
Nome do artista:
Renato Ren

Ano de nascimento. Local de nascimento e onde trabalha:
1984, São Paulo. Atuante na região da Grande Vitória.

Palavras de conexão:
polícia – comunidade – farol – lei – favela – vivência – negritude – liberdade – viatura –
graffiti – picho – muro – tráfico – comando – subida – entrada – cotidiano – periferia –
território - regras

Apresentação do coletivo/artista:
Renato Ren é um artista plástico nascido em São Paulo, em 1984. No ano de 2000
mudou-se para o Espírito Santo junto com sua família. Renato é graduado em Artes
Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo desde 2018 e iniciou sua caminhada
no meio artístico através do graffiti e das intervenções urbanas em 2001.

Título da obra:
Apague os Farol

Ano da obra:
2020

Apresentação da obra:
A obra é apresentada no formato de pintura e graffiti sobre uma tela de dimensão
130cmx80cm, onde, na parte superior, é feito um padrão nas cores amarela, azul e
branca, que retratam as cores da viatura da polícia militar do Estado. Na parte inferior
é feito o graffiti com os dizeres “Apague os Farol” e “PJL” – que significa paz, justiça e
liberdade – , que são frequentemente encontrados na entrada de comunidades.



Proposição educativa:
A violência no país tem aumentado consideravelmente, mas não só no lado do crime.
Infelizmente as instituições policiais vêm se comportando de maneira agressiva e
abusiva, que são constantemente anunciadas nos jornais e causam cada vez mais a
revolta da população. A partir da análise da obra, os estudantes deverão dialogar sobre
os tipos de repressão e violência (policial ou relacionado ao crime) que os mesmos já
vivenciaram e experiências de conhecidos/terceiros que passaram por essas situações
e a partir disso propor formas de melhorar esse quadro, além de fazer um
desenho/pintura ou outra manifestação artística que retrate como eles vêem cada um
dos lados.

Veja também:
O artista também se encontra no Instagram e disponibiliza vários de seus trabalhos
para visualização.
https://instagram.com/renato_ren?igshid=1cwpnhjlzut00

Links:
https://www.renatoren.com/obras
https://www.flickr.com/photos/renatoren/
Referências:
https://www.instagram.com/p/CCqu8FbjrWA/?igshid=1q7oejs6v0ux6
https://www.renatoren.com/obras/apague-os-farol
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Educativo elaborado por:
Lara Rosa Julio de Carvalho

Ano:
2021

Parceria:
GAP / Disciplina de Ensino da Arte em Espaços Não Formais, ministrada pela Profa. Dra.
Adriana Magro (CE-UFES).


