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RESUMO 
Inspirado pelo tema “Memórias e inventAÇÕES” do 26º. Encontro da ANPAP e 
buscando contribuir com as provocações do Simpósio 4 integrando-se ao tema 
propostodas “aprendizagens colaborativas” e “processos de criação compartilhados”, 
este artigo propõe tratar das narrativas, memórias e fabulações de uma terra-
relacional que, embora possuindo raízes profundas na Favela Pereira da Silva na 
Zona Sul do Rio de Janeiro, se mantém viva em múltiplas “inventações” em suas 
variadas relações com o mundo.Neste sentido, quais seriam os tensionamentos 
presentes nesta poética nas tessituras possíveis neste campo de ideias 
proposto?Como suas memórias se articulam às questões da contemporaneidade 
pertinente a este simpósio? O presente texto também deseja publicizar parte da 
pesquisa de doutoramento pelo PPGARTES da UERJaproximando-se do conceito de 
estética relacional de Nicolas Bourriaud, do pensamento simétrico de Bruno Latour e 
convergente de MassimoCanevacci, oferecendo,na articulação deste exercício 
reflexivo,espaçopara algumas lições das fabulações urgentes do Morrinho. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Terra-relacional, fabulações urgentes, saberes convergentes. 
 
 
ABSTRACT 
Inspired by the theme "Memories e InventACTIONS" of the 26th. ANPAP meeting and 
seeking to contribute to the provocations of Symposium 4, integrating the proposed 
theme of "collaborative learning" and "shared creation processes", this article proposes 
to deal with the narratives, memories and fables of a land-relational that, although 
possessing Deep roots in the Favela Pereira da Silva in the Southern Zone of Rio de 
Janeiro, remains alive in multiple "inventACTIONS" in its varied relations with the 
world. In this sense, what would be the tensions present in this poetics in the possible 
tessitures in this proposed field of ideas? How do your memories articulate to 
contemporary issues pertinent to this symposium? The present text also wishes to 
publicize part of the doctoral research by the PPGARTES of UERJ approaching the 
concept of relational aesthetics of Nicolas Bourriaud, of the symmetrical thinking of 
Bruno Latour and convergent of Massimo Canevacci, offering, in the articulation of this 
reflexive exercise, space for some Lessons from Morrinho's urgent fabulations. 
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1. Inventações lúdicas de uma poética singular do cotidiano-favela 

O que ressalta dessa proliferação de projetos nômades ou 
expedicionários na arte contemporânea é a insistência no 
deslocamento: em face de representações congeladas do 
saber, os artistas acionam esse saber construindo mecânicas 
cognitivas produtoras de distanciamento, de afastamento em 
relação ás disciplinas instituídas e de colocações em 
movimento dos conhecimentos. (BOURRIAUD, 2011, p.113) 

 

Ao tomar contato com os contornos da proposta do Simpósio 4 da 26ª. edição 

da ANPAP, sob o título “VISUALIDADES CONTEMPORÂNEAS: MÉMÓRIAS E 

APRENDIZAGEM EM REDE”,logo se percebeu que as lições que cercam a 

chamada Revolução Artística do Morrinho podem gerarreflexões importantes 

nesta rede envolvendo as produções artísticas contemporâneas e o mérito das 

“memórias, aprendizagens e negociações”. Assim, ao incorporar situações 

colaborativas, envolvendo e estando aberto a diferentes campos possíveis de 

encontros, considera-se os laços de intersubjetividades presente e atuantes no 

Morrinho como entidades vivas de uma poética rizomática que aglutina saberes 

dos mais variados, aqui tomados como tensionamentos convergentes.Estes 

percebidos na inter-relação com outros artistas e coletivos de arte, assim como 

nosaprendizados fruto das negociações ante os discursos/ interesses 

curatoriais despertados junto a chamada „pequena‟ revolução, como parte do 

seu próprio corpo que encarna, nesta poética singular, um cotidiano-favela 

atravessado por uma gama de coletividades e intertextualidades, advindas de 

uma intricada malha entre“morro” e “asfalto”. Deste modo, sublinha-se que as 

questões da geografia de “origem” que recaem sobre o Morrinho não 

aconteçam ou possam ser compreendidas de maneira insular, observando-se 

os argumentos da estética relacional (BOURRIAUD, 2009). 

Deseja-se explorar parte desta “cartografia” de territórios de inventAÇÕES 

relacionais, se aproximando desta terra onde arte e memórias vem se 

conjugando pelo imaginário infanto-juvenil destes autores, imersos em recanto 

florestal da favela Pereira da Silva, onde, reunindo-se condições muito 

particulares, o interesse pelo brincar nesta comunidade se sobrepôs a qualquer 

outro durante boa parte da vida de seus integrantes e participantes. Assim, 
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interessa-se aqui abrir campo para a discussão desta obra, que parece rever 

modelos civilizatórios, escapando das concepções herméticas da arte 

tradicional, ainda relacionadas às hegemonias e aos interesses dos grandes 

conglomerados econômicos, que tendem a produzir hierarquias condenáveis. 

No caso do Morrinho, temos a respeito do lugar que pode ocupar a discussão 

sobre lúdico na arte, a sugestão de se aliar ao híbrido reflexivo favela-natureza-

brincar. Deseja-se aqui contribuir com este debate. Ao mesmo tempo, não se 

pode esquecer, que tal poética se faz como uma manifestação itinerante, 

movente em muitos sentidos, de modo a não se contentar em permanecer em 

um único endereço, ampliando suas possibilidades de comunicação perante 

diversos públicos, oportunizando pensar entrelinhas junto as questões que 

incidem sobre a “estética da expedição” (BOURRIAUD, 2011, p.112). 

Acredita-se que o Morrinho se sustente, tanto pelos arranjos e soluções 

plásticas que compõem a sua materialidade, como por diversas relações 

humanas a ela associadas. Neste universo relacional, parecem notórios os 

laços topofílicos1 (TUAN, 1980) estabelecidos desde sua origem pelos seus 

representantes, que não podem ser ignorados, envolvendo posteriormente o 

interesse e a participação espontânea de muitos outros residentes da favela 

Pereira da Silva, formando um “tecido de relações imanentes” (DELEUZE, 

1997, p.15). Nesta rede de encontros, tal sentimento parece não se vincular 

apenas aos precursores desta brincadeira, se estendendo por muitas famílias e 

simpatizantes de dentro e de fora da comunidade do Pereirão, redirecionando 

as “formas-trajeto” (BOURRIAUD, 2011, P.107) de muitos artistas que 

passaram a conhecer as peculiaridades deste acontecimento estético, caso 

emblemático de Paula Trope, que entre 2004 e 2005 realizou com os Meninos 

do Morrinho, o Projeto Sem-Simpatia, retornando mais tarde, em 2012 , para 

dar sequência à outra experiência:  Relicários: revendo Brasis.  

Talvez Paula tenha, não apenas proporcionado aos artistas do Morrinho a 

possibilidade de levar a obra deles para diversas regiões do Brasil, inicialmente 

com o Prêmio Marcantonio Vilaça, mas também, afetando, no exercício das 

muitas faces deste “teatro relacional”, os próprios rumos da poética aqui 

tratada, que por sua vez, passou a incorporar projetosnômades e 
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expedicionários (BOURRIAUD, 2011, p. 113). Assim, atualmente, atuando 

dentro e fora da favela em várias frentes, ampliando sua projeção em diversos 

cenários, tal ação artística autônoma e relacional, atingiu capacidade de 

desdobramento prodigiosa que, sem se opor a sabedoria da gambiarra, torna-

se ONG em 2005, valendo o oximoro de organização improvisada, bem como a 

repercussão desta constituição sobre os grupos do tipo rizoma (DELEUZE, 

1997, p. 16). Com o tempo, tal poética passou a colecionar nomes compostos, 

sendo chamada de “criatividade sustentável” (SERRA, 2012, p. 8),“exemplo de 

escultura social” (STOR; SERRA, 2012, p. 7) e, ao mesmo tempo, de “vida-

linguagem” (BENTES, 2012, p.17). Não obstante, parece ser tão relevante 

saber como vem sendo percebido e traduzido por estas expressões, como se 

debruçar sobre suas contradições. No plano interno, muitas 

crianças/adolescentes, por exemplo, diante da crueldade e da possibilidade 

real de serem aliciadas e recrutadas pelo tráfico na Pereira da Silva, podem 

reconhecer no Morrinho uma alternativa formativa à sua infância e à juventude 

– tensão viva até hoje. Não obstante, é preciso entender que estas duas 

opções de caminhos possuem contornos sempre imprevisíveis, à prova de 

qualquer quiromancia ou projeção que se faça a respeito, mas, que 

seguramente, o que se pode dizer, é que tal contexto define pelo menos campo 

de tensão entre o sucesso do Morrinho e a atuação de narcotraficantes na 

comunidade Pereira da Silva, criando internamente também um ambiente de 

embaraços e conflitos. O que não intimida os caminhos de libertação pela arte 

defendido pelo Morrinho na comunidade, sempre optando por saídas 

alternativas, anunciadas e atualizadas nas redes sociais. O Morrinho, conforme 

aqui se analisa, é um vasto campo para se pensar questões controversas, no 

cenário interno e externo desta poética, entre as situações de conquistas e de 

incertezas, de guerra e de paz, que ainda povoam este cotidiano-favela. 

Evidentemente que as crianças da comunidade são atraídas e imantadas à 

grande maquete, levadas pela curiosidade e pelo interesse de famílias 

preocupadas em terem seus filhos e filhas sob o domínio/ regime do tráfico, 

mas que, ao mesmo tempo, muito provavelmente, movidas também pelo 

mesmo sentimento de topofilia, gerado pelas processualidades das boas 

sensações, junto à tríade favela-brincadeira-natureza.  
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O divertimento infantil com a natureza atribui pouca importância 
ao pitoresco. Sabe-se relativamente pouco, como uma criança 
pequena percebe o playground, parque ou praia. O que importa 
para a criança, mais do que a vista sossegada do lugar, são 
certos objetos e as sensações físicas. (TUAN, p.111, 1980)  

 

2. Morrinho: Terra de saberes urgentes e convergentes 

Mas a própria noção de cultura é um artefato criado por nosso 
afastamento da natureza. Ora, não existem nem culturas – 
diferentes ou universais – nem uma natureza universal. 
Existem apenas naturezas-culturas, as quais constituem a 
única base possível para comparações... (LATOUR, 2013, 
p.102) 

Conforme o pensamento defendido por Bruno Latour, acredita-se que o 

Morrinho, possa ser melhor problematizado de modo simétrico, envolvendo a 

noção de natureza-culturas, reivindicando um viés epistemológico que 

reconheça a importância da ecologia dos saberes e que abarque nesta 

compreensão a tríade “natureza-favela-brincadeira”.Cabe sublinhar nesta 

compreensão, sem perder de vista as notas dissonantes desta partitura, que 

embora relacionada a um discurso racionalista, reforçada pela utopia 

modernista, onde a “linguagem do poder se urbaniza”, conforme adverte Michel 

de Certeau (CERTEAU, 2014, p.161), “a cidade se vê entregue a movimentos 

contraditórios que se compensam e se combinam fora do poder panóptico” 

2(CERTEAU, 2014, p.161). Assim, se reconhece que o Morrinho não está 

separado da cidade e nem tampouco da natureza, está integrado às duas 

instâncias, sempre esteve e, independentemente dos resultados dos percursos 

da leitura empreendida, acredita-se, independentemente de qualquer projeção 

que se faça, assim tende a continuar, em sua existência situante (INGOLD, 

2015, p.219) de imprevisíveis devires. Com efeito, da mesma forma que o 

Morrinho pode ser problematizado como fortaleza e malha mágica, urdida de 

modo dinâmico, pode também ser pensada como cidade-favela, brinquedo-

brincadeira e integrada a um regime vibrante de natureza-cultura, a garantir a 

intensidade próspera de uma criatividade inacabada, lapidada continuamente 

por esta constituição híbrida. Acredita-se que o Morrinho não aconteceria, sem 

estar e se encontrar no seio de uma grande metrópole, mas também não 
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poderia existir sem a fértil interface com a natureza, sem a sua ligação com a 

Mãe Terra, sem a conexão e integração com o meio-ambiente de seu 

cotidiano-favela, que sempre abrigaram esta obra. Portanto, as variáveis favela 

e brincar não podem ficar isoladas, afastando-se tanto da natureza e como dos 

acontecimentos citadinos, sejam eles negativos ou positivos, pois o importante 

é saber que são parte de sua complexa existência.  

Assim, nesta caminhada de convergências, acredita-se que aRevolução 

Artística do Morrinho para ser entendida profundamente, necessita ser vista, 

não como uma obra de cunho essencialmente material, produzida 

exclusivamente para o deleite estético – o que pode até ser feito, porém, cabe 

sempre lembrar que a obra não se fecha neste único propósito. O Morrinho não 

se reduz à prática de quebrar e de pintar tijolos de modo purificado para, em 

seguida, se colocar em condição objeticada, à expectativa de olhares 

contemplativos. Absolutamente. Na extensa malha qualitativa de 

tensionamentos que aqui se chama atenção, se impõe a relação da tríade 

favela-brincadeira-natureza em convergência dialética ao enunciado cidade-

brinquedo-cultura. Neste trânsito de oximoros, acredita-se ser possível unir-se 

a compreensão de uma lógica interna de urgência desta poética, na medida em 

que tal manifestação também se faz como um território simbólico que trata da 

memória de violência desta metrópole, relacionando-se, por exemplo, ao 

contexto de terror das “balas perdidas” tão presente no cotidiano desta cidade. 

 
Figura 01: O Morrinho na Favela Pereira da Silva: integração afetiva com a natureza local. 

Fonte própria. 
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Se bem analisarmos, a“origem” do Morrinho é fruto desta urgência, em 

resposta ao que ainda se se noticia diariamente no Rio de Janeiro há mais de 

três décadas nas comunidades cariocas, incluindo nesta visão as práticas de 

silenciamentos e tensões com o tráfico, segundo fora observado pela 

pesquisadora Lia Mattos ao se aproximar deste contexto em sua obra “Uma 

favela diferente das outras? Rotina, silenciamento e ação coletiva na favela do 

Peireirão” (2013). Ora, tal sofrimento se confunde também com a ação 

fundadora e fundamental de perfurar os tijolos, expediente artesanal 

intimamente associado à esta poética ora em causa, conforme revelado em 

entrevistas realizadas no transcurso desta pesquisa. Neste sentido, as “balas 

perdidas” constituem um dos signos-chave desta manifestação artística, 

permitindo que não haja dúvidas sobre uma suposta uma alienação, isto é, 

uma separação desta compreensão, integrada ao ser e ao pertencer deste 

cotidiano-favela. Ao se anunciar neste mundo, o Morrinho acabou emprestando 

voz a um tipo de inventário rico em memórias e em oralidades, criando e 

recriando, por meio de uma leitura singular, inúmeros registros da violência na 

cidade que, longe seu do fim, ainda segue seu curso de imprevisibilidades e 

tensões. Não se ignora, portanto, em seu exercício de re-existência, a exclusão 

desta abrangência dolorida, não obstante, sempre com a ressalva de que: 

(...) o retrato da favela verbalizado pelo favelado possui maior 
poder de barganha, do que a visão da favela entrevista pelo 
fotógrafo classe média, pelo cineasta publicitário ou pelo 
escritor erudito (JAGUARIBE, 2007, p.92) 

Cumpre sublinhar também que o fenômeno cultural do Morrinho, portanto, 

parece ser mais uma resposta a Cidade-Partida de Zunir Ventura, tragicamente 

afundada em conflitos, cuja a devastação impressa pelo terror das armas de 

fogo, não significou, neste caso, uma incapacidade de se enfrentar situações 

limite, o que se pode observar em toda a trajetória desta revolução artística, 

bem como na própria estética desenvolvida na conformação de cada um dos 

pequenos barracos, tão emblemáticos no Morrinho. Se bem observarmos, os 

mini-barracos do Morrinho multiplicados em maquetes se assemelham ao 

cenário de construções solapadas por guerras, arrasadas por tiroteios 

intermináveis, devastada até se fazer também ruína, deixando revelar também 
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nesta face de destruição, uma paisagem de cunho desolador, comum aos 

locais de assentamentos já sem cor, deformados pela violência e quase sem 

vida. De todo modo, nos faz pensar que o Morrinho constitui não apenas uma 

paisagem que evoca ou reivindica o “status estético das favelas”, aquele que 

tensiona “o  monopólio estético da arquitetura” (JAQUES, 2001, p.12), 

permitindo que seja visibilizada como narrativa que, de modo relacional, se alia 

a outros gritos de urgência de nossa sociedade como Quarto de Despejo de 

Carolina Maria de Jesus, Cidade de Deus e Cidade dos Homens de Paulo Lins, 

encontrando eco nas letras deMVBill e Racionais Mcs, enfim, obras literárias, 

fílmicas, integradas a poesia do funk, dos raps e do movimento hip-hop, com o 

poder da fala interna e que, portanto, também absolutamente condicionada 

pelas histórias de dor, de invisibilidades, pela epidemia de descaso e violência 

social que, no fundo, formam um grande contexto fruto do pensamento pós-

abissal (SANTOS, 2009). 

Em reposta, o Morrinho exterioriza-se como favelas-testemunho-de-guerra, 

cujas aberturas das janelas nos barraquinhos acabam possuindo, neste 

sentido, dupla conotação. Trata-se de uma não-arquitetura da guerra, fruto, 

inclusive, do cotidiano violento entre traficantes e policiais, e não um trabalho 

plástico alienado ou alheio a estes códigos. Neste âmbito que nos faz pensar 

em conflitos, não devemos nos esquecer dos conflitos raciais, cabendo lembrar 

que o Morrinho também ressignifica os tijolos mostrados no filme “Menino 23 – 

Infâncias perdidas no Brasil”.  Neste documentário, meninos negros são 

traficados para o interior de São Paulo, durante a década de 1930, lá 

permanecendo sob um regime de escravidão infantil, durante toda a Segunda 

Guerra Mundial. Assim, os tijolos marcados negativamente em nossa história 

por estes acontecimentos, puderam encontrar no Morrinho, tempos depois, um 

novo discurso, envolvendo camadas de nossa sociedade vítimas do 

preconceito social e racial. Importante ressaltar que o Morrinho cumpre um 

arco histórico que compreende também muitas das políticas recentes 

direcionadas às favelas no Rio de Janeiro, testemunhando e reagindo 

internamente/ externamente em suas quase duas décadas de existência. Se 

bem recordarmos, em sua “origem”, tínhamos uma política de invasão 
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declarada aos morros cariocas, passando para a política de invasão disfarçada 

de “ocupação pacificadora” com as instalações de UPPs, o que não alterou o 

posicionamento crítico do Morrinho frente às referidas políticas de “segurança” 

do Estado. Note-se que, independente da política dos governos que se 

sucederam em seus últimos mandatos, temos um relato importantíssimo nesta 

poética de como o comportamento policial foi sentido por dentro das favelas. 

Neste sentido, o Morrinho também comunica uma problematização da 

violência, não se eximindo de externalizar, portanto, estes dados da realidade. 

No Morrinho, as moradias não devem ser vistas de modo romântico, pois estão 

enredadas a uma condição grave de incidências de mortes e ao triste cotidiano 

de diversas comunidades cariocas. Neste sentido, se aproxima da reflexão do 

Professor Paulo Knauss sobre as memorias de luto na cidade, estudo em 

desenvolvimento, apresentado no GEAP-Brasil de 2016. Entende-se, não 

obstante, como um dos aspectos mais importantes na trajetória desta 

manifestação artística tenha sido, realmente, a reversão do quadro de 

autoestima que se desenhou na vida destes jovens que, se não completamente 

restaurado entre seus integrantes, estaríamos vivendo dias muito diferentes, 

caso a Pequena Revolução não tivesse existido... 

As práticas oficinais da Pequena Revolução, assim, anunciam este duplo-

índice o tempo todo, nos colocando sempre em contato com o Morrinho da 

guerra, marcado pelos relatos de violência, e o Morrinho da paz, quando 

convertido em cor, renascido das cinzas, depois de passar pela superação 

catártica de suas feridas e do seu flagelo humano, se soerguendo dos 

escombros, na medida em que ressignifica, embora mantenha visíveis, os 

códigos da destruição. Assim, neste fenômeno singular de comunicação, 

estamos diante, portanto, do sacrifício e da redenção de uma re-existência 

permanente, encontrando no peso e na importância dessas ações, uma forma 

de estar sempre, de modo análogo, interligado ao cotidiano amargo e de o 

sentimento de esperança/ reação das favelas, onde luto e luta não se separam. 

Assim, a imagem do Morrinho parece acomodar nesta relação aparentemente 

contraditória, manifesta em campos discursivos complementares – morte e vida 
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–, subsistindo nesta poética na forma de práticas que se processam não 

“apenas” plasticamente, mas também ritualisticamente. Parece haver em cada 

oficina e montagem de novas maquetes, a necessidade, portanto, de se 

refazer, de se recontar, de se reconectar com o martírio – até como forma de 

expiá-lo –, para depois, adentrar-se em uma espécie de campo de 

reconciliação com a vida, com a esperança de dias melhores na favela e no 

Morrinho. O Ato de dividir os tijolos, também pode ser remetida a passagem da 

divisão dos pães contido nos evangelhos, um ato mágico, um prodígio em que 

a divisão, torna-se sinônimo de multiplicação, alimentando e saciando a fome 

de um discurso urgente. O milagre da transformação, também está implícito 

neste ato coletivo de comunhão, onde a forma bruta do tijolo, ao se converter 

em casas, também se reapresenta como alternativa terapêutica, de cura pela 

arte, conforme se vê em depoimentos de seus autores. 

Não obstante, deve-se acrescentar ainda, no mesmo âmbito do que fora 

observado e tratado, que o Morrinho se coloca no mundo como um caso 

emblemático de um processo inverso de “desacralização da natureza” ditada 

pela modernidade (MORAIS, 2015). Desde a época do Projeto Vida Nova, vem 

conduzindo um discurso onde a favela sempre aparece associada à imagem de 

sustentabilidade e de proteção ao meio-ambiente. Trata-se, portanto, de uma 

obra sem tamanho, sempre aberta e disposta aos devires e que, em seus 

inúmeros discursos, integrando o análogico e o digital, jamais se afasta da sua 

dimensão abnegada de tempo-caça-natureza, conforme a luta pelo 

conhecimento tão bem expressa pelos orixás da religiosidade afro-brasileira. 

Nesta busca por resultados exitosos de bem estar na comunidade do Pereirão, 

transparece a imagem de uma manifestação feita coletivamente por artistas-

caçadores que, sem prejuízo do exposto, nos convoca a pensar também, em 

uma zona mais diluída, voltada para o sincretismo, pois não se trata de um 

fenômeno que se associa exclusivamente às questões que são caras à afro-

brasilidade. O Morrinho se relaciona e se interessa pelos discursos de diversas 

religiões do mundo, reverberando e ressignificando ensinamentos, propagados 

em sua realidade cada vez mais ecúmena, cuja territorialidade movente apenas 

reforça a sua condição de malha mágica... 
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Nesta condição, as experiências relacionais destes artistas que estiveram e 

ainda se mantém vinculados ao Morro da Pereira, parecem estar mais 

próximas das questões desencadeadas por Paula Trope, por exemplo, do que 

propriamente dos discursos curatoriais de determinados museus e galerias 

que, comprometidos muitas vezes com os interesses do capital e das lógicas 

do mercado, permanecem na periferia do problema aqui levantado entre favela-

brincadeira-natureza. Não obstante, aqui se considera todo o campo 

extensional do Morrinho, envolvendo toda a sua capacidade de articulação e 

negociação junto às instituições que representam os poderes hegemônicos. 

Assim, muitos artistas de fora que interagem com o Morrinho, parecem 

construir posicionamentos mais éticos, profundos e duradouros do que 

curadores que acabam realizando trabalhos muito distanciados desta 

realidade, ainda que reconhecendo as relações equilibradas de alteridade no 

trabalho de vários artistas colaboradores. Nessas trocas intersubjetivas, as 

artistas relacionais parecem ser e estar sensíveis, por meio de suas práticas 

colaborativas, a muitos dos aspectos das naturezas-culturas, assunto que as 

próprias curadorias não mencionaram até hoje, quando se propõe a abrigar o 

Morrinho em seus terrenos. Ao se colocar no lugar do Outro, dando vozes à 

favela, Paula Trope, por exemplo, antes mesmo de realizar seu trabalho no 

Morrinho, já possuía um histórico, uma trajetória com outras realidades. 

Podemos enxergar esta aproximação mais cuidadosa, tanto no trabalho Sem 

Simpatia (2004/2005), como no Projeto Relicários (2012/2013), onde, de 

alguma forma, inclusive, questões multinaturalistas se descortinam, 

associando-se à paisagem afetiva que envolve esta construção, em 

permanente reconstrução... 

Operando nos espaços entre fronteiras tecnológicas e 
geográficas, numa espécie de intertextualidade estratégica, as 
imagens de Paula Trope trabalham para o fim da distinção 
entre artista e público, desafiando a tradicional passividade do 
espectador diante da obra percebida. É nesse contexto que a 
obra fotográfica de Paula Trope, em última análise, equivaleria 
à realização de um “teatro racional”, com um profundo sentido 
político: quando a pose substitui o instantâneo, é como se o 
modelo fotográfico, ao posar, impregnasse a sua imagem de 
uma verdade interior. Alfredo Grieco3 
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Figura 02 – A artista 
Paula Trope realizando seu “teatro relacional” na favela Pereira da Silva, fotografando os 

moradores na maquete original do Morrinho. Fonte própria. 

 

3. Considerações “finais” 
Buscou-seaqui argumentar nesta edição da ANPAP que o Morrinho está 

fortemente amparado na tríade favela-natureza-brincar, gerando ambiente 

propício a sua existência, emprestando neste caso também, maior equilíbrio 

nas lentes de investigação utilizadas. Ao mesmo tempo, se buscou mostrar que 

o Morrinho não parece ser produto delirante da imaginação, sendo fruto deste 

mundo, desta terra e nisto, encontrando respaldo no pensamento pós-abissal 

(SANTOS, 2009). Por isso, cabe ressaltar, quando se diz “terra-relacional” 

deseja-se enfatizar todas somas de experiências desta terra-mágica, terra-jogo, 

terra-terror, terra naturezas-culturas. Enfim, em todos seus trânsitos e 

hibridações, envolvendo as noções de tradição e modernidade, centro e 

periferia, abrangendo os domínios de local e global, o Morrinho parece ser um 

bom exemplo da estética relacional de Nicolas Bourriaud... 

 
 
Notas 

                                                           
1
 “A palavra „topofilia‟ é um neologismo, útil quando pode ser definida num sentido amplo, incluindo todos 

os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente em 
intensidade, sutiliza e modo de expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: 
em seguida, pode variar do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, 
igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta ser tátil: o deleite ao 
sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são os sentimentos que temos 
para com um lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida.” (TUAN, 1980, 
p.107) 
2
 No clássico “A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer”. Michel de Certeau reconhece as muitas 

nuances e variantes possíveis do termo “cidade”, com as seguintes palavras: “A Cidade se torna o termo 
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dominante dos legendários políticos, mas não é mais um campo de operações programas e controladas”. 
(CERTEAU, 2014, p.161) 
3
 Fonte: A arte de Paula Trope: o teatro relacional.  

http://www.pacodasartes.org.br/temporada-de-projetos/1998/artistas/paula-trope.aspx acessado em 18 de 
janeiro de 2017. 
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