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Bia: É o seguinte: a Cris Ribas apresentou um projeto para a Funarte e foi contemplada. E o projeto 
trata-se de uma série de intervenções no bairro da Maré, oficinas, um grupo de pesquisa e uma 
exposição no Museu da Maré. Você sabe que lá tem um museu? 

Romano: Não sabia não. 

Bia: Tem um museu bem legal. Ela convidou o Tiago Rivaldo, o Guga Ferraz e a Elisa de Castro. 
Esses três artistas estarão trabalhando direto na Maré com intervenções e me convidou para fazer 
parte do grupo de pesquisa. O objetivo é pesquisar assuntos para desenvolvermos, não só dentro 
da Maré, mas fora também, dentro das reflexões sobre arte pública, trabalhos de arte com 
comunidades, arte contemporânea e sociedade e etc. Então além de mim e da Cris, mais dois 
estudantes das Belas Artes da UFRJ e que são moradores da Maré, fazem parte do grupo de 
pesquisa. É como um grupo de formação também, além de pesquisa. Cada um optou por um tema, 
um assunto para abordar, e temos que pensar também como que isso vai passar para uma 
exposição. Vamos expor todo esse material no próprio museu. E o que quero abordar é um pouco 
dessa produção contemporânea em diálogo com comunidades, sabe? Uma coisa que eu sei que 
acontece em maior quantidade em outros estados, que aqui no Rio não acontece tanto. Quero 
conversar com artistas que já realizaram trabalhos dentro dessa mediação, que já possuem uma 
trajetória para falar um pouco. Enfim, eu queria que você comentasse sobre o seu trabalho em 
comunidades, que vem mais dessa sua trajetória junto ao governo, de suas viagens a tribos e 
quilombolas com a preocupação da inclusão digital e essa mediação com seu trabalho artístico 
também.  

Romano: Bom, uma coisa que eu posso falar que eu acho importante de ficar registrado é que hoje 
não existe muita diferença dos mecanismos de financiamento da arte e dos financiamentos de 
projetos de educação. Você lida mais ou menos com as mesmas estruturas hierárquicas só que em 
áreas do conhecimento diferentes e a falta de especialização das pessoas é a mesma também. 
Não faltam quadros para lidar com esse tipo de política pública, tanto na formação de público para 
arte contemporânea quanto na formação de pessoas com inclusão digital ou educação inclusiva de 
qualquer ordem, mas falta sensibilidade na construção das políticas públicas. Eu trabalhava com 
um projeto que promovia uma estrutura de inclusão digital no Brasil para comunidades de baixa 
renda e esse projeto era exclusivamente técnico, ou seja, inclusão digital era dar uma conexão com 
a internet, essa era a mentalidade do projeto. Percebeu-se o gasto enorme que havia com isso, 
que o retorno era muito pouco, sabia-se muito pouco da utilização do recurso. Então, inclusão 
digital passou a ser inclusão social e não só conexão; dentro da revisão que foi feita quando eu 
entrei.  

Bia: Ah, você já entrou nessa revisão... 

Romano: Eu já entrei por causa dessa revisão. Foram contratados hackers, artistas e educadores 
populares. Hacker não é cracker. Hacker é quem trabalha pela liberdade do conhecimento. Cracker 
é quem invade redes de computadores. É muito interessante para a mídia divulgar que um hacker 



é um cracker, porque hackers trabalham contra as patentes de qualquer ordem, e assim não são 
bem vistos em quase lugar nenhum. Era uma união de hackers, músicos, rappers, ativistas. E eu, 
que trabalhava com rádio - a minha primeira oficina foi uma oficina de imagem, não é uma coisa 
que eu faça sempre... Nunca mais eu fiz outra daquela! Eu podia trabalhar tanto com software 
como com comunicação, então eu fazia oficinas de rádio e oficinas de software livre. Basicamente 
era um instrumental, uma tentativa de levar a essas comunidades que não tinham muito contato 
com tecnologia digital nem com arte ou liberdade de comunicação. Era muito envolvimento com a 
mídia tática. Na verdade eu estava nessa história porque eu dividia com o pessoal do 
“midiatatica.org” um espaço e eu mesmo era do "mídia tática". A gente tinha uma política alinhada 
de ativismo de comunicação, de ativismo de mídia, e aí que eu entrei nessa. Então, a minha 
experiência com comunidades começou assim, trabalhando, fazendo essas oficinas, participando 
desse processo de revisão de uma política pública. O que eu posso dizer é que foi uma frustração 
muito grande para mim, ver a dificuldade enorme que você tem de realizar essa aproximação sem 
estrutura, sabe, não adianta você fazer oficinas  em comunidades de baixa renda se você não tem 
tempo, estrutura, dinheiro, não adianta. É possível você dividir aquela informação, mas tem que 
ter uma formação. Porque essa idéia de que você vai fazer uma oficina e o cara vai sair 
produzindo arte, ela é abstrata, isso nem na universidade é possível. Porque os motivos 
pelos quais uma pessoa se torna um artista atuante, no meio de arte, não estão 
compreendidos dentro de oficina de ordem nenhuma. 

Bia: Às vezes o objetivo nem é tornar o cara um artista, mas abrir algum diálogo, abrir alguma 
repercussão dentro daquele ambiente, mesmo que ele possa seguir em outra carreira, em outra 
profissão, mas às vezes são propostas de pequenos encontros de reflexão, poéticos mesmo, para 
estimular esse campo sensível nas pessoas. 

Romano: Eu acredito nesse diálogo que você fala, mas eu migrei para trabalhar com os anônimos 
da rua, pois acho que naquele instante em que eu faço uma ação na rua eu atinjo mais o cara do 
que fazendo uma aula, uma coisa mais didática. Hoje eu faço ações urbanas. 

E você vê a empolgação das pessoas, uma resposta aos trabalhos na cidade,  eu fiz o Falante em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, agora vou montar o Chapéu Panorâmico, e sempre acho que 
no meu trabalho tem uma outra forma de lidar com os aparelhos, ele ensina melhor do que oficinas 
de tecnologia, quero dizer: não tem essa história de que nunca se produziu tanto e se falou tão 
pouco de si mesmo, por causa da tecnologia... Não, a tecnologia é uma forma de falar de si 
mesmo, você pode ser produtor e não só receptor, isso é um dos ganhos que a gente tem 
hoje, entre outras coisas, é essa generosidade tecnológica do começo do século, onde você faz 
vídeo, você faz som, você edita tudo com um custo muito baixo..  

Bia: E é tudo muito acessível. Todos podem fazer... 

Romano: Eu acredito muito nesse encontro com o anônimo, mas vejo também muitos trabalhos 
que têm um posicionamento muito funcional. Principalmente nesses projetos sociais, mais do que 
na arte.  

Bia: Esse é um ponto em que eu queria chegar, estava até lendo com o grupo de pesquisa um 
texto do Ronaldo Brito onde ele fala da eficácia da arte, que uma das características da arte 
contemporânea é que o artista atual tem uma preocupação de pensar como seria a eficácia da arte 
dentro dessa sociedade. Tenho algumas questões depois para discutir sobre isso, mas esse é um 
ponto importante para a gente pensar, porque ´rola´ realmente essas coisas, o artista entra na 



comunidade, fotografa, registra, filma. Então vai embora e vende muito ´do lado de fora´. Não 
existe nenhuma interação ou contato de fato com aquela realidade. E como aconteceria essa 
relação de maneira honesta para ambos os lados? Como se aproximar de pessoas sem parecer 
que as estamos usando? 

Romano: De repente você vai buscar uma arte fora de você e isto de uma forma muito nova, então 
você tem que se repensar para poder entrar nessa relação de igual pra igual. 

Bia: Tem que tirar todas as suas armaduras e entrar naquelas verdades, né? 

Romano: É. Tem a forma de chegar. Eu acredito em uma igualdade. O trabalho para mim só tem 
valor se tem essa igualdade, entendeu? Então desconfio de qualquer visão que seja de um sujeito 
ocidental, culto e generoso, filmando uma pessoa de uma comunidade que é considerada carente - 
dentro dessa perspectiva você pode pensar no meu trabalho Sample Way of Life* que é realizado 
pelo pessoal do Anil, antes foi São Gonçalo, sem que eu tenha orientado, ensaiado, uma forma 
desinteressada de fazer performance..  

Tem uma questão de interesse também. Existe toda uma cultura popular, como o samba, o rap, o 
hip hop, o funk, que atingiu o funcionamento de um circuito. Que idéia é essa de que a gente vai 
chegar com a arte como se ela fosse um evangelho através de nossas intervenções? Que 
vamos levar reflexão política?... 

Bia: Por isso que eu disse que às vezes o objetivo não é - às vezes não, acho que na grande 
maioria - formar artistas ou não é mudar completamente aquela realidade. Impor nossa visão de 
arte. A arte não transforma todo um contexto. Eu não acredito que a arte vá transformar de uma 
hora pra outros hábitos, costumes e preferências também.  

Romano: Não, não vai transformar, mas a arte só vai fazer isso com essa igualdade. É como o 
Ronald Duarte entra, é como o Fumacê do Descarrego entra. É essa paridade que tem no Rio de 
Janeiro, entende? Não é qualquer trabalho de arte pública, não é qualquer lugar do Brasil hoje que 
tem essa consciência. Tem muita gente trabalhando com comunidades, com coletivos, anônimos, 
mas que vai focar justamente na discussão intelectual, menos do que nessa relação de interação. 

Bia: Algo menos teorizado, às vezes. Aqui no Rio, eu sinto assim: a coisa acontece, mas é pouco 
enquadrado em teorias. É mais no campo do contato, do sensível, do acontecimento. 

Romano: É, do sensível... que é a herança do neo-concreto. Vamos colocar aí a herança dos anos 
1970, do Arthur Barrio... 

Bia: Em ações que eu já tenho pesquisado, por exemplo, em São Paulo e até um pouquinho em 
Minas, em Belo Horizonte, existe realmente uma galera que trabalha junto e que se posiciona como 
ativistas políticos e que realmente estão trabalhando, investigando e focando a produção artística 
dentro dessa questão de mediações com comunidades. Ações diretas em comunidades e não uma 
postura distanciada. Estão entrando de igual para igual, convivendo ali, propondo realmente uma 
vivência, uma troca de verdades e saberes, um sentido dentro daquela história toda. Isso acontece 
com bastante freqüência. E aí eu venho me perguntando: porque que aqui é diferente? Porque que 
aqui eu não vejo com tanta freqüência esses artistas que tenham uma postura mais ativista dentro 
da sociedade, que se preocupam e que tenham um discurso social dentro dessa postura? Eu 
penso muito no trabalho do Ronald, no seu trabalho, no trabalho de toda essa galera que tem um 
viés mais para arte urbana, para as intervenções urbanas, o Guga também muito, estão ali 



dialogando tão diretamente com a rua, dialogando tanto com a sociedade, mas com uma pegada 
final diferenciada. É algo que não se infiltra diretamente. Não os vejo com um perfil voltado para 
uma preocupação social. Não que tenha que ser! Não existe um modelo ou cartilha estabelecida e 
vocês tocam em outras questões de maneira bem forte e consistente. Aqui estou apenas 
contrapondo como exemplo. Então, eu fico me perguntando: O que acontece aqui no Rio? Qual a 
diferença? Quais são as preocupações dos artistas? E talvez seja por aí mesmo: a interação é 
menos verbalizada, é algo que acontece mais fluidamente, mais sem fronteiras, é uma relação 
natural, quase de vizinhos! Talvez é porque realmente conseguem dialogar de igual para igual 
dentro de um contexto desigual. 

Romano: É como fazer parte de uma investigação comum. Essa aproximação se preocupa com a 
igualdade, criar lugares de encontro. E eu acho que existe um grupo, hoje, de pessoas que 
produzem e que querem trabalhar de igual para igual porque já acreditam que existe um saber 
dentro dessas comunidades, anterior a nossa chegada.  

Bia: Buscam esse saber... 

Romano: Eu busco esse saber e valorizo esse saber, então quando eu vou fazer um desfile de 
roupa FAKE do camelódromo e vou trabalhar com as pessoas que usam esse tipo de moda, eu 
não vou utilizá-las dentro de um esquema teatral pré-fixado que eu determinei, elas fazem parte, 
elas são determinantes na produção dessa obra. O meu conhecimento e o deles é importante. É 
como no Chapéu panorâmico*, no jogo da capoeira, eu quero mostrar o ponto de vista de 
dentro, do jogador, ao invés da visão tradicional de fora da roda. 

Bia: Com isso puxamos o que você falou sobre o interesse. Quando o artista chega lá e apresenta 
algo totalmente estrangeiro para as pessoas, totalmente fora do contexto e até tentar buscar esse 
interesse e mostrar que, na concepção dele, aquilo é mais interessante do que ir para casa ver 
novela quando para aquelas pessoas não é, o artista está impondo o seu saber e o que para ele é 
mais relevante. 

Romano: É como você chegar e ensinar pintura do Renascimento num Quilombola, já que a gente 
está falando de comunidade. O cara vai virar pra você e vai falar: “isso daí não representa a minha 
cultura, eu tenho uma história da pintura dentro da minha cultura”. “Ah, mas você não tratou das 
mesmas questões da visualidade e tal”. “Não tudo bem, eu não tratei, mas também não me 
interessa, a minha cultura tem a sua própria filosofia, eu quero produzir a partir daí”. Então essa é 
uma questão séria. Porque que ele tem que estudar a pintura do Renascimento? Agora, isso não 
significa que ele não tenha potência. Ele tem uma potência enorme, tem sensibilidade para 
perceber uma intervenção urbana, pois aquilo fala a linguagem dele. É isso. Isso aí tem que se dar 
num ambiente de igualdade e eu acho que isso está muito difícil, o que a gente vê, em geral, é 
uma forma muito antiga de aproximação. Que não dá conta do problema de produzir um 
ambiente de igualdade. Qual a diferença do cara que entra no museu hoje, no Palácio 
Imperial ou no Banco do Brasil e o cara que você vai visitar na comunidade? É quase 
nenhuma. O aprendizado de arte no ensino médio e as instituições que a gente tem são muito 
fracos em cidades grandes, imagina nas cidades pequenas. Se você conhecer a realidade do 
Brasil, você vai ver que a diferença é mínima, não existe muito mais cultura no público que visita 
uma exposição no Banco do Brasil por acaso, e anda por acaso olhando pras paredes e não gasta 
nem um minuto pra olhar cada obra do que um cara que você encontra quando vai fazer uma 
oficina no interior da Amazônia. O que interessa é a sagacidade do cara em perceber aquela 
movimentação que você está fazendo. Nisso o Arthur Leandro lá na Amazônia é um mestre! 



Porque você vê como o Arthur, como ele conhece perfeitamente aquela linguagem e aquela 
sensualidade toda do mundo caboclo lá da Amazônia, ele consegue arregimentar várias pessoas 
para fazer as obras dele, trabalhar com ele e interage com aquilo e é sempre num momento em 
que ele e aquelas pessoas têm o mesmo conhecimento, atuando dentro de uma dinâmica, não é 
um conhecimento de um cara que vem de fora e vai fazer...  

Bia: Que se utiliza de pessoas em seus trabalhos. Mas também pode ocorrer que os artistas 
realizem realmente um trabalho em conjunto com essas pessoas e que não seja dessa maneira. 
Na verdade a aproximação, a interação e a vivência criam uma relação de contato com aquela obra 
também... 

Romano: É de igualdade... 

Bia: De igualdade. E que as pessoas não estejam sendo usadas para isso. Elas são co-autoras do 
trabalho. 

Romano: Eu também acho, eu acho que é possível sim. 

Bia: A partir de uma aproximação na qual o artista chega a um lugar buscando a conversa e a 
troca, não chega só no primeiro dia, olha para tudo e, “Eu quero fazer um negócio aqui e vamos lá, 
vocês vão participar dessa maneira e depois eu vou dizer que eu vim aqui e fiz um trabalho junto 
com a comunidade”. Tem essa diferença. Mas tem também o cara que vai lá e que convive e tem o 
interesse de conhecer a história local, de saber com quem ele vai trabalhar para assim convidá-los. 
Quer ouvir também, mais do que falar. Está aberto mais para receber do que para passar. Existem 
esses dois casos, ou não? 

Romano: Claro, claro, eu acho que é possível e tem exemplos, mas eu tenho visto mais trabalhos 
de mapeamento, documentação, de entrevistas etc. 

Bia: Esses trabalhos se tornam chatos, enfadonhos, né? 

Romano: Porque fica um ar de manipulação. Agora que é claro que tem outras maneiras de fazer e 
a arte está aí se reinventando para provar isso.  Justamente a nossa questão é ter percebido que o 
nosso conhecimento não é o único. Você toca quando a sua dinâmica entra por dentro da 
dinâmica de quem percebe, é transversal à dinâmica dele e aí você não está tratando mais 
de alta cultura, baixa cultura, você está falando de potência, você tem potência, ele tem 
potência. Se o seu trabalho atravessar a vida dele, ele vai entrar no seu trabalho. 

Bia: São trocas diretas. 

Romano: É isso. Troca direta. 

Bia: Para terminar, queria que você falasse um pouquinho de como você vê seu  trabalho de 
intervenção urbana hoje? 

Romano: O que tem a ver dessa questão da periferia, é que a periferia hoje está no centro, você 
não tem que de deslocar, não é indo a determinada localidade física, geográfica que você vai 
atingir a periferia, mas no diálogo com a potência desses caras. Eu acho que a gente tem essa 
questão muito clara, hoje, no Brasil, uma das coisas mais criativas e inovadoras é a cultura 
dessa periferia, e a mídia, o capital, os artistas e os intelectuais percebem essa potência e se 



apropriam disso transformando isso em metalinguagem. É a vida como medium, é a vida como 
meio para você colocar o seu trabalho. 

 

 

 

 


