
O TRÁGICO EXÍLIO DE TRÊS URUBUS NA BIENAL DE SÃO PAULO 
 
 

 
 
Três urubus-de-cabeça-amarela (da espécie Cathartes burrovianus) estão confinados em uma 
instalação “de arte”, do artista plástico Nuno Ramos, na vigésima nona Bienal de São Paulo, no 
prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Apesar dos sinais de abusos aos animais, e dos 
inúmeros protestos e pedidos de apuração da situação por parte do movimento de proteção animal, 
as aves permanecem no local e a idéia é mantê-las até dezembro. O ambientalista e vereador 
Roberto Tripoli (PV-SP) também recorreu à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município, 
que tem uma Divisão de Fauna; ao Ibama-SP; e à Delegacia de Meio Ambiente, solicitando 
providências. Até agora, o que se sabe vem somente de notícias das mídias, a última delas dando 
conta que a polícia civil solicitou uma perícia sobre as condições dos animais, mas o laudo demora 
pelo menos um mês para ser emitido.  
 
A instalação denominada BANDEIRA BRANCA fica no grande vão central do prédio da Bienal, onde 
foi improvisado um recinto limitado por telas pretas. Dentro do espaço de grande extensão e altura, 
existem três construções, com alturas variáveis e formatos que, propositalmente, dificultam o pouso 
das aves, terminando cada uma por uma caixa acústica de vidro transparente, com muitos alto-
falantes. Essas caixas são envolvidas por tela preta e sobre cada caixa existe uma torre que termina 
numa pequena plataforma redonda, plana. Os urubus permanecem quase o tempo todo sobre uma 
das instalações, o que se pode ver pelo volume de fezes brancas. Inclusive, na pequena plataforma, 
onde dois deles permanecem a maior parte do tempo, o volume de fezes já é grande e as aves 
normalmente ficam com o peito apoiado na sujeira. Um dos animais permanece abaixo, na caixa 
acústica, talvez porque não caibam os três na mesma torre. O urubu que permanece na caixa 
acústica, também fica boa parte do tempo deitado, mas às vezes levanta vôo. Os três podem voar. 
 
Segundo informações da Superintendência do Ibama de Sergipe, este órgão forneceu a guia de 
viagem e a permissão para exposição em São Paulo e, anteriormente, em Brasília. As aves são do 
famoso Parque dos Falcões, instalado naquele Estado. 



 
 

O recinto improvisado no grande vão central do prédio da Bienal. 
 

 
É possível perceber que os urubus não têm onde pousar a não ser na caixa acústica de vidro 
forrada com tela preta ou na torre, porque o restante da construção tem paredes em declive, 
forradas com material que não permitem o equilíbrio das aves. Acima, a estrutura escolhida pelas 
aves para permanecer a maior parte do tempo. Aparentemente, essa é a estrutura de onde as aves 
conseguem maior visão de todas as rampas por onde as pessoas se movimentam para subir ou 
descer dos andares. 



 
 

Pequeno coxo com água, em uma das outras duas estruturas onde os animais dificilmente 
permanecem (raros sinais de fezes). O chão é o próprio chão da bienal, sem qualquer estrato 

especial para os animais. A Bienal já informou que um tratador alimenta as aves pela manhã, com 
carne e peixes. Consta do site www.avesderapinabrasil.com, que esta espécie é mais comum no 

Nordeste e na Amazônia, predominando ainda nas restingas do Rio de Janeiro.Bem ao contrário do 
recinto árido, sem luz do sol e escuro onde estão os três espécimes confinados na Bienal, o urubu-

de-cabeça-amarela habita beiradas de rios e lagoas florestadas, áreas pantanosas e campos, 
pairando baixo sobre os pantanais e campos alagados. Em vida livre, esses urubus comem carniça, 

mas também pequenas presas. Tem olfato apuradíssimo. Como todos os urubus, exercem papel 
fundamental na natureza, pois ao alimentarem-se de restos de animais promovem uma rápida 
reciclagem das carcaças e reincorporação ao sistema dos nutrientes. Reduzem ou dificultam o 

crescimento de bactérias nocivas, ao diminuírem a disponibilidade de tecido animal em 
decomposição, sendo altíssima sua capacidade de resistência a organismos infecciosos.                                                                                       



 
 
As aves que ficam na torre apóiam-se usando o peito boa parte do tempo, ficando o restante do 
corpo para fora. Quando se levantam, as patas ficam espalmadas. No local, existe acúmulo de fezes 
(veja também as fotos abaixo). Um deles sempre na caixa acústica, também com acúmulo de fezes. 
 

 



 

 
 
Os estímulos visuais e sonoros são intensos, com muitas instalações em todos os andares exibindo 
continuamente audiovisuais dos mais variados, numa mistura infernal de estímulos visuais e sons, 
além do barulho dos visitantes. O recinto não possui qualquer ponto de fuga, fundamental para 
animais confinados sentirem-se mais seguros.  



 

 
 
Ao fundo, os urubus, e na parede desse andar um dos muitos exemplos de instalações de arte 
compostas por grandes telas ou projeções nas paredes, todas com sistema de áudio. São 
mostrados continuamente filmes, documentários, trechos de filmagens diversas, com sons, inclusive 
de tiroteios. 
 
 
 
Abaixo, mas alguns detalhes de instalações com muito estímulo sonoro, sons que se misturam às 
músicas que são repetidas ininterruptamente na aparelhagem interna da instalação onde estão 
confinados os urubus (na instalação Bandeira Branca, toca principalmente a música “Carcará”). 
 
 
 

        
 
 
 



 
 

 
 
Cenas e sons de violência 
 

 
 



Muita música, forró, narrativas... 

 
 
 
 

 
 



 

 
Mesmo sem visitantes a reprodução das imagens e sons é constante 
 

 
Fotos e imagens fixadas na parede não dispensam o televisor em contínuo funcionamento... 
 

 
Fotos e texto: Regina Macedo / jornalista ambiental 
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