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RESUMO 
Identificado com a provocação do simpósio 8 da 25ª ANPAP, solidário ao campo reflexivo 
que acolhe a necessidade da vitalidade das investigações em artes, o presente artigo deseja 
contribuir para este debate, promovendo diálogo com pesquisa em curso pelo PPGARTES 
da UERJ dedicada a revolução artística do Morrinho. Assumindo e explorando a dimensão 
poética dos conhecimentos que emergem da tríade brincar-educação-favela, a presente 
comunicação reivindica espaço para uma retórica aberta à prática artística real. Nesta 
oportunidade, torna-se desejo associar as pistas da cartografia (KASTRUP, 2009) às 
categorias da a/r/tografia (IRWIN, 2013), possibilitando entrecruzamentos e entrelugares 
possíveis na construção/ expansão de novos discursos em artes.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
investigação em artes; a/r/tografia; cartografia; entrelugares; favela.  
 
 
ABSTRACT 
Identified with the provocation of the symposium 8 of the 25th ANPAP, solidarity reflective 
field that accepts the need for the vitality of research in the arts, this article wishes to 
contribute to this debate by promoting dialogue with ongoing research by PPGARTES UERJ 
dedicated to artistical revolution of Morrinho. Taking and exploring the poetic dimension of 
knowledge emerging from the triad play-education-slum, this communication calls for an 
open space for rhetoric to real artistic practice. This time, it becomes desire to associate the 
tracks of cartography (KASTRUP, 2009) the categories of a/r/tography (IRWIN, 2013), 
allowing possible crossovers and inbetween spaces in the construction / expansion of new 
discourses in the arts. 
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Vitalidade dos desenhos vividos na investigação em artes 

“O espaço chama a ação, e antes da ação, a imaginação trabalha.” 
BACHELARD, 1974 

 

Compartilhando das preocupações do simpósio 8 “SOBRE ESPAÇOS E TEMPO DA 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO E ARTE – ESCRITA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO”, 

presente nesta da 25ª. edição da ANPAP, enxerga-se a oportunidade para se 

ampliar a rede em torno dos processos investigativos voltados para uma reflexão 

sobre lógicas metodológicas alternativas, que “extrapolem antigos limites 

disciplinares” (25º Encontro ANPAP). Neste sentido, considera-se de suma 

importância o reconhecimento de caminhos menos rígidos e mais poéticos, 

admitindo-se o poder de comunicação de discursos criativos, explorando a 

participação de outras linguagens. Nesta perspectiva, torna-se oportuno compartilhar 

o acolhimento de uma relação mais dinâmica junto à prática investigativa, de modo 

que o exercício de tal experiência se torne cada vez mais próximo de um domínio 

retórico ampliado, trazendo à tona questões que não podem ser explicitadas 

somente com o recurso linguístico da palavra. A sequencialidade inapelável da 

escrita justificada pelo rigor da linguagem textual (SAUSSURE, 1916/1999, p. 128), 

não pode impedir a companhia de outro “texto” que venha confrontar, desestabilizar 

ou mesmo refutar determinados posicionamentos, crenças ou contornos desejáveis 

da pesquisa (IRWIN, 2013, p. 128). Acredita-se que a investigação – sobretudo em 

artes – também é um espaço para se pensar e rever as tradições acadêmicas. 

Entende-se, inclusive, a provocação deste simpósio como uma pauta 

eminentemente política, onde muito se põe em jogo, fundamentalmente, não apenas 

pelo que concerne a inserção, mas também a credibilidade franqueada aos espaços 

favoráveis à imaginação, “provocando o ambiente acadêmico com actos de plena 

inventividade e liberdade teórica” (QUARESMA, 2015). Afinal, por que propostas 

mais flexíveis devem ser ausentar das investigações em artes? Quantos dos 

processos investigativos deixaram de responder, problematizar determinadas 

questões por se adotar conduta de caráter conservador? Acredita-se que muito pode 

ser dito pelas vias não-tradicionais, mantendo essencialmente viva, na análise e 

interpretação dos dados, uma articulação sensível, enfim, aos devires e 
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processualidades, além da possibilidade de estabelecer uma relação de 

contiguidade (IRWIN, 2013, p. 147) diante de eventuais desvios e errâncias 

(MENDES, 2015, p.76). Assim, defende-se a abertura para o uso de outros regimes 

de pensamento, capazes de criar caminhos e inaugurar novos espaços, voltados 

para reelaboração e reinvenção das formas discursivas, compatíveis, naturalmente, 

com as necessidades de cada percurso investigativo. Os núcleos acadêmicos e os 

institutos de pesquisa que reconhecem o mérito deste debate, convivem com a sorte 

de um cenário menos aprisionante e opressor (FOUCAULT, 1999, p. 162), 

eliminando a chance de frustrantes silenciamentos.  

Ora, as inúmeras virtudes da Revolução Artística do Morrinho se confundem com 

este desejo de dar maior participação/visibilidade ao pensamento criativo, induzindo 

a pesquisa, na fértil conexão entre educação, favela e brincar, a possibilidade de 

uma prática reflexiva mais aberta, permitindo-se ao exercício de se integrar a outros 

códigos de expressão. Assim, torna-se difícil não se deixar influenciar pelos signos 

lúdicos associados ao Morrinho, cuja particularidade dimensionada pela condição de 

obra-brinquedo sempre se impõe, suscitando inúmeras questões a respeito do lugar 

que pode ocupar o lúdico na investigação em arte.  Afinal, até que ponto a pesquisa 

perde ao deixar de atender os apelos de uma requalificação do lúdico ensejada pelo 

Morrinho? A energia mobilizadora e instigante deste capital simbólico (BOURDIEU, 

2009), não seria sacrificada em parte por um direcionamento acadêmico 

convencional? Haveria, em relação ao assunto tratado, espécie de separação, 

alienação, implicando em uma renúncia aos estímulos lúdicos, caso se confirme 

uma desautorização do ingresso de uma retórica que se comprometesse se 

associar, de alguma forma, a vida-linguagem criada pelo Morrinho? A investigação, 

na hipótese de se adotar postura passiva ou obediente aos modelos tradicionais, 

abandonando a alegria dos desenhos vividos (BACHERLARD, 1974, p. 205), 

impediria o pronunciamento de questões fundamentais? Deseja-se aqui contribuir 

com este debate, oferecendo alternativas que reivindicam o entrecruzamento entre 

os juízos críticos e o ambiente artístico. 

Nestor Garcia Canclini, logo nas primeiras linhas do seu clássico A Socialização da 

Arte (CANCLINI, 1981) já afirmava que o fundamental na análise e no tratamento 

justo às obras artísticas é estar atento aos seus respectivos contextos, voltar-se, 
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enfim, para o conjunto de características socioculturais que permeiam e atravessam 

cada um dos fenômenos artísticos. O autor de Culturas Híbridas, já apontava, neste 

seu trabalho mais antigo – mas ainda atual em muitos aspectos –, para os muitos 

riscos que podem comprometer a leitura dos objetos relacionáveis à arte e seu 

respectivo cotidiano. 

Baseadas nestas preocupações, apresenta-se a pesquisa ora em curso pelo 

PPGARTES da UERJ, voltada para o Projeto Morrinho e suas representações sobre 

as favelas cariocas. A exemplo do poder de comunicação revelado em cada uma 

das maquetes desta poética, defende-se a ideia de uma pesquisa que, de alguma 

forma, valorize, em seu anúncio, os percursos orgânicos, labirínticos, com os quais 

se dialoga, aliando-se a ideia de uma lógica rizomática (JACQUES, 2001, p. 105). 

Também não se pode ignorar diante do expressivo trabalho feito com tijolos e 

diversos outros materiais que se integram as ações do Morrinho, que seus autores 

se aproximam não apenas das ações do bricoleur (LÉVI-STRAUSS, 1970, p. 38), 

mas também da a/r/tografia (IRWIN, 2013). Ao longo de quase duas décadas de 

existência, juntamente com as múltiplas formas de atuação, envolvendo jogos e 

brincadeiras, exposições, oficinas e filmes, entre outras modalidades, foi se 

desenhando nesta manifestação um campo cada vez maior para o exercício de uma 

auto-etnografia (BENTES, 2012, p. 12). Neste sentido, devemos reconhecer que 

estamos diante de um grupo de a/r/tógrafos (IRWIN, 2013), responsáveis por uma 

integração complexa e sofisticada das funções que desempenham como artistas, 

pesquisadores e professores, levando a todo momento para diversos cantos do 

mundo, sem se furtar em interagir com própria comunidade Pereira da Silva ondem 

vivem, suas mensagens artísticas sobre a favela, o brincar e educação. 

O a/r/tógrafo vive sua prática, representa sua compreensão e questiona 
sua posição ao integrar saber, prática e criação através de experiências 
estéticas que trazem significados em vez de fatos. (IRWIN, 2013, p. 129) 

Neste sentido, pretende-se mostrar o quanto o Projeto Morrinho, em sua trajetória 

vibrante de arte-educadores independentes, vem inspirando e afetando a cartografia 

(KASTRUP, 2009) ora em curso, fazendo da presente investigação em artes uma 

experiencia renovadora. Seguindo as pistas dessa poética itinerante e se 

embrenhando em suas rotas indisciplinadas, vai se emprestando vitalidade ao 



 

3246 [C]A/A/R/TOGRAFIAS DE UMA INVESTIGAÇÃO EM ARTES: ENTRELUGARES SOBRE A REVOLUÇÃO ARTÍSTICA DO 
MORRINHO E A ARTE-EDUCAÇÃO 
Alexandre Henrique Monteiro Guimarães / Doutorando PPGArtes UERJ  
Simpósio 8 – Sobre espaços e tempo da pesquisa em educação e arte – escrita, análise e interpretação 

 

tratamento que [re]discute a interpretação e análise dos dados. Com efeito, a 

brincadeira e os ensinamentos do Morrinho demandam, por parte da investigação, 

se não outra coisa, um comportamento que se aproxime das processualidades e dos 

eventos deste cotidiano eufórico. Em outras palavras, as ações cultivadas por este 

coletivo artístico encorajam uma nova relação com os procedimentos metodológicos, 

de modo que as potencialidades dos conhecimentos engendrados permitem pensar 

em outros caminhos, abrindo-se a novos desafios epistemológicos. 

Portanto, a presente pesquisa não se coloca disposta a promover uma leitura 

exclusivamente tradicional deste fenômeno, mas se propõe também ser sentida e 

percebida como um ato de evocação poética, permitindo-se também um percurso 

ludicamente [c]a/r/tografado, como se verá adiante. O Morrinho, com todas as suas 

faces e vertentes, instiga sempre ao novo, como um convite para que se estabeleça 

um novo tipo de relação com o trabalho que se pretende anunciar, sem 

distanciamentos entre a linguagem escrita e visual. Com isso, deseja-se se 

recuperar, concomitantemente à reflexão e à leitura, alguns percursos alternativos 

que possam confrontar a linguagem escrita. Articulando, assim, a pesquisa de modo 

lúdico, acredita-se na possibilidade de poder se aproximar com coerência da 

essência do Morrinho.  

 
Detalhe da maquete do Morrinho na favela Pereira da Silva, Rio de Janeiro, 2016 

Fonte: fotografia do autor 
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Uma das atividades artísticas do Morrinho no Chapéu Mangueira, Rio de Janeiro, 2016 

Fonte: fotografia do autor 

 
A (c)a/r/tografia dos “MAPASCIGENADOS” 

A mestiçagem é um ato de interdisciplinaridade. Ela hifieniza, cria pontes, 
barras e outras formas de terceiridade que proporcionam espaço para 
exploração, tradução e compreensão de maneiras mais profundas da 
construção de significado. (IRWIN, 2010, p. 174) 

Os “mapas” em curso nesta fase da pesquisa, começaram a surgir justamente por 

influência direta da combinação entre as metodologias da cartografia (KASTRUP, 

2009) – cujas recomendações vêm sendo mantidas em muitos aspectos pela 

agenda investigativa –, e as possibilidades descortinadas pelas categorias que 

constituem a a/r/tografia (IRWIN, 2013). Mesmo admitindo definições mais flexíveis 

onde se lê que “[...] os mapas também são uma expressão da necessidade humana 

de conhecer e representar o seu espaço” ou que “o mapa permanece um modo 

poderoso de visualizar e representar os aspectos espaciais de como culturas se 

formam, interagem e mudam” (COSGROVE, 2005, p. 28; SEEMANN, p. 116), 

convém adotar o verbete entre aspas, como sinal de diferenciação às lógicas de 

cunho eminentemente euclidianas. Assim, como desdobramentos desta experiência, 

paulatinamente foram sendo incorporadas os dados da pesquisa sobre o Morrinho, 

que ora retornam com o anúncio de outros discursos sincretizados, aderindo-se a 

uma prurivocalidade (CANEVACCI, 2013, p. 65). Por auxilio e por intermédio, 

portanto, desta perspectiva libertadora, aos poucos, foi se aliando também aos 

conceitos de abertura, contiguidade, excesso, reverberação, entre outros conceitos 

apresentados por Rita Irwin (IRWIN, 2013, p. 149). 
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Assim, os “meridianos” e “latitudes” aqui tratados não seguem orientações que não 

sejam a de suscitar devires, imprecisões ou algo de natureza mais orgânica. Dessa 

forma, os “vetores” e “pontos cardeais” se convertem em “rotas de fuga”, as 

fronteiras se abrem aos entrelugares, tornando seu desenho multiplicado em 

relações que iluminam outros discursos e questionamentos. Atraente do ponto de 

vista lúdico, a pesquisa torna-se sensível a “territórios” que não privilegiam 

estereótipos e demarcações fixas. 

Ora, consideramos que o próprio contato com a matéria-prima com a qual se 

dialoga, envolvendo inúmeros repertórios e relações possíveis entre os signos em 

causa – favela, educação e brincar –, também nos propicia e nos instiga a entrar em 

um campo de imaginação extremamente fértil, comum ao exercício de manipulação 

de tais acervos. Miscigenados a outras reflexões, a investigação abre-se aos 

chamados “renderings” (IRWIN, 2013, p. 146) na confecção de outros tipos de 

“mapas”. Neste sentido, há um interesse de se colocar favoravelmente a um fazer 

lúdico no tratamento dispensado a própria pesquisa, tornando acesa e possível a 

condição de “matéria-viva”, na medida em que se permite a influência bem-vinda do 

ambiente a/r/tográfico, que interliga as figuras do investigador, do professor e do 

artista (IRWIN, 2013, p. 28). Assim, ao mesmo tempo que não se restringe aos 

procedimentos que envolvem a elaboração de cartografias rígidas, guiadas pelas 

medições de um engenheiro, não se furta a um tipo de prática que valoriza 

justamente o que os instrumentos de precisão não podem alcançar. Rompendo com 

as lentes cartesianas, acolhe-se as surpresas do excesso (IRWIN, 2013), 

acreditando se atingir, assim, os espaços intersticiais. Torna-se, portanto, parte 

desta etapa da pesquisa ampliar a possibilidade de leitura de dados por meio de 

“mapas” onde os dados reaparecem de modo rizomático (DELEUZE, 2014, p. 17), 

se associando às técnicas de patchwork, desenho, colagem, fotografia, entre outras 

formas de hand-made e de ready-made. Não se opõe, por exemplo, a apropriação 

de mapas ou signos cartográficos já existentes, mas quando o faz, não se quer a 

“métrica”, mas a “intuição mítica de mundo” (CASSIRER, 2004, p. 155). Tais 

engenhos, portanto, cedem a múltiplas intervenções, onde o interesse recai em 

enxergar ou perceber, sobretudo, a heterogeneidade de novos territórios, 

inaugurando novos questionamentos, formando sempre cenários híbridos que 
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permitam repensar questões que envolvem as pesquisas ora em curso em suas 

respectivas interfaces com o ensino da arte. 

A fim de assegurar a singularidade da intuição mítica de espaço, 
provisoriamente e em traços gerais podemos partir e que o espaço mítico 
ocupa uma posição intermediária singular, entre o espaço sensível da 
percepção e o espaço do conhecimento puro, o espaço da intuição 
geométrica. (CASSIRER, 2004, p. 155) 

Neste espaço mítico (CASSIRER, 2004, p. 155) do Morrinho também há espaço 

para a participação de um mapa nativo, desenhado pelos integrantes do Morrinho. 

Reproduzido em um de seus catálogos, constamos o considerável impacto desta 

poética junto à comunidade, onde percebemos uma nova ocupação, ampliando a 

vista aérea desta favela, que avançou em direção à mata vizinha desta esta região. 

Embora instalada em área de proteção ambiental, o Morrinho conseguiu se firmar 

como ponto de cultura da cidade e que, portanto, segundo seus autores, possui 

licença da prefeitura para continuar a existir neste terreno. Cumpre observar, ainda 

neste mapa, dotado de muitas referências e caminhos que, no canto inferior direito, 

uma curiosa rosa- dos-ventos desperta atenção. Nela podemos ler, no sentido 

Norte/Sul, “PAZ-SIM” e, no sentido Leste/Oeste, “GUERRA NÃO”. Além disso, são 

explícitas nas demais direções, as seguintes mensagens: AMIZADE, CARINHO, 

RESPEITO e AMOR. Preciosa para esta (c)a/r/tografia, esta imagem revela-se como 

símbolo de diversos valores defendidos por este coletivo do Pereirão, que tanto nos 

faz repensar a cidade. 
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Mapa do Morrinho junto a favela Pereira da Silva, Rio de Janeiro  
Fonte: Catálogo do Centro Cultural da Caixa 

 

A convivência de múltiplos fluxos entre as informações livremente dispostas, a 

inexistência de uma hierarquia entre o que se pode perceber do emaranhado de 

signos resultante das processualidades intersubjetivas em jogo, enfim, todo o 

conjunto de situações que podem nos oferecer, envolvendo horizontes míticos 

entrelaçados, repensados a cada livre associação, servem como tradução da própria 

ideia de “mapascigenados”. O presente estratagema é que tais procedimentos 

venham sugerir o anúncio de entrelugares (IRWIN, 2013), fazendo despontar a 

hifienização sobre a qual trata Rita Irwin em seus estudos e reflexões sobre a 

a/r/tografia (IRWIN, 2013). Ao mesmo tempo, presta-se a reapresentação de dados 

sempre de modo lúdico ao olhar, reunindo temporalidades e territorialidades distintas 

a um só tempo, estimulando novas leituras e compreensões. Ao contrário do que 

ocorre com a linguagem textual, inibe-se o entendimento linear que, nesta relação 

com a pesquisa, se torna desaconselhável, justamente por não suscitar a ideia de 

mão única, mas ao contrário, propicia a visualização de várias rotas confluentes que 

se intercruzam e que podem ser percebidas ao um só tempo, ativando-se espécie 
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de visão caleidoscópica. Diante destes “mapas”, temos a dimensão mais expandida 

das informações vivenciadas. 

 
Exemplo de “mapascigenado”, envolvendo a relação do Morrinho com a cidade 

Os dados assim reunidos se misturam se avizinham, produzindo e estimulando fatos 

contraditórios, territórios de fronteiras antes impensados, abrindo-se campo para 

novas matrizes de entendimento sobre a realidade pesquisada. Acredita-se que a 

floresta de signos (RANCIERE, 2012, p. 15) assim (c)a/r/tografada tem todas as 

condições de anunciar a terceiridade (IRWIN, 2013), algo que caminha para um 

território além do cifrável, nos permitindo a um inventário mais lúdico e poético, se 

ajustando aos próprios desenhos vividos (BACHELARD, 1974) do Morrinho, que sabe 

se reinventa a cada nova oportunidade, a exemplo de suas oficinas e práticas artísticas 

que jamais se igualam, a despeito de alguns procedimentos comuns do seu fazer 

coletivo. Afinal, o Morrinho, é “muito mais que quebrar e pintar tijolos” – conforme 

revela, em entrevista, uma das moradoras da comunidade Pereira da Silva. 
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Exemplo de “mapascigenado”, envolvendo a relação do Morrinho com a “magia” 

Da mesma forma que os a/r/tográfos do Morrinho não se sentem intimidados nas 

ações que realizam no transcurso de seu projeto artístico, a presente investigação 

não se furta em se articular pelo discurso destes “mapas”, de modo a estimular outro 

campo de pensamento, onde as imagens geradas, possam oferecer forma de leitura 

alternativa. Portanto, a cartografia lúdica no Morrinho se faz agora como 

(c)a/r/tografia, miscigenada (CANEVACCI, 2013), tanto pelas associações 

epistemológicas envolvidas, como pelas imagens que se criam a cada mirada, a 

cada visualização, criando redes e conexões inusitadas. Assim, não se deseja que a 

escrita tome as rédeas de compreensão sobre o Morrinho. Acredita-se que é preciso 

tornar esta leitura mais dinâmica, assim como se acredita em novos tempos na 

investigação em artes.  

Assim, não se deseja oferecer uma interpretação previsível e linear sobre o 

Morrinho, ao contrário, deseja-se evitar este tipo de prejuízo, se desvinculando de 

alguma forma das armadilhas opressoras (FOUCAULT, 2009). Afinal, entende-se 

que ao se criar um novo suporte para o anúncio das variantes de intersubjetividades, 

na elaboração de cada um destes “mapas”, empresta-se maior vitalidade aos dados 

da investigação, adquirindo, inclusive força retórica e, neste âmbito, ampliando as 

possibilidades interpretativas nos termos da a/r/tografia (IRWIN, 2013). Nos 

“mapascigenados” apresentados, portanto, podemos encontrar fragmentos diversos 

que, em meio a uma disposição convencional, assumiriam logicamente outra 

interpretação. Vantagem importante é que neste recurso também existe a 
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possibilidade de mestiçagem temática, relacionando o Morrinho à cidade, ao brincar, 

à educação, à magia, entre outras formas de visualização dos dados pesquisados. 

São “mapas”, portanto, dotados de muitas possibilidade e desvios, de rotas 

alternativas, de informações cruzadas, de formas variadas de pronunciamentos, de 

registros, onde as categorias se miscigenam, formando uma intricada trama de 

possibilidades interpretativas, sem hierarquias. Não se trata, portando, de 

cartografar, mas de “mapascigenar”, misturar as informações de campo de modo 

criativo e horizontal... 

(In)Conclusões... 

Acredita-se que a investigação em artes necessita de uma abertura em seus 

procedimentos, conforme explicitado pelo simpósio 8 desta 25ª. edição da ANPAP. 

Cumpre dizer ainda que a Revolução Artística do Morrinho vem sendo a grande 

responsável pelo exercício das “mapassicenações”, oferecendo uma oportunidade 

de visualização do mundo que rompe fronteiras, alavancando muitas possibilidades 

do pensamento criativo, sempre na expectativa de descoberta de novos 

“continentes”, no entrecruzamento fértil de reflexões e de pontos de vistas. Aqui os 

signos (c)a/r/tografados do Morrinho se unem ao conceito de liberdade sincrética 

(CANEVACCI, 2013), que a pesquisa em artes sempre pode reivindicar... 

 

Notas 
1 “O Morrinho é uma maquete de 300 m² de diversas favelas do Rio de Janeiro, habitada por moradores 
representados por bonecos Lego e onde os jovens participantes desenvolvem performances que representam a 
vida nas favelas com bastante realismo, particularmente seu lado mais violento e conflituoso: o tráfico de 
drogas.” (ROCHA, 2013, p. 159). 
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