
No último encontro do bloco sobre o Mito da

Democracia racial e da miscigenação, seguimos a

lógica dos "MOVIMENTOS DE ESPERANÇA", onde a

intenção é que os temas sejam tratados de uma

forma mais livre, mais leve e que visualizem outras

perspectivas. Tendo como proposição a

re/afirmação de identidades e a desnaturalização

de construções simbólicas que as fixam.

Para tanto, foi indicado o episódio 4 do Podcast

“ONDA NEGRA” Temporada 1. Episódio 4. da

Plataforma Feminismos Plurais, que trata sobre a

DERRUBADA DE ESTÁTUAS. 

 



 Neste quarto episódio da temporada, a jornalista

Fernanda Bastos entrevista especialistas que

analisam como é a incorporação para a História da

Arte do debate sobre as estátuas e o desejo de

derrubá-las. Participações do curador e professor

da Uergs Igor Simões e da artista, educadora e

curadora Renata Sampaio. Além do material

indicado, foi priorizado o que emerge dos

encontros anteriores.

Partindo de discussões sobre as derrubadas das

estátuas e monumentos históricos. 

O espaço público que recebeu o nome de um

homem branco, quem era aquela pessoa que

recebeu? Nosso PODER DE ESCOLHA fica vetado,

silenciado. 

 



 Sobre os monumentos em espaços públicos: Acho

que ninguém se pergunta sobre como “nós”

descendentes das pessoas que foram escravizadas

pelos homenageados, nos sentimos. Como a gente

se sente? Porque quando a gente transita por esses

espaços, claramente está dito: aqui não é pra você!

esse espaço não é pra você! Fico imaginando como

é para os centenários andarem por seus algozes.

Como eles se sentem ao ver a pessoa que matou

seu avô , seu tataravô, tendo um monumento?

Esses monumentos remetem mais ao tempo que

foram elencados do que necessariamente sobre

quem está representado. Quem são os agentes por

trás, que vão pensar a memória desse sujeito?

Flavio Cerqueira tem uma obra que é a cabeça de

um bandeirante, parece que a cabeça foi degolada

e é colocada em espaço público. Minha ideia é que

esses artistas estão disputando esses espaços de

esperança.



 DESTRUIR OU NÃO DESTRUIR OS MONUMENTOS?

Se destrói também se perde. Mas, será que os

museus dão conta de abarcar todas essas

esculturas?

Quando é perguntado como as pessoas se sentem,

uma questão afetiva, pessoas que sofreram nas

mãos de bandeirantes... Não é só a história que

está no livro, mas da vida dos seus antepassados.

O pessoal que fez o movimento na estátua do

Borba Gato fizeram todo um material educativo

antes da ação, questionando a validade desses

símbolos, e as memórias violentas 

Será que não se consegue pela conversa, pelo

diálogo, pela própria história que tem tantas

evidências?

Tirar a estátua de um bandeirante e colocar a de

uma pessoa que tenha sido representante de um

movimento de resistência; movimento válido?

 



O primeiro passo que a gente vê, pelo menos nas

grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e

até mesmo no Rio Grande do Sul, pelo menos a

partir do que tenho acompanhando, vem fazendo

exposições que estão dando visibilidade, que estão

buscando iniciar um diálogo com isso. 

Então os museus querem trabalhar com isso. Se

estão dando contas, ainda não sabemos, mas ainda

que estejam indo por modinha, digamos assim, em

algum momento vai ter uma tomada de

consciência.

Mas e se... a potência está no acontecimento, como

a ardência do fogo? A ideia de FOGO COMO

MONUMENTO que fala muito mais sobre nosso

tempo presente, a efemeridade, pq vai acontecer

só naquele momento. Para que a gente pense: o

que o tempo presente solicita de nós?



Sim, tivemos muitas revoltas ao longo da história,

mas é a partir de 2020 que os monumentos a essas

figuras "puderam" ser destruídos. Questionados

pela massa, foram removidos também com o

auxílio daqueles que ocupam o poder. Como no

México que está trabalhando para a remoção da

estátua de Cristóvão Colombo Para substituir por

uma estátua de uma mulher indígena.

Mas será que com a substituição de uma estátua

por outra se está revisando os processos de

construção histórica? Pq se a gente parar pra

pensar, acho que na Bahia, há uma estátua para

homenagear zumbi dos palmares. Seriam as

questões estruturais racistas menos densas por lá?

O povo negro transita entre os lugares de poder

com maior facilidade por lá? Ou a estátua é só um

entre os tantos elementos engolidos pelas

estruturas deficitárias das cidades?



Depredação aos monumentos chama mais atenção

do que o genocídio a que são submetidas as

populações negras e indígenas no Brasil ao longo

de sua história.

A HISTÓRIA NÃO NOS É DADA, ELA É DISPUTA O

TEMPO TODO!


