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Guilherme Kid

Mato um dragão por dia, 2021. 

Acrílica sobre tela, 60x80 cm.

    São Jorge padroeiro, símbolo de fé e luta. É por meio da imagem do santo guerreiro, que 
venho aqui falar sobre diversas pessoas que assim como Jorge, lutam e lutam. Longe desse 
papo de romantização aí que fazem sobre a nossa luta, a luta do povo. Mas sim sobre o 
nosso poder de estar resistindo a um sistema tão sujo e assassino que habita nesse Brasil. 
Bem, eu sei que falar de luta nesse país é algo muito complexo, porque esse país não tem 
um problema, ele tem vários e vários! Portanto, são tantas lutas, tantos fronts, que acho 
que às vezes fica até difícil de falar. Mas o que realmente quero dizer, é que somos milhões 
e milhões que matam um dragão por dia!

Salve Jorge!
@guilherme_kid
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Leandro e Silva

Novena a São José Operário para 
conseguir emprego, 2019-2022

Performance

Nascido e criado na cidade de Volta Redonda, hoje morador do Rio de Janeiro. Foi na 
graduação, em cinema, que comecei a formular uma produção artística focada na questão 
do trabalho, que se estende, atualmente, na minha pesquisa de mestrado (PPGAV-UFRJ). 
Desde então, coleto fuligens, futuco documentos de toda ordem e promovo e registro 
ações de movimentos populares com o objetivo de edificar e disputar a memória dos tra-
balhadores da região Sul Fluminense por meio da arte.
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Novena a São José Operário para conseguir emprego

Ó meu querido santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através 
do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.

Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não.
Que eu tenha a disposição de santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Naza-

ré, a força de Santo Antônio.
Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.

Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela 
violência, pela falta de trabalho e dê esperança no domingo da ressurreição.

Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixei sem o pão de cada dia e 
sem perspectiva de um novo dia para minha família.

Por Cristo Senhor nosso.
Amém.

Rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria durante 9 dias e fazer o pedido.

A performance consiste na distribuição de santinhos do padroeiro dos trabalhadores, o 
São José Operário. No entanto, no lugar do Santo, reservo um espaço para que as pessoas 
o recebam possam participar - colando uma foto 3x4, a intenção é promover a dessa-
cralização do santo, que é agora lido como uma representação dos trabalhadores, dessa
maneira, aquele que antes recorria ao santo, agora recorre à própria potência dos e das
trabalhadores/as.

E-mail: leandropms91@gmail.com
@m.e.i.s_domundounivos
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