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EXCLUÍDOS DA XV:  
VINTE ANOS DE REGIME MILITAR 

OU A POÉTICA DA POBREZA

Artur Freitas

A resistência cultural aos vinte e um anos de regime 
militar (1964-1985) foi um dos mais relevantes capítulos da 
história das artes no Brasil. No campo da visualidade, o ima-
ginário político-afetivo da arte de vanguarda fez da utopia 
revolucionária o centro nervoso das proposições poéticas 
experimentais. Ao longo dos anos 1980, o processo de rede-
mocratização propiciado pela abertura política foi acompa-
nhado por diversas manifestações artísticas de cunho com-
bativo, público e participativo.1

No contexto paranaense, merece destaque a esse 
respeito a atuação do coletivo Sensibilizar, ainda pouco estu-
dado pela historiografia da arte e da cultura no Brasil.2 Funda-
do em 1983 durante a Semana de Artes Plásticas do Encontro 
de Cultura da Fundação Cultural de Curitiba3, o grupo se no-
tabilizou pela proposição de performances coletivas de viés 
1  Cabe aqui um agradecimento especial ao artista Sergio Moura, pela entrevista con-

cedida,	aos	 funcionários	do	Setor	de	Pesquisa	do	Museu	de	Arte	Contemporânea	do	
Paraná, pelo acesso à documentação, e à Rosane Kaminski, pela leitura prévia deste 
texto.

2	 	Como	exceção	 que	 confirma	a	 regra,	merece	menção	 a	 ótima	 pesquisa	 de	Tatiane	
Bissoli sobre o coletivo Sensibilizar: Tatiane Bissoli. Grito Manifesto: estética e política 
na	ação	do	grupo	Sensibilizar	(1984),	Monografia	(Curso	História,	Memória	e	Imagem),	
UFPR, Curitiba, 2015.

3  Jair Mendes citado por Sergio Moura e outros. Sensibilizar: arte na rua. Curitiba: Im-
prensa	Oficial,	1984;	Sergio	Moura.	“Entrevista	a	Artur	Freitas”,	Curitiba,	25/01/2017.



290

PARANÁ INSURGENTE: HISTÓRIA E LUTAS SOCIAIS – SÉCULOS XVIII AO XXI
EX

C
LU

ÍD
O

S 
D

A
 X

V
: V

IN
TE

 A
N

O
S 

D
E 

RE
G

IM
E 

M
IL

ITA
R 

O
U 

A
 P

O
ÉT

IC
A

 D
A

 P
O

BR
EZ

A

crítico e colaborativo, via de regra realizadas diretamente no 
espaço urbano. No auge de sua atividade, o Sensibilizar che-
gou a contar com a participação de cerca de 40 pessoas, 
entre artistas plásticos, fotógrafos, jornalistas e colaborado-
res em geral.4 Dentre todos os envolvidos, merece destaque 
o artista Sergio Moura, idealizador do coletivo e responsável 
desde o início pela coordenação dos eventos. Pela força éti-
co-poética de suas ideias, marcadas pelo imaginário vitalis-
ta das vanguardas, Sergio reuniu à sua volta um ativo grupo 
de artistas paranaenses, entre os quais Ailton Silva (o Carú), 
Alfi Vivern, Djalmir Alves, Genésio Siqueira Júnior, Jarbas San-
tos Schünemann e Walter Montenegro Júnior. Apresentadas 
como grandes happenings muldimidiáticos, as obras do co-
letivo apostavam na recuperação da capacidade criadora 
do público participante, e com ela se opunham à alienação 
política e ao embrutecimento das relações humanas no âm-
bito do capitalismo avançado. Entre 1983 e 1987, enquanto 
esteve ativo, o grupo realizou pelas ruas de Curitiba um ex-
tenso rol de ações que agenciavam temas diversos, como a 
educação dos meninos de rua, a vida árdua dos sem-teto e 
o caráter público da experiência estética, expandida para 
além dos dispositivos museológicos tradicionais.

Em 1984, por ocasião dos 20 anos de vigência da dita-
dura militar no Brasil, o Sensibilizar planejou uma obra que mar-
caria época. Inspirados pela recente retomada do espaço 
público do movimento Diretas Já, e motivados pela denúncia 
do intenso contraste social de um país em plena crise econô-
mica, os membros do Sensibilizar decidiram realizar uma ação 
urbana e coletiva que envolvesse os moradores da Vila Pinto, 
atual Vila das Torres, já à época uma das maiores favelas de 
Curitiba. De acordo com Sergio Moura, a ideia do evento sur-
giu do contato direto com um morador daquele espaço, um 
catador de materiais recicláveis que passava com frequência 
na frente do ateliê do coletivo, situado na Rua Desembarga-
dor Westphalen, na região central da cidade.5 A partir de en-
tão, o grupo elegeu o carrinho de coleta como “o principal 
motor da obra” – uma espécie de emblema ético-poético da 
4  Sergio Moura citado por Guilherme Guinski. Brincadeira de criança vira livro. Laborató-

rio da notícia, Curitiba, 17 maio 2005.
5  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
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proposta como um todo.6 Depois de apresentarem o projeto 
básico da ação para os moradores da vila, os membros do 
coletivo passaram a frequentar a favela pelos próximos três 
meses, entre janeiro e março de 1984.7 Nesse meio tempo, 
artistas e carrinheiros reuniram-se três vezes por semana para 
planejar em conjunto a dinâmica do ato. Irônica e beligeran-
te, a ideia era realizar o evento durante o fatídico dia 31 de 
março, aniversário exato dos 20 anos do golpe de 1964. Reple-
ta de sentidos e evocações, a ação, veremos agora, foi um 
poderoso libelo contra os regimes de opressão.

O DIA D

Era sábado cedo, dia 31 de março de 1984.8 A som-
bra ainda longa das coisas anunciava uma promissora ma-
nhã de sol em Curitiba. A Vila Pinto ia acordando. A quietude 
matutina dos barracos aos poucos se eriçava num pequeno 
alvoroço. Dezenas de carrinhos vazios de coleta aguarda-
vam em fila, estacionados sobre uma longa rua de terra. 

Coletivo Sensibilizar, Grito Manifesto, 31 mar. 1984. Evento 
urbano realizado em Curitiba. Disponível em: CD-ROM, 

arquivos com imagens do evento, Curitiba, s.d., Setor de 
Pesquisa do Museu de Arte Contemporânea do Paraná.

6  Idem.
7	 	Ailton	Silva	citado	por	Joel	Sampaio.	Artistas	promovem	novas	intervenções	visuais	em	

Curitiba para lembrar o golpe, Folha de Londrina, 31/03/1984.
8	 	Parte	 considerável	 das	 descrições	 do	 evento	 apresentadas	 abaixo	 são	 oriundas	 da	

análise	da	ampla	documentação	fotográfica	(cerca	de	50	imagens)	disponível	nas	ma-
térias de jornal da época, nas imagens disponibilizadas por Sergio Moura para o autor 
e, sobretudo, no livro Sensibilizar: arte na rua, acima mencionado. De resto, as demais 
informações	de	natureza	textual	e/ou	oral	serão	devidamente	referenciadas	nas	notas	
de rodapé subsequentes.
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Simples mas funcionais, os carros exibiam a forma 
de praxe: grandes engradados de tábuas sobre rodas. Era 
um dia especial. Como combinado, os membros do coleti-
vo Sensibilizar, que haviam chegado cedo ao local, acom-
panhavam de perto a movimentação, fotografando o 
evento e auxiliando na organização.9 Um casal sorriu para a 
foto, ambos com as mãos postadas num carrinho. Algumas 
crianças se aproximaram, curiosas. O clima era familiar e um 
pouco festivo. Uma parte dos moradores da comunidade 
recebeu dos artistas camisetas especialmente preparadas 
para o dia. Com a palavra “Sensibilizar” estampada no pei-
to, os carrinheiros se aprumaram e a fila começou a andar. 
No total, eram cerca de 50 a 150 catadores de papel, cada 
qual com seu carrinho.10 Pé ante pé, a Vila Pinto logo ficou 
para trás e a insólita marcha ganhou as ruas rumo ao centro 
da cidade.

Um carro de bombeiros e um outro de polícia, pre-
viamente contatados, escoltavam a passeata, gerenciando 
o trânsito.11 Três quilômetros depois, carrinheiros, artistas e de-
mais acompanhantes chegaram à Praça Santos Andrade, 
na região central. Da ação à reflexão, a caminhada deu lu-
gar a uma breve pausa para descanso e diálogo. Era preciso 
decidir sobre os próximos passos. Ponderar as estratégias e 
ações subsequentes. Com os carrinhos estacionados dian-
te da escadaria do prédio histórico da Universidade Federal 
do Paraná, os participantes formaram um grande círculo de 
conversa. Eram nove horas da manhã.12

Plano traçado, a passeata prosseguiu rumo à cé-
lebre região da Boca Maldita, situada nas imediações da 
Praça Osório, também no centro de Curitiba. Sob escolta 
de policiais à pé, os carrinheiros percorreram em fila indiana 
9  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
10  O número de carrinhos e carrinheiros varia conforme a fonte. De acordo com algumas 

matérias de jornal da época, “cerca de 50 catadores participaram da ação”. Nas palavras 
de Sergio Moura, todavia, “havia bem mais de 100 carrinhos, talvez até passando de 
150”.	Nos	 registros	 fotográficos	do	evento,	as	 fotos	com	enquadramento	mais	amplo	
mostram	pouco	mais	de	40	carrinhos,	embora	a	fila	de	carrinhos	se	prolongue	para	fora	
das	 imagens.	 Respectivamente	 em:	 “Sensibilizar	 protesta	 com	Monumento	 ao	 Lixo”,	
Tribuna do Paraná, Curitiba, 1º/04/1984; “Na XV, passeata de artistas e catadores”, O 
Estado do Paraná, Curitiba, 1º/04/1984; Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra 
citada.

11  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
12  Joel Sampaio, obra citada.
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todas as seis quadras pedestrianizadas do calçadão da Rua 
XV de Novembro, logradouro símbolo da cidade.

Coletivo Sensibilizar, Grito Manifesto, 31 mar. 1984. Evento urbano 
realizado em Curitiba. Disponível em: Sergio Moura (e outros). 

Sensibilizar: arte na rua. Curitiba: Imprensa Oficial, 1984. 

Foi um momento revelador. De uma hora para ou-
tra, a invisibilidade social da periferia dava lugar a um cor-
po estranho mas ostensivo, uma cobra serpenteante que 
ousava atravessar impune, como uma verdadeira força co-
letiva, a artéria central da capital paranaense. Alguma coi-
sa parecia fora da ordem. Um pequeno grupo de crianças 
pobres disputou a atenção de um fotógrafo. Adiante, um 
carrinheiro retardou o passo para exibir um cartaz do coleti-
vo Sensibilizar em suas mãos. Encadeados numa inesperada 
corrente de carrinhos, os catadores empurraram adiante 
seus instrumentos de trabalho, e com eles cobraram passa-
gem entre policiais e transeuntes.



294

PARANÁ INSURGENTE: HISTÓRIA E LUTAS SOCIAIS – SÉCULOS XVIII AO XXI
EX

C
LU

ÍD
O

S 
D

A
 X

V
: V

IN
TE

 A
N

O
S 

D
E 

RE
G

IM
E 

M
IL

ITA
R 

O
U 

A
 P

O
ÉT

IC
A

 D
A

 P
O

BR
EZ

A

Em pouco tempo, o alvo simbólico foi atingido. De-
pois de seis quadras de navegação, por assim dizer, a Boca 
Maldita surgiu como o ponto de deságue, a foz de um rio de 
gente anônima e de sonhos inconfessos, o maior palco da 
urbe transfigurado em estuário dos excluídos. Alguns mem-
bros do coletivo Sensibilizar aguardavam a passeata no lo-
cal.13 Diante da terra prometida, os carrinhos foram dispostos 
lado a lado na parte mais larga da Boca, bloqueando parte 
do trânsito de pedestres, sempre intenso na região. Estaciona-
dos com capricho, os carros de coleta desenharam um vasto 
paredão circular, logo alongado numa espécie de ferradura 
que isolava uma área do calçadão em seu interior. Atravan-
cado pelo bloqueio, o tecido da urbe foi ativado pela pro-
clamação moral dos despossuídos. À revelia do Estado e da 
sociedade, uma forma de vida marginalizada declarou sua 
existência, e o anel distante e desassistido da periferia fechou 
seu próprio círculo no coração da cidade. À semelhança 
das desobediências civis, um dispositivo estético se anunciou 
em meio ao caos do espaço público. O assombro era certo. 
Os transeuntes diminuíram o passo. Ciclistas interromperam a 
pedalada matinal. A polícia permaneceu a postos, acompa-
nhando tudo à distância. Ao cabo de instantes, um público 
tão eclético quanto espontâneo foi se avolumando ao redor 
da instalação.

Uma operação teve início. Juntos, catadores e artis-
tas começaram a carregar um conjunto de cubos vazados 
de madeira. Confeccionado pelo coletivo Sensibilizar, o ma-
terial, montado com pedaços de caixotes, havia sido pre-
viamente transportado de automóvel para a Boca.14 Eram 
seis peças no total: três cubos menores, com cerca de um 
metro de aresta, e três maiores, com a altura aproximada de 
uma pessoa. O transporte das peças mais volumosas exigia 
o esforço conjunto de pelo menos quatro homens. O públi-
co acompanhava atento. Todos os cubos foram preenchidos 
com dezenas de sacos de lixo amarelos recheados de jornal 
amassado.15 As peças foram arrastadas, erguidas, reposicio-
nadas. Além de planejamento prévio, era preciso força e 
13  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
14  Idem.
15	 	“Sensibilizar	protesta	com	Monumento	ao	Lixo”,	obra	citada;	Sergio	Moura.	“Entrevista	a	

Artur Freitas”, obra citada; Sergio Moura e outros. Sensibilizar: arte na rua, obra citada, p. 71.
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cuidado na montagem. O trabalho em equipe ia dando re-
sultado. Ladeados pelos cubos menores, os três cubos maio-
res foram empilhados no centro da ferradura de carrinhos, 
formando uma grande coluna de vários metros de altura 
em meio ao calçadão. Batizado de Monumento do Lixo16, o 
imenso totem podia ser visto à distância.

Coletivo Sensibilizar, Grito Manifesto, 31 mar. 1984. Evento urbano 
realizado em Curitiba. Disponível em: Sergio Moura (e outros). 

Sensibilizar: arte na rua. Curitiba: Imprensa Oficial, 1984.

Simultaneamente, artistas e catadores distribuíram 
centenas de cópias em xerox de um manifesto ao público.17 
Assinado por quatro integrantes do coletivo Sensibilizar, o tex-
to, sintomaticamente intitulado 31 de Março 20 Anos18, fazia 
menção às nefastas duas décadas de duração da ditadu-
ra militar no Brasil, cujo aniversário se completava naquele 
dia exato. Finalizada a montagem do Monumento do Lixo, 
os participantes do ato deram início à leitura pública do ma-
nifesto. Diante de todos, carrinheiros e artistas entoaram em 
uníssono – com “voz teatral e em coro”19 – um grito de repú-
dio ao governo autoritário. Como uma espécie de oração 
profana, o ritual de leitura associava os anos de repressão ao 
avanço endêmico da pobreza no país.
16	 	Joel	Sampaio,	obra	citada;	“Sensibilizar	protesta	com	Monumento	ao	Lixo”,	obra	citada;	

“Na XV, passeata de artistas e catadores”, obra citada.
17  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada; “Sensibilizar protesta com Monu-

mento	ao	Lixo”,	obra	citada;	“Na	XV,	passeata	de	artistas	e	catadores”,	obra	citada.
18  Sergio Moura; Ailton Silva (Carú); Jarbas Schünemann; Genésio Siqueira Júnior. 

“Manifesto	31	de	março	20	anos”,	 texto	datilografado,	assinado,	 folha	única,	Curitiba,	
31/03/1984 (disponível no Setor de Pesquisa do MAC-PR).

19  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
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“Palavras, traição, hipocrisia, perseguição e anos se-
guidos de medo. Castração das liberdades humanas. Golpes 
políticos impelem as pessoas à corrupção e desintegração 
social. A violência rasteja nas cidades, massacrando até ino-
centes. A pobreza avança de norte a sul”.20 Foram essas as 
primeiras palavras proferidas pelo corpo coletivo. O públi-
co ouvia de perto. A TV filmava o evento. O sorriso triste da 
ditadura escancarava seus dentes podres. “Em 20 anos de 
imposição”, prosseguiram os presentes, “não descobrimos o 
caminho adequado. O povo está mais pobre do que nunca” 
e, “sem perspectivas, logo estarão miseráveis”.21 Reflexão e 
sensibilidade. Era essa a aposta, ainda que circunstancial, 
de um ato poético que, como aquele, entoado pela alian-
ça entre anônimos e artistas no espaço público, presumia a 
força também moral dos dispositivos estéticos. Mais do que 
propriamente uma instalação ou uma intervenção no espa-
ço urbano, o ato era uma performance coletiva, e como tal 
chamava para si a responsabilidade moral da vida – já que, 
nessa chave, o objeto de arte não era bem um objeto, como 
uma escultura ou um desenho, mas sim um outro ser humano, 
ou seja, um semelhante que, como nós, espera o tratamento 
de um sujeito. No âmbito discursivo do manifesto, que afinal 
refletia os pressupostos ético-estéticos da ação, a liberda-
de criativa surgia como uma precondição para a liberdade 
subjetiva, sensível, e a vida material não deixava de ser uma 
condição necessária à vida do espírito. “Enquanto os indiví-
duos não encontrarem sua própria liberdade”, concluíram os 
participantes, eles “serão escravos fáceis, submissos, subor-
nados, derrotados, fracassados. É imperativo que as pessoas 
reflitam sobre a estranha realidade nacional. Necessitamos 
urgentemente cultivar a sensibilidade criadora”.22 O público 
aplaudiu com entusiasmo.23

Com o fim da leitura, os membros do coletivo Sen-
sibilizar começaram a entrevistar os presentes por meio de 
um questionário previamente elaborado.24 Inquerido sobre o 
20  Sergio Moura; Ailton Silva (Carú); Jarbas Schünemann; Genésio Siqueira Júnior. “Mani-

festo 31 de março 20 anos”, obra citada.
21  Idem.
22  Idem.
23  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
24  Idem.
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futuro da sociedade brasileira após duas décadas de regi-
me militar, um entrevistado foi enfático: “Acho que a nossa 
sociedade está amedrontada pelo autoritarismo”.25 Toda-
via, embora o medo da repressão tenha sido mencionado 
em outras ocasiões, o fato é que a maior parte das respos-
tas girou ao redor de aspectos macroeconômicos, como a 
concentração de renda e o avanço da pobreza nacional. 
Nesses 20 anos de governo, afirmou um entrevistado, o que 
se viu foi “só decadência; o povo cada vez mais miserável”.26 
Um carrinheiro, também entrevistado, era a prova viva dos 
alarmantes índices de desigualdade social:

Eu acho que nós encontramos [com esta manifesta-
ção] um meio de refletir o que está acontecendo com 
o povo brasileiro. O povo brasileiro sai de casa, diga-
mos, na minha condição, desempregado, sem saber 
o que fazer e [vai] procurar papel. [...] A gente sai e 
fica andando o dia inteiro, caminha na base de doze 
horas por dia para ganhar Cr$ 1.000,00, às vezes nem 
isso. E a família passando fome em casa e a gente se 
desesperando cada vez mais.27

O vigor simbólico do evento, à revelia dos interesses 
apartidários da proposta, acabou atraindo as forças políticas 
tradicionais. Aproximando-se do ato, o vereador do PMDB 
Ivan Ribas pretendeu, sem a menor cerimônia, associar-se às 
demandas do grupo. “Preocupados em não vincular a ma-
nifestação a algum partido político, o grupo ‘Sensibilizar’ ten-
tou inutilmente convencer o vereador Ivan Ribas (PMDB) a se 
afastar da passeata”.28 De acordo com Sergio Moura, “nós 
chegamos junto a ele e esclarecemos que nossa bandeira 
única era a Arte e não tínhamos nenhum vínculo partidário 
político senão com nós mesmos. Foi suficiente para ele não 
incomodar no local da ação”.29 Entrevistado na ocasião pelo 
coletivo, o vereador mostrou-se solidário à manifestação. “A 
maioria desse pessoal” – ponderou, em referência aos cata-
dores de papel – é gente “da lavoura, pessoal que tinha até, 
25  Citado por Sergio Moura e outros. Sensibilizar: arte na rua, obra citada, p. 62.
26  Citado por idem, p. 63.
27  Citado por idem, p. 45.
28	 	“Sensibilizar	protesta	com	Monumento	ao	Lixo”,	obra	citada;	“Na	XV,	passeata	de	artis-

tas e catadores”, obra citada.
29  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
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talvez, seu pedacinho de terra”, mas que de lá “foram enxo-
tados por essa política econômica”.30 Na prática, eles “foram 
enxotados para as cidades onde, sem outro meio de poder 
sobreviver, são obrigados a catar papel. Mas o pior de tudo”, 
concluiu, “é que eles continuam a ser explorados por pessoas 
intermediárias” que compram “seus produtos a preço vil”.31

A leitura era coerente. Entre outros motivos, a con-
centração da propriedade de terra, a mecanização da la-
voura, os altos índices de desemprego e a falta de qualifica-
ção operária eram alguns dos fatores que, por vias diretas ou 
indiretas, forçavam os migrantes rurais a sobreviver por meio 
do lixo das grandes cidades.32 Além disso, a exploração dos 
intermediários, mencionada pelo vereador, foi talvez a pauta 
mais urgente levantada pelos próprios carrinheiros, que, va-
lendo-se da presença da imprensa na Boca Maldita, reivin-
dicaram melhores condições de trabalho. “Os catadores de 
papel”, de acordo com uma reportagem, “apesar de não 
entenderem bem o sentido do ato público, aproveitaram 
para reivindicar melhor preço para o papel, e uma forma de 
evitar os intermediários, a fim de conseguir repassar o produto 
arrecadado diretamente às fábricas”.33 A sujeição era óbvia. 
Muitas vezes impossibilitados, por simples carência material, 
de construir o próprio carrinho, os catadores dependiam em 
sua maioria do empréstimo de carros feito pelos depósitos 
de papel, que em contrapartida, como intermediários, não 
apenas fixavam o baixo preço do material coletado, como 
também exigiam exclusividade na venda.34

O evento foi chegando ao fim. Da Vila Pinto aos jor-
nais, a ação havia cumprido um percurso completo e expan-
sivo. Um totem de lixo em plena Boca Maldita, a presença 
ostensiva dos carrinhos de coleta enfileirados, um manifesto 
distribuído, a alusão deliberada aos desmandos da ditadura, 
o coro coletivo de catadores e artistas, as entrevistas com 
30  Ivan Ribas citado por Sergio Moura e outros. Sensibilizar: arte na rua, obra citada, p. 62.
31  Ivan Ribas citado por idem, p. 62.
32	 	Para	mais	informações	sobre	o	assunto:	Tatiane	Bissoli.	obra	citada;	Veraluz	Zicarelli	

Cravo; Marília Kraemer. “Catar papel: trabalho necessário?”, Boletim do Instituto Históri-
co, Geográfico e Etnográfico Paranaense, Curitiba, v. XL, 1983; Antônio de Pádua Bosi. 
“A organização capitalista do trabalho ‘informal’: o caso dos catadores de recicláveis”, 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 23, n. 67, jun. 2008.

33	 	“Sensibilizar	protesta	com	Monumento	ao	Lixo”,	obra	citada.
34  Veraluz Zicarelli Cravo; Marília Kraemer, obra citada, p. 174-175.
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o público e a voz na imprensa: o recado, em resumo, esta-
va dado. Ao final da manhã, os carrinheiros desmontaram 
o Monumento do Lixo, o público dispersou e o material do 
totem foi levado pelos próprios catadores para a comerciali-
zação.35 Fim de ato. Dali em diante, a obra, conhecida como 
Grito Manifesto, existiria apenas como registro e memória.

“CIDADE MODELO” E TECNOCRACIA: 
ENTRE O LIXO E A MISÉRIA

O jornalista Joel Sampaio publicou um artigo sobre o 
ato antes mesmo de sua realização, no próprio dia 31 de mar-
ço de 1984.36 A ideia era dar sentido e visibilidade ao evento. 
Na matéria, Ailton Silva, o Caru, integrante do coletivo Sensi-
bilizar e um dos idealizadores da empreitada, revelou parte 
das estratégias desenvolvidas, bem como alguns dos propó-
sitos poéticos e ideológicos da ação. Nas suas palavras:

Estamos a três meses trabalhando neste projeto. A 
preocupação é de abordar o 31 de março, os vin-
te anos de golpe, e quando estudamos o que fazer 
chegamos ao catador de lixo, responsável por reco-
lher o detrito urbano. Seu trabalho é muito importante, 
mas eles não são reconhecidos como seres sociais. O 
catador de lixo é um símbolo desse projeto. Além da 
preocupação plástica com a passeata e o monumen-
to, queremos sensibilizar a população para que veja 
o catador no seu papel, como qualquer profissional.37

A solidariedade ética com o Outro fez do Grito Ma-
nifesto uma espécie de partilha política do sensível. Imanta-
dos num corpo único, artistas e catadores compartilharam 
os prazeres e os riscos públicos de uma performatividade co-
mum, ainda que temporária e evidentemente marcada por 
dissonâncias sociais internas. De todo modo, apesar do ine-
gável desnível socioeconômico entre artistas da classe mé-
dia e moradores da Vila Pinto, o fato é que a união simbólica 
daquele corpo coletivo, sem dúvida efetiva, revelava a exis-
tência de um mesmo investimento afetivo na forma-protesto. 
35  Sergio Moura e outros. Sensibilizar: arte na rua, obra citada, p. 71; Sergio Moura. “En-

trevista a Artur Freitas”, obra citada.
36  Joel Sampaio, obra citada.
37  Ailton Silva citado por idem.
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De acordo com Caru, “o objetivo fundamental [da ação] é 
a crítica social”, ou seja, denunciar o “atual estado do país 
como resultado destes vinte anos. A gente quer chamar a 
atenção da população, assim como também levantar a 
bandeira do próprio catador na sociedade”.38

Na sequência da reportagem, Joel Sampaio arriscou 
uma interpretação política mais abrangente quando afirmou 
que o Monumento do Lixo foi planejado “para lembrar da 
chamada Revolução de 64, que veio para tirar o país das 
mãos do comunismo internacional, segundo se alegou, mas 
acabou jogando a todos nas mãos da tecnocracia e do ca-
pitalismo internacional”.39 Embora genérica, a interpretação 
do jornalista evocava, ainda que por vias indiretas, um im-
portante aspecto do Grito Manifesto. No tempo reduzido de 
uma manhã, dezenas de moradores da favela construíram 
juntos um totem de lixo e pobreza no coração da Curitiba 
“cidade modelo”, em pleno calçadão da Boca Maldita, na 
célebre Rua XV de Novembro, logradouro que sob muitos 
aspectos simbolizava o sucesso, falacioso e excludente, do 
modelo tecnocrático de desenvolvimento fomentado pela 
ditadura.

Nomeado pelo governador José Richa, Maurício 
Fruet, do PMDB, assumiu a prefeitura de Curitiba no início 
de 1983, pondo fim ao longo ciclo de governos sucessivos 
da ARENA, então responsável pela difusão da ideia de uma 
Curitiba-modelo. Todavia, embora Fruet tivesse prometido re-
ver os instrumentos de planejamento urbanístico das gestões 
anteriores, o fato é que a capital paranaense ainda simboli-
zava, no plano político, o propalado sucesso da moderniza-
ção autoritária.40 Durante o regime militar, os governos locais 
de Curitiba e do Paraná deram preferência ao exercício da 
competência técnica. Baseada num modelo autoritário de 
desenvolvimento, a rápida transformação política do Paraná 
representava um verdadeiro “triunfo da tecnoburocracia”.41 
Em âmbito municipal, as reformas administrativas da capital 
paranaense indicavam uma renovação no quadro político, 
38  Ailton Silva citado por idem.
39  Joel Sampaio, obra citada.
40	 	Isabel	Cristina	Costa.	“Olhares	da	cidade:	Curitiba	e	suas	representações”,	Tuiuti: Ciên-

cia e Cultura, Curitiba, n. 28, mar. 2002, p. 237-241.
41  Marion Brepohl Magalhães. Paraná: política e governo. Curitiba: SEED, 2001, p. 80 e ss.
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que desde o início da década passada havia se baseado 
sobretudo na parceria técnica e ideológica entre jovens ur-
banistas e o empresariado local. Entre 1971 e 1983, durante 
os governos consecutivos de Jaime Lerner, Saul Raiz e nova-
mente Lerner (todos da ARENA), a imagem de competência 
urbanística das prefeituras curitibanas logo se transformou na 
principal arma do marketing político municipal, dando ori-
gem ao mito da Curitiba “cidade modelo”.42 Como símbolo 
da eficiência tecnocrática dos governos locais em tempos 
de ditadura, o urbanismo lernista pensou o espaço público 
como um “todo orgânico”43, ou seja, como um organismo 
pretensamente saudável e harmonioso, cujo cérebro seria o 
Estado e o coração corresponderia à região central recente-
mente pedestrianizada.

O ápice desse empreendimento e a verdadeira arté-
ria aorta de Curitiba seria o calçadão da Rua XV, a primeira 
via pública do Brasil livre de automóveis e voltada para a 
circulação de pedestres, uma verdadeira “sala de visitas ao 
ar livre”44, de acordo com a propaganda política da época. 
Dentre todas as realizações da era Lerner, a transformação 
da Rua XV de Novembro em calçadão ou Rua das Flores foi o 
maior emblema “do início das grandes intervenções urbanas 
da década de 1970”.45 Na entrada dos anos 1980, portanto, 
a imagem de Curitiba como “cidade modelo”, apresentada 
como a vanguarda urbanística da modernização autoritária, 
tinha no centro da cidade, e particularmente na Rua XV, o 
seu signo mais triunfante. À revelia da crise econômica, da 
segregação social e da crescente favelização da urbe, o 
calçadão ainda representava um espaço voltado não ape-
nas à festa do consumo classe média, mas sobretudo à con-
vivência estética cordial e apaziguadora.

Desse modo, é inegável que a passeata de carrinhei-
ros em plena Rua XV, seguida da instalação de uma coluna 
42  Dennison Oliveira. A política do planejamento urbano: o caso de Curitiba. Tese (Dou-

torado em Ciência Política), Unicamp, Campinas, 1995, p. 113-117. Uma versão revista 
desta tese foi publicada como livro: Dennison Oliveira. Curitiba e o mito da cidade mode-
lo. Curitiba: Ed. UFPR, 2000.

43  Fernanda Garcia. “Da cidade modelo à cidade virtual: lastros da cultura urbana de uma 
Curitiba emblemática”, Cidades: temporalidades em confronto, Anais do V Seminário de 
história da cidade e do urbanismo, PUC, Campinas, 1998, p. 5.

44  Idem, p. 5.
45  Idem, p. 5.
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de detritos urbanos na Boca Maldita, podia ser entendida, 
ao menos no plano narrativo, como uma forma de contra-
comunicação, algo como uma retórica reversa que, na con-
tramão dos “êxitos” tecnocráticos, opunha-se abertamente 
ao discurso hegemônico das elites. Em termos concretos, as 
ações do poder público local

se baseavam em práticas comumente observadas no 
restante do país, que em nada se aproximavam da 
imagem “inovadora” de Curitiba. As ações se carac-
terizavam por remoções de favelas e construção de 
conjuntos habitacionais “provisórios” em locais distan-
tes da malha urbana e carentes de infraestrutura. [...] 
Temática esta ausente no discurso hegemônico sobre 
o planejamento de Curitiba.46

Como se vê, a estratégia do Grito Manifesto era irô-
nica e deliberadamente anti-celebrativa. Em pleno processo 
de abertura política e de luta pela redemocratização do país, 
o coletivo Sensibilizar decidiu “comemorar” o aniversário de 
20 anos do regime militar por meio de um presente de grego. 
Como um cavalo de Tróia simbólico, a ação conjunta de artis-
tas e carrinheiros fazia coro ao recente furor cívico nacional, à 
época marcado pela retomada crescente do espaço públi-
co. Em 1983, ano de criação do Sensibilizar, a cidade de São 
Paulo havia vivido quatro dias de saques e depredações. Co-
nhecida como “guerra da fome”, a movimentação, que teve 
início com uma passeata de desempregados, transformou-se 
numa série de confrontos violentos que se espalharam pelas 
ruas da cidade, deixando um rastro de centenas de deten-
ções e uma morte.47 Agora, no início de 1984, as ruas estavam 
tomadas pela campanha nacional das Diretas Já. O primeiro 
grande comício aconteceu justamente na capital paranaen-
se, em 12 de janeiro, abrindo caminho para manifestações 
em todo o país. A divulgação do ato em Curitiba contou com 
2 milhões de panfletos, 500 mil volantes e 10 mil cartazes. A 
prefeitura disponibilizou 110 ônibus para transportar a popula-
ção para o centro da cidade. No dia marcado, cerca de 50 
mil pessoas reuniram-se na Boca Maldita para acompanhar 
46  Laisa Stroher. A metrópole e o planejamento urbano: revisitando o mito da Curitiba-mo-

delo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), USP, São Paulo, 2014, p. 56.
47  Marcos Napolitano. 1964:	história	do	 regime	militar.	São	Paulo:	Contexto,	2014,	p.	

304-305.
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o comício, que contou com a presença de artistas e políticos 
de oposição, entre os quais Ulisses Guimarães, que, diante de 
todos, disparou: “vamos tomar essa Bastilha nojenta e repug-
nante que é o Colégio Eleitoral”.48

Cerca de dois meses depois, o Grito Manifesto ocu-
paria a mesma Boca Maldita. O confronto com um símbolo 
urbanístico da tecnocracia, a denúncia do abismo social, a 
luta pela redemocratização e a retomada das ruas seriam 
alguns dos fatores determinantes para a nova proposta do 
coletivo Sensibilizar. Lembrando-se do evento, o artista Ser-
gio Moura, idealizador e coordenador do coletivo, fez ques-
tão de enfatizar as conexões entre a conjuntura histórica e a 
ação desenvolvida em parceria com os carrinheiros:

No Brasil inteiro, saturado pelos atrasos impostos pela 
ditadura, ecoava o bordão principal das “Diretas Já”, 
grito que me enchia os ouvidos: BUM!!! Foi um toque 
criativo para ocuparmos as ruas, toque que deu início 
às primeiras reuniões de um grupo enorme de artistas 
convidados por mim mesmo. Quase quarenta [pes-
soas], entre artistas e não artistas, compareceram ao 
nosso atelier e permanecemos durante meses com re-
uniões de trabalhos, tarefas e providências. [...] Defini-
mos o leitmotiv, as pautas, objetivos caminhos e rumos. 
Táticas estratégias de ações e abordagens... Tudo era 
pensado coletivamente, exaustivamente discutido e 
detalhadamente dimensionado.49

Além disso, em oposição ao caráter apolíneo da mo-
dernização militar, o Grito Manifesto propôs o desregramento 
dionisíaco dos desejos. Ao presentear o aniversário da dita-
dura e seus espaços tecnocráticos com um totem de lixo, o 
coletivo opôs a abjeção poética à assepsia clínica do proje-
to autoritário. Como centauros inconsequentes infiltrados na 
festa racionalista do capitalismo tardio, artistas e carrinheiros 
atualizaram um amplo repertório de luta política e institucio-
nal da arte contemporânea. Além de expandirem as frontei-
ras da experiência estética para além dos limites consagra-
das da arte de museu, os envolvidos na ação recuperaram 
48  Domingos Leonelli; Dante de Oliveira (2004). Diretas já: 15 meses que abalaram a 

ditadura.	Rio	 de	 Janeiro:	Record,	 p.	 343.	Para	mais	 informações:	Vanderlei	Nery.	 “A	
campanha Diretas Já e a transição brasileira”, Lutas Sociais, PUC-SP, São Paulo, v. 18, 
n. 32, 2014.

49  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
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algumas das formas reprimidas pela sociedade, validando 
assim não aquilo que já está assente num determinado hori-
zonte de cultura, mas, ao contrário, aquilo que dele normal-
mente se exclui. “A arte do século XX”, escreveu Maria Alice 
Milliet, apresentava “um fascínio por tudo aquilo que tradi-
cionalmente vinha sendo excluído. Voltava-se para o que 
era rejeitado no corpo individual ou social: o inconsciente, 
o excesso, o desequilíbrio, a deformação, o sexo, os detritos 
urbanos, o pobre, o marginal, o louco, o primitivo, o selva-
gem”.50 Nessa linha, comentou Sergio Moura, o Monumento 
do Lixo “foi, entre outras considerações, uma provocação 
que queríamos fazer contra a civilização doente e violenta, 
insensível e embrutecida. Com aquele objeto, achamos que 
nosso alvo estava visível para todos”, concluiu, “pois era cla-
ro para nós que o lixo era, em síntese, a desumanidade total 
da civilização”.51

Como gesto poético e ideológico, a positivação 
do lixo, do precário, do perecível inscrevia-se numa longa e 
combativa vertente da arte de vanguarda. Das fezes de Pie-
ro Manzoni às carnes de Artur Barrio, da baba de Lygia Clark 
às baratas de Lygia Pape, do suíno empalhado de Nelson 
Leirner ao porco vivo de João Ricardo Moderno, a proposta 
do Sensibilizar só seria um reflexo da realidade, como diria 
Herbert Marcuse, se dela refletisse não a beleza do mundo, 
mas sim a sua própria negação.52 Além disso, a ação pro-
longava alguns dos vetores mais radicais da vanguarda bra-
sileira, em especial da chamada arte de guerrilha, vigente 
durante os anos mais duros do regime militar.53 Em oposição à 
arte tecnológica, asséptica e bem acabada dos países ricos, 
o crítico de arte Frederico Morais já havia defendido, num 
influente manifesto de início dos anos 1970, que a arte dos 
países subdesenvolvidos, em confluência com as propostas 
performáticas de Hélio Oiticica e Lygia Clark, deveria se valer 
da positivação de suas próprias condições adversas, valori-
zando, nesse sentido, os materiais baratos, a efemeridade, a 
50  Maria Alice Milliet. Lygia Clark: obra-trajeto. São Paulo: Edusp, 1992. p. 157.
51  Sergio Moura. “Entrevista a Artur Freitas”, obra citada.
52  Herbert Marcuse. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1967 

[1964]. p. 75.
53  Sobre o assunto, cf.: Artur Freitas. Arte de guerrilha: vanguarda e conceitualismo no 

Brasil. São Paulo: Edusp, 2013.
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ocupação do espaço público, o trabalho coletivo e a cor-
poreidade mesma do ato poético.54 O caráter performático, 
precário, grupal e urbano dessa proposta reverberaria nas 
ações artísticas realizadas em diversos eventos expositivos no 
Brasil, como Apocalipopótese, Arte no Aterro, Domingos da 
Criação e os Encontros de Arte Moderna, vários dos quais or-
ganizados pelo próprio Frederico Morais.

Tendo participado dos Domingos da Criação no Rio 
de Janeiro55, Sergio Moura trouxe para Curitiba parte des-
sa poderosa amálgama ético-poética, e com ela desen-
volveu diversos projetos de arte público-participativa, com 
destaque para o Artshow, realizado na Galeria Júlio Moreira, 
no centro da cidade, em 1978. A partir de 1983, o coletivo 
Sensibilizar, coordenado por Sergio, deu sequência a essa 
abordagem, ocupando o espaço da urbe com uma série 
de ações polêmicas, colaborativas e performáticas, quase 
sempre voltadas à sensibilização imediata do corpo social. 
Instigado pela atmosfera geral de redemocratização, o Grito 
Manifesto acabou radicalizando os pressupostos dessa rede 
de referências. Para além da positivação da miséria nacio-
nal, implícita nos procedimentos da arte de guerrilha, a ação 
na Rua XV transfigurou a alegoria da exclusão num rito social 
concreto. Mais do que a mera referência discursiva à alteri-
dade da miséria e aos desmandos de um regime político, a 
insólita marcha fez dos carrinheiros os agentes reais da luta 
contra a degradação humana e o arbítrio de Estado. Via de 
regra tratados eles mesmos como o descarte espúrio da so-
ciedade, os catadores, aliados aos artistas e ao público pre-
sente na Boca Maldita, presentearam ao abjeto regime po-
lítico com um totem igualmente abjeto. Como uma espécie 
de contra-monumento, a coluna de lixo instalada em plena 
Rua XV fez do ataque à assepsia e à normalidade um modo 
de reiterar, por meios repugnantes, a própria repugnância do 
mundo. “O que a arte abjeta fez”, resumiu Arthur Danto, “foi 
apoderar-se dos emblemas da degradação como um modo 
de bradar em nome da humanidade”.56

54	 	Frederico	Morais.	“Contra	a	arte	afluente:	o	corpo	é	o	motor	da	obra”.	Vozes, Rio de 
Janeiro, n. 1, jan./fev. 1970.

55  Maria José Justino. “Sergio Moura: entre a terra e o ar”, Gazeta do Povo, Curitiba, 
1º/04/1997.

56  Arthur Danto. O abuso da beleza: a estética e o conceito de arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 2015 [2003], p. 63.
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A leitura deste livro é imprescindível, pois nele estão 
narradas as lutas dos povos oprimidos, com ênfase no Estado 
do Paraná, e seus significados. Resultado de um notável traba-
lho de pesquisa histórica, cuidadosa com suas fontes, rigorosa 
em sua cientificidade, é também estimulante, incitante e, ad-
mito, emocionante, porque mostra o esforço de nossos antepas-
sados – e o alto preço que pagaram – para tentar fazer deste 
mundo um lugar melhor. 
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