênticas.
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Anexo 03
decreto Dia da Raça (Venezuela)
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DECRETO N° 2.028, MEDIANTE EL CUAL SE CONMEMORA EL 12 DE
OCTUBRE DE CADA AÑO DIA DE LA RESISTENCIA INDIGENA
Gaceta Oficial N° 5.605 Extraordinario de fecha 10 de octubre de 2002
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Decreto N° 2.028
10 de octubre de 2002
HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 236, 107, 119, 126 y 226
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
CONSIDERANDO
Que el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela mediante Acuerdo de 11 de mayo
de 1921, acogió la iniciativa del Ejecutivo Federal relativa a la declaración de fiesta
nacional del 12 de octubre como "día de la Raza", siguiendo la tradición de celebrarlo
como exaltación de la colonización, incorporándolo posteriormente día festivo nacional
a partir de la Ley de Fiestas Nacionales de 11 de junio de 1921, derogada por la Ley de
Fiestas Nacionales de 17 de junio de 1971,
CONSIDERANDO
Que el concepto de raza, basada en una serie de rasgos físicos hereditarios, no da cuenta
de la diversidad genética de la especie humana, a pesar de que muchos científicos
sociales insisten en emplear el concepto de raza como base de una tipólogía de las
poblaciones humanas, por tanto, es innegable que este concepto surge como una de las
categorías básicas de las relaciones de dominación propias del sistema colonial que se
instaura en América a partir de la presencia europea,
CONSIDERANDO
Que a pesar de haber sido superado en América el colonialismo como sistema político
formal a partir del triunfo de las guerras de independencia del siglo XVIII, las
estructuras sociales a lo interno y externo de nuestras sociedades está aun constituido
sobre criterios originados en la relación colonial, entre los que destaca el considerar la
"cultura e história universal" como sinónimo de los valores culturales e história de la
sociedad dominante,
CONSIDERANDO
Que a partir de la conmemoración del V Centenario (1492-1992); del Decenio de los
Pueblos Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas (1994-2004);
la definición constitucional de país multiétnico y pluricultural así como el
reconocimiento de los Derechos históricos de los primeros venezolanos (Constitución
de 1999); el proceso de incorporación simbólica de Guaicaipuro al Panteón Nacional
(2001-2004); la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(2001); el reconocimiento de los idiomas indígenas (2002); y el Acuerdo de la
Asamblea Nacional de unirse al Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo
(2002); nuestros pueblos retoman su história local, regional, nacional y continental en
todo su milenarismo indígena y los cincos siglos recientes, con los profundos cambios,
rupturas parciales y continuidades, en su unidad y diversidad,www.pantin.net
CONSIDERANDO
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Que la diversidad cultural y étnica presente en todos los pueblos antes y después del
origen de Venezuela, es hoy un hecho irrefutable y forma parte de nuestra herencia
histórica, como garantía para el mutuo enriquecimiento cultural y la comunicación
humana, en los valores de paz con justicia,
CONSIDERANDO
Que la importancia de la história como eje cohesionador de la vida social de una nación,
fuente de referencia en valores y de la visión propia como pueblo, hace impostergable e
ineludible para el proceso de Refundación de la República como una Nación pluriétnica
y pluricultural, superar los prejuicios coloniales y eurocéntricos que subsisten en el
estudio y enseñanza de la história y la geografía,
CONSIDERANDO
Que las tendencias mundiales y organismos internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), vienen
revalorizando el estudio de la geografía, história, cultura e identidad regional y local a
solicitud de los mismos pueblos como parte vital e indiscutible de las instancias
nacionales, sub-regionales y continentales para afrontar sin exclusiones el proceso de
globalización, en el marco del diálogo de civilizaciones,
CONSIDERANDO
Que los pueblos Indígenas del mundo y particularmente los de América, han dado y
seguirán dando sus aportes irremplazables en la configuración de una rica
sociodiversidad, y que deben ser reconocidos plenamente como patrimonio de la
humanidad para 'restablecer un nuevo equilibrio del universo como lo soñó el
Libertador Simón Bolívar en su lucha independentista.
DECRETA
Artículo 1°. Conmemorar el 12 de octubre de cada año "Día de la Resistencia Indígena",
destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad y diversidad
cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como los
aportes de los pueblos y las culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación
de nuestra nacionalidad, en el espíritu del diálogo de civilizaciones, la paz y la justicia.
Artículo 2°. Incorporar en el calendario oficial y escolar el 12 de octubre como "Día de
la Resistencia Indígena" conforme a lo acordado en el presente Decreto, e iniciar la
revisión de los textos escolares sobre Geografía e História Nacional, de América y
Universal.
Artículo 3°. Exhortar a la Academia Venezolana de la Lengua para que realice un
estudio pormenorizado sobre el Diccionario de la Real Academia Española, a los fines
de proponer a esa Institución, la revisión de aquellas palabras que pudieran ser
atentatorias contra la dignidad de nuestros pueblos, así como la incorporación de una
serie de americanismos, indigenismos, africanismos y demás manifestaciones de nuestro
universo sociocultural, aún no incorporados.
Artículo 4°. Promover ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la actualización tanto de la geografía e história de
América como la universal, en las enciclopedias americanas y universales, a fin de
incorporar tos aportes de los pueblos indígenas, afroamericanos y criollos, con la
participación activa de éstos, desde la perspectiva multilineal, pluridimensional e

196

interdisciplinaria, con el propósito de liberar a los textos de investigación y educación,
de racismos, eurocentrismos, etnocentrismos locales, patrialcalismos y discriminaciones
de cualquier orden.
Artículo 5°. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), una revisión actualizada de un verdadero calendario
universal de naturaleza intercultural, con el concurso de todas las civilizaciones y
sociedades, sin detrimento de los calendarios correspondientes a cada pueblo,
hemisferio, región o subregión del planeta.
Artículo 6°. Las Ministros del Interior y Justicia; de Relaciones Exteriores; de
Educación Superior; de Educación, Cultura y Deportes; del Ambiente y de los Recursos
Naturales; y, de Comunicación e Información, quedan encargados de la ejecución del
presente Decreto.
Dado en Caracas, a los diez días del mes de octubre de dos mil dos. Años 192° de la
Independencia y 143° de la Federación.
Ejecútese
(L.S.)
HUGO CHAVEZ FRIAS
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Anexo 4
Projeto da construção do Monumento a J.A. Roca em Buenos Aires
(Memorial descritivo da obra e decerto de fundação do local onde fica
a obra)
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MEMÓRIA DESCRIPTIVA DEL MONUMENTO PROYECTADO POR EL
ESCULTOR JOSÉ LUIS ZORRILLA DE SAN MARTIN Y EL ARQUITECTO
ALEJANDRO BUSTILLO
Arquitectura. – La arquitectura de este monumento, de ritmo clásico, ha sido
estudiada, relacionándola ante todo con el sitio destinado para su erección, en La futura
plaza elíptica. De ahí la forma general ovalada del desarrollo de la plata, y la altura
proporcionada con los edificios que le servirán de fundo.
Estatua ecuestre. – La estatua del general Roca ha sido modelada con el mayor
respecto posible del carácter del prócer, y dentro de la majestuosidad necesaria en toda
estatua monumental. La expresión es concentrada y tranquila, mesurado el gesto, como
fue su aspecto exterior habitual.
Está vestido con el uniforme de Teniente General, y las máximas insignias de
Presidente de la Nación. Se le ha puesto el elástico en la mano, en el acto de
descubrirse, para permitir el estudio de la cabeza del prócer, como es de tradición en los
grandes monumentos ecuestres.
Alegorías del pedestal.- en estas alegorías, se han recordado, en forma simbólica los
dos grandes hechos fundamentales de la trayectoria del prócer en la evolución nacional.
Alegoría delantera. – simboliza el mantenimiento de la Paz Continental. Esta idea, se
ha expresado en una figura de Diosa civil, que representa la Patria Argentina, armada y
tranquila, apoyada en su escudo. Pero, con su lanza exornada de ramas de olivo, signo
de gloriosa paz.
Alegoría segunda.- Significa, el desierto conquistado para la Patria, la civilización, y el
trabajo.
Este concepto, se ha representado en otra figura femenina, tocada del gorro frigio signo
de la unidad republicana, que lleva en una mano la bandera nacional, mientras con la
otra, hunde el arado simbólico en una mata de cardos pampeanos.
Materiales.- Se han elegido los dos materiales de mayor riqueza y permanencia: el
bronce, para la escultura, y el granito bruñido para la arquitectura.
Esta riqueza de material, es, fuera de duda, la que mejor armonizaría con la suntuosidad
de la futura plaza elíptica proyectada, de la que podemos fácilmente formarnos idea,
estudiando el aspecto de la actual Diagonal Norte.
Presupuesto.- Los autores se comprometen a ejecutar el monumento proyectado
completamente terminado en el lugar, por la suma estipulada en el llamado a concurso.
Los detalles se indicarían en un contrato estudiado oportunamente.
(187 – 188)
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DECRETO FIJANDO LA UBICACIÓN DEL MONUMENTO
Buenos Aires, Mayo 14 de 1936.
Visto este expediente por el que la comisión nacional del Monumento al Teniente
General Julio Argentino Roca, dispuesto por ley 12.167, propone para su
emplazamiento un lugar de honor en la Avenida Diagonal Presidente Roca y
Atento lo informado por la Intendencia Municipal de esta Capital,
El Presidente de la Nación Argentina
DECRETA:
Articulo 1º. – Fijase como lugar de emplazamiento Del monumento a erigirse al
Teniente General Julio Argentino Roca, El eje de La Avenida Diagonal Presidente Julio
A. Roca, entre las calles Perú y Chacabuco.
Articulo 2.- Comuníquese, publíquese, dese al registro nacional y archívese.
JUSTO
Ramón S. Castillo
Art. 6.- Es requisito indispensable que en todos los proyectos se destaque, en forma
ecuestre, La figura militar del Teniente General Roca, debiendo tenerse en cuenta lo que
respecta a La altura Del monumento, El espacio de que se dispone y la altura de los
edificios circundantes. En lo que se refiere a las estructuras constructivas, se deberá dar
preferencia al empleo de materiales nobles: piedra, mármol, bronce.
Art. 7.- la presentación constará de las siguientes piezas:
a) Boceto en yeso, escala 1:10.
b) Plano de ubicación en escala de 1:200.
c) Plano del Monumento en escala 10:100.
Art. 8- los concurrentes podrán representar más de un proyecto. Por cada trabajo se
entregar un recibo en forma.
Art 9- solo podrán ser abiertos los sobres de los trabajos premiados o de aquellos que
merezcan mención, destruyéndose los demás.
Art. 10- De las obras presentadas, la comisión Nacional procederá a elegir hasta diez y
adjudicará los premios divididos en la siguiente forma:
1er. Premio. Adjudicación de la obra de acuerdo con estas bases.
2. premio $ 6.000.3er. Premio $ 4.000.La comisión Nacional podrá compensar aquellos artistas que merezcan mención
especial.
Art. 11.- La elección se hará por el voto de todos los miembros presentes de la
Comisión Nacional, Incluso el Presidente; en caso de empate se realizara una nueva
votación, teniendo el presidente doble voto. Para esta reunión se hará una citación
especial, siendo indispensable la presencia, por lo menos, de dos tercios de los
miembros de la Comisión, bastando simple mayoría en la segunda citación. La
resolución de la comisión Nacional será inapelable.
Art. 12- Juntamente con el presupuesto, el artista que obtenga la adjudicación de la
obra, documentará en debida forma.

200

Anexo 5
1- PROYECTO DE RESOLUCIÓN (1828D04)
2- PROYECTO DE LEY (1908D05)
3- PROYECTO DE LEY (200700495) Reapresentação do mesmo
projeto 1908D05
Relevante ao Monumento a Roca em Buenos Aires (Legislatura de
Buenos Aires)
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Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Ano:2004
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (1828D04)
Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo arbitre los
medios necesarios para que a través de las áreas competentes, se lleve a cabo la reparación y
limpieza del monumento a Julio Argentino Roca, emplazado en la intersección de la Av. que
lleva el mismo nombre y la calle Perú, que fuera dañando en reiteradas oportunidades,
incluyendo los incidentes ocurridos el pasado viernes 16 de julio.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Es de público y notorio conocimiento que el monumento a Julio Argentino Roca,
emplazado en la intersección de la Avenida que lleva el mismo nombre y la calle Perú, se
encuentra totalmente deteriorado. El mismo fue dañado en reiteradas oportunidades, incluyendo
los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos
Aires, ocurridas el pasado 16 de julio.
El sólo hecho de que el monumento a un ex Presidente argentino se encuentre dañado
debiera motivar la inmediata intervención del Poder Ejecutivo de la Ciudad, quien tendría que
proceder a limpiarlo y dejarlo en excelente estado. Pero al parecer, este no ha sido un motivo
suficiente para que la actual administración cumpla con este deber. A ello podríamos agregar
que dicho monumento se encuentra emplazado en el Casco Histórico de la Ciudad, frente a la
Manzana de las Luces, zona de altísimo valor histórico y cultural, que es intensamente
transitada por los turistas que visitan la Ciudad.
Es notable que en el marco de la campaña lanzada por el Gobierno de la Ciudad
alentando al ciudadano de Buenos Aires a tratar bien a los "500.000" turistas que nos están
visitando, no se lleve a cabo un fuerte operativo de mantenimiento de los monumentos públicos,
sobre todo los que pertenecen a tan importantes figuras de la história argentina, cuyo
emplazamiento coincide con las zonas turísticamente más importantes de la Ciudad.
Que el Gobierno de la Ciudad siga demorándose en el cumplimiento de esta tarea,
permitiendo que tanto los ciudadanos de Buenos Aires como los turistas que nos visitan lean en
el monumento en cuestión pintadas con frases agraviantes que desvirtúan groseramente la
verdad histórica sobre la figura del padre del estado moderno argentino, evidentemente no
ayudará a construir la buena imagen que se pretende dar y el buen trato que se quiere dispensar,
lo que es reiteradamente promocionado por campañas, que al parecer, son únicamente
mediáticas.
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Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Ano: 2005

PROYECTO DE LEY (1908D05)
Articulo 1°: El Poder Ejecutivo ordenará, a través de la repartición que corresponda, el
traslado del monumento dedicado al General Julio Argentino Roca, actualmente emplazado en
la Av. Diagonal Sur J. A. Roca y Perú. El destino del mismo será la Estancia La Larga,
propiedad de la familia Roca, en la localidad Bonaerense de Daireaux.
Articulo 2°: La plaza donde se halla emplazado actualmente pasará a llamarse "Homenaje a la
mujer aborigen", en cuyo vientre se formó el nativo criollo, que conforma actualmente el 54 por
ciento de la población argentina.
Artículo 3° - Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS
Más allá del valor artístico de una estatua, creemos que el arte no es neutro, y que el
monumento al general Roca no es un retrato aséptico del genocida-presidente, sino que tiene un
contenido didáctico que muestra sólo una cara de la história, silenciando la história desconocida
de aquellos que sufrieron por culpa de las acciones de dicho militar.
Al solicitar se traslade la estatua de Roca del centro de Buenos Aires a la estancia La
Larga perseguimos una cuestión fundamental de ética. Estos territorios están situados en
Daireaux, Pcia. de Buenos Aires, campos que recibió Julio Argentino Roca como pago por su
accionar en la llamada Conquista del Desierto, por parte del gobierno nacional. La forma
belicista en que se exterminó al habitante de nuestras pampas, mediante el rémington, las
torturas, y el reducirlo a un estado de esclavitud, como a sus mujeres y sus hijos, se nos aparece
como un método de una brutalidad inusitada que hace recordar al trato que se dio a los
habitantes originarios en la conquista española, o al tratamiento que dieron Gran Bretaña,
Holanda, Portugal y otros países europeos a los africanos.
Finalmente, la democracia argentina ha reconocido a los descendientes de los pueblos
que vivían en nuestro territorio antes de la conquista europea, con sus plenos derechos
ciudadanos. Es un insulto pues, para esos pueblos seguir manteniendo en un lugar tan céntrico a pocos metros de la plaza de Mayo y de la Casa Rosada-, a la estatua de quien buscó
exterminarlos y les quitó su hábitat. Debemos tener en cuenta, además, que de acuerdo a un
estudio antropológico, se ha comprobado que un 54 por ciento de la población argentina tiene
ascendencia de esos pueblos originarios. El criollo por excelencia tiene esa sangre, casi siempre
proveniente de la mujer de esos pueblos. Rendir un culto a ese general que, en todos sus
discursos alusivos, se refirió con palabras de enorme desprecio a los que él llamaba “sus
enemigos”, es burlarse de los pueblos que originalmente habitaron las tierras luego llamadas
argentinas. Roca se repite siempre llamándolos “los salvajes”, “los bárbaros”, a los ranqueles,
mapuches, pehuenches, tehuelches, pampas, etc. Y además se precia de su aniquilamiento. En
los documentos de época está escrito reiteradamente este racismo despojado de toda
consideración hacia nuestros primeros habitantes, mientras otros contemporáneos de él se
refirieron con admiración a las cualidades que presentaban esos seres humanos.
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Los argentinos tenemos el deber de una profunda autocrítica con respecto a las políticas
de exterminio y de carácter racistas que durante siglos se llevaron a cabo contra esos habitantes.
Uno de ellos es quitar del centro de la ciudad ese monumento y no destruirlo –porque la história
por más nefasta que sea no debe destruírsela o ignorarla. Y nuestra propuesta es, como
decíamos al principio, trasladarlo a los campos que recibió como premio por su campaña nada
honesta, por cierto.
Comparamos y decimos que mientras San Martín siempre habló de “nuestros paisanos
los indios”, Roca se expresó con total desprecio tildándolos de “Los salvajes, los bárbaros”.
Emplea esas palabras hasta en su alocución ante el Congreso de la Nación cuando da cuenta de
su expedición. Ya Avellaneda, en su presidencia, en el decreto por el cual ordena la campaña
contra el indio pone esas palabras que denotan racismo y desprecio contra esa parte de la
población de nuestro país. El 5 de octubre de 1878 se sancionó la ley 947, que autorizaba al
Poder Ejecutivo Nacional a invertir hasta 1.600.000 pesos fuertes para concretar el corrimiento
de la frontera a la margen izquierda de los ríos Neuquén y Río Negro “previo sometimiento o
desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, desde el río quinto y el Diamante hasta los dos ríos
mencionados”. Eso se pagaría “a través del producido de las tierras públicas nacionales que se
conquisten”. Es decir, la conquista de esas tierras pobladas por los pueblos originarios fue
financiada por los estancieros del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad
Rural, Martínez de Hoz, apellido conocido no precisamente para la democracia argentina. Se
emitieron 4.000 Títulos públicos con un valor nominal inicial de 400 pesos cada uno. Cada
título daba derecho a la propiedad de una legua de tierra (2.500 hectáreas) en los territorios por
conquistarse y otorgaba una renta en efectivo del seis por ciento anual hasta que se hiciera
efectiva la posesión de la propiedad. El empréstito implicaba la venta de 4.000 leguas (10
millones de hectáreas ubicadas entre las líneas de frontera y los ríos Negro y Neuquén).
Para dejar en claro la mentalidad racista y egoísta de la campaña de Roca, basta leer el
siguiente artículo del diario “La Prensa” del 16.10.1878, que representa el modo de pensar de la
alta sociedad argentina, de los altos jefes del ejército y de los políticos del poder. Dice así: “La
conquista es santa; porque el conquistador es el Bien y el conquistado, el Mal. Siendo Santa la
conquista de la Pampa, carguémosle a ella los gastos que demanda, ejercitando el derecho
legítimo del conquistador.
I. El racismo
La crueldad salía a la superficie en una sociedad criolla europeizada, profundamente
racista. El pensador Juan Bautista Alberdi –uno de los padres de la Constitución Nacionalescribió: “No conozco personas distinguidas de nuestras sociedades que lleve apellido
pehuenche o araucano. ¿O acaso alguien conoce a algún caballero que se enorgullezca de ser
indio? ¿Quién de nosotros acaso casaría a su hermana o a su hija con un indio de la
Araucania? Preferiría mil veces a un zapatero inglés”.192
El habitante natural fue cazado como un animal salvaje. Zeballos, escritor de los
vencedores, escribía poco después, con orgullo: “El rémington les ha enseñado a los salvajes
que un batallón de la república puede pasear por la pampa entera, dejando el campo sembrado
de cadáveres”.193
El diario “La Tribuna”, de Buenos Aires, del 1º de junio de 1879, aconsejaba: “Para
acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus, ladrones audaces, enjambre de
lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita ya otra táctica que la que los
cazadores europeos emplean contra el jabalí. Mejor dicho contra el ciervo. Porque el indio es
ya sólo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso no tenerles lástima.”
Y, en 1878, Estanislao Zeballos proponía “quitarles el caballo y la lanza y obligarlos a
cultivar la tierra, con el remington al pecho diariamente: he aquí el único medio de resolver
con éxito el problema social que entraña la sumisión de esos bandidos”. Califica a los
indígenas de “bandas de ladrones corrompidos” y de “vándalos”. Se felicita que “felizmente el
día de hacer pesar sobre ellos la mano de hierro del poder de la Nación, se acerca” y propone:
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“Los salvajes deben ser tratados con implacable rigor porque esos bandidos incorregibles
mueren en su ley y solamente se doblan al hierro”.194
Por su parte, el doctor Ricardo Caillet-Bois, profesor de la universidad y de la Escuela
Superior de Guerra escribe: “Olvidamos fácilmente, que hasta ayer el país tuvo que cuidar dos
fronteras: la internacional y la línea siempre movediza y nunca respetada que separaba la zona
civilizada de aquella en la cual era rey y señor el bárbaro del desierto”.195
Basta por ejemplo leer este párrafo del libro de Juan Carlos Walther, profesor del
Colegio Militar de la Nación, para darnos cuenta de “la perversión de los conceptos y del fiel
seguimiento de la línea de la cruz y la espada”, heredada desde los tiempos de la conquista. “La
conquista del desierto –dice- no fue una acción indiscriminada ni despiadada contra el indio
aborigen de nuestras pampas. A la inversa, la conquista del desierto se efectuó contra el indio
rebelde, reacio a los reiterados y generosos ofrecimientos de las autoridades, deseosas de
incorporarlos a la vida civilizada, para que como tal conviviera junto a los demás pobladores,
pacíficamente, y así dejará de una vez de ser bárbaro y salvaje, asimilándose a los usos y
costumbre de los demás argentinos”. Tiene el mismo tono del famoso Requerimiento, la
intimación en idioma español que se hizo en la conquista a los indígenas que no acataban la
dominación española y la fe católica.
En otro párrafo, el coronel Walther expresa: “Esa cruenta y muy ignorada epopeya
demandó privaciones, penurias y muertes heroicas de muchos de los expedicionarios, quienes,
las más de las veces, regaron con su generosa sangre las tierras recorridas para que fueran
libres, o dejaron sus huesos como jalones del progreso frente a esa lucha frente a un indio
rudo, altivo y salvaje, que dominado por un atávico espíritu de libertad –propio del medio en
que vivía- tarde le hizo comprender que la misma no era un acto de guerra que buscaba su
exterminio, sino, por el contrario, su objetivo era integrarlo al seno de la sociedad como un ser
civilizado y que así viviera una paz constructiva”. Y prosigue el autor: “Pujantes ciudades que
hoy exhiben con orgullo su progreso, fueron hasta no hace un siglo solitarios fortines de la
frontera, en esa sangrienta puja de la civilización contra la barbarie que se cobija en el
entonces misterioso y desconocido santuario del desierto”. Luego llega la sublimación cuando
compara a los exterminadores de indios: “No hubo batallas de la resonancia de Maipú,
Ituzaingó, Curupaity, pero los combates ocurridos evidenciaron, por su sangriento dramatismo,
que los soldados de la Conquista del Desierto fueron dignos émulos de sus hermanos de armas
de la Independencia”. Una perversa comparación: la eliminación del indio con la lucha de
liberación. O esta otra frase: “Antes de la campaña subsistían ignominiosas fronteras internas
señaladas por las chuzas del salvaje en el linde de ese vasto desierto que moraban”. Es decir,
como los conquistadores hispanos, se arrogaban el derecho de propiedad de la tierra aunque
ellos eran los verdaderos invasores. Es increíble la arrogancia con que éste históriador –y la casi
absoluta mayoría del resto de los históriadores argentinos sobre este tema- describe la matanza
exclusivamente desde su punto de vista. Da por sentado que el blanco tiene razón y derecho; el
indio es el invasor, el usurpador. Que se describa la história de acuerdo a los intereses y el
pensamiento de la época, vaya y pase, pero que además se le quieran dar valores morales al
crimen es ya inadmisible a 120 años de los hechos. Es que sigue en la misma tradición y
convencimiento: el aborigen es el salvaje que tuvo que ser liberado con la cruz y la espada y
que, si en el intento fuera exterminado, la culpa es de él “por su atávico espíritu de libertad”.
De paso, la tierra fue para el blanco, mejor dicho, para la burguesía que estaba en ese momento
en el poder.
Pero la mentalidad distorsionada por siglos de falsear valores éticos, lo lleva al profesor
Walther a establecer fronteras y nacionalidades artificiales creadas por el blanco para denominar
“extranjero” al indio. Dice así en su prólogo de su “Conquista del Desierto”: “Si agregamos que
el extremo norte del país, gran parte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco estaban en
poder del belicoso indio aborigen, fácil es comprobar que la porción civilizada donde la nación
hacía efectiva su soberanía era sólo un tercio de su territorio porque en el resto dominaban o
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se disputaban palmo a palmo, tribus salvajes con el agravante de que muchas de ellas no eran
nativas de esas tierras, sino de la Araucania chilena”.196
La malicia y la ignorancia se dan de la mano en ese último párrafo: “no eran nativas
esas tierras”. Para el blanco, para su mente aprovechada, el aborigen debía respetar las
fronteras marcadas por la irracionalidad y el espíritu mezquino de quienes ni siquiera
aprendieron a atesorar el sueño de Bolívar de la gran nación latinoamericana.
El militar prusiano Melchert propone al gobierno argentino el sometimiento definitivo
del indio pero, además, aprovecharlo. Hacerlos soldados rasos de los propios ejércitos blancos
para así tenerlos vigilados día y noche. Hacer de ellos siervos castrenses. Y convertirlos en lo
que él llama “cosacos americanos”, es decir, tropas autónomas de represión.197
Es esclarecedora, sin duda, la frase siguiente escrita en 1975 por Walther, donde este
representante del ejército heredero del que luchó contra el dominio español reconoce que la
exterminación del indio es la continuación de la línea iniciada con la conquista del “nuevo
continente”. Escribe Walther: “Este secular proceso, iniciado en los albores de la conquista
hispánica, finalizó no hace un siglo –por 1885- en los lejanos confines patagónicos”.198 Es
decir, las burguesías criollas habían proseguido la misma política hispánica de exterminio y le
habían puesto su punto final en la Argentina.
II. Los antirracistas
La forma de operar, según Barros, era la siguiente: “El Gobierno manda entregar
raciones a los indios, con el objeto de que vivan de ellas sin necesidad de robar. La imprevisión
con que se procede a su entrega ha permitido que los encargados y los proveedores puedan
abusar libremente. Vencido el plazo, la entrega no se hace; los indios esperan reclaman, van y
vienen y nada consiguen, hasta que cansados y apurados por la necesidad convienen con el
proveedor recibir el todo en dinero o una parte en dinero y otras en efectos. En dinero vienen a
recibir apenas un 10% del valor de los artículos y éstos de tan mala calidad y tan
escamoteados, que poco más o menos sufren la misma rebaja.
Lo que no venden al proveedor lo entregan con igual desventaja a otros, en pago de tejidos u
otros efectos que sobre esto les dan al fiado; y despojados así de este recurso, van luego a
desquitarse en los intereses de los hacendados”199.
El planteo de Barros coincidía con una carta dirigida por los comerciantes de Azul a la
mutual de los estancieros: “Los indios pampas de Catriel son más fáciles de civilizar rectamente
y más dispuestos a recibir la alta educación cívica, que nuestras masas rurales y aun las
urbanas mismas (…). Nos creemos autorizados para decir en todos los terrenos, desde el
confidencial y privado hasta el público u oficial que los indios pampas serían a la fecha en que
escribimos relativamente honrados, laboriosos y morales si nosotros, los hombres de la
civilización, no hubiésemos sido tan malvados y corrompidos”.200
El propio Estanislao Zeballos reconocía a su manera que la actitud de “los blancos” era
la causa de la reacción de los habitantes originarios: “Si por amor a mi patria no suprimiera
algunas páginas enteras de la administración públicas en las fronteras y de la conducta de
muchos comerciantes, se vería que algunos de los feroces alzamientos de los indios fueron la
justa represalia de grandes felonías de los cristianos, que los trataban como a bestias y los
robaban como si fueran idiotas”.201
Dice el Padre Birot, cura de Martín García: “El indio siente muchísimo cuando lo
separan de sus hijos, de su mujer; porque en la pampa todos los sentimientos de su corazón
están concentrados en la vida de familia”. Otro sacerdote digno, el padre Savino, que estaba a
cargo de los prisioneros, se quejaba de la conducta poco cristiana de los civilizadores: “Es más
fácil convertir a los indios de las fronteras que a los que tienen contacto con los cristianos,
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pues, los cristianos, salvo unos pocos, son de una moral que está muy lejos de ser cristiana. No
quiero hacer mención de la perfidia, de la borrachera, de los robos, de los mismos asesinatos y
de los escándalos de todo género de que los cristianos con quienes tratan, muy a menudo, les
dan el triste ejemplo”.202
El padre salesiano Alberto Agostini brindaba este panorama: “El principal agente de la
rápida extinción fue la persecución despiadada y sin tregua que les hicieron los estancieros,
por medio de peones ovejeros quienes, estimulados y pagados por los patrones, los cazaban sin
misericordia a tiros de Winchester o los envenenaban con estricnina, para que sus mandantes
se quedaran con los campos primeramente ocupados por los aborígenes. Se llegó a pagar una
libra esterlina por par de orejas de indios. Al aparecer con vida algunos desorejados, se
cambió la oferta: una libra por par de testículo”.203
Un testigo de la época, el ingeniero Trevelot, opinaba: “Los indígenas han probado ser
susceptibles de docilidad y disciplina. En lugar de masacrarlos para castigarlos sería mejor
aprovechar esta cualidad actualmente enojosa. Se llegará a ello sin dificultades cuando se
haga desaparecer ese ser moral que se llama tribu. Es un haz bien ligado y poco manejable.
Rompiendo violentamente los lazos que estrechan los miembros unos con otros, separándolos
de sus jefes, sólo se tendrá que tratar con individuos aislados, disgregados, sobre los cuales se
podrá concretar la acción. Se sigue después de una razzia como la que nos ocupa, una
costumbre cruel: los niños de una corta edad, si los padres han desaparecido, se entregan a
diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan celosamente estos jóvenes
esclavos para llamar las cosas por su nombre”204.
Por aquellos años Juan Bautista Alberdi ponía su cuota de lucidez y ampliaba el foco
sobre otro de los verdaderos objetivos de la campaña: “La lucha contra el indio fue un pretexto
de los gobiernos para armarse e imponerse a los descontentos. Los ejércitos no se empleaban
mayormente contra el indio. Los indígenas apenas ocupan hoy la atención de una décima parte
del ejército”.205
En la vereda de enfrente el autor del Martín Fierro decía: “Nosotros no tenemos el
derecho de expulsar a los indios del territorio y menos de exterminarlos. La civilización sólo
puede dar los derechos que se deriven de ella misma. La sociedad no hace de los gobiernos
agentes de comercio, ni los faculta para labrar colosales riquezas, lanzándolos en las
especulaciones atrevidas del crédito. La sociedad no podría delegar, sin suicidarse, semejantes
funciones, que son el resorte de su actividad y de su iniciativa”206
III. La explotación de los soldados
El ex comandante de fronteras Álvaro Barros denunció en el parlamento nacional, en
1876, la malversación de fondos del presupuesto de defensa en estos términos: “El ejército
argentino, siendo uno de los más deficientes y atrasados, es el más caro del mundo (…). El
resultado económico de este desorden es notable. Mientras que el soldado alémán cuesta 199
pesos fuertes por año y el francés 189, el argentino cuesta 521 y mucho más en tiempo de
guerra, y sufre como ninguno y en todo tiempo, todo género de necesidades y miserias”.207Y
cita una arenga del coronel Nicolás Levalle a las tropas de fronteras estacionadas en Guaminí,
publicada el 30 de junio de 1876 por el diario Eco del Azul: “No tenemos yerba, no tenemos
tabaco, no tenemos azúcar, en fin estamos en la última miseria”. Y sigue Barros leyendo la
crónica del periodista del diario sobre el estado de la tropa: “Imagínese usted a un soldado mal
vestido, caso desnudo, al raso completamente, en medio de los rigores de un invierno harto
cruel, sin lumbre que calentara sus miembros ateridos, y más que todo sin el alimento necesario
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a la conservación de sus fuerzas, imagínese todo esto digo, y tendrá una idea más o menos
exacta de lo que acá se ha sufrido”.208
Y no sólo estaban los soldados sino también sus mujeres, las “cuarteleras”. Así describe
su vida el comandante Manuel Prado: “En aquellas época, las mujeres de la tropa eran
consideradas como “fuerza efectiva” de los cuerpos. Se les daba racionamiento y, en cambio,
se les imponían obligaciones: lavaban la ropa de los enfermos, y cuando la división tenía que
marchar de un punto a otro, arreaban las caballadas. Había algunas mujeres –como la del
sargento Gallo-, que rivalizaban con los milicos más diestros en el arte de amansar un potro y
de bolear un avestruz. Eran todas la alegría del campamento y el señuelo que contenía en gran
parte las deserciones. Sin esas mujeres, la existencia hubiera sido imposible. Las pobres
impedían el desbande de los cuerpos”.209
José Hernández dejó en nuestro poema nacional un testimonio demoledor sobre las
condiciones de vida del soldado de frontera:
¡Y qué indio ni qué servicio!
no teníamos ni cuartel
Nos mandaba el coronel
a trabajar en sus chacras,
y dejábamos las vacas
que las llevara el infiel…
Daban entonces las armas
pa defender los cantones,
que eran lanzas y latones
con ataduras de tiento…
Las de juego ni las cuento
porque no había municiones.
Y un sargento chamuscao
me contó que las tenían,
pero que ellos las vendían
para cazar avestruces;
y ansí andaban noche y día
dele bala a los ñanduces.
Ah, ¡hijos de una!... La codicia
ojalá les ruempa el saco;
ni un pedazo de tabaco
le dan al pobre soldao
y lo tienen de delgao
más ligero que guanaco…
Yo he visto en esa milonga
muchos jefes con estancias,
y piones en abundancia,
y majadas y rodeos;
he visto negocios feos
a pesar de mi inorancia…
Tiene uno que soportar
el tratamiento más vil:
a palos en lo civil
y a sable en lo militar…
208
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Y es necesario aguantar
el rigor de su destino;
el gaucho no es argentino
sino pa hacerlo matar.
Él nada gana en la paz
y es el primero en la guerra;
no le perdonan si yerra,
que no saben perdonar,
porque el gaucho en esta tierra
sólo sirve pa votar.210
IV. La tierra
En Londres se hizo un homenaje gigantesco al general Roca. La crónica dirá: “Jamás
los altos banqueros y comerciantes de Londres, en número tan grande y selecto han ofrecido a
un hombre público extranjero iguales demostraciones de simpatía ni tributado a un país tan
altos elogios como los que han hecho a la República Argentina.”211
Una comisión científica que acompañó a los “conquistadores” se daba plenamente por
satisfecha con los resultados del genocidio: “Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas
cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de
muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Se trataba de conquistarlas en el sentido
más lato de la expresión. No era cuestión de recorrerlas y de dominar con gran aparato, pero
transitoriamente, como lo había hecho la expedición del general Pacheco al Neuquén, el
espacio que pisaban los cascos de los caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban las
balas de sus fusiles. Era necesario conquistar real y eficazmente esas 15.000 leguas, limpiarlas
de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable que la más asustadiza de las asustadizas
cosas del mundo, el capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura,
tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia, que no experimentase recelo en lanzarse
sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre
civilizado de tan dilatadas comarcas.
Y eran tan eficaces los nuevos principios de guerra fronteriza que habían dictado estas
medidas, que hemos asistido a un espectáculo inesperado. Esas maniobras preliminares, que no
eran sino la preparación de la campaña, fueron en el acto decisivas. Quebraron el poder de los
indios de un modo tan completo, que la expedición al río Negro se encontró casi hecha antes de
ser principiada. No hubo una sola de esas columnas de exploración que no volviese con una
tribu entera prisionera, y cuando llegó el momento señalado para el golpe final, no existían en
toda la Pampa central sino grupos de fugitivos sin cohesión y sin jefes.
Es evidente que en una gran parte de las llanuras recién abiertas al trabajo humano, la
naturaleza no lo ha hecho todo, y que el arte y la ciencia deben intervenir en su cultivo, como
han tenido parte en su conquista. Pero se debe considerar, por una parte, que los esfuerzos que
habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de
progreso, no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y
emprendedora; por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración, que
ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción contra la
humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al
amparo de estos principios, se han quitado éstas a la raza estéril que las ocupaba.”212
La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó 5.473.033 de hectáreas a
los especuladores. Otra ley, la 1.552 llamada con el irónico nombre de “derechos posesorios”,
adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de “premios militares” del 5 de
septiembre de 1885, entregó a 541 oficiales superiores del Ejército Argentino 4.679.510
hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del
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Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887: una ley especial del Congreso de la Nación premió
al general Roca con otras 15.000 hectáreas.
Si hacemos números, tendremos este balance:
 La llamada “conquista del desierto” sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en 27
años, el estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843
terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los
diferentes gobiernos que se sucedieron en aquél período.
 Sesenta y siete propietarios pasaron a ser dueños de 6.062.000 hectáreas.
 Entre ellos se destacaban 24 familias “patricias” que recibieron parcelas que
oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los
Martínez de Hoz.
 Como señala Jacinto Oddone, la concentración de la propiedad se fue acentuando y
“hacia la década del 20 en el presente siglo [el XX], concluido ya el proceso de
formación de la propiedad rural, solamente cincuenta familias eran propietarias de
más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires”.213
V. Final de fiesta
Es que la guerra contra el “salvaje” se hizo sin piedad. El comandante Prado informa
que a los indios que se tomaban prisioneros se los estaqueaba y torturaba atrozmente,
mutilándolos o descoyuntándolos para que informaran. El general Roca escribió: “La ola de
bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida”.
Y finalmente informará al Congreso: “El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición
dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se
presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero.”214
Pero la sociedad argentina trataba de convencerse a sí misma de que había hecho una
buena obra. Un año después, el coronel Barbará expresaba: “Los indios hoy ya han perdido la
fisonomía salvaje. La reacción se ha operado hasta en su físico. Las indias visten a la usanza
del país y los niños han dejado el chamal o chiripá y visten pantalón, saco y gorra. Honor al
gobierno y al pueblo argentino por esta hermosa conquista de la humanidad y civilización.”
Los ganadores se quedaron con las tierras. El general Roca mismo recibió 15 mil
hectáreas como botín de guerra. Hubo campos para los otros generales y oficiales y para los
estancieros y comerciantes que habían financiado la matanza.
El comandante Prado, uno de los protagonistas de la campaña escribirá más tarde,
desengañado: “Al ver después despilfarrada la tierra pública, comercializada en concesiones
fabulosas de treinta y más leguas, daban ganas de maldecir la conquista lamentando que las
tierras no se hallasen aun en manos de los caciques Renque Curá o Saihueque”.
Las familias de los caciques Inacayal, Follel y otros jefes indígenas fueron llevadas
prisioneras al Tigre. De allí a Inacayal y a Follel se lo llevó al museo de La Plata. Los exhibían a
la europea para que la población tuviera oportunidad de ver cómo eran los salvajes. Inacayal,
quien nunca perdió su altivez, solía decir: “Yo jefe, hijo de esta tierra, blancos ladrones, matar
a mis hermanos robar mis caballos y la tierra que me ha visto nacer. Ahora
prisionero…desdichado.”
Y también se hará oír la voz de la iglesia por intermedio de monseñor Fagnano: “Dios
en su infinita misericordia ha proporcionado a estos indios un medio eficacísimo para
redimirse de la barbarie y salvar sus almas: el trabajo, y sobre todo la religión, que los saca
del embrutecimiento en que se encontraban.”
La Sociedad Rural, hoy aún todopoderosa organización de terratenientes, se dirigió ya
en 1870 al gobierno instando a una más severa represión de los “indios salvajes”. Encabezaban
esa lista el estanciero José Martínez de Hoz y le siguen apellidos que hoy continúan
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perteneciendo a la élite de latifundistas: Amadeo, Leloir, Temperley, Atucha, Ramos Mejía,
Llavallol, Unzué, Miguens, Terrero, Arana, Casares, Señorans, Martín y Omar, Real de Azúa.215
Desde el puerto los vencidos fueron trasladados al campo de concentración montado en
la isla Martín García. Desde allí fueron embarcados nuevamente y “depositados” en el Hotel de
Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín, según lo cuenta
el diario El Nacional que titulaba “Entrega de indios”: “Los miércoles y los viernes se efectuará
la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad de
Beneficiencia.”216
Un grupo selecto de hombres, mujeres y niños prisioneros fue obligado a desfilar
encadenado por las calles de Buenos Aires rumbo al puerto. Para evitar el escarnio, un grupo de
militantes anarquistas irrumpió en el desfile al grito de “dignos”, “los bárbaros son los que les
pusieron las cadenas”, prorrumpieron en un emocionado aplauso a los prisioneros que logró
opacar el clima festivo y “patriótico” que se le quería imponer a aquel siniestro y vergonzoso
“desfile de la victoria”.217
Los indios que se salvaron de la matanza fueron enviados a trabajar a los cañaverales
del Norte, para los dueños y señores del azúcar, en condiciones de absoluta explotación, o a
servir durante seis años en el ejército y la marina. Las mujeres indias fueron repartidas entre las
familias aristocráticas, como sirvientas y los niños dados en adopción. El diario El Nacional
informa: “Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa.
Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los
alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En
aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo, la madre
aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su
familia de los avances de la civilización.”218
VI. La represión obrera
Con respecto a la represión, Julio Argentino Roca fue uno de los más crueles perseguidores del
movimiento obrero. No se le puede culpar a los trabajadores de huelgas injustas o de
manifestaciones violentas. La ley de residencia, la conocida como 4144 fue uno de los
dispositivos estatales más crueles de nuestra história. Se expulsaba a los obreros “que
perturbaran el orden público”. Pero las consecuencias eran aún más crueles ya que a la mujer y
los hijos se los dejaba aquí de tal manera que quedaban por lo general sin sustento y en la
mayoría de los casos esos hogares quedaron destrozados para siempre. La solidaridad obrera
fue la única capaz de resolver el problema económico de esas familias, ya que los trabajadores
daban parte de sus jornales para las familias de los expulsados. Las publicaciones de época que
nos hablan de la crueldad y el cinismo de los que aprobaron esta ley –redactada por Miguel
Cané- llenan tomos. Vamos a citar nada menos que al diario conservador “La Prensa” del 6 de
mayo de 1903: “Afirma el Presidente en su mensaje que el Gobierno aplicó con la mayor
moderación el estado de sitio y la ley de extrañamiento, cuando los hechos que son de
notoriedad pública deponen que esas medidas fueron en sus manos instrumentos de terror, que
la policía esgrimió, en cumplimiento de órdenes superiores, con la arbitrariedad más extremada;
cuando se impidió en absoluto el ejercicio del recurso del hábeas corpus, garantía suprema de la
libertad individual, y se sustrajo de la jurisdicción de los jueces establecidos por la Constitución
a los que eran objeto de las persecuciones gubernamentales; cuando se probó en repetidas
ocasiones que los expulsados eran hombres tranquilos y laboriosos, arraigados de largos años en
el país, padres de hijos argentinos, y a pesar de todo se les arrancó de sus hogares y se condenó
a sus familias a la más espantosa miseria, cuando muchos de los que sufrieron los rigores de esa
ley de excepción acreditaron, al llegar a los puntos de destino, que habían sido víctimas de una
negra injusticia, y sus clamores provocaron en todos los países cultos un movimiento universal
de protesta; y cuando la crueldad y las arbitrariedades llegaron a tala extremo que los mismos
órganos oficiales hubieron de reconocer que la ley adolecía de defectos , que convenía corregir,
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para cohonestar de esta suerte el uso apasionado y violento que se había hecho de sus
disposiciones draconianas”.
Citamos nada menos que a “La Prensa”, no a “La Protesta”. Que después de este párrafo
del diario “La Prensa” haya todavía históriadores que ven a Roca como un gran político da la
pauta del pensamiento de ellos. Analícese cada párrafo de este editorial para llegar a la
conclusión de que mantener esa estatua es un insulto a todos los obreros que fueron sacrificados
de esa manera por reclamar por sus derechos. Porque a esto hay que agregar la crueldad de las
represiones ordenadas por Roca contra las manifestaciones y las huelgas obreras. En 1902, ante
la primera huelga general, establecerá nada menos que el estado de sitio, para disponer por
encima de todas las leyes y las disposiciones constitucionales, el hizo uso de la fuerza represiva.
Y en 1904, el 1 de mayo, en el día del trabajador ordenará reprimir con toda violencia la clásica
marcha obrera, ocasionando la policía la muerte del primer mártir del movimiento trabajador
argentino: el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad.
Por eso. Mantener este monumento al represor es un insulto también al movimiento
obrero y a sus héroes.
Como vemos el delirio militarista del general Roca llevó hasta el extremo el desprecio
por la vida humana. No hay grandes obras públicas ni localismos trasnochados que justifiquen
que semejante personaje siga ocupando su sitial vigilante en el centro de la ciudad. En las tierras
pagadas con sangre y con la compañía de sus descendientes, estaría mucho mejor.
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