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Projeto Gráfico e Diagramação: Giulia Santos

Revisão: Marisa Mello e Ayla Gomes

Fotos: Michelle Barros
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 Vou Fazer Arte 2 é uma publicação originada da bem-sucedida parceria entre o Observatório de 
Favelas, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura – ISS, e 
a Rede Globo. Seu propósito maior é realizar ações de formação, pesquisa e intervenção a partir das artes 
visuais para adolescentes e jovens moradoras/es do Conjunto de Favelas da Maré e suas adjacências.
Buscamos, a partir do presente material compartilhar os conceitos e metodologias que referenciaram a 
construção do processo formativo Vou Fazer Arte 2, formulado e conduzido pela equipe do educativo do 
Galpão Bela Maré durante os meses de junho a agosto de 2019, que resultou na mostra Fazer Arte Não 
é Só Fazer Arte.

CONTEXTO
 Entre outubro de 2016 e abril de 2017, também com patrocínio da TV Globo, via Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura, foi realizada no Galpão Bela Maré a primeira edição do Vou Fazer Arte, que formou em 
cultura digital (fotografia, vídeo e vídeo arte) adolescentes e jovens da Maré e culminou com uma mostra 
composta por 4 obras (a vídeo instalação “#chegadeassédio”, a instalação artístico interativa “Piscinas”, a 
vídeo-performance “Chuveirão” e o vídeo “Mobilidade”).  
Naquela ocasião começamos a pensar e estruturar ações que pudessem fomentar a sensibilização e o 
desenvolvimento de habilidades artísticas em adolescentes e jovens para fins de reflexão, documentação 
e registro de seus cotidianos. E também para viabilizar produções estéticas a partir de suas experiências 
artísticas, educativas e culturais vivenciadas em seus territórios de morada, em diálogo com o processo 
formativo.

As favelas são solos férteis para criação cultural. O samba, a capoeira, o choro combinaram a dança 
e a música na gestualidade estética carioca. O funk, o hip hop, o break e o forró atualizaram as 
marcas do mundo vivido de seus moradores. A pintura, o grafite, a fotografia e o vídeo traduzem 
os diferentes pertencimentos à cidade. A favela faz florescer a cultura no Rio de Janeiro. Nos seus 
becos, ruas e praças estão os múltiplos encontros de sociabilidade. É a mistura da arte com a vida 
que faz a esperança cotidiana ser chamada de cultura. Por isso é que a favela é um território de 
experimentações e de desafios. Olhando, não identificamos equipamentos culturais monumentais. 
Mas quando nos aproximamos fica em relevo a pluralidade de invenções e de práticas que dão 
significado à existência humana. 
Esse cenário, contudo, não é reconhecido por importantes agentes da cidade, fazendo com que 
se reproduzam representações estereotipadas das favelas. É necessário, portanto, gerar novos 
registros em que as linguagens estéticas que permeiam o cotidiano das favelas sejam concebidas 
e vividas como práticas culturais relevantes (GONÇALVES DIAS, C.; BARBOSA, J.L., 2013, p.13).

 Nos foi sugerido pelo grupo de jovens participantes durante a avaliação que fosse pensada uma 
próxima realização, desta vez pautando uma formação em artes visuais e, concomitante a ela, a circulação 
por outros espaços culturais da cidade.  Assim, mobilizadas/os pela premissa de seguirmos desafiadas/
os a ampliar as representações sobre favelas e periferias na cidade, especialmente no que diz respeito às 
suas práticas culturais surgiu o Vou Fazer Arte 2, um projeto importante para o Observatório de Favelas 
diante do que temos construído no Galpão Bela Maré, que nasceu em 2011 como um espaço de fruição, 
formação, difusão, mobilização e produção dedicado às artes visuais, a partir da Maré. 
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 Com o Vou Fazer Arte 2 materializamos 75 horas de formação em artes visuais para 34 adolescentes, 
entre 15 e 18 anos, moradoras/es do Conjunto de Favelas da Maré e seus bairros e favelas adjacentes. 
O projeto fomenta a sensibilização e o aprofundamento nos campos e linguagens das artes visuais, 
articulados a uma reflexão sobre o território da Maré, sobretudo no que concerne ao enfrentamento da 
violência.
 Esta publicação é a partilha deste mergulho coletivo, da equipe educativa do Galpão Bela Maré, 
das/os jovens participantes da formação e do público visitante da exposição, que ficou em cartaz por 
cerca de 25 dias. A metodologia só se transformou em uma vivência possível porque foi nosso leme rumo 
à uma imersão produzida para ser partilhada com jovens intensas/os e generosas/os, a partir de seus 
olhares e respostas às muitas dimensões de violências que podem permear a experiência de ser jovem e 
viver em favela. 
 Como resultado, o grupo não produziu apenas sobre ou a partir de diagnósticos. Tivemos a 
chance de ver seus movimentos expressarem, através de estéticas artísticas diversas, muitas faces do 
enfrentamento às condições violentas impostas aos seus territórios e corpos mas, especialmente, a 
muitas de suas práticas cotidianas que estão na ordem do afeto, da partilha e da convivência.

De fato, como é sabido, vivemos em um mundo social dominado por representações das periferias 
– e de seus moradores – baseadas em estigmas que impedem uma apreensão global e complexa 
sobre as realidades sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais desses territórios. E, como 
o imaginário é um elemento fundamental na instituição do real, as representações estereotipadas 
sobre as periferias onde residem os grupos sociais mais empobrecidos da cidade orientam, muitas 
vezes, políticas públicas e investimentos sociais privados. Estes, além de não efetivarem as reais 
demandas dos seus moradores, contribuem para reforçar processos de expropriação material e 
apropriação simbólica que fragilizam estratégias coletivas construídas pelos grupos dos territórios 
periféricos para exercerem o seu direito à cidade (CARTA DA MARÉ, 20181 , p.1).

 Se hegemonicamente favelas e periferias são reconhecidas como territórios de ausência, 
precariedade, violência e pobreza, o Vou Fazer Arte 2, oferece a possibilidade de produzirmos outros 
imaginários sobre estes territórios e, centralmente, a partir dos olhares de suas juventudes. Esta 
metodologia, que coloca a arte como mediadora de estratégias de construção de narrativas estéticas 
diversas, é um convite para percepção da pluralidade de formas e dinâmicas sociais e culturais capazes 
de orientar leituras e políticas mais generosas e humanas.

Compreender a cidade em sua pluralidade é reconhecer a especificidade de cada território e, 
igualmente, afirmar a condição cidadã e o protagonismo de todos os seus moradores e moradoras. 
Para tal, é necessário reconhecer que os mesmos são os principais grupos aptos a narrarem suas 
práticas sociais e culturais, símbolos de resistência e reinvenção, formas concretas de afirmação 
e invenção de direitos, que necessitam ser amplamente garantidos na forma de políticas públicas. 
Trata-se de um princípio de validação plena da vida social, democraticamente orientada e 
configurada nos usos legítimos do território por grupos populares. A garantia deste princípio só 
será possível a partir da construção de uma radical experiência democrática de Direito à Cidade 
(IMJA, 2018, p.4).

1. Documento elaborado no seminário internacional O que é periferia, afinal?, realizado pelo Instituto Maria e 
João Aleixo, na Maré, em abril de 2017 publicado na primeira edição da Revista Periferias.  Acessar em www.
revistaperiferias.org
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 O projeto Vou Fazer Arte 2 promoveu entre junho e julho de 2019 uma formação em artes visuais 
para adolescentes e jovens moradoras/es da Maré e bairros adjacentes, a fim de ativar a sensibilização e 
o aprofundamento no campo das artes, articulados a uma reflexão sobre o território da Maré, sobretudo 
no que concerne ao enfrentamento às violências presentes no território.
 A formação consistiu em encontros teóricos e práticos denominados de Oficinas de Criação, a partir 
de onde compreendemos que o saber é um campo transitório entre experiências, vivências e repertórios. 
Com a perspectiva de que as artes, em suas múltiplas linguagens, atuem como fio condutor, através de 
uma metodologia pedagógica que incentiva e fortalece a autonomia. Neste sentido, durante o período 
foram oferecidas ferramentas conceituais para reflexão sobre a realidade cultural e social, impulsionadas 
pela construção de novos olhares sobre o território e a cidade; promovendo o desenvolvimento e a partilha 
de conhecimentos dos campos das artes visuais, suas linguagens e seus desdobramentos, de modo a 
ampliar as ferramentas disponíveis para a criação artística.
 Todas/os as/os adolescentes e jovens participantes foram mobilizadas/os e articulados em suas 
respectivas escolas, cumprindo um dos critérios fundamentais de participação no projeto. O grupo se 
reuniu por seis sábados consecutivos, entre 10h e 15h, no Galpão Bela Maré, e em dias específicos no 
período de dois meses, para vivências complementares.
 Compreendendo a dinâmica da mobilização, escolas e organizações da Maré tiveram um papel 
importante na disseminação do Vou Fazer Arte 2. Durante o período de inscrição foram contatadas 
aproximadamente 1000 pessoas moradoras da maioria das favelas que compõem o Conjunto, 
principalmente a partir de visitas à escolas e organizações da sociedade civil, para convidar as juventudes 
à vivenciarem a formação que resultaria na próxima exposição do Bela.
 Nesta etapa, buscou-se aproximar o público-alvo do Bela Maré para, a partir de experimentações 
artísticas durante a convivência nos encontros e nos demais espaços franqueados pelo projeto, pensarem 
o enfrentamento às violências em territórios periféricos, especialmente na Maré. As inscrições foram 
feitas presencialmente no Galpão e as visitas e circulações no território apresentando o projeto buscaram 
provocar nos jovens o desejo de ir até o Bela e se inscrever para ser parte da experiência. Uma vez 
visitados os locais estratégicos, a mobilização e a articulação territorial acompanharam também as 
inscrições, recebendo muitas/os das/os participantes em suas primeiras idas ao Bela Maré, acolhendo e 
preenchendo os dados necessários para participação.
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 A criação do formulário foi uma estratégia de consolidar, já no ato da inscrição, um conjunto de 
informações sobre o público que chegava até nós para começarmos a nos aproximar deste perfil. Com o 
formulário mapeamos: nome; gênero; idade; telefone celular (WhatsApp); e-mail; escola; escolaridade; 
favela de moradia; se já conhecia o Galpão Bela Maré; caso resposta afirmativa para a pergunta anterior, 
como conheceu o Galpão Bela Maré; e qual o envolvimento da/o jovem com as artes visuais.
 Entre desejos e realidades, a partir da metodologia do Vou Fazer Arte 2, foram ampliados os 
espaços de troca, produção e intervenção no, e a partir do, território. Como culminância foi produzido 
coletivamente um “resultado plástico” que é a exposição, e com ela foi visibilizada a potência das narrativas 
e das interlocuções com, e partir dos territórios e suas/seus jovens sujeitas/os. 

Para assistir ao vídeo síntese do projeto, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=XXx4FJU1Ddg&t=1s
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 Ao longo da formação em artes visuais nós2, do educativo do Galpão Bela Maré, idealizamos e 
colocamos em prática o seguinte formato de Oficinas de Criação:

A) Despertar - Como estar conscientemente presente?

 Considerando que os participantes do projeto eram adolescentes e jovens moradoras/es do 
Conjunto de Favelas da Maré, bairros e favelas adjacentes, o educativo acreditava ser fundamental 
despertar corpo e mente para a vivência do dia. Assim, em todas as manhãs foram realizadas práticas de 
alongamento, meditação e respiração guiadas, acompanhadas por sons.
 Em algumas ocasiões, outras dinâmicas eram inseridas, como: em dupla, escolher uma parte do 
corpo para ficar em contato enquanto se movimentam pela galeria; em dupla, sentados frente a frente, 
elogiar uma característica que não seja física; individualmente, imaginar uma cor subindo e ocupando 
todo o corpo; individualmente experimentar a sensação de tranquilidade com óleo essencial de lavanda; 
etc.

2. A partir deste momento, o texto será produzido a partir da primeira pessoa do plural, marcando o lugar de 
protagonismo da experiência produzida pela equipe do educativo do Galpão Bela Maré em sintonia e diálogo com 
as/os jovens participantes.
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B) Conversas Mediadas - Como aprender a fazer arte?

 Após o Despertar, em todos os encontros, o educativo apresentava uma questão a partir do 
diálogo, da pesquisa e do compartilhamento de referências das artes visuais, sobretudo brasileiras e 
latino-americanas, reforçando a potência criativa do sul global.

 Questões mobilizadoras dos espaços de Conversas Mediadas:

As relações entre arte, cotidiano e o território da Maré, em articulação com a obra Modelo Vivo, 
do arquiteto Pedro Évora, acervo do Galpão Bela Maré3; 
As relações entre arte, palavras e narrativas, em articulação com o Espaço de Leitura4 do 
Galpão Bela Maré; 
Fotografia; 
As relações entre as artes visuais e as artes sinestésicas; 
Apresentação de processos para a exposição coletiva.

3. O Modelo Vivo é a maquete do território do Conjunto de Favelas da Maré que está em exposição de longa duração 
no segundo andar do Galpão Bela Maré.. 
4. O Espaço de Leitura é o acervo de publicações à disposição dos públicos para leitura, pesquisa e deleite no salão 
do Galpão Bela Maré.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2
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C) Ações Poéticas - Como fazer arte?

 Após as Conversas Mediadas, nas tardes de sábados, o educativo apresentava uma proposição de 
atividade material e imaterial com a interação entre os participantes que estimulavam a criação artística 
continuada, podendo ou não compor a exposição, e as práticas artísticas coletivas.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2

D) Cotidianos - Como estar juntos?

 A partir dos diálogos e das escutas das/os adolescentes ao longo do projeto, construímos 
coletivamente um espaço seguro de contínua construção e desconstrução de autoridades e convivências. 
Este espaço se materializava sempre ao final de todos os dias de trabalho juntas/os.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2
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IMPORTANTE:

 Em relação às autoridades, na primeira Oficina de Criação, foi construída 
coletivamente uma dinâmica de autoridade compartilhada em que as “regras de 
convivência”  foram debatidas, acordadas e reafirmadas ao longo de todo o projeto.
 A seguir a lista de responsabilidades coletivas a serem cumpridas tanto pelas/os 
adolescentes, quanto pelas/os educadoras/es do projeto:

-   Comunicação direta

-   Empatia

-   União

-   Respeito

-   Trazer seu próprio talher e copo

-   Sem nenhuma forma de preconceito

-   Apenas críticas construtivas

-   Comunicação não violenta

-   Escuta atenta!!!

-   Compromissos com dia e horário :)

-   Respeito a fala do próximo

-   Valorizar a arte do próximo

-   Enfrentar seus medos

 Estes acordos expressam o grupo que o construiu: atento à sustentabilidade e ao descarte de 
plástico; interessado em falar, mas também em ouvir; e decididos a enfrentar seus medos ao mesmo 
tempo, em que combatem às violências. Neste sentido, diante do desafio individual de segui-las em prol 
do coletivo, foi proposto que ao final de cada Oficina de Criação houvesse um debate sobre o dia, os 
desafios e alegrias de seguir as responsabilidades mútuas, e quais seriam as possíveis ferramentas para 
lidarmos com nossas subjetividades e coletividades.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2

IMPORTANTE:

 Em relação às práticas de convivências coletivas, os almoços foram 
imprescindíveis para que pessoas avulsas ou pequenos grupos oriundos das mesmas 
escolas ou das mesmas ruas, se constituíssem em um único grupo. Afinal, o ato político 
de comer, e de comer junto!, tem uma força tremenda para diminuir distâncias e construir 
afetos.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2
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3.1 Breve conversa sobre enfrentamentos às violências da história das 
artes visuais a partir da arqueologia das exposições do Galpão Bela Maré

Encontro 1 - Duração: 2h

 Vivemos em um mundo de imagens, sejam elas dos cotidianos tangíveis – o lugar de dormir e 
acordar, as salas de aula, os lugares de trabalho, a rua, os grafites, e as pessoas; sejam elas dos cotidianos 
virtuais – Facebook, Instagram, NetFlix. 
 A partir da provocação de que é a partir das imagens que, no processo de criação, os agentes da 
arte e da cultura se inspiram, foi realizada uma breve conversa sobre artes visuais na contemporaneidade 
com as/os adolescentes e jovens, partindo de pontos sensíveis para a formação: 

A valorização do olhar contemporâneo de cada pessoa;

Algumas exposições recentes do Galpão Bela Maré; 

Artistas e obras de arte que rompem com as exclusões cometidas pelas artes visuais e a 

história da arte em seu decurso.

 Diante destes pressupostos e caminhos, a conversa foi iniciada com uma perspectiva geral da arte 
a partir das categorias: local/global e tempo/espaço.
 No local, voltamos nosso olhar contemporâneo, sobretudo, à cidade do Rio de Janeiro. Já no 
global, voltamos nossa atenção aos países localizados ao norte, que por vezes ditaram que “coisa” é arte, 
colocando os demais territórios sob perspectivas do “outro”.
 A consolidação do “tempo contemporâneo” é datada na história geral da arte a partir da década de 
1960, com a inserção das imagens da cultura – novamente as imagens – nos processos e poéticas da pop 
art, nos Estados Unidos da América, mas que sofreu e continua sofrendo rupturas nos dias atuais.
 O “espaço contemporâneo” é localizado na história geral da arte a partir de uma centralidade, 
o norte, migrando da Paris moderna para a Nova Iorque contemporânea, num movimento passível de 
desconfiança sobre o tamanho da cena artística global pautado, sobretudo, no capital e nos processos e 
poéticas produzidos pelo capital – salvo em certas relações coloniais.
 Desse cenário excludente, as artes visuais contemporâneas herdam algumas virtudes: do 
dadaísmo, a prática da crítica cultural mais ampla, que questiona não só as obras de arte, como suas 
instituições e agenciamentos, incluindo os objetos da cultura nas poéticas; do minimalismo, a contestação 
de categorias inertes como pintura e escultura e a redução das formas; e do conceitualismo, a valorização 
da ideia ou da atitude em relação à aparência das obras.
 Das muitas inovações presentes na arte contemporânea, foram celebradas ao longo da conversa a 
abertura para novas mídias e materialidades; para outras subjetividades não só como tema, mas também 
– e principalmente – como propositores (mulheres, negros/as, indígenas, trans, entre outros marcadores 
sociais da diferença) e para os novos agenciamentos de grupos sociais, com atenção, escuta e visibilidade 
aos territórios denominados periféricos. Gostaríamos de destacar, nesse sentido, entre os artistas que 
já passaram pela memória expositiva do Galpão Bela Maré: Jaime Lauriano na exposição Travessias 5, 
Juliana Vicente na exposição Diálogos Ausentes, Ismael David na exposição Bela Verão e Agrippina R. 
Manhattan na exposição Bela Verão Transcendências5. 

5. Na oficina de criação foram apresentadas 15 imagens de obras de arte das exposições citadas e das exposições 
Superfícies, Metrópole Transcultural e Mostra Museu Migrante.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2

Jaime Lauriano
suplício #3, 2015
vitrine contendo pedras, entulhos e pedaços de vidro
80 x 120 x 60 cm
fotografia Mario Grisolli

 Na obra Suplício, Jaime Lauriano (São Paulo, 1985) apresenta em uma vitrine – ferramenta comum 
em museus – com vidros, pedras e entulhos, parte da pesquisa sobre as estruturas coloniais de poder 
que atuam na sociedade brasileira. Aqui são evidenciados os instrumentos utilizados como ferramenta 
de punição. Perversa e provocativa, a poética nos coloca a reflexão sobre o constante estado de barbárie 
endossado pela maioria da população sobre corpos e práticas ditas periféricas.

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2
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 Na obra Cores e Botas, curta de ficção, Juliana Vicente (São Paulo, 1984) apresenta o sonho de uma 
menina negra em ser paquita. As paquitas foram as dançarinas de um programa de grande influência na 
história da televisão brasileira, sobretudo, na década de 1980, praticamente todas eram brancas. Entre 
olhares e risadas que inferiorizam o sonho da criança negra, a poética reflete sobre os racismos cotidianos 
e as práticas de enfrentamento a ele.

Juliana Vicente
Cores e Botas, 2010

Vídeo
frame retirado do vídeo
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 Na obra Exú, Ismael David (Rio de Janeiro, 1988) apresenta uma instalação com vergalhões – 
material muito usado na construção civil – manipulados no signo do tridente, artefato que o orixá Exú 
carrega e cruza os quatro elementos, tornando-o assim, o rei das encruzilhadas. O paralelo entre os 
cruzamentos de Exú se materializa também na instalação que cruza uma materialidade intangível, rompe 
as paredes e ocupa a galeria que a exibe. A poética estimula a reflexão do que é visível e do que torna-se 
invisível, nas artes e nas religiões afrobrasileiras.

Ismael David
Exú, 2018
Instalação
Dimensões variáveis
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https://www.youtube.com/watch?v=Ll8EYEygU0o
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 Na obra Transfobia, Agrippina R. Manhattan (São Gonçalo, 1997) (re)apresenta a obra Burocracia de 
Anna Bella Geiger. Da mulher cisgênero para a mulher transgênero, a arte da contemporaneidade amplia 
as subjetividades e agenciamentos, evidenciados nesta poética que contribui para a reflexão sobre as 
burocracias exigidas para que pessoas trans tenham seus nomes e corpos reconhecidos pelas estruturas 
institucionais e de poder.

Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Pesquisa sobre história da arte sob o ponto de vista decolonial

Imagens impressas

Escuta e diálogo

Agrippina R. Manhattan
Transfobia, 2018

Videoperformance
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3.2 Arte, Cotidiano e Território

Encontro 1 - Duração: 4h

 Convencidos de que pensar arte perpassa também a compreensão do território, seu cotidiano e 
suas vivências, elaboramos uma abordagem para o encontro debruçada em seus lugares de referência, 
ou seja, nas origens – suas casas e ruas – de modo que a narrativa e as coordenadas de cada corpo 
estivessem em evidência e conduzissem as falas e suas interações, na perspectiva de um fio condutor 
para início das construções e diálogos.
 A proposta inicial foi convidar as/os adolescentes a dizerem seus nomes e origens mareenses 
(favelas) a partir da experiência do Modelo Vivo (maquete do Conjunto de Favelas da Maré, obra do 
arquiteto Pedro Évora em co-autoria com moradores/as da Maré e participantes das oficinas de produção 
da maquete). Como desdobramento, suscitamos uma narrativa oral e escrita do grupo, relacionando 
diversas percepções sobre estes lugares. Em seguida provocamos o exercício de estabelecer conexões 
em grupo entre esses lugares (proximidades e distanciamentos), através  de suas estórias e sentidos 
dados por eles aos lugares. A proposta foi desenvolvida com a escrita em giz e teve o chão como suporte.
 Como Ação Poética, a ideia era recorrer às narrativas apresentadas no primeiro momento e doar 
a elas uma visualidade a partir da pergunta disparadora: O que é violência? A proposta era partir de uma 
materialidade não comum, de forma que as experiências com materiais trouxessem possibilidades visuais, 
e não remetessem ao lugar “escolar” da definição conceitual.
 A proposta reuniu em formatos, colagens, materiais, texturas e narrativas que possibilitaram 
a formação de composições estéticas em diversos formatos que remetiam a casas, mapas, trânsitos, 
percursos, lugares de afeto e pessoas que inspiraram os espaços presentificados.  
 

 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

o corpo
giz
papelão
EVA
tecido de algodão
acetato

estilete
tesouras
canetas esferográficas e 
permanentes
colas
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3.3 Arte como Narrativa

Encontro 2 - Duração: 6h

 Neste encontro a literatura foi linguagem e metodologia de reflexação, que estendeu-se durante 
o conjunto de experiência vivida pelo grupo. Iniciamos o dia com uma dinâmica em que cada adolescente 
e jovem foi convidada/o a compartilhar com o coletivo uma memória afetiva. A ideia partia do estímulo 
a lembranças para que a partir delas, as/os participantes pudessem se reconhecer como autoras/es de 
suas próprias histórias, e perceber os entrelaçamentos entre suas histórias. Tudo isso com muita atenção 
para que ninguém ocupasse o lugar e/ou falar da/o outra/o.
 Instigadas/os pelo universo literário e algumas obras e autoras/es, o grupo foi convidado a rever 
suas trajetórias pessoais partindo de suas memórias, vivências, emoções e afetos, de modo a perceberem 
as conexões existentes com seus corpos e seus territórios. Assim, juntas/os reforçamos a percepção de 
que nossas histórias interagem com outras histórias.
 Num primeiro momento, viajamos pelo universo literário a partir da contação da história A colcha 
de Retalho, de Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro.

A colcha de retalhos
Conceil Corrêa da Silva

Nye Ribeiro silva
Ilustrações: Semíramis Paterno

[...]
— Saudade dói, vovó?
— às vezes dói. Quando a saudade é de alguém que já foi embora para nunca mais 
voltar...
— Ah!
— Mas existem outras saudades: de um passeio gostoso, de uma viagem, de uma 
festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe...
— Vovó, acho que eu ainda não entendo nada de saudade.
— Eu sei. A gente só entende bem das coisas que já experimentou. Talvez ainda seja 
muito cedo para você entender dessas coisas...Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é 
que está ficando a nossa colcha de retalhos!
[...]
Ali, deitado sobre a colcha, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de 
histórias. Observou um retalho de brim azul...
— Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. 
Um dia, fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o 
bumbum dolorido e o short rasgado... que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro. 
Me pegou no colo com carinho e, depois, nesse mesmo dia, resolveu fazer um short 
novo para mim. E fez um short deste pano aqui, de brim azul.
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De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi 
aumentando, aumentando... Felipe foi atrás de sua mãe:
— Me leva na casa da vovó?
Não demorou nada e os dois estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a 
campainha e ela veio lá de dentro.
— Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate, do jeito 
que você gosta!
— Vovó, vem aqui pertinho. Agora me dá um abraço bem gostoso!
— Aconteceu alguma coisa, Felipe?
— Sabe, vovó... — cochichou Felipe, bem baixinho, no seu ouvido — preciso te contar 
um segredo: eu acho que já entendi... agora já sei o que é saudade!

 Esta leitura os conectou com lembranças, memórias, pessoas, aromas que os constituem e revelam 
cada sujeito como protagonista de sua própria história, a qual se entrecruza com outras. Foi seguida 
por um debate muito emocionado e emocionante, com relatos de vivências, partilhas de sentimentos e 
emoções  amalgamadas entre o passado e o presente.
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 No segundo momento, os adolescentes fizeram uma leitura coletiva da música Esquadros, de 
Adriana Calcanhoto, e em seguida, foram convidados a ouvir e cantar a música juntos.

Esquadros
 Adriana Calcanhotto

Eu ando pelo mundo
Prestando atenção em cores
Que eu não sei o nome
Cores de Almodóvar
Cores de Frida Kahlo
Cores!
 
Passeio pelo escuro
Eu presto muita atenção
No que meu irmão ouve
E como uma segunda pele
Um calo, uma casca
Uma cápsula protetora
Ai, Eu quero chegar antes
Pra sinalizar
O estar de cada coisa
Filtrar seus graus
 
Eu ando pelo mundo
Divertindo gente
Chorando ao telefone
E vendo doer a fome
Nos meninos que têm fome
 
Pela janela do quarto
Pela janela do carro
Pela tela, pela janela

Quem é ela? Quem é ela?
Eu vejo tudo enquadrado
Remoto controle
 
Eu ando pelo mundo
E os automóveis correm
Para quê?
As crianças correm
Para onde?
Trânsito entre dois lados
De um lado
Eu gosto de opostos
Exponho o meu modo
Me mostro
Eu canto para quem?
 
Pela janela do quarto
Pela janela do carro
Pela tela, pela janela
Quem é ela? Quem é ela?
Eu vejo tudo enquadrado
Remoto controle
 
Eu ando pelo mundo
E meus amigos, cadê?
Minha alegria, meu cansaço
Meu amor, cadê você?

Eu acordei
Não tem ninguém ao lado
 
Pela janela do quarto
Pela janela do carro
Pela tela, pela janela
Quem é ela? Quem é ela?
Eu vejo tudo enquadrado
Remoto controle
 
Eu ando pelo mundo
E meus amigos, cadê?
Minha alegria, meu cansaço
Meu amor cadê você?
Eu acordei
Não tem ninguém ao lado
 
Pela janela do quarto
Pela janela do carro
Pela tela, pela janela
Quem é ela? Quem é ela?
Eu vejo tudo enquadrado
Remoto controle
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 Em uma roda de conversa compartilhamos as impressões e sentimentos despertados em cada 
um/a, em relação e a partir da letra da música, a partir da seguinte provocação: “O que você vê da janela 
do seu território?”.
 Por último vivenciamos a declamação do poema O pão nosso de cada dia, de Matheus de Araujo 
Fonseca, retirado do livro Maré cheia. Contextualizamos a trajetória e obra do autor, morador do Parque 
União, que é uma das dezesseis favelas do Conjunto de Favelas da Maré e, na sequência, cada participante 
foi provocada/o a pensar e compartilhar o que ofereceria para o grupo, interrompendo o silêncio dessa 
“viagem”.

O pão nosso de cada dia
 Matheus de Araujo Fonseca

Olá senhores passageiros 
Desculpe atrapalhar o silêncio de sua viagem
Estou aqui pedindo humildemente
A atenção de todos vocês
O rapaz aqui vem trazendo suas vivências
Essencial para o amadurecimento da alma
 
Tem a nostalgia da inocência de criança
Acompanhada de aprendizados
Que ajudam na renovação dos sonhos
 
Tem a empatia de entender as injustiças
O porquê das diferenças
E o que nos torna iguais
Que promove união além de crenças
 
Tem o reconhecimento das raízes
Que revela nossa descendência em reinos
Não em escravos
Também expõe a sutileza dos preconceitos

Acende com urgência um alerta
O próximo Einstein pode estar na favela
 
Tem também o preferido dos meus colegas
As paixões de amolecer os corações
Provando dele
Percebe que o amor ainda existe
Você sente sabor de esperança
E nem tudo está perdido
 
Lá fora o preço é material
Aqui comigo cê vai levar
Um só por conselho
Dois por aprendizado
O conjunto todo é fé
 
Esse é o passatempo da sua viagem
Vai levar? 

OFICINAS DE CRIAÇÃO VOU FAZER ARTE 2



34 35

 Como desdobramento, a Ação Poética proposta consistiu em convidar o grupo para fazer 
intervenções sobre um pedaço de tecido de algodão cru, considerando as leituras e reflexões propostas 
nos textos aprofundados. Com o resultado, foi produzida uma colcha coletiva de memórias e emoções, a 
qual denominaram “Entre Afetos e Costuras” ,  que também compôs a exposição.

 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Tecido de algodão
Retalhos
Rolo de barbante
Cola
Fitas de cetim

Cópias dos textos
Chitas
Caneta permanente
Carvão
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3.4 Fotografia - Processos e Modalidades

Encontro 3 - Duração: 6h

 Durante a análise das respostas à pergunta “E qual é o seu envolvimento com a artes visuais?”, 
identificamos que a linguagem mais citada foi a fotografia e, assim, optamos por integrá-la à formação, 
sendo o tema de uma Oficina de Criação.
Como exercício preparatório e considerando o diálogo estabelecido com as/os adolescentes e jovens 
do projeto, solicitamos previamente que eles registrassem seus cotidianos com as câmeras de seus 
smartphones. No encontro em si, com a presença do fotógrafo Berg Silva6, fomos apresentadas/os a 
uma breve história da fotografia perpassando a câmera e a fotografia analógica e digital, assim como os 
elementos fundamentais que permaneceram ao longo das atualizações tecnológicas. Em seguida, Berg 
apresentou seu trabalho a partir das séries de fotografias de mulheres negras e gastronomia e, por fim, 
discorreu sobre como a fotografia – e consequentemente as imagens – está presente nos cotidianos 
podendo ser uma importante ferramenta para a construção de narrativas sobre si.
 Como Ação Poética, foram praticadas duas atividades: na primeira, em uma folha em branco 
usando recortes de mídia jornalística, as/os adolescentes e jovens foram convidadas/os a construir contra 
narrativas; na segunda, em imagens que circundam a violência armada na cidade do Rio de Janeiro, as/os 
adolescentes e jovens foram convidadas/os a modificar as narrativas. Em ambas atividades foi necessário 
confrontar as imagens, dissecar os teores depreciativos e propor novas perspectivas de olhares: a imagem 
de violência como suporte para o fazer artístico.

6. Fotógrafo com 28 anos de experiência profissional. Jornalista, historiador e especialista em Planejamento 
Urbano, com atuação nos principais veículos do jornalismo carioca e brasileiro, tais como Jornal O Globo, O Dia e 
Extra e para as Revistas Veja Rio, Época Rio, Quem e Caras, dentre outros. Atualmente prestando serviços para a 
Fundação de Arte de Niterói e para o mercado editorial e publicitário do Rio de Janeiro, na área de jornalismo e still 
de gastronomia, desenvolvendo, no primeiro semestre de 2018, produção de imagens do livro “Olhar Saudável” 
da Chef Ciça Roxo e do Chef Joca Mesquita, que documenta a importância das Feiras Orgânicas na mudança do 
paradigma da alimentação no Rio de Janeiro.
Premiado com o segundo lugar no Prêmio Esso de jornalismo em 2005. Em 2009, contemplado com o Prêmio Orilaxé 
(mentes que realizam) de fotografia pelo Grupo Cultural Afro-Reggae. Em 2010, atuou na produção executiva do 
premiado documentário “Abaixando a máquina: Ética e Dor no Fotojornalismo Carioca”, dirigido por Guillermo Planel 
e Renato de Paula. No currículo contam ainda exposições importantes dentre as quais destacam-se exposição 
Negra Cor, realizada em novembro de 2010 na OI Futuro Ipanema e Galeria OI Futuro Flamengo, em 2005, chamada 
“Arte do Fotojornalismo” e “ImagEMovimento em 4X4 na Galeria Arte Clara” em junho de 2007.
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 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Fotógrafo parceiro
Sala para projeção
Projetor
Computador
Imagens e audiovisual para 
inspiração e debate 
Fotografias de cotidianos
Folhas A3 e A4

Jornais e revistas
Tesouras
Estiletes
Colas
Linhas
Agulhas
Canetas permanentes
Tintas
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3.5 Artes visuais e arte sinestésica 

Encontro 4 - Duração: 6h

 Esta Oficina de Criação, em princípio, colocou a visualidade em segundo plano e explorou os demais 
sentidos como possibilidades de conhecer o mundo e as artes visuais.
 A primeira Ação Poética do dia nos colocou o desafio de experimentar todos os sentidos: de olhos 
fechados, cada pessoa recebeu uma uva passa no centro da palma da mão; solicitamos que a tocassem 
atentamente (tato), que a escutassem atentamente (audição), que a cheirassem atentamente (olfato) 
e que a degustassem atentamente (paladar). Em seguida cada pessoa foi provocada a compartilhar as 
sensações vivenciadas.
 Logo foram apresentados também obras de artes que abriam a fruição para um ou mais sentidos, 
mas que simultaneamente apresentavam soluções visuais. Para o tato, apresentamos as obras Bichos 
de Ligia Clark e Espelho Cego de Cildo Meireles; para a audição, Errância de Floriano Romano e Automotivo 
de Vivian Caccuri; para o olfato, Afeto (Dama da Noite) de Josely Carvalho e Café Preta de Thais Ayomide; 
e para paladar, Roda dos Prazeres de Lygia Pape e Tupycole do coletivo Opavivará, respectivamente.
 E, na segunda Ação Poética, dividimos as/os adolescentes e jovens em quatro grupos e cada grupo 
sorteou um sentido para usar como inspiração e fruição da poética que seria produzida e apresentada 
ao final da Oficina de Criação. O laboratório foi a Feira da Teixeira Ribeiro, rua que abriga a sede do 
Observatório de Favelas, localizada a dois quarteirões do Galpão Bela Maré, com muitos materiais da 
cultura mareense e um “sem fim” de possibilidades. Entre barracas com os mais variados cheiros e sons, 
tivemos a oportunidade de mergulhar no território, resgatar memórias coletivas e produzir narrativas na 
linguagem da instalação.

 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Uvas-passas
Coragem 
Projetor
Caixa de som
Computador

Imagens e audiovisual para 
inspiração e debate
Orçamento para obras de arte
Mobiliário
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3.6 Elaboração de Propostas para a exposição

Encontro 5 - Duração: 6h

 A Oficina de Criação foi decisiva para a realização da exposição. Começamos o dia compartilhando 
os desejos, inquietações e desvios realizados durante o processo, para entender o quê e como poderíamos, 
juntas/os, elaborar as propostas para ocupação do espaço do Galpão Bela Maré.
 Apresentamos as plantas baixas do espaço para reflexão e planejamento coletivo da expografia, 
a disposição espacial estabelecendo conexões entre as poéticas, de maneira a refletir sobre dimensões, 
suportes, produção e montagem, e também trouxemos para a roda de conversa um fator muito importante 
que nos acompanhava– o tempo.
 Em seguida, as/os adolescentes apresentaram seus processos até aquela Oficina de Criação, e 
juntas/os pensamos, problematizamos e alinhamos possíveis obras, composições e intervenções para 
a exposição. Todo o processo foi acompanhado pela supervisão das educadoras do projeto em grupos 
de trabalho. Dividimos as/os participantes em três grupos, de forma que cada educador acompanhasse 
o processo mais aproximada e cuidadosamente. Criamos então, a estratégia de constituir espaços de 
diálogos diretos acerca das poéticas em desenvolvimento, suas composições e os tempos de produção.
 Neste dia também pensamos em coletivo, dentro do processo de autonomia construído com 
as/os participantes ao longo dos encontros, a programação para a abertura da mostra. Elas/es, então, 
propuseram uma festa julina, com comidas típicas, se comprometeram com as brincadeiras e os jogos, e, 
ainda, decidiram assumir a programação musical, sendo as/os próprias/os DJs.

 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Plantas baixas do Galpão 
Bela Maré
Post-its
Canetas Hidrocor
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3.7 Produção e curadoria

Encontro 6 - Duração: 6h

 Com as poéticas e a expografia minimamente definidas e tais processos socializados com toda 
a equipe técnica do Galpão Bela Maré, recebemos parte dos materiais para conceber as obras de arte a 
tempo da última Oficina de Criação, a exatamente uma semana da abertura da exposição.
 Otimizamos esse tempo para iniciar as poéticas mais processuais que envolvessem, por 
exemplo, pintura, ordenação sistemática e alquimias. Estávamos diante de poéticas que, por ora, eram 
personificações de certas/os adolescentes e jovens e, por ora, eram amálgamas da personalidade do 
coletivo.
 Entre tantas criações deste dia, provocamos o grupo a pensar a importância do trabalho coletivo, 
o respeito pelas escolhas do outro e a importância da parceria para que a exposição fosse construída com 
fluidez e leveza. Neste sentido, em trocas de diálogos e definições chegamos a um nome para a mostra, 
denominada FAZER ARTE NÃO É SÓ FAZER ARTE, título este endossado por outras discussões, nas quais 
as/os artistas-curador/as (como passamos a denominar as/os participantes), alertaram para a falta de 
compreensão da família, sociedade e amigos, sobre o porquê de fazer um curso de artes visuais nas 
manhãs de sábado.

 Para esta atividade, foram necessários os seguintes materiais:

Expografia
Materiais para produção das obras
Trabalho coletivo
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 Durante o período de formação do projeto Vou Fazer Arte 2, o CineBela, eixo do educativo Bela Maré 
e cineclube do Galpão, voltado para a exibição e debate de filmes, realizou uma curadoria cinematográfica 
que pretendia refletir e ampliar conceitos fundamentais, como violência e arte, assim como outros temas 
abordados pelos filmes e que, direta ou indiretamente, acrescentaria à formação.
As sessões ocorreram às sextas-feiras, pela tarde, somando com a programação oficial do projeto. Foram 
exibidos os seguintes filmes:

A parte do mundo que me pertence, 2017, de Marcos Pimentel.

 Filmado no estado de Minas Gerais, o documentário pergunta aos atores/personagens quais são 
seus sonhos. A partir das respostas, a narrativa se desenvolve em cotidianos e desejos de felicidade, 
reconhecimento, saúde, tranquilidade, entre outros, ressaltando a necessidade de continuar sonhando 
ainda que existam adversidades ou, em alguns momentos, violências.
 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=19A_vFYZ1S4

Filhas do Sol, 2018, de Eva Husson.

Situado no território histórico-cultural do Curdistão, majoritariamente habitado por curdos, e em partes 
da Turquia, Irã, Síria e Iraque, o filme narra a história de um batalhão composto apenas por mulheres 
curdas, o acompanhamento de uma jornalista francesa e os conflitos que cercam as relações sociais em 
meio a uma guerra.  Essa sessão foi realizada em parceria com o festival Varilux de cinema francês.
 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=H1DRzFwDR6c
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Slam: a voz do levante, 2017, de Tatiana Lohmann  e Roberta Estrela D’Alva.

O filme apresenta a cena nacional do slam, poesias recitadas nas ruas por poetas diversos para plateias 
diversas, num entremeio de livre expressão, escuta e competição. Apresenta também a identidade do 
slam no Brasil: feminista, negro e politizado.
 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Yo5DBjMz6Nc

Espaço Além: Marina Abramovic e o Brasil, 2016, Marco Del Fiol.

 Filmado em todas as regiões do território nacional, o documentário narra a relação da artista 
Marina Abramovic e as religiões brasileiras como pesquisa e criação de parte de suas obras de arte, ao 
mesmo tempo em que narra seu processo individual de conhecimento e cura.
 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4ijyJVLcJhc

 Sendo assim, o conjunto de filmes foi importante para o debate sobre os territórios que habitamos, 
as necessidades de sonhar/desejar, as violências dos cotidianos, as relações entre gênero e violência, as 
relações entre política e violência, a circulação de artistas de diversas linguagens pela cena nacional e 
internacional, as relações entre religião, arte e violência, os modos distintos de pesquisar e criar nas artes 
visuais, entre outros pensamentos partilhados nas sessões.

https://www.youtube.com/watch?v=19A_vFYZ1S4
https://www.youtube.com/watch?v=H1DRzFwDR6c
https://www.youtube.com/watch?v=Yo5DBjMz6Nc
https://www.youtube.com/watch?v=4ijyJVLcJhc


44

ROSANA PAULINO: A COSTURA DA MEMÓRIA

VISITA AO
MUSEU ARTE 
DO RIO (MAR)



46 47

 Uma das metodologias adotadas pelo projeto foi estimular as/os adolescentes e jovens a circular 
por outros espaços de arte da cidade, ativando percepções e  questões que permeiam deslocamentos 
e experiências subjetivas em espaços expositivos. Cabe destacar que esta proposição emergiu das/os 
participantes da primeira edição do projeto, em nosso processo de avaliação. O exercício nos conectou 
com a cidade em amplitude e aproximou nosso espaço de trabalho/vivência, o Bela Maré, de outros 
espaços dedicados às artes. É importante para nos reconhecermos na cidade, além de nossos territórios 
de morada e reiterar o direito à mobilidade plena das/os sujeitas/os moradores de favelas e periferias.
 Dito isto, no Vou Fazer Arte 2 nos deslocamos para visitar a exposição A Costura da Memória de 
Rosana Paulino, artista contemporânea e negra, que traz em sua poética um debate aberto sobre raça 
e gênero, em cartaz no Museu de Arte do Rio – MAR. As instalações, desenhos, gravuras, bordados e 
esculturas da artista frequentemente lidam com a situação atual da mulher negra e histórias de opressão, 
exploração e silenciamento social. Essa visita configurou-se como um movimento político na arte, 
entendendo a importância de estar no espaço do museu, de vislumbrar sua arquitetura e tudo que há 
nele; na perspectiva de apresentar às/aos adolescentes e jovens uma exposição individual de uma artista 
negra; como uma referência central no debate estético-político no que diz respeito ao enfrentamento às 
violências.
 Na vivência tivemos a oportunidade de conversar com as educadoras do museu, ampliando os 
modos de conhecer, conversar e criticar a arte contemporânea a partir de novas metodologias artístico-
pedagógicas. Foi importante também a fruição de uma exposição de arte contemporânea para além das 
imagens de inspiração e reflexões que foram trazidas nas Oficinas de Criação: a catarse observada ao 
reconhecer as vitrines de museus e a impossibilidade velada do tato; a religiosidade de matriz africana 
como poética; as palavras que complexificam os sentidos das obras; os tecidos, os fios e o bordado das 
colchas de retalhos que costuram as memórias; a estatura das obras e como elas impactam na percepção; 
outras tipologias de fotografia; o som da instalação que projeta uma espacialidade invisível; a recorrência 
do debate racial na arte brasileira marcada pelas feridas abertas da colonialidade; e o reencontro com 
alguns artistas no pilotis e na passarela que liga a Escola do Olhar ao pavilhão das exposições, em que 
vivenciamos Jaime Lauriano e Floriano Romano.

VISITA AO MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) VOU FAZER ARTE 2 VISITA AO MUSEU DE ARTE DO RIO (MAR) VOU FAZER ARTE 2
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 Encontros eletivos para experimentações e aprofundamentos nas linguagens apresentadas 
durante o processo. Um espaço de desenvolvimento de habilidades em torno das materialidades e 
desejos trazidos pelos participantes. Em nossa experiência, realizamos dois encontros que serviram para a 
construção de técnicas alternativas de gravura, possibilidades de reprodução, planejamento e construção 
das obras durante o período pré-expositivo. 
 Os espaços de ateliê aberto foram significativos, mesmo sendo uma dedicação eletiva para o grupo 
e de não estarem concentrados nos sábados, para que as/os jovens artistas-curadoras/es pensassem, 
compusessem e dessem forma às suas propostas.

ATELIÊ ABERTO ATELIÊ ABERTO ATELIÊ ABERTO  ATELIÊ ABERTO
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 Planejamos três dias consecutivos exclusivamente para a montagem da exposição. Apesar do 
tempo apertado, as/os adolescentes e jovens do projeto foram recomendadas/os a ir exclusivamente 
para produzir suas poéticas, com a supervisão das educadoras do projeto e o acompanhamento de Jorge 
Cupim, profissional especializado em montagem de exposições.
 Virado de cabeça para baixo, o Galpão Bela Maré foi contagiado pela energia da criatividade e 
da solidariedade, tendo em vista que algumas obras sofreram alterações em relação a seus projetos, à 
medida em que eram produzidas e a energia criativa era redirecionada aos projetos que demandavam 
maior produção.
 Três pontos fundamentais para reconhecer o amadurecimento do grupo foram: a relação com o 
Cupim pela generosidade em explicar os projetos e solucionar questões em coletivo; a celebração coletiva 
a cada poética finalizada; e, finalmente, na inserção do texto crítico, do mapa das/os artistas-curadoras/
es e da identidade visual da exposição nas paredes do espaço, causando uma comoção coletiva.

MONTAGEM VOU FAZER ARTE 2 MONTAGEM VOU FAZER ARTE 2
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 A exposição é resultado do processo construído durante as 75 horas dedicadas à formação. Espelha 
estímulos, repertórios e interesses das/os adolescentes, a partir de variadas linguagens – fotografias, 
escritos e instalações. A mostra evidenciou particularidades e interesses de suas/seus criadoras/es, com 
visceralidade, conexões com seus lugares de afeto e moradia e estreitamentos visuais construídos a partir 
da troca de repertórios, vivências e olhares que exercitavam a procura por uma materialidade indicial para 
as novas poéticas em devir.

FAZER ARTE NÃO É SÓ FAZER ARTE 
 O projeto Vou Fazer Arte 2 é um programa formativo do Galpão Bela Maré que busca viabilizar 
o direito à formação em artes visuais para adolescentes e jovens moradores do Conjunto de Favelas da 
Maré e adjacências. Fomentando, assim, a sensibilização e o aprofundamento neste campo, articulados a 
uma reflexão estética a partir das vivências nos diferentes territórios.
 Aqui, as oficinas de criação que aconteceram aos sábados de junho e julho, se desdobram em uma 
exposição coletiva, onde estes novos artistas apresentam obras que refletem todo o processo de formação. 
É possível, então, olhar, caminhar e interagir entre distintas visualidades, formas e materialidades que 
ativam a compreensão das relações cotidianas construídas por esses adolescentes e jovens e espelham 
novas perspectivas aos enfrentamentos às violências nas periferias, indicando uma subversão desses 
estigmas.
 Temos aqui delineado a potência dos corpos, vozes e suas expressões que, somadas, compõem 
uma produção debruçada na visceralidade territorial e suas pulsões, na construção e compartilhamento 
de outros olhares, a partir de linguagens, e meios que configuram e acentuam modelos singulares dos 
fazeres artísticos no tempo atual7. 

7. texto crítico sobre a exposição.

EXPOSIÇÃO VOU FAZER ARTE 2 #território #visibilidade

#religiõesafrobrasileiras

#resistência#sincretismo

#pintura
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#cotidianos #inventividade

#instalação
#instalação

#artesonora

#incertezas

#corpo#fotografia

#convivência #conflitos

#instalação

#sonho

#acesso

#interação
#resistência
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#instalação

#instalação
#instalação#costura

#narrativas

#afeto

#espaçodeleitura

#convivência #convivência#ambienteseguro

#composiçõesestéticas
#memória

#tato

#olfato

#território
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#mododefazer

#autoridadecompartilhada #coletivo
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 Com a exposição em andamento, pensou-se em uma programação de abertura, muito atrelada às 
comemorações características do atual período do ano, ou seja, os adolescentes apresentaram o evento 
com uma calorosa festa julina, com muita comida, jogos e músicas típicas. Foi um momento importante, 
em que familiares, amigos e o público espontâneo puderam conferir, a partir dos trabalhos presentes, 
parte do material desenvolvido durante o projeto. 
 O público ainda contou com uma mediação na exposição conduzida pelas/os artistas-curadores, 
e assim fruir no espaço, entre estética e narrativa, as pulsões desse espaço-tempo. Contudo, de toda a 
cena, estrutura e conexão presentes, a maior materialidade foi o afeto.

#narrativas

#narrativas

#composiçõesestéticas

#instalação

#objeto

#poesia #livrodeartista
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Devorar aqueles símbolos significava a sua apropriação inventiva por parte de sujeitos da periferia 
urbana. Transformá-los em algo de sua vizinhança, de seu tempo presente, de seu mundo da vida 
(...) significa inventar repertórios para a apresentação autônoma de si. Eram eles, pessoas jovens, 
negras em sua maioria, atuando como personas dos sonhos, de protestos e de desejos que, no 
fundo das aparências, verdadeiramente animavam o seu desfile em fantasias (BARBOSA, J. L, 
2018, p.75).

 A partir desta breve descrição de Jorge Barbosa (2018) de um domingo de carnaval em Jacarepaguá, 
na Vila do Sapê, voltamos ao processo metodológico construído e colocado em prática pela equipe do 
Educativo do Galpão Bela Maré e aqui compartilhado e reiteramos a intenção de construir uma agenda 
renovada no campo da arte-educação de base territorial e dialógica, pautada pela inflexão em experiências 
coletivas, sem negligenciar o conjunto da cidade e tendo no horizonte inventivo muitas possibilidades de 
disputar outras formas de dizer e fazer arte, cidades e juventudes. 

essa virada da política precisa reconhecer os jovens como atores / autores do processo mesmo de 
viver e fazer arte em suas culturas. Precisa compreender seus conflitos, contradições e desejos 
encravados em uma sociedade urbana de consumo. E, de maneira decisiva, criar condições para 
que os jovens exerçam um papel de protagonismo em suas próprias vidas. Está desenhado um 
caminho possível para que a arte e a cultura sejam tratadas como direitos e não mais como 
privilégios. (GONÇALVES DIAS, C.; BARBOSA, J.L., 2013, p.193)

 O Vou Fazer Arte 2 e seus processos de ensinar e compartilhar modos de fazer e pensar nas 
diversas linguagens das artes visuais, a partir do reconhecimento das/os sujeitas/os do processo em 
curso, adolescentes e jovens do Conjunto de Favelas da Maré e suas adjacências, tem muito potencial para 
inspirar diferentes formas de atuação na cidade e às políticas públicas urgentes à cultura e à educação. A 
vivência foi materializada, como foi possível acompanhar na minuciosa partilha aqui realizada, a partir da 
escuta atenta, das práticas da horizontalidade e do compartilhamento e da criação de lugares seguros, 
mesmo em um contexto territorial de tantas violências, para compartilhamentos de desejos, dúvidas, 
conflitos, medos, afetos e, enfim, vidas.

 8. Disponível em: http://observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2013/05/SolosCulturais_
ISSUU-2.pdf

INSPIRAÇÕES FINAIS VOU FAZER ARTE 2 INSPIRAÇÕES FINAIS VOU FAZER ARTE 2

 Neste sentido, colocamos em prática alguns dos elementos que em nossa sistematização do 
projeto Solos Culturais8, em 2013, estabelecemos como premissas para políticas públicas de cultura, 
pautadas pela legitimação de saberes, práticas e vivências plurais. São elas: “o reconhecimento que os 
direitos à produção e à fruição estética fazem parte indissociável dos direitos à cidadania” (GONÇALVES 
DIAS, C.; BARBOSA, J.L., 2013, p.195); a 

promoção da experiência cultural de sujeitos sociais em seus territórios de morada, uma vez 
que constitui a afirmação criativa de suas existências no mundo da vida, onde a perspectiva do 
encontro de tudo aquilo que é diferente (concepções, práticas, idades, gêneros, etnias e grupos 
sociais) torna possível a plenitude da pessoa

e a “mobilização de ações envolvendo políticas culturais e educativas para promover a criatividade e a 
sensibilidade na formação estética e ética da juventude” (GONÇALVES DIAS, C.; BARBOSA, J.L., 2013, 
p.197).
 A partir de reflexões coletivas e da criação de estéticas sob a perspectiva de seus próprios olhares, 
leituras e práticas, chegamos à mostra Fazer arte não é só fazer arte. Este espaço/tempo foi a celebração 
da nossa deriva coletiva, que situou nossas/os artistas-curadoras/es e seus trabalhos artísticos no lugar a 
que pertencem: a galeria do Galpão Bela Maré. Ter a exposição idealizada e produzida pelo grupo montada 
como prática final da pedagogia construída nos remete a um trabalho artístico coletivo, que reforça as 
favelas enquanto territórios da arte e suas/seus jovens moradoras/es enquanto sujeitas/os de processos 
artísticos. Por isto tudo, fica o convite: Vamos seguir fazendo arte?

http://observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2013/05/SolosCulturais_ISSUU-2.pdf
http://observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2013/05/SolosCulturais_ISSUU-2.pdf
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 A publicação Vou Fazer Arte 2 é o compartilhamento da experiência de formação em artes visuais 
oferecida pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, através da equipe de EducAtivo do Galpão Bela 
Maré, entre os meses de junho e agosto de 2019.
 No processo, adolescentes e jovens moradores do Conjunto de Favelas da Maré e adjacências, 
vivenciaram e praticaram as artes visuais a partir de seus olhares singulares sobre o território da Maré, 
sobretudo no que concerne aos enfrentamentos de violências.
 Com alegria, partilhamos aqui a metodologia em suas sutilezas com a expectativa de que nossas 
vivências possam inspirar trabalhos de arte-educação que pautem reflexões e ações protagonizadas pela 
juventude, disputando formas outras de narrar a cidade e suas questões.


