
 

3054 SUBVERSOS: CORPOS COMUNICANTES NA DITADURA MILITAR 
Ana Emília da Costa Silva / Doutoranda PPGArtes – UERJ 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

SUBVERSOS: CORPOS COMUNICANTES NA DITADURA MILITAR 
 
 

Ana Emília da Costa Silva / Doutoranda PPGArtes – UERJ 
 
 
 
RESUMO 
A presente pesquisa consiste em um exercício de reflexão sobre o corpo retratado em 
fotografias documentais e fotoperformances.  Uma investigação estética acerca dos signos e 
significações que permearam o cenário artístico em território latino americano entre os anos 
de 70 e 80 (durante o período de plenas ditaduras e dissolução de outras, modeladas pela 
anunciação neoliberal). Como possibilidade e necessidade de investigar a expressão 
corporal como vestígio de uma arte política, estabelecemos diálogos com retratos do corpo 
na atualidade, rumo a uma abordagem crítica acerca da atemporalidade das imagens 
dialéticas.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This research consists of a reflection exercise on the body depicted in documentary 
photographs and fotoperformances. An aesthetic research about the signs and meanings 
that permeated the art scene in Latin American territory between the 70's and 80 (during 
some dictatorships and dissolution of others by neoliberal annunciation). As a possibility and 
need to investigate the body expression as vestige of a political art, we established a 
dialogues about the body portrayed currently, and a critical approach about the timelessness 
of dialectical images. 
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Introdução 

A ditatura nos países latinos ainda é uma questão em aberto.  Certas pautas sobre o 

assunto não foram sequer discutidas na sociedade civil ao longo dos anos, e muitas 

daquelas que irromperam na arena pública, como a “Comissão da Verdade” 

brasileira, são rotuladas como insulto¹. A intolerância, em todas as suas dimensões, 

é pratica ainda presente, e delata traços de um fascismo atualizado, que rotula 

expressões culturais e manifestações políticas, atirando-as às margens pelos 

julgamentos morais da sociedade, à favor de um suposto bem e de uma suposta 

ordem.  

A domesticação do corpo e a intolerância à alteridade, nesse ínterim, são assuntos 

que merecem especial destaque. Corpos favelados, os corpos desaparecidos, os 

corpos queer, os corpos da juventude, e a densa camada de sujeitos ditos 

ameaçadores (ao questionarem o status cidadão), evidenciam a carne posta à prova 

por julgamentos estéticos ainda presentes, os quais atrelam o medo do outro à 

legitimação da violência.  

Por expressões corporais, sedimentam-se estereótipos, e por elas desdobram-se 

também novas formas de ser.  Entretanto, é justo nos meandro entre a repressão e 

a liberdade, que os corpos revelam seus traços particulares, imagens-substratos que 

não se enquadram no tempo, mas versam sobre existências retratadas a esticar o 

tempo histórico da repressão militar numa saturação de agoras². Índices históricos 

que se sedimentam na superfície das imagens, e não apenas apontam o 

pertencimento das mesmas à determinada época. 

Benjamin já alertara, “todo presente é determinado por imagens que lhe são 

sincrônicas” (BENJAMIN, 2006, p. 505), assim não é a lembrança temporal da 

ditadura que deve ser avaliada, mas a força do ocorrido quando encontra o agora. 

Nesse entremeio o fluxo de informações e imagens que circulam e se acumulam nas 

mídias e nas publicações físicas e virtuais, bem como o consequente processo de 

recuperação dos registros históricos sobre as ditaduras latinas, trazem à tona 

práticas que abrem uma gramática corporal.  Formas e leituras infindáveis sobre a 

resistências às ditaduras, e à intolerância fecunda.  
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Ivone Bezerra de Mello (1947)  

Garoto amarrado ao poste, 2014³ 
Fotografia, reprodução digital 

Portal de Notícias G1, Rio de Janeiro (RJ)

São performances cotidianas e suas extensões comunicativas, registros escritos, 

fotografias, fotocópias e vídeos, que compõem um acervo de gestos. Arquivos que 

delatam o corpo como a primeira camada de significação a afetar-se pelos impactos 

da repressão de hoje e de ontem.  Entretanto, é pelo corpo, que também se abre a 

morada da contracultura, as formas criativas de vir-a-ser, e a elaborar o seu tempo. 

Benjamin ao tratar da história propõe: “Não surrupiarei coisas valiosas, nem me 

apropriarei de formulações espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: não quero 

inventariá-los, e sim fazer-lhes justiça da única maneira possível: utilizando-os”.  

(BENJAMIN, 2006, p. 502). Essa intenção do autor, ilumina as tessituras de certas 

imagens que se acumulam nos anos de chumbo, e que não necessariamente 

comportam-se como registros de uma realidade unilateral. Para problematizar essa 

complexidade de estéticas que se esticam pelos anos de ditadura instaurada, 

sentimos a necessidade em adotar uma postura benjaminiana, que implica em exibir 

as imagens, jogar com suas significações e atualiza-las a favor de uma leitura 

crítica. Justo nessa perspectiva, elas recuperam a potência dos corpos insurgentes, 

e a vida pulsante de uma época, a matéria fragmentada que atualiza a resistência.  

Numa tentativa de utiliza-las, não por uma contextualização temporal, mas a partir 

da investigação estética, nosso foco recai sobre as manifestações artísticas, em 

uma constelação de imagens-registros se tornam uma forma que evoca a história, 

tendo em vista a sensibilidade que seus signos despertam. 



 

3057 SUBVERSOS: CORPOS COMUNICANTES NA DITADURA MILITAR 
Ana Emília da Costa Silva / Doutoranda PPGArtes – UERJ 
Simpósio 7 – Políticas do corpo como lugares de poder na arte 

 

Corpos velados 

Muitos repensaram a política, no período ditatorial, como atividade que desloca o 

corpo do lugar que lhe é designado. Esse estado emancipatório do corpo, não 

necessariamente atrela-se à um senso crítico racionalizado ou representativo, mas 

experimental. Desde 1964 ao início da década de 1980, a ditatura vigente 

concentrou mecanismos de repressão aplicados em todo o país, entretanto as 

formas de resistir apresentavam uma significativa pluralidade. Elas refletiam um 

espaço multifacetado, que agregava mobilizações esquerdistas, luta armada e 

movimentos contraculturais. Todos, cotidianamente construídos e modificados nas 

trocas interpessoais. Nesse entremeio, a reflexão sobre a intolerância, sobretudo 

pelas veias do movimento contracultural – que havia se disseminado no pós-guerra 

– ampliaram-se as formas de revisão da cultura dominante, de suas instituições e 

dos artifícios criados para provocar uma distinção ilusória, entre o lugar da cultura 

genuína e o lugar das culturas menores. 

Em eventos como “Do Corpo à Terra”, realizado entre os dias 17 e 21 de abril de 

1970 em Belo Horizonte, artistas colocaram-se no espaço urbano, para propor 

intervenções artísticas. E ao trocar a galeria pela rua, a obras produzidas por obras 

acontecimentos, o evento então provocou seu próprio desvio a censura instaurada, 

escapando do mapeamento feito pelo regime militar.  

Esse encontro trouxe uma série de ações previamente autorizadas pelo estado de 

Minas Gerais, mas imprevisíveis, por estarem em diálogo com a rua e com os 

transeuntes.  Uma dessas ações foi a ação “T/T1” de Arthur Barrio. Esse trabalho 

fez parte de uma série de intervenções do artista usando materiais residuais e se 

subdividiu em três etapas: a preparação de trouxas ensanguentadas, a intervenção 

urbana que consistia em deixar as trouxas nas margens do rio Arruda – localizado 

no centro da cidade de Belo Horizonte – e uma terceira ação que implicava em 

desenrolar papeis higiênicos nas laterais desse mesmo rio.  
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Arthur Barrio (1945) 

T/T1, 1970 
 Intervenção urbana  

Galeria Millan, São Paulo/SP 
 

A segunda ação, que mais nos interessa, não aconteceu na clandestinidade. 

Sediada no “Do Corpo a Terra” essa ação previa um momento de ausência do 

artista e de qualquer indício que identificasse as trouxas como obras. Esses fatores 

deixaram dúvidas quanto à procedência dos objetos colocados às margens do rio. 

Os materiais perturbadores deixados por Barrio geraram especulações inevitáveis 

aos passantes, que ao olharem os embrulhos suspeitavam de uma possível 

“desova” de cadáver. Foi meio ao reboliço coletivo que os objetos causaram, o 

acontecimento gerou a intervenção de policiais e do corpo de bombeiros. 

O registro dessa ação, coloca em evidência, portanto, o caráter dúbio da imagem, 

que pode ora comportar-se como mero registro de uma intervenção, ou seja como 

fato. Ora, pode comportar-se como factoide, já que facilmente se confunde com 

imagens de assassinatos e descarte de cadáveres, comumente veiculadas nas 

mídias. Doravante, as trouxas não são por si mesmas, diretamente simbólicas, elas 

são o que são, ou seja grandes volumes de resíduos embalados, deixados às 

margens de um rio poluído. 
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Amilcar de Castro comentou a proposta de Barrio: 

O lixo da rainha é igual ao de todo mundo: se não for recolhido logo, 
começará a cheirar muito mal. [...] Situar o objeto de arte fora do 
museu, questionando sua aura, é subverter a linguagem – e a ordem. 
Fazer arte à margem do sistema, invendável e irrecuperável, pode 
ser considerado uma provocação. A repressão não tardará. Ela terá 
por perto, sempre, a polícia. Ou o lixeiro? (CASTRO apud MORAES, 
2004) 

 

 
Arthur Barrio (1945) 

T/T1, 1970 
 Intervenção urbana  

Galeria Millan, São Paulo/SP 
 

E nesse lugar, entre imagens perturbadoras, é que faz das fotografias/registros de 

Barrio, um espaços de fundação. São justo elas, as imagens, que dão feição e 

aspecto ao processo histórico retratado. Sem se fixar num tempo ou numa leitura 

específica, o tom do ambiente faz da intolerância um elemento prospectivo, 

manifesto plasticamente, mas não o elemento determinante para a leitura da 

imagem. 

Existe na ação T/T1, dedicada ao espaço urbano de Belo Horizonte, um jogo entre 

presença e ausência do corpo humano. O tecido branco que cobre os dejetos 

orgânicos, sugere, mais não dá como fato consumado os assassinatos. Sua imagem 

reúne índices para uma construção sígnica, compilação de traços meramente 

especulativos. Aqui o assunto sobre o desaparecimento dos corpos dos presos 
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políticos e os inúmeros suspeitos anônimos, mortos pela polícia cotidianamente, 

compartilham um só lugar, a fotografia. Nela, a intolerância e a consumação da 

violência versam sobre tantos outros corpos ausentes à cena retratada. 

Assim como acontece com as trouxas ensanguentadas de Barrio, as silhuetas 

retratadas por Eduardo Gil trazem à tona os corpos ausentes, que se tornam 

presentes pelo apelo da composição indicial da imagem fotográfica.  Eduardo Gil 

durante no ano de 1983 – ano póstumo da ditadura militar argentina (1976 a 1983) – 

acompanhou um levante entitulado “El Suluetazo”4 em que artistas e ativistas aliados 

aos partidos e aos movimentos políticos, articulistas ligados aos direitos humanos, 

bem como jovens de participação espontânea, compunham o corpo colaborativo 

para a produção de cartazes a serem colados nas ruas de Buenos Aires. Os 

cartazes com silhuetas humanas, feitas em tamanho real, ocuparam primeiramente 

a Praza de Mayo e depois se espalharam por toda a cidade. O seu conteúdo 

estético desses cartazes buscava questionar o desaparecimento das pessoas 

perseguidas pela ditadura, possivelmente vítimas de assassinato. 

 
Eduardo Gil (1948) 
El siluetazo, 1983 

 Fotografia  
Fonte: BRUZZONE; LONGONE, 2008 

 

Em um registro específico – imagem acima – posterior à ação colaborativa, passado 

e presente comungam a superfície fotográfica. Entre os policiais, num primeiro 
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plano, e os cartazes num segundo plano, existe uma sobreposição de épocas, 

atualizadas no diálogo entre os corpos presentes e os corpos ausentes. Entre a 

vigilância policial atualmente ameaçadora e a memória do que foi essa intolerância 

elevada a sua máxima potência durante os “anos de chumbo”. Julio Flores ao 

retomar Gruner, assinala que:   

A silhueta é uma ideia de uma forma objetiva que contém um vazio 
que nos olha, ela está veiculada (ou ao menos pode ser veiculada) 
ao conceito de arte aurática de Benjamin, no ponto que, para o 
filósofo judeu-alemão a expectativa de que aquilo que um olha, o 
olha proporcionalmente na aura. (In: BRUZZONE; LONGONE, 2008, 
p. 31)  

Nesse entremeio, no contraste entre policiais e as silhuetas, entre presença e 

ausência nas fotografias de Eduardo Gil, os corpos dos desaparecidos políticos nos 

olham, e nos tocam ao versarem sobre a história contada por seus fragmentos, 

sobre uma compilação de intolerâncias sincronizadas, sugeridas na expressividade 

da matéria imagética. Especialmente nessa fotografia, o tempo se abre em 

desdobramentos no despertar da crítica.  Sozinhas, as silhuetas podem ignorar a 

magnitude do terror, por serem silenciosas, mas em relação ambiental, ela eleva a 

história. Na lógica do jogo, trata-se de uma restituição da imagem pela relação entre 

presença e ausência, lugar onde o novo e o velho podem se encontrar. 

Gil legitima nessa imagem a relação entre fotografia e gesto. Em sua ação 

fotográfica, o enquadramento e a captura da expressão, garantem unicidade a 

existência dos personagens.  Eles parecem se eternizar, como se depositasse sobre 

o momento da captura, uma vida inteira. Na sobreposição, as silhuetas sugerem o 

genocídio provocado pela intolerância, e os policiais a constante vigília que ainda 

assola nosso tempo.  

Opressão desvelada 

A companhia Argentina de Mimo realizou vários espetáculos durante os últimos anos 

da ditadura instalada no país (1976–1983), e foi fortemente perseguida e censurada, 

por usar o nu em muitas de suas ações.  Visto a repressão que se intensificava, a 
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companhia começou a realizar espetáculos clandestinos em galpões, garantindo um 

público jovem e itinerante em seus espetáculos. Nos anos de 1980, Gianni 

Mestichelli se vinculou a companhia e realizou uma série de fotografias nos espaços 

onde aconteciam as apresentações.  

 
Gianni Mestichelli (1945) 

Mimos,1989 
Fotografia 

Catálogo da Exposição Perder La Forma Humana, 2014 
 

Dentre as ínfimas maneiras de recuperar os corpos suprimidos pela ditadura militar 

argentina, destaca-se a intrigante imagem de Gianni Mestichelli. Nela, o gesto 

fotográfico é elemento chave justo por provocar um aspecto dúbio. Os corpos 

empilhados retratam o sono da morte e ao mesmo tempo, são uma compilação de 

vividos contornos eróticos.  

De maneira maestral, Gianni Mestichelli em sua intenção fotográfica, não diminui a 

historicidade e a singularidade do evento. Sem cenário indicado, sua fotografia e 

seus corpos são capazes de trazer à tona o índice histórico, uma data inesquecível 
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entretanto intangível, mais urgente do que qualquer tempo cronológico. Com 

tamanha sutileza, o fotógrafo chama a atenção para o ponto de que fala Didi 

Hubermans, entre o ato de ver e o rememorado. Esse olhar que: 

É antes de um olhar trabalhado pelo tempo que se trataria aqui, um 
olhar que deixaria a aparição do tempo de se desdobrar como um 
pensamento, ou seja, que deixaria ao espaço o tempo de se retramar 
de outro modo, de se reconverter em tempo. (DIDI-HUBERMAN, 
1998, p. 149) 

Numa só cena, os atores da Companhia Argentina de Mimos exibem o corpo de 

artistas censurados, padecidos pelo veto à expressão, versam simultaneamente sobre 

todas as vítimas da intolerância independente do tempo ou da ocupação e por fim, 

retratam a potência multifacetada dos corpos humanos nus, expressivos por si só.  

Esse aspecto, a intolerância, mostrou-se presente três anos após suas fotografias 

serem feitas, quando sua exposição foi vetada por desacatar a moral ainda viciada 

nos padrões da ditadura. Nesse episódio, no Centro Cultural Islas Malvinas, eram 

exibidas as fotografias feitas com o Mimo durante o período de repressão. 

O fotógrafo foi repentinamente denunciado e suas obras retiradas do espaço pela 

polícia, por terem sido consideradas imorais.  Sua fotografia assim como a 

intolerância depositada sobre os corpos nus que retrata Mestichelli, atualizaram a 

discussão sobre o erótico, também durante os anos posteriores à ditadura argentina, 

e nos é cara para pensarmos sobre outras ações e imagens que vieram a questionar 

a repressão e o moralismo herdados pelas pelas ditaduras também em outros 

países latinos.  

No Brasil, os anos 1980 trazem uma mudança política e social sem precedentes. 

Uma nova configuração política que iria transformar uma velha maneira de agir e ver 

criticamente a realidade (REIS, 2003). O processo de abertura política iniciado ainda 

nas entranhas do regime militar do país desencadeia também aqui uma tomada do 

espaço público, visto não mais apenas como espaço de luta e confronto contra 

milícias ou grupos fascistas de direita, mas como o espaço que vinha sendo 
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conquistado e construído pelos grandes comícios e sensivelmente ampliado no 

campo da expressão cultural com o fim da censura. 

 

Eduardo Kac (1962) 
Intervenção do coletivo Gang,1982 

Registro de performance 
Catálogo da Exposição Perder La Forma Humana, 2014 

Todavia, cabe indagar sobre o processo de abertura política, espaço-tempo em que 

velava-se a ditadura mas nem tanto a intolerância. Em manifestações desenvolvidas 

por uma juventude que vivenciou de maneira comparativa esses dois momentos, o 

Gang (1980 e 1983) por exemplo, pretendeu problematizar o conservadorismo que 

predominava já nos fins da ditadura. 

Assim como os corpos retratados por Mestichelli, os contornos corporais 

evidenciados nas ações do Gang também dialogaram com a dita permanente dura 

intolerância, aplicada sobre os desviantes aos padrões morais aceitáveis.  Nesses 

termos, a principal crítica do grupo recaia sobre a auto censura, efeito da ditadura 

sobre hábitos cultivados durante os anos de chumbo. Críticos a esse estado das 

coisas, o grupo pensava um novo modo de fazer literatura em que a expressão 

corporal representasse um novo paradigma reflexivo, uma vez que o moralismo era 

uma implícita justificativa da violência em relação aqueles que representavam uma 

ameaça, ou mesmo uma diferença dentro da ordem heteronormativa.  

Na penúltima década do século, durante o processo lento, gradual e seguro, de 

abertura política no Brasil, o Gang mostrou justamente o resquícios de intolerância 
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deixados como herança às gerações posteriores aos anos de chumbo. Os corpos 

nus olhados com estranhamento nos registros da ação do grupo, nos soam como 

escapes aos sintomas de uma intolerância fascista ainda não completamente 

extinta. Com uma gramática libidinosa, o Gang realizou o Toplezz Literário (1980) e 

o Pelo Strip-teaser da Arte (1982), ações performáticas que aconteceram nas areias 

da praia de Ipanema e que mobilizaram muitas pessoas em prol do corpo como 

desenho da liberação criativa.  Após o “Manifesto de Arte Pornô” feito pelo grupo 

(setembro de 1980), o General Figueiredo, então presidente, não satisfeito com o 

rumo da cultura, propôs uma “Cruzada Nacional contra a Pornografia” 5. 

O impacto dos corpos nus do Gang, assim como os corpos retratados nas imagem 

censurada de Mestichelli nos alertam sobre o “espaço entre” fascistas e 

democráticos. Entre moralismos ainda não identificados como tal, reside a 

intolerância aplicada ao nu não “asséptico”. As fotografias de Mestichelli e os 

registros do Gang, colocam em voga homoerotismo vetado socialmente, e pontua os 

hábitos viciosos deixados pela intolerância militar mesmo após as ditaduras 

instauradas. 
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Eduardo Kac (1962) 
Pornograma 2,1982 

Fotoperformance 
Revista ARS, 2013

Todavia, no decorrer das ações do gang, originaram-se ensaios fotográficos com a 

expressividade corporal reivindicada pelo grupo. Nessa perspectiva, o trabalho 

fotográfico “Pornograma 2” de Eduardo Kac, então  membro do Gang, condensa de 

forma muito expressiva o corpo desvelado da disciplina militarizante. A imagem não 

diz, mas retrata o 9º andar de um edifício diante do 19º Batalhão de Polícia Militar e 

atrás da Igreja de Copacabana, no Rio de Janeiro.  Em meio aos prédios modernos, 

fruto dos programas desenvolvimentistas do período ditatorial, o artista usa 

literalmente o corpo em si como meio de escrita. Com o gesto, inscreve uma postura 

avessa a ditadura moral, e provoca o embate entre a imagem do nu, da persona e 

os olhos envoltos pelo conservadorismo do corpo social militarizado. Sem dúvidas, 

esse é um corpo posterior à repressão militar. Apesar de dialogar com ela, a trata 

como elemento marginalizado. O corpo de Kac é um corpo atento à amplitude 

cognitiva sobre a ditadura no Brasil. Revela uma forma posterior a denúncia 

pretendida por Barrio ou Mestichelli, entretanto é afim a afirmação da resistência 

presente nas silhuetas do registro feito por Eduardo Gil. Kac, em seu “Pornograma”, 
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anuncia de maneira crítica os novos ares da política brasileira, e o problema da 

intolerância que perpetuaria nas sutilezas morais.  

Conclusão 

As manifestações artísticas durante o período ditatorial brasileiro e argentino trazem 

uma reflexão densa sobre os corpos e sua potência expressiva. Favorecidas pela 

genialidade do gesto fotográfico, as cenas de Barrio, Eduardo Gil e Mesticheli falam 

de um lugar em que a intolerância não é temporal, mas imagética. Kac por mais que 

não explicite isso na superfície fotográfica, o diz pela relação entre elementos 

favoráveis a cognicidade, num movimento resposta à intolerância aplicada.  

De modo geral, todas as fotografias aqui tratadas parecem não dizer somente sobre 

um pertencimento a um período histórico, mas sua legibilidade possível numa época 

marcada pelo imaginário da ditadura e os resquícios de uma intolerância alargada. 

Elas são situadas no ponto nevrálgico do ver, uma vez que os seus signos provocam 

o despertar sobre a intolerância, no agora da leitura imagética. 

A compilação de imagens aqui tratadas, nesses termos, fazem do passado e do 

presente da intolerância, não uma progressão cronológica de natureza temporal que 

profetize o mito do progresso e o distanciamento em relação as ditaturas latinas. A 

potência dessas imagens está em reunir tempos sincrônicos em uma erupção 

continua de situações recentes. As fotografias de Gil, Mestichelli ou os registros de 

Barrio ou Kac elaboram dialéticas própria, e por isso nosso encantamento por elas. 

Tais imagens parecem carregar traços do lampejo de que fala Benjamin, justo por 

inaugurar o agora da cognicidade. Assim, a origem (Ursprungsphanomen) dessas 

imagens corpóreas  não marcam uma época, ela se relaciona com sua pré e pós 

história , atingindo a plenitude de  sua existência. 

 

Notas 
1A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi um projeto que  visou investigar as graves violações de direitos 
humanos entre 1946 à 1988 no Brasil. Em uma de suas diretriz (n 23), a comissão previa à “apuração e o 
esclarecimento público de membros do exército em relação a violação dos direitos humanos”, o que gerou 
desconforto à alguns setores reacionários, levando  comandantes do exército e da aeronáutica como Juniti Saito, 
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Enzo Martins Peri e o Ministro de defesa Nelson Jobim à se manifestaram publicamente contra a investigação no 
ano de 2010, alegando que o plano seria um insulto revanchista e agressivo. Os comandantes e o próprio 
ministro, após o episódio, ameaçaram pedir demissão de seus cargos caso o argumento não fosse considerado. 
Um novo decreto foi feito e dizia apenas que a Comissão deveria “examinar as violações dos direitos humanos” 
amenizando a possível exposição de membros das forças armadas e da aeronáutica, e qualquer motivo de 
intolerância por parte da sociedade civil em relação aos acusados. Consultar o website do Programa Nacional de 
direitos Humanos (http://pndh3.com.br/clipping/entenda-a-polemica-sobre-a-comissao-nacional-da-verdade/). 
2 Essa sucessão de agoras está presente nas “imagens dialéticas” de que fala Benjamin. Segundo o autor “Não 
é o passado que laça luz sobre o presente, ou o presente que lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo 
em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação” (BENJAMIN, 2006, p.504). 
3 A fotografia ganhou destaque após a jornalista Raquel Sheherazade, no “Jornal do SBT”, defender, em canal 
aberto, os 15 homens acusados de prender um suposto assaltante com tranca de bicicleta em uma rua do bairro 
Flamengo no Rio de Janeiro. Segundo Sheherazade no vídeo titulado Adote um Bandido: “Num país que sofre 
de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível”. “O Estado é omisso, a polícia 
desmoralizada, a Justiça é falha […] O que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi desarmado? Se 
defender, é claro”. ( Programa exibido no dia 4 de fevereiro de 2014 pelo canal de televisão brasileiro ‘SBT’. 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gi_O9ko-OWE) 
4 El Silluetazo tornou-se uma das intervenções mais importantes de arte política depois que o país voltou à 
democracia em dezembro de 1983. Nessa imersão, os transeuntes eram convidados a desenhar suas próprias 
silhuetas em cartazes à serem colados nos muros da cidade. Antes do evento em si, marchas de resistência, 
anúncios políticos que caracterizam as Madres de la  Plaza de Mayo, foram utilizados em diversas 
manifestações estéticas de rua, em prol do esclarecimento sobre os desaparecidos durante o regime militar. 
5 Em um discurso transmitido em rede nacional, ele explicitou a determinação do governo em controlar o 
comportamento pessoal. A censura oficial só viria a terminar em 1988, quando a nova constituição foi 
promulgada sob o governo do presidente José Sarney. 
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