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RESUMO: O presente texto busca aprofundar a natureza, os modos de funcionamento 
e de expansão deste ecossistema estético também conhecido como a “Pequena 
Revolução”. Considerando as reflexões de Nestor Garcia Canclini sobre a 
restruturação da cultura e da arte popular, aliando-se aos interesses de Massimo 
Canevacci sobre sincretismos, empenha-se em apresentar as dilatações e os 
transbordamentos deste corpo coletivo pautado no cotidiano das favelas e em fazeres 
hibridos. Acostumado a combinar tradição à modernidade e o ato artesanal às novas 
tecnologias, o Morrinho é anunciado aqui como prodigiosa força estética de cunho 
popular, regida por uma vantajosa simbiose que, ao reunir temporalidades 
assíncronas, expressa singular vitalidade, suscitando a oportuna reflexão sobre um 
renovado fazer artístico. 
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ABSTRACT: The present text seeks to deep en the nature, modes of operation and 
expansion of this aesthetic ecosystem also known as the ";Perquena Revolução". 
Considering the Nestor Garcia Canclini reflections on the restructuring of culture and 
folk art, allying the interests of Massimo Canevacci about syncretism, strives to present 
the expansion and spill overs of this collective body ruled in the daily doings slums and 
hybrids. Used to combine tradition and modernity and craftsmanship act to new 
technologies, Morrinho is advertised here as prodigious strength of popular aesthetic 
nature, governed by a beneficial symbiosis that the gathering a synchronous 
temporalities, express singular vibrancy, posing a timely reflection on a renewed 
making art, raising the timely reflection on a renewed artistic practice..   
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1. O entusiasmo de um ecossitema popular dilatado, fértil e híbrido 

“O desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares tradicionais” 

Nestor Garcia Canclini 
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Problematizando os discursos que consagraram e mantiveram os setores populares 

arraigados às tradições, onde “(...) o povo é resgatado e não conhecido”, este artigo 

visa, de algum modo, contribuir para o aprofundamento de alguns sentidos que estão 

em jogo no amplo debate que deseja revisar a “encenação do popular”. Assim sendo, 

parece oportuno participar desta discussão que redefine os papéisdos “excluídos” no 

cenário expandido em sua adesão à modernidade, reconhecendo o Morrinho no 

âmbito das “culturas populares prósperas”1. 

A“heretogeneidade multitemporal”2 que corre nas microartérias da chamada Pequena 

Revoluçãocompõe complexo ecossistema mantido pela articulação de muitos fazeres 

distintos relacionados entre si, envolvendo uma série de implicações e fluxos no que 

tange a compreensão mais dilatada das muitas formas possíveis de manifestações 

populares. Por esta razão, a vitalidade desta obra serve como instigante caminho para 

se livrar de determinados clichês, ou mesmo rever a crença que identifica o popular 

somente como práticas distanciadas, afastadas ou à salvo de qualquer forma de 

contaminação que possa ferir as interpretações consagradas no século passado. Vale 

observar, que mesmo reconhecendo que as acepções defendidas por muitos 

antropólogos e folcloristas – que à época tiveram o mérito de tornar “(...)visível a 

questão do popular”3 – , tais usos tornar-se-iam problemáticos na revelação deste 

objeto que reverbera a favela em várias frentes. 

Considera-se também que privar os novos estudos dessa verdadeira transgressão aos 

códigos e concepções que servem aos interesses de uma teatralização do popular, 

seria o mesmo que reforçar esses posicionamentos alheios a tantas hibridações. Da 

mesma forma, inserir ou submeter esta manifestação à lógica das concepções 

puristas, seria desvirtua-la de sua própria essência de muitos trânsitos, empobrecendo 

sobremaneira sua análise. Em outras palavras, tratar desta poética desconsiderando 

suas mútiplas temporalidades, identificadas e integradas em muitas ações no seu 

anúncio plural quetambém sabe acolher a modernidade, fatalmente nos encaminharia 

a uma leitura superficial ou incompleta, da mesma maneira que Canclini sublinha e 

nos alerta a respeitodo condicionamento melancólico do popular às tradições. 

Com efeito, a prosperidade desta manifestação, somente pode ser explicada com 

maior profundidade pelo reconhecimento da conjugação de muitas linhas de 

funcionamento, convertendo esta poética em organismo vivo, que não nega como 
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fontes de alimento, nem as lições do passado, nem tampouco os avanços do presente. 

Desse modo, acredita-se que a compreensão do sucesso deste bem simbólico e de 

sua sustentação no mundo, torna-se facilitada pelo entendimento que assume e 

valoriza sua condição híbrida, envolvendo traços significativos da tradição que se 

associam à modernidade e vice-versa. Assim, se algumas dessas “funções vitais” 

atuantes nesta manifestação nos remetem ao tempo longo do artesão, ou o que 

poderíamos chamar de vínculos com as identidades lidas como exemplos mais 

tradicionais – como demonstram ser os procedimentos associados aos atos de criação 

que transformam tijolos em pequenas casas e barracos, logrando novas possibilidades 

de maquetes a todo momento –, outras operações, contudo, nos convidam a repensar 

essa forma especial de hand-made4 (LIMA; 2010), onde artesanato de raiz não 

encontra resistência ao se articular com uma criativa bricolagem no presente. 

Ora, diante da maquete original, localizada no Morro Pereira da Silva, no Rio de 

Janeiro, não se pode desconsiderar seu caráter oficinal, sendo difícil, portanto, 

contestar, na impressionante imagem formada dentro de uma área aproximada de 350 

m², deque nelareside um grande exemplo de amor à manualidade. Desse modo, 

embora produzidaprincipalmente com o mesmo material, nenhuma “casinha” torna-se 

igual à outra, bem como nenhuma maquete se assemelha a outra que seja criada em 

outro ambiente. Além disso, com a imprecisão dos vãos abertos nos tijolos, podemos 

ter uma aproximação com irregularidade das favelas, acentuada com a disposição 

orgânica feita em cada  miniatura, seja nas encostas do Morro do Peireirão, seja nos 

aclives preparados ou adaptados de cada situação expositiva. Este vínculo com a 

tradição é tão evidente, que diante da atmosfera criada, torna-se sedutora a ideia de 

relacionar este trabalho extremamente originalaos fazeres de natureza artesanal, 

distantanciados, inclusive, dos assédios da modernidade. Como se o resultado 

plástico atingido estimulasse leituras que valorizam exclusivamente as práticas 

camponesas ou rurais, se colocando como espécie de núcleo de sobrevivência, a 

representar contextos pré-industriais em um cenário de fronteira ou intersticial. Neste 

sentido, não é desnecessário lembrar, que a conjuntura nativa desta expressão 

popular também está permeada tanto de referências urbanas como rurais, portanto, 

suscítivel a muitos trânsitos e hibridizações. 
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A maquete original do Morrinho no Pereirão, Rio de Janeiro: inegável condição artesanal 
Foto do autor. 

Assim, a entrega à artesania e ao hand-made é de fato marca ostensiva desta 

manifestação que emerge facilmente diante de qualquer olhar que se aproxime. Razão 

pela qual faz desta dimensão uma das mais visíveis ou contundentes na exterioridade 

desta poética, todavia seria um erro interpretativo tomá-la como única, absoluta ou 

reinante. Dependendo do ponto de vista, cada um de seus inúmeros desdobramentos 

pode eclipsar perfeitamente o outro.O próprio “modelo” de permanentes 

deslocamentos adotado por seus autores nos força desconfiar de visões calçadas em 

paradigmas tradicionalistas na leitura deste objeto, pois certamente não dariam conta 

de abarcar tantos engenhos que se revesam constantemente, seguindo seu curso 

movente e transformando-se de modo descontínuo e imprevisível, acompanhando por 

vezes o ritmo e a intensa rotina da cidade. Afinal, como explicar tantos deslocamentos 

que caracterizam também esta poética? De que modo surgem tantos agenciamentos e 

aberturas ao mundo moderno? Tantas incorporações, hibrismos e subversões, sejam 

de ordem material, elaborativa ou temática? As concepções filosóficas atreladas ao 

passado rural não se tornariam frágeis e insuficientes? Não estigmatizariam as 

multiplas práticas exercidas pelo Morrinho? 

Seus integrantes, na articulação de seu trabalho, fazem questão de manter viva esta 

dimensão, não obstante, de modo dinâmico, seja modificando – aperfeiçoando – a 

maquete original, seja [re]criando uma nova – em outra localidade, em instituições 
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públicas ou particulares, se permitindo, contudo, a troca de afetos e miscigenações, 

incorporando sempre elementos dos sítios nos quais se hospeda. Evidentemente que 

estão valorizando procedimentos tradicionais, disseminando a consciência da coisa 

que lhes interessam modificar, multiplicando e ampliando, com a abertura de oficinas, 

o sentimento de coletividade comum a esta forma de se colocar no mundo. Entretanto, 

o Morrinho não está condicionando integralmente a este fazer. É preciso entender que, 

se de um lado, promove-se o manuseio dos tijolos onde dele emerge uma nova 

sabedoria artesanal,vertidos em matéria plástica que acompanhando as lições da 

“não-arquitetura”5, por outro prisma, não se pode esquecer que a mesma poética não 

é indiferente a ações favoráveis de um fazer moderno, renovado pelo emprego de 

ferramentas íntimas dos novos meios massivos de comunicação, assumindo portanto 

condição transmidiática. 

Percebe-se então que em função deste interesse hibridizado, flagrante em muitas 

situações diferentes, ocorrem significativos momentos de alternância, de dilatações 

deste organismo de muitas vibrações e mutações, que ora responde por uma cadência 

no ritmo de atuação – justamente aquela que diz respeito aos elos com a tradiçãoe à 

“consciência material” (SENNETT; 2009), estabelecida pelos atos que reativam a 

figura do artesão – , ora por uma temporalidade atravessada pelas novas tecnologias, 

abrangendo seus diferentes usos e distenções. Assim, o momento lido por Otavio Paz 

como decorrente de uma produção manual que “(...) corre junto com o tempo e não 

quer vencê-lo”, não se observa isoladamente neste trabalho de muitas vertentes, 

ganhando, desde a fundação da TV Morrinho, a companhia e a vitalidade do vídeo e 

dos muitos recursos popularizados da internet. 

A popularização dos meios de produção cinematográfica abriu, 
em escala mundial, um lastro enorme de produções caseiras e 
amadoras. Beneficiadas pelo advento do Youtube, essas 
produções passaram a figurar no cardápio cultural, e já se fala 
hoje em verdadeiros block-busters da exibição digital (...) 
Especificamente no Brasil, este processo estimulou o 
surgimento de uma série de projetos sociais que, associando, 
educação, cultura e arte, abriram, perspectivas de vida 
realmente diferenciadas pra jovens habitantes das 
comunidades do Rio, São Paulo entre outros estados. 6 

Com efeito, da mesma forma que a “(...) expansão modernizadora não conseguiu 

apagar o folclore”7 (CANCLINI; 2008), a dedicação indispensável que empresta o 

caráter das coisas produzidas pelas mãos – se associando a dignidade das antigas 
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tradições que também fortalece e mantém o espírito de equipe do grupo –, se funde a 

outro exercício manual, revelando que seus autores também sabem manusear 

câmeras e equipamentos de ultima geração compatíveis com a era digital. Assim, 

integrados e envolvidos em um ecossistema de muitas faces de [co]operação, onde os 

tijolos,  transformados em materia-prima a espera de tratamento artesanal a 

cadahand-made praticado, ressurgem [re]valorizados pelo vídeo e pelas plataformas 

digitais. 

 

TV Morrinho e a 
adesão às novas 
tecnologias: 
prosperidade entre a 
tradição e 
modernidade. 

 

 

 

 

 

Curiosamente, se bem observamos, perceberemos o quanto a Pequena Revoluçãoé 

mesmo afeita a trânsitos e deslocamentos, assumindo “(...)identidades diferentes em 

diferentes momentos”8 (HALL; 2006). Assim, torna-se válida a grafia “Morrinhos” com 

“s” no fnal, pois não se furta se apresentar em contextos distintos, oferecendo 

sistematicamente possibilidades de oficinas e de filmagens muito particulares. Além 

disso, no extenso campo de procedimentos envolvidos nesta prática, cumpre dizer, 

também que se verifica a “mudança de domínio” que segundo Richard Sennett 

“remete à maneira como determinada ferramenta, utilizada inicialmente para certa 

finalidade, pode ser aplicada em outra tarefa (...)”. Tal fenômeno, já confirmado em 

diversas ocasiões 9, onde se constatou o uso comum de espátulas que, ao se buscar o 

lugar mais eficaz e mais confortável para mãos, passa a ser utilizada para se desferir 

pequenos golpes contra os tijolos acompanhando as áreas demarcadas pela lâmina 

do próprio instrumento. Com batidas precisas e resultados imprecisos, obtidos com a 
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quina inferior do instrumento, cada tijolo cede à conta vantajosa de duas “casas”, 

visíveis logo após as pequenas áreas abertas de cada metade. Em suma, neste 

verdadeiro milagre da multiplicação dos tijolos, temos o benefício providencial de uma 

solução simples e inteligente que age a favor da montagem de cada maquete. 

Lembrando que: 

(...) o uso de ferramentas, inclusive máquinas, quando e se 
ocorre, se dá de forma apenas auxiliar, como um apêndice ou 
extensão das mãos, sem ameaçar jamais sua proeminência 10 
(LIMA;2010) 

Depois da delicada quebra dos tijolos em que pequenos macetes na simulação de 

janelas e portas tornam-se imprescindíveis, constituindo saberes assimilados e 

repassados tal e qual a lógica de mestres aprendizes, acontece a fase da pintura, 

transformando cada tijolo em “objeto pictórico”.É importante notar que forma e cor, 

tanto podem ser fruidas dentro de uma situação expositiva – diante de uma 

determinada maquete – , como consumida em filmes e vídeos disponibilizados no 

Youtube, já que neste caso específico participa como cenário e não propriamente 

como uma instalação, ou objeto artístico independente. 

Em mais um momento onde se emprega a inteligência artesanal aliada a modos não 

exatamente tradicionais diz respeito à atividade lúdica de confeccionar bonecos que, 

carregada de inúmeras subjetivações, nos ensinam que brinquedos prontos podem ser 

ressiginificados, constituindo operações manuais que nos remetem ao 

industrianato(LIMA; 2010), não obstante, vinculado a um processo extremamente rico 

de intervenções, onde não se omitem antropofagias e sincretismos, como se verá 

adiante. 

Não obstante, também não ficam de fora das multiplas possibilidades de usos das 

novas tecnologias e equipamentos de filmagem, quando as fabulações decorrentes 

desta poética são registradas e vertidas em material de consumo audivisual, 

disponibilizado em redes sociais e nas diversas plataformas disponíveis em rede pela 

internet. Neste sentido, tornam-se oportunas as palavras de Paulo Herkenhoff: 

A comunidade do Peireirão (...) não é a Mangueira dos anos 
60. Os meninos do Morrinho conhecem tecnologias. 
Atravessam a ponte da exclusão digital. Conhecem o vídeo e 
outras traquitanas eletrônicas. Já produziram vídeo criativo de 
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apresentação de seu trabalho. Trabalham a plenitude de sua 
obra.”11 

Trata-se, portanto, de uma obra mutante que, sem previsão para acabar, não para de 

se reinventar, promovendo novos desenhos, arranjos e visualidades inéditas, seguindo 

a receita de sucesso inicial da sobreposição de tijolos e também se colocando de 

modo coerente com o próprio pensamento construtivo inerente à favela que, na 

reunião de materiais heteróclitos, cresce de maneira não programada. Nesses hand-

madeshibridizados estão evidentemente as marcas, as assinaturas deixadas pelo 

grupo, assumindo assim diversas presenças. Hoje, pode-se dizer que temos um 

considerável acervo de Morrinhos desenvolvidos em um percurso que já dura quinze 

anos, cada um deles com uma feição diferente, carregando também mensagens 

distintas. O Morrinho original, localizado no Peireirão, por exemplo, representa 

diversas favelas cariocas ao mesmo tempo – Mangueira, Turano, Borel, Rocinha, 

entre outras; o Morrinho exposto em Nova Iorque promove, além do anúncio da favela, 

a convivência com os arranha-céus americanos; o Morrinho de Barcelona realizado 

com tijolos extravagantes, sela a união por meio dos materiais locais oferecidos, 

incorporados e não negados; já o Morrinho do Mar, no Rio de Janeiro, exaltou os 

pontos turísticos e os ícones da cidade vaidosa do Rio de Janeiro – como o Pão de 

Açúcar, os Arcos da Lapa e o Cristo Redentor. Cabe dizer que nesta versão, o 

Morrinho se colocou integrado a produção do artista plástico Sergio Cezar. Nesta 

situação particular, o encontro entre dois tipos de manualidades, envolvendo dois tipos 

de elogio à linguagem também comum à favela, que é a linguagem do bricoleur12. 

Assim, se o Morrinho é aqui identicado como próspero ecossistema, é porque não 

estabelece embraços entre tantas temporalidades, revelando rara habilidade 

[inter]mediadora neste sentido. Tal talento, cumpre notar, ocorre naturalmente pelos 

desdobramentos de sua poética, independente de um interesse dado à priori. Assim, 

ao contrário de muitos outros exemplos que justificam o “caráter construído popular”, o 

Morrinho, em seus processos, promove o tempo todo a interrelação entre o moderno e 

o tradicional – intâncias que colaboram permanentemente entre si, descobrindo novas 

afinidades. Evidentemente que por tais circunstâncias, não sobreviveria a qualquer 

discurso ancorado nas perspectivas tradicionalistas, todavia, tal poética merece 

atenção na redescoberta do popular em um cenário de análise que refuta o 

posicionamento clássico dos folcloristas, inspirando a retomada de novas evidências. 

Por isso, se colocando como um ecossistema de intensas trocas e fluxos, 
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arregimentando e agenciando muitas situações distintas, acredita-se que o Morrinho 

se credencie como fonte de alimento para a “[re] elaboração de um discurso cientifico 

sobre o popular”. 

Já faz alguns anos que não há como dissociar a poética do Morrinho de suas 

produções fílmicas e do seu interesse por novas tecnologias. Estão fortemente 

entrelaçadas, a responder simbioticamente uma pela outra. Se no inicio a chamada 

“Pequena Revolução” se anunciava como um fabuloso brinquedo – que unia rara 

oportunidade de entretenimento e de compreensão da própria realidade, gerando um 

duplo ganho na vida das crianças e adolescentes do Peireirão – passou, em um 

segundo momento, a se [re]conduzir por meio da produção de pequenos curtas-

metragens, atingindo hoje a incrível marca de aproximadamente trinta produções. Não 

obstante, cada uma delas mantendo-se fiéis às mesmas formas de encenação 

cultivadas desde seus primeiros anos de existência. No princípio, portanto, conforme 

traz à tona Lia de Mattos Rocha em sua publicação “Uma favela diferente das outras? 

– rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do Peireirão”, seguia-se o rigor do 

seguinte raciocínio: “A ideia era brincar. A gente não tinha o que fazer, então começou 

a criar o que via. A retratar o tráfico, o mototáxi, o baile funk. Tentamos mostrar a 

realidade, o bem e o mal.” 

Assim, da mesma forma que indispensáveis na brincadeira feita com as peças de 

LEGO para simular o movimento de cada personagem nas mini-favelas, as mãos 

tornaram-se as grandes protagonistas de cada narrativa, o que não seria exagero, já 

que em nenhum dos curtas produzidos pelo coletivo do Morrinho aventou-se a 

possibilidade de omiti-las. Muito pelo contrário, aparecem em cada enquadramento e 

em cada conjunto de planos, na condução dos pequenos “avatares”, surgem sempre 

bem destacadas. Ora, tal ênfase reforça o vínculo com as raízes artesanais do 

Morrinho, formando evidentemente elo com sua feição lúdica, mas também trata-se de 

uma nítida imagem de como o discurso moderno pode se religar à manualidade, 

dissipando qualquer possibilidade de conflito. Neste sentido, cumpre dizer, se articula 

também como um espaço para pensar sua própria memória. Um elo perfeito entre o 

fazer tradicional e as novas formas de artesania que se associam às novas formas de 

comunicação e tecnologia. 
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Portanto, da mesma forma que novos estudos se interessam pela recondução da 

apreensão do popular, buscando um novo “lugar do folclore na modernidade”, o 

Morrinho serve para repensarmos e refletirmos sobre a nova favela que, para sua 

compreensão plena, não deve ser folclorizada ou romantizada. Não se trata de se 

esquecer as tradições sempre fundamentais, mas não se pode correr o risco ou cair 

na armadilha de encarcerar as atuais manifestações populares a um determinado 

passado. 

2. O Morrinho como um ecossistema “glocal” 

O segredo do equilibriodesta grata novidade no amplo cenário de visualidades 

populares reside justamente na arrigimentação de forças que, sincretizadas, evocam 

inapelavelmente o conceito de “glocal”. Afinal, sem negar as tradições, como se 

buscou mostrar, se lança sem receio a inumeros contextos modernizantes. Sua 

atuação não está ancorada à favela, restrita ao Peireirão. Tal ecossistema avança em 

muitas direções, pois se promove ações que dialogam com o passado, ligando-se ao 

tempo do artesão tradicionalque lida com o barro, não obstrui caminho para que as 

mesmas mãos performem e operem câmeras e programas de edição. Sua natureza é 

fundamentalmente híbrida e forçosamente glocal. Desloca-se e se desterritorializa 

atravessando fronteiras com o mesmo interesse que se desdobra pelo espaço vitual, 

ampliando as diversas oportunidades de presença como em oficinas, espetáculos e 

exposições em outros territórios. 

Tal palavra é fruto recíprocas contaminações entre global e 
local, cunhada justamente para tentar abarcar a complexidade 
multidirecional dos processos atuais. Nela foi incorporado o 
sentido irrequieto do sincretismo. O sincretismo é glocal. É um 
território marcado pelos atravessamentos entre correntes 
oportas e frequentemente misturadas, com temperaturas, 
salinidades, cores e sabores diversos. Um território extr 
territorial.13 

Para além dos discursos constituídos sobre a favela, o Morrinho interage com o 

mundo o tempo todo, com diversas culturas, atravessa literalmente fronteiras, 

promovendo dialogo com outros artistas, curadores, museus, entre outros grupos 

sociais. Estaria tal poética, de alguma forma, perdendo sua essência ou sua 

identidade? Absolutamente. Entende-se que tal poética apenas se coloca no mundo 

de modo descentrado, exatamente como a favela. Simplesmente, não se escondem 
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ou se acomodam dentro de discursos ou estereótipos construídos. Se são artesãos 

enquanto produzem as maquetes mundo a fora, também não negam esta condição, 

quando se entregam as tecnologias. De modo alusivo, quando respondem por 

atividades tradicionais, estas não estão desacompanhadas de um vínculo com a 

modernidade. O que se quer dizer é que não há pureza nos vários momentos de sua 

trajetória. Existem contaminações de toda ordem atravessando os fazeres, a ponto de 

podermos considerar o termo glocal em muitas práticas desenvolvidas pelo 

Morrinho.“Assim, ao invés de pensar no global como ‘substituindo’ o local seria mais 

acurado pensar numa nova articulação entre “o global” eo ‘local’. (...)É mais provável 

que ela [a globalização] vá produzir, simultanealmente, novas identificações ‘globais’ e 

novas identificações ‘locais’.’”  

O Morrinho sempre reativa e faz renascer seus fazeres, não obstante, sem repeti-los. 

Não faz mimesis de si mesmo, trata-se de um ecossistema que se reproduz em 

profundo diálogo com o meio disposto a recebê-lo. Ao se sentir à vontade para 

participar de outros ecossistemas, se coloca disposto a se [re]inventar em cada nova 

oportunidade. Está aberto para exercer sua condição múltiplas presenças. Sua 

natureza descontinua, mutável e variável, nos faz reinterpretar a própria noção 

associada a “encenação do popular”. 

A identidade da Pequena Revolução, portanto, é híbrida em muitos sentidos, operando 

constantemente com outras realidades, se acostumou a lidar com diferenças, 

demostrando respeito nas relações com os diversos grupos e segmentos sociais que 

passou a conhecer. Trata-se de um ecossistema que se expõe a todo momento, 

respondendo conjuntamente aos apelos da tradição e da modernidade, sempre a favor 

de fluxos compartilhados, reconciliando o tradicional ao novo. 

3. Considerações finais: 

Relativizando antigos paradigmas, se posicionando contra toda a visão romântica que 

insiste em associar o popular ao tradicional, o Morrinho absorve, sem perdas, as 

mudanças ‘exteriores’ provenientes da modernidade. A incorporação inteligente 

desses componentes em nada promove a extinção deste ecossistema popular. Ao 

contrário, a sobrevivência dessa manifestação no mundo está atrelada a contextos 

que operam muito além das formas tradicionais de produção, ganhando espaço e 

terreno em outros cenários.  
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Assim, o anúncio deste ecossistema permite trata-lo também como um sintoma onde o 

tradicional se une às transformações tecnológicas próprias damodernidade, sem 

perdas para o popular, revelando, incluisive, vibrante e intensa simbiose. 

Concluindo, o que se buscou evidenciaré que não há contradição entre as tantas 

instâncias aqui tratadas, atuantes na poética popular apresentada. Também não seria 

correto dizer que o Morrinho, uma vez se lançando a favor das tecnologias, ameaçaria 

ou se apartaria de sua própria origem, provocando lento desaparecimento de sua 

conduta artesanal. Absolutamente. Na verdade, o que de fato existe é uma ampliação 

dos seus fluxos, do funcionamento desse ecossistema, e não um abandono dos 

esforços que o levaram a sua existencia inicial. A identidade do Morrinho é 

justamenteaquela que não abre mão de umanatureza híbridizada. Próspera neste 

sentido, se apresenta como novidade, mas também como estímulo aos estudos e 

discursos dedicados as visualidades populares. 

 
 
 
Notas. 
                                                 
1CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: Edusp, 2008. (p.214). 
2_________ (p.74). 
3CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: Edusp, 2008. (p.208). 
4LIMA, Ricardo Gomes. Objetos: percursos e escritas culturais. São José dos Campos/ SP: 
Centro de Estudos da Cultura Popular; Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 2010. 
5 JACQUES, Paola Berenstein. A estética da ginga: a arquitetura das favelas através da obra 
de Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001. 

6 OLIVEIRA, Bernardo. In: Catálogo TV Morrinho - Texto da pesquisadora Ivana Bentes 
publicado por ocasião da Mostra TV Morrinho in New York, realizada no Brasilian Endowment 
for the Arts e New School University, em Nova Iorque. Setembro de 2012.  

7 CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: Edusp, 2008. (p. 215). 
8HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  
9Concedida durante um dia inteiro de domingo no Museu de Arte do Rio, a oficina com tijolos 
monitorada pelos membros criadores do Morrinho, ajudou a celebrar a integração entre os 
participantes interessados e os criadores desta poética, em clima de forte espírito colaborativo. 
10LIMA, Ricardo Gomes. Objetos: percursos e escritas culturais. São José dos Campos/ SP: 
Centro de Estudos da Cultura Popular; Fundação Cultural Cassiano Ricardo, 2010. (p.17) 



 

 

 

2278 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                               
11HERKENHOFF, Paulo. In: Catálogo TV Morrinho - Texto da pesquisadora Ivana Bentes 
publicado por ocasião da Mostra TV Morrinho in New York, realizada no Brasilian Endowment 
for the Arts e New School University, em Nova Iorque. Setembro de 2012.  

12LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem.São Paulo: Editora Nacional e Editora da 
USP, 1970. 

13CANEVACCI, Massimo. Sincrétika: explorações etonográficas sobre as artes 
contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel, 2013. (p.46). 

 

Referências 

CANCLINI, Nestor Garcia. Imaginários culturais na cidade: conhecimento/ espetáculo/ 
desconhecimento. In. COELHO, Teixeira. A cultura pela cidade. São Paulo: Iluminuras, 
2008. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade. São Paulo: Edusp, 2008. 

CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais.  São 
Paulo: Studio Nobel Ltda., 1996. 

CANEVACCI, Massimo. Sincrétika: explorações etonográficas sobre as artes 
contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel, 2013. 

FRADE, Isabela. A pedagogia do artesanato. In.: Textos Escolhidos de Cultura e Arte 
Popular: Rio de Janeiro, 2006. 

JACQUES, Paola Berenstein. A estética da ginga: a arquitetura das favelas através da 
obra de Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Editora Nacional e 
Editora da USP, 1970. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.  

LIMA, Ricardo Gomes. Objetos: percursos e escritas culturais. São José dos 
Campos/ SP: Centro de Estudos da Cultura Popular; Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo, 2010. 

ROCHA, Lia de Mattos. Uma favela diferente das outras? Rotina, silenciamento e 
ação coletiva na favela do Peireirão.  Rio de Janeiro: Quarter: Faperj, 2013.  

SENNETT, Richard. O Artíficie. Rio de Janeiro: Record, 2009. 

ZALUAR, Alba & ALVITO, Marcos (orgs.). Um século de favela. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006.  

Catálogo TV Morrinho - Texto da pesquisadora Ivana Bentes publicado por ocasião da  

Mostra TV Morrinho in New York, realizada no Brasilian Endowment for the Arts e New 
School University, em Nova Iorque. Setembro de 2012.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

2279 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                                                                                                                                               

Alexandre Guimarães  
Professor de Artes Visuais do Colégio Pedro II e doutorando pelo Programa de Pós-
Graduação em Artes (PPGARTES) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), Mestre em Arte e Cultura Contemporânea também pelo PPGARTES (2011). 
Atualmente desenvolve pesquisa pelo PPGARTES na linha de Arte, Cognição e 
Cultura sobre as poéticas urbanas ligadas às favelas, em especial o Projeto Morrinho 
e a Escadaria Selarón. Integra também desde 2013, o grupo de pesquisa Observatório 
de Comunicação Estética (OCE/ CNPQ). 


