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OS DEGREDADOS FILHOS DA ARTE:  

um estudo sobre o midiativismo insurgente proposto pelo  

Coletivo Salve Rainha1 

Jader Cleiton Damasceno Oliveira2 

 
RESUMO: Este artigo visa pensar o movimento organizado pelo Coletivo Salve Rainha na 
capital piauiense, como uma plataforma midiativista e mecanismo de auto-organização 
promovido por artivistas organizado em práticas colaborativas. O estudo parte da 
compreensão de uma comunicação híbrida. Para tanto, optou-se por realizar uma pesquisa 
com viés material histórico em uma abordagem qualitativa a fim de analisar o movimento 
coletivo que assume características de uma práxis contemporânea, midiativista e contra-
hegemônico, ao mesmo passo que reconfiguram os espaços físicos e sentimentais de Teresina. 
Palavras-chaves: Mídiativismo. Artivismo. Coletivo Político. Jornalismo. Coletivo Salve 
Rainha.  
 

INTRODUÇÃO 

Praticar uma comunicação engajada, atraente e não agressiva é, e sempre foi, o desafio de 

quem se dispõem a pensar o tempo presente (FRANCISCATO, 2005) por meio do jornalismo 

e/ou outros meios de difusão de conhecimento. Os avanços nas comunicações e tecnologias 

nos provocam e faz pensar uma práxis sistemática e contínua de novos saberes na tentativa de 

estabelecer um quadro de memória capaz de congelar o tempo enquanto acontecimento na 

direção de um ideal de memória estabelecido como arcabouço prático das nossas experiências 

individuais e coletivas. Esse desafio proposto à comunicação torna-se mais complexa quando 

atravessado por outras estruturas sociais que andam tão rápido quanto; é o caso da cultura. 

Essa que é o estado permanente de insurgência às coisas estáticas. Como nos faz pensar Hall 

(1992, p.48) ao nos provocarsobre o conceito de identidade nacional: "(...) na verdade, as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação." Paralelamente a essa ideia é que pensamos a 
                                                 
1Trabalho apresentado no GT1: Mídia, Políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano.  
2Jader C. Damasceno de Oliveira é Jornalista, Especialista em Telejornalismo, Convergência de Mídias e 
mestrando do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da UFPI. 
 http://lattes.cnpq.br/2450207510333047 
Mestrando do PPGCOM/UFPI. E-mail: srjdamasceno@gmail.com 
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comunicação como instrumento de transformação e produto da mesma a cultura entendida 

como "tudo que o ser humano elabora e produz simbólica e materialmente falando” 

(BOTELHO, 2001, p.3). 

O que conhecemos como comunicação tradicional tem dado espaço a outro modelo de pensar 

o mundo. Um modelo híbrido que se afeta e é afetado. Como coloca a professora Shara Jane 

Holanda, bem nas primeiras páginas do seu trabalho, sobre essa urgência na troca de saberes e 

afetos capazes de transformar realidades, que sente como "um outro modo de conhecer – um 

saber sensível" que chega veloz repleto de desdobramentos práticos, teóricos e linguísticos." 

(2004, p.12)  

Essa nova estrutura a ser conhecida, decodificada e formada é percebida como um corpo 

estranho, mas como todos os corpos estranhos, ela é um misto de repulsa e atração, resultante 

de uma insuficiência de conceitual prática capaz de decifrar o tempo flutuante (Bauman, 

2005) em que nos encontramos.  

Na contramão dos modelos tradicionais e monocetrados de comunicação, como as TVs e 

Rádio – espaços de pouco ou nenhum diálogo onde a mensagem é vertical e centrada em 

modelos hegemônicos – é que insurgem movimentos colaborativos nas redes de internet, 

dispostos a pensar não apenas a comunicação, mas também a relação dessa com os sujeitos e 

espaços na qual está inserida.  

É na esteira desse tempo que nos é contemporâneo, que se torna imperativo a construção 

desse artigo. Pesquisar o Coletivo Salve Rainha como um fenômeno midiativista é pensar o 

nosso tempo em uma perspectiva ousada, plural, horizontal, transformadora e coletiva, pois 

como cantava Tom: "é impossível ser feliz sozinho". 

 

UM COLETIVO DE DEGREDADOS 

O Coletivo Salve Rainha tem sua origem embrionária na 1ª Mostra Internacional de Cinema – 

Parada de Abril, que foi realizada entre os dias 9 e 12 de abril de 2014. Durante esses dias, o 

Café Sobrenatural idealizado pelo jornalista e produtor cultural Francisco das Chagas de 

Araújo Costa Jr., teve seu projeto experimental funcionando enquanto um lounge de comidas 

e bebidas regionais; o cardápio contava ainda com atrações locais e artes plásticas. Nesse 
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panorama, o projeto Salve Rainha começava seus trabalhos congregando gastronomia, música 

e arte, provocando uma ruptura com o que se conhecia até então.  

Ainda em julho e agosto de 2014, a “Cozinha Experimental”, foi convidada a incluir-se na 

construção de outros eventos, entre eles a I Mostra Transviada de Cinema e a apresentação do 

espetáculo paranaense FOLE; que aconteceram no espaço “Galpão do Dirceu”, zona norte da 

cidade. 

Nesse primeiro momento, o projeto do Salve Rainha Café Sobrenatural havia participado de 

eventos que se assemelhavam à sua proposta de unir várias formas de artes, numa mesma 

imersão cultural, gastronômica, sonora e plástica. 

Durante todo o período entre e pós os eventos citados, as pesquisas continuaram a ser 

produzidas pelos colaboradores do coletivo, estendendo-se para a análise do mercado e 

produção de arte em Teresina. Desenvolvendo assim, o que chamaram de Tecnologia Social3 

e que mais tarde faria parte do conceito constantemente verbalizado por todo o coletivo. O 

Salve Rainha começava a ganhar forma como uma “Tecnologia Social de Valorização do 

Patrimônio Cultural de Teresina”.  

A primeira iniciativa com esse conceito foi a intervenção/ocupação dos “Ensaios da 

Primavera” que ocorreu na antiga sede da Fundação Nacional do Humor, localizada na Praça 

Ocílio Lago (Figura 1), zona Leste de Teresina. Essa temporada foi construída por quatro 

eventos inteiramente gratuitos, que aconteceram aos domingos de setembro de 2014.  Já bem 

no início, o Coletivo apresentava marcas de uma arte urbana contestadora e underground 

construída coletivamente, assim como os movimentos de críticapós-guerra e fordista do 

século XX, que descentralizou a comunicação, as artes e os espaços. (Mesquita, p.51) 

 

                                                 
3Tecnologias Sociais (TS) são aquelas técnicas, materiais e procedimentos metodológicos testados, validados e 
com impacto social comprovado, criados a partir de necessidades sociais, com o fim de solucionar um problema 
social. Uma tecnologia social sempre considera as realidades sociais locais e está, de forma geral, associada a 
formas de organização coletiva, representando soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida 
(Lassance Jr.; Pedreira, 2004). 
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Figura 1 - Pôster Digital e o primeiro ensaio fotográfico do Coletivo 

 
Fonte: https://www.facebook.com/salverainhacafe . Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

Segundo a pesquisadora e assessora do Coletivo Salve Rainha, Camila Fortes (2015), a 

inquietação e a construção coletiva eram grandes norteadores do Coletivo, que se utilizava das 

redes sociais para promover seus levantes dominicais. O que era um evento de um grupo 

acanhado passa a ser um acontecimento capaz de mover as estruturas da capital: 

O projeto do Salve Rainha Café Sobrenatural surgiu com um grupo de 
pesquisadores e estudantes de várias áreas, que tinham em comum a 
idealização de um espaço capaz de congregar diversas manifestações 
artísticas, entre elas, música, gastronomia, literatura e artes visuais e do 
corpo, bem como viabilizar o acesso gratuito de diversos públicos - tudo 
acontecendo aos domingos. O intento era uma programação recheada de 
cores, sabores e atrações, como possível gerador de novos hábitos em ocupar 
espaços públicos coletivamente. (Fortes, 2015) 

Após os ensaios de primavera, o Coletivo participou de muitos outros eventos e construiu uma 

rede física e afetiva por onde passa. Como ferramenta de comunicação e ação extra 

institucional, o Coletivo tinha as redes sociais Instagram (Figura 2) e Facebook (Figura 3) 

como as principais plataformas de divulgação das atuações realizadas. Plataformas digitais 

gratuitas destinadas com foco à imagem, vídeos e textos;atualmente,cerca de 4 anos depoisdo 

encerramento temporário dos trabalhos, após a perda trágica de dois membros - sendo um 

deles o idealizador -e sua 1ª Bienal, que ocorreu em setembro de 2016, o Salve Rainha conta 

com o número de 18.649 seguidores na plataforma Facebook e 18.5 mil seguidores na rede 

social Instagram. 
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Figura 2 - Perfil do Instagram    Figura 3 - Perfil do Facebook 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

O coletivo organizava-se por temporadas, divididas por domingos, e ganhavam nomes de 

Rainhas. Francisco das Chagas Jr, idealizador do coletivo, em entrevista à TV Assembleia, em 

2014, fala sobre as ideias das Rainhas: “O Salve Rainha: café Sobrenatural, então as rainhas 

são os temas para os artistas desenvolverem os trabalhos, as bandas e DJs também escolherem 

o set. Então é um afazer bem aleatório, mas que agente acaba ganhando com esse trabalho.” 

As intervenções pela cidade eram escolhidas depois de uma pesquisa historiográfica. Essa 

ocupação não linear dos espaços fazia com que lugares de sombra esquecidos cidade 

ganhassem estrutura e vida aos domingos. A ação era montada de maneira nômade em todos 

finais de semana da temporada e funcionavam das 16:00 às 23:00h. composta sempre por 

quatro eixos. O primeiro era o “Bar”, local destinado à venda de bebidas e comidas 

produzidas pelo coletivo de modo a manter os trabalhos e ações extras, temporadas. O 

segundo eixo era o “Palco”; espaço destinado a apresentações musicais e performances, um 

ambiente de celebração do som autoral piauiense. O terceiro abrigava a “Feira”, local 

dedicado ao fomento da economia solidária, ocupado por feirantes, e auxiliava na divulgação 

de produtos, artesanatos e culinária dos pequenos produtores locais. O eixo quatro propunha a 

construção de uma "Galeria"rotativa; era uma galeria de arte aberta onde artistas, obras e 

públicos pudessem ter um contato acessível e com troca humanitária de afeto entre 

expositores e visitantes. A Galeria abrigou artistas de vários segmentos e ideais criativos. 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

103 

Em um espaço de tempo relativamente curto, as ocupações promovidas pelo coletivo 

realizaram 11 temporadas regulares e 06 especiais; o projeto oportunizou palco para 262 

atrações musicais e performances; 404 galeristas/expositores e 533 feirantes que se organizam 

entre microempreendedores, vendedores temporários e aventureirosà procura de uma renda 

extra.  Além de ressignificar e revitalizar espaços urbanos esquecidos ou subutilizados da 

cidade, como o vão da ponte Juscelino Kubtschek4e o Calçadão da Rua Simplício Mendes5. 

A cidade está ocupada. Corpos. Ações. Forças. Gestos. Coletivos. Uma 
multiplicidade infinita de possibilidades singulares constituindo a cidade em 
processo. Todos os produtores de arte re-inventando, re-existindo na/a 
cidade, ocupando e criando atuais potências de vida em seus espaços 
públicos, em suas veias e vias expostas ao sol. (PIRES, 2007, p.12) 

A essa altura, o Salve Rainha já desempenhava a ação de equipamentos coletivos defendido 

por Guattari e Rolnik (1996, p.128). A Tecnologia social do Salve Rainha funcionava como 

uma bússola, um norte para refletir uma outra cidade e outros modelos de organização 

social.  Ali, naquelas ruas cansadas do centro - que diariamente ganham mais um 

estacionamento - e nos vãos de sombras vazias entre o centro e as periferias; tudo era poesia. 

O lixo transformava-se em reuso, o plástico flutuava água-viva e os barquinhos de papel cheio 

de números levavam na proa a disposição para mudar o mundo. Um convite apensar um 

tempocontemporâneo sobrenatural.  

 

Uma breve contextualização do Artivismo e o Mídiativismo 

Como ponto de partida para a compreensão do termo artivismo o ideal seria entender a sua 

etimologia para em seguida compor um panorama sobre o mesmo.  

Em vista do seu tensionamento epistemológico apresentaremos três conceitualizações com 

recortes espaciais e temporais distintos, de modo a ampliar o corpo conceitual desse 

fenômeno. Para Laura Baigorri (2003, p. 02) o termo artivista "é estabelecido, o neologismo 

surge das palavras arte e ativismo e, teoricamente, é usado para se referir a obras que 

participam de ambos os interesses.”  

                                                 
4 Ponte Juscelino Kubitschek ganha novas faixas e praça cultural 
https://www.portalodia.com/noticias/teresina/ponte-juscelino-kubitschek-ganha-novas-faixas-e-praca-cultural-
303983.html 
5 Centro de Teresina ganha espaços para lazer e descanso. Confira! 
 https://revistadireitohoje.com.br/centro-de-teresina-ganha-espacos-para-lazer-e-descanso-confira/ 
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Ainda seguindo esse raciocínio, Juliana Monachesi (2003) em seu artigo para a Folha de São 

Paulo intitulado "A explosão do a(r)tivismo nos apresenta o temo como sendo de caráter anti-

institucional, articulação em grupos que busca espaços independentes para expor trabalhos e 

produção de natureza política e crítica e que lembra um revival da arte brasileira dos anos 60 e 

70; período marcado por nomes como Hélio Oiticica, Barrio e Cildo Meireles e sua arte de 

guerrilha.   

Aprofundando a definição Mesquita (2008, p. 48) sugere que o artivismo seja "um projeto de 

cooperação e de um paradigma estético-político que canaliza as competências artísticas para 

intervir no centro da própria situação social e política de seu tempo histórico". Para o autor 

esse sujeito artivista não se apresenta mais apenas com discurso de “a arte é a minha política”, 

visto que tanto o papel de artista quanto do ativista não podem ser dissociados, pois são uma 

unidade. Ele prossegue:  

Os campos da arte e do ativismo produzem experiências distintas, 
finalidades e processos que são particulares em seus meios de atuação. Mas, 
ao se aproximarem, ao lançarem estratégias de ação que buscam enfrentar os 
problemas e os mecanismos de controle que penetram na vida 
contemporânea – e que agem sobre os nossos corpos e subjetividades – as 
qualidades mais potentes de ambos podem agrupar- se, criando experiências 
como um protesto coletivo, assim como uma rebelião em massa, uma 
agitação livre ou formas micropolíticas de resistência. (Mesquita 2008, p. 
50) 

Já o termo midiativismo, no que lhe concerne, frequentemente é contextualizado como um 

"ativismo midiático, mídia alternativa e/ou mídia livre e radical. Assim como o artivismo, ela 

é um binômio, um neologismo que propõe uma aglutinação conceitual estética entre mídias, 

aparelhos/dispositivos tecnológicos e ativistas. (BRAIGHI e CÂMARA. 2008) 

Tanto o midiativismo e a midiativista necessitam de uma análise mais cuidadosa por possuir 

muitas camadas entre a ideia e a prática. Se pensarmos essa ação como um medicamento, ela 

deve ser examinada na dosagem entre o antídoto e veneno.  

Midiativismo só se faz com midiativistas, sujeitos portadores de uma 
vontade solidária, que empreendem ações diretas transgressivas e 
intencionais, e veem as próprias capacidades de intervenção social, antes 
localizadas, sendo potencializadas. Isso, por meio de um registro midiático 
que visa necessariamente amplificar conhecimento, espraiar informação, 
marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. 
(BRAIGHI; CÂMARA, 2008, p. 36) 
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O objetivo das ações práticas, tanto do artivista quanto do midiativista, são capazes de 

provocar mudanças sociais concretas e, no mesmo ritmo, podem promover o benefício 

comum em práxis (Engels, 1978); práxis essa que mantenha a teoria e a práticas alinhadas 

entre si e a realidade palpável. 

 

A dissolução das distâncias  

Posteriormente à revolução desenvolvida pela rede mundial de computadores e a internet, fica 

claro o desenrolar das ações de ativistas e artistas que estão em fluxo. Para Mesquita (2008) 

esse movimento é natural e orgânico, em virtude das transformações sociais provocadas pelos 

avanços tecnológicos, principalmente nas duas primeiras décadas do século XXI. Elenos 

sugere pensar esse modelo de ação como coletiva livre: 

Afiliações diversificadas entre artistas, geeks (indivíduos ligados à cultura 
tecnológica), comunidades de software livre e ativistas têm despertado 
outras teorizações sobre as recentes formas de produção coletiva, como o 
conceito de “livre cooperação”, proposto pelo teórico alemão Christoph 
Spehr. (MESQUITA 2008, p. 61) 

Esse modelo híbrido de pensar o mundo em rede pode ganhar inclusive outras ramificações, 

como nos apresenta Baigorri (2003, p.2). A palavra hacktivismo é uma dessas muitas 

ramificações; correspondendo ao "neologismo derivado das palavras hacking e ativismo, cuja 

implementação está irremediavelmente ligada à internet, e seus praticantes podem ser 

definidos como hackers que realizam atos políticos de sabotagem"  

Outro termo que tem ganhado espaço é o art. hacktivismo, que tem como "principal linha de 

trabalho questionar e atacar a comercialização de arte e arte líquida a partir de projetos de 

simulação (Baigorri, 2003)."  

O que todas elas têm em comum? Todas se utilizam da internet e dispositivos para a 

ampliação do discurso sobre o seu tempo. É uma ocupação que sugere aproximar as pessoas 

da sua natureza coletiva por meio da apropriação e tomada de consciência de dentro para fora 

da máquina. O midiativismo pode ser uma ação individual ou propor muitos arranjos 

estruturais. No caso específico do coletivo Salve Rainha, a ocupação é resultado da 

aglutinação de interesses particulares e solidários que se agrupam em torno de uma ação 

maior, tornando-se um movimento coletivo.  
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Aqueles que agem e lutam deixaram de ser representados, seja por um 
partido ou um sindicato que se arrogaria o direito de ser a consciência deles. 
Quem fala e age? Sempre uma multiplicidade, mesmo que seja na pessoa 
que fala ou age. Nós somos todos pequenos grupos. Não existe mais 
representação, só existe ação: ação de teoria, ação de prática em relações de 
revezamento ou rede. (BITTERNCOURT 2014, p. 53) 

O Coletivo Salve Rainha, assim como outros coletivos espalhados pelo Brasil,  utilizou-se das 

mídas de espalhamento(Bittencourt, 2014) para construir um local de fala genuíno a favor da 

conservação do patrimônio e arte. O grupo de artivistas e pesquisadores nos instiga pensar o 

impacto desse desferolhar social promovida pela arteducação dentro da internet e dispositivos 

movéis. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado nesse trabalho tem por fundamento o método materialismo histórico-

dialético pensado por Friedrich Engels (1890) na tentativa de fugir das abstrações que cercam 

o imaginário popular sobre as ações do coletivo sobrenatural e provocar um mergulho na 

teoria/ação produtora de sentido e transformações práticas no corpo social: 

(...) o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da 
vida real. Mais do que isso, nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, 
se alguém distorce isto afirmando que o fator econômico é 
o único determinante, ele transforma esta proposição em algo abstrato, sem 
sentido e em uma frase vazia. As condições econômicas são a infra-estrutura, 
a base, mas vários outros vetores da superestrutura (formas políticas da luta 
de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe 
vitoriosa após a batalha, etc., (ENGELS, F. Letters on Historical 
Materialism. To Joseph Bloch 1890, p.760) 

A ferramenta de trabalho é a análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977) por abrigar 

instrumentos capazes de conceitualizar as ações do coletivo dentro das mídias: 

(...) visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 
Laurence. 2008, p. 33) 
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ANÁLISE 

As ferramentas principais de comunicação escolhida pelo Coletivo Sobrenatural Salve Rainha 

sempre foram as redes sociais,e é através delas que será proposto essa análise e como as ações 

tiveram resposta práticas para a cidade de Teresina. Entre as muitas ocupações foram 

escolhidas duas para exemplificar o impacto da construção coletiva colaborativa proposta 

nessa iniciativa de insurgência contemporânea.   

A primeira delas é a ocupação do antigo prédio da câmara municipal, o edifício foi construído 

na década de 1920 e, antes de abrigar o Poder Legislativo da capital, funcionou como banco. 

O Coletivo fez a sua primeira ocupação no espaço abandonado logo depois dos ensaios de 

domingos na rua Simplício Mendes, durante a programação do B-R-O BRÓ CULTURAL, em 

dezembro de 2014. 

No ano seguinte, mais precisamente em 1 de fevereiro de 2015, em parceria com a Prefeitura 

de Teresina e SINDLOJAS-PI, o Salve Rainha Café Sobrenatural já se estruturando enquanto 

coletivo, formado por um grupo de artistas e pesquisadores que atuam de forma conjunta e 

não hierárquica (PAIM, 2007, p. 02) realizou os Ensaios de Carnaval (Figura 4). Essa 

Temporada é pensada enquanto um Complexo Cultural formado pela Rua Climatizada, Praça 

Barão Rio Branco e o prédio da antiga sede da Câmara Municipal, cujos registros em livro ata 

contabilizou 1739 assinaturas de visitações na galeria chamada de Câmara de Instalações 

(Figura 5). A proposta do Coletivo nesse momento era abrir um debate sobreressignificar a 

Câmara enquanto um espaço destinado às artes, transformando o prédio no Museu da Imagem 

e do Som e Pinacoteca do Piauí. Posteriormente, em setembro de 2015 o coletivo volta a 

ocupar o prédio com os ensaios de Primavera (Figura 6).  

A ocupação a antiga sede é dividida em quatro domingos e suas respectivas Rainhas, sendo 

elas: Rainha da Floresta (06.09), Rainha Louca (13.09), Rainha dos Heróis (20.09) e Rainha 

do Sol (27.09). Nessa última Rainha da Temporada, o Coletivo fez mais uma das suas 

intervenções diretas, a arrecadação de alimentos não-perecíveis, com o intuito de doar para o 

projeto social Recriar. 
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Mais tarde, em 2019, a Prefeitura Municipal anuncia o início as obras do Museu da Imagem e 

do Som (MIS) e Pinacoteca de Teresina, com um investimento total de cerca de R$ 

5.175,572,316.  

Figura 4 - Pôster de lançamento da temporada de carnaval. 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

                                                 
6Antiga Câmara Municipal vai ser reformada para receber Museu da Imagem e do Som 
Disponível em: <https://sema.pmt.pi.gov.br/2015/03/23/antiga-camara-municipal-vai-ser-reformada-para-
receber-museu-da-imagem-e-do-som/>. Acesso em 10 de janeiro de 2021. 
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Figura 5 - Publicação como a programação da Câmara Instalação 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

Figura 6 - Publicação de abertura da Temporada. 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 
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Figura 7 - Imagem do espaço palco. 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

Figura 8 - Publicação da Prefeitura sobre Início das obras 

 

Fonte:  Site da Prefeitura Municipal de Teresina..Acesso em: 10 jan. 2021. 

 

A segunda análise diz respeito à ocupação do vão da Ponte JK (Figura 9). Essa ocupação 

aconteceu em dois momentos: o primeiro deles deu-se em abril de 2015. O ensaio daquele 

momento era o de outono fazendo referênciaà estação do ano, sendo um convite de como 

pensar a cidade coletivamente (Figura 10).  
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Figura 9 - Publicação sobre a chegada da primeira rainha da temporada.  
A Rainha da Guerra era um levante a ocupação e resistência dos movimentos de arte. 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

Figura 10 - Chamada pública para galeria e palco. 

 

Fonte:  imagens retiradas da internet. Acesso em: 28 jan. 2021. 

 

Como a prédio da antiga câmara o coletivo fez duas intervenções embaixo da ponte Juscelino 

Kubitschek. Dessa vez com mais musculatura, o coletivo ganha destaque nos veículos de 

imprensa da capital (Figura 11).  Em maio de 2016 o Salve Rainha promove os Ensaios de 

Outono (Figura 12). 
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Figura 11 - Publicação do dia 29 de abril do Jornal O Dia 

 

Fonte:  imagens de internet. Acesso em: 29 jan. 2021. 

 

Figura 12 - Primeiro ensaio fotográfico da temporada de outono de 2016. 

 

Fonte:  imagens de internet. Acesso em: 29 jan. 2021. 

 

As duas intervenções do coletivo no vão da ponte que liga Teresina a sua principal artéria - 

Avenida Frei Serafim- fez o poder público olhar o espaço como um local habitável de vida, 

projetando uma praça7destinada à realização de eventos culturais (Figura 13). 

 

                                                 
7Praça cultural é inaugurada e recebe nome de Júnior do Salve Rainha. Disponível em: 
https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/08/14/praca-cultural-e-inaugurada-e-recebe-nome-de-junior-do-
salve-rainha/ 
<https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/08/14/praca-cultural-e-inaugurada-e-recebe-nome-de-junior-do-
salve-rainha/> Acesso em 10 de janeiro de 2021. 
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Figura 13 - Publicação do dia 29 de abril do Jornal O Dia 

 

Fonte:  imagens de internet. Acesso em: 29 jan. 2021. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que podemos observar ao final desse artigo é a personificação dos conceitos de artivismo de 

Baigorri (2003) e Mesquita (2008) para ações diretas de intervenção e transformação social 

por meio da arte coletiva em paralelo a uma apropriação consciente dos mecanismos 

disponíveis nas plataformas de mídia instantânea e os dispositivos móveis. 

O que o Coletivo Salve Rainha propôs em seu curto período de atuação foi de tal envergadura 

conceitual-prática que de fato modificou o espaço físico e estético da cidade. Assim sendo, o 

Coletivo produziu uma linguagem própria de articular política, ideia e ação. Esse método 

replicável de pensar a cidade por meio da arte é um código a ser pensado como "linguagem 

política" (HUNT, p. 22), capaz de produzir tanto o senso de comunidade quanto estabelecer 

no campo social cultural uma ação viva para além do cistema.  

Como pensa Monachesi (2003) “Há uma intencionalidade que sugere que a lógica da 

identidade (individual) é superada pela lógica da identificação (coletiva).” O que se pretende 

com esse texto é criar uma fissura capaz de abrigar nela uma outra possibilidade de pensar a 

cidade; em outro sentido, promover material de pesquisa e o apoio na elaboração de 
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movimentos coletivos como o Salve Rainha, visto ser possível e reaplicável. Um novo projeto 

de país requer pensar um modelo orgânicode cidade onde sujeitos e espaços estejam em 

harmonia. Que a vida de cada indivíduo desse urbano e da mata seja doce e a esperança no 

projeto coletivo, SALVE! 
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