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Observatório de Favelas
Com quantas imagens é possível narrar uma metrópole?

Quais são as imagens e narrativas hegemônicas sobre a metrópole do Rio de Janeiro?

Quem costuma ser sujeito/a formulador/a destas imagens e narrativas que vêm à 

cabeça	quando	a	maioria	das	pessoas	pensa	na	dimensão	metropolitana	fluminense?

Historicamente, não há visibilidade de territórios, sujeitos e questões periféricas nas 

construções hegemônicas (a não ser que seja para falar sobre pobreza, precariedade, 

violência e outros estigmas que negativizam a experiência de (con)viver em outras 

centralidades). E disputar com essa concepção se faz mais e mais necessário. Nesse 

campo de disputa, outras leituras de cidades estão sendo manifestas. Sujeitos/as 

de periferias metropolitanas do Brasil inteiro seguem investindo em outras imagens e 

narrativas sobre si próprios/as, sobre as questões que atravessam seus territórios (e 

toda a cidade!) e suas subjetividades.

A exposição “Metrópole Transcultural – Retratos das Periferias do Rio de Janeiro” foi 

mais um ponto nessa tessitura de uma nova construção dos territórios da Metrópole 

fluminense.	Ela	oportunizou,	justamente,	que	o	Observatório	de	Favelas	do	Rio	de	

Janeiro produzisse - através do trabalho no Galpão Bela Maré, a partir do valioso 

diálogo com Ronald Duarte (curador da exposição) e com a Casa Fluminense 

(parceira central no processo de construção de espaços paralelos à mostra) - uma 

rica programação que coloca em primeiro plano muitas singularidades de uma 

metrópole diversa, de afetos, engajada na busca de sentidos para nossa cidade e 

para nossa experiência em sociedade.

Esperamos que vocês desfrutem da possibilidade de viagem através dos registros 

que o presente catálogo sistematiza e que a gente siga produzindo e reconhecendo 

momentos possíveis para o diálogo e para multiplicação de sentidos sobre a 

Metrópole do Rio de Janeiro, suas cidades, seus/suas sujeitos/as e suas questões.
 

Isabela Souza
Diretora do Observatório de Favelas

Apresentação
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Casa Fluminense 
Cerca de 75% da população do estado do Rio de Janeiro vive na região 

metropolitana e, todos os dias, 2 milhões de pessoas se deslocam dos seus 

municípios onde moram para acessar oportunidades na capital. Uma metrópole 

desigual e contraditória, marcada historicamente pela concentração de 

oportunidades nas áreas centrais privilegiadas da capital, mas que tem em sua 

diversidade cultural um caminho para a participação social, o engajamento 

popular e a defesa de direitos.

Da Baixada Fluminense ao Leste, da Zona Norte a Zona Oeste, fazedores culturais 

estão disputando um Rio mais inclusivo, democrático e integrado. No Metrópole 

Transcultural, cada retrato, escultura ou intervenção poética foi cuidadosamente 

escolhida para materializar as ricas e diversas realizações artísticas destas 

juventudes periféricas espalhadas, porém não dispersas, pelos territórios que 

compõem a metrópole do Rio. Um grande ato político de visibilização, conexão e 

reconhecimento de sua vocação criativa.

Neste sentido, a parceria da Casa Fluminense com o Observatório de Favelas 

nesta jornada foi mais do que feliz ou bem sucedida. Nossas missões e atuações 

estavam intimamente atreladas com o conceito do projeto, e aproveitamos 

este espaço para expressar nossa honra e alegria de ter recebido o convite 

para	fazer	parte	do	Metrópole	Transcultural.	Este	encontro	reflete	o	que	de	

fato nos propomos a ser: um espaço de construção coletiva, de mobilização e 

de apoio para quem busca impactar seus territórios na tentativa de reduzir as 

desigualdades e traçar novos caminhos para o Rio.

Nosso compromisso coletivo em fortalecer o horizonte das políticas culturais 

no Rio Metropolitano nos fez reunir diferentes atores para o debate durante o 

seminário de encerramento, ocasião que lançamos nosso edital de fomento às 

iniciativas alinhadas com as propostas da Agenda Rio 2030. Com a coordenação 

do	Imagens	do	Povo	realizamos	juntos	a	Oficina	Imagens	da	Metrópole,	um	

diálogo	introdutório,	para	quem	já	experimentava	a	fotografia,	sobre	a	política	

das imagens e novas paisagens e representações das periferias metropolitanas. 

Ainda no percurso de produção e criação de novos imaginários periféricos 

metropolitanos, realizamos com a equipe do Educativo do Galpão Bela Maré 

oficinas	de	criação	artística	para	crianças	e	adolescentes	em	Jardim	Gramacho,	

na Casa Semente.

Em tempos de um poder político anticultural, com foco na total desarticulação 

do fomento às produções artísticas e restrição do acesso à cultura, vivenciar as 

possibilidades ensaiadas pelo Metrópole Transcultural, na Maré, aponta para um 

outro horizonte possível, de esperança, de desenvolvimento humano, por uma 

Região Metropolitana mais democrática, inclusiva e popular. 

Henrique Silveira
Coordenador Executivo da Casa Fluminense

Larissa Amorim
Coordenadora de Comunicação da Casa Fluminense
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https://www.youtube.com/watch?v=aghCzB46gGk
LINK PARA O VÍDEO DO PROJETO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaghCzB46gGk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaghCzB46gGk
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Programação
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Metrópole Transcultural - Retratos das Periferias do Rio de Janeiro é uma 

exposição que contempla o desejo institucional do Observatório de Favelas de 

realizar uma mostra provocativa no campo das Artes Visuais a partir do debate 

sobre um Rio de Janeiro metropolitano, de imaginários e poéticas múltiplas, nem 

sempre	visíveis	aos	olhos	e	aos	mapas	oficiais.

Ancora na Maré então o manifesto desta proposta política e artística, com suas 

convergências estéticas, multiplicadoras de imagens, afetos e representações que 

dizem respeito à Metrópole em sua totalidade, entre nuances e desvios.

Importante dizer que em tempos de apagamento, rasuras e mortes, saudar a 

vida por intermédio da arte torna-se urgente, assim como revelar outros tempos-

espaços indicados pelas obras aqui apresentadas, janelas de outras paisagens.

O momento atual merece atenção e sagacidade. Como aqui, onde se estabelece 

uma composição delineada por artistas atuais, atuantes, atentos e, sobretudo, 

apaixonados pelas muitas esquinas, trilhos, montanhas, caminhos e curvas deste Rio.

O Rio merece conhecer o Rio.

 

    Laroyê Exu… LAROYÊ, LAROYÊ
Axé!

 

Texto curatorial
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Laroyê exu...LAROYÊ, LAROYÊ !!!!
O comunicólogo, o falador, o que tem a boca que come tudo...

Na rua. No caminho dos homens...na entrada ou na saída...fala tudo.

O momento atual merece atenção e muita sagacidade. Tudo o que está 

acontecendo foi planejado e pensado com muito tempo e antecedência...

 

TUDO ESTÁ LIGADO NA MÍDIA: LAVA A JATO...À JATO MESMO, COM MUITA 

PRESSA PARA QUE NÃO POSSAMOS PERCEBER O GRAU DA PERVESIDADE  A 

QUAL PRENDEU LULA, MATOU MARIELLE, ATEOU FOGO NAS ESCOLAS E NO 

MUSEU...

PERVERSIDADE É POUCO, É CRUELDADE É CRIMINOSA A AÇÃO. ARTE, ARDE, 

AR, FOGO... GOLPE.

O NOME DO GOLPE:  MATA LEÃO

 

O LEÃO QUE ELES TÊM MUITO MEDO E QUEREM ESCRAVIZAR LEGALMENTE 

COMO OUTRORA FOI.

O NEGRO,

A POPULAÇÃO DO BRASIL É NEGRA...

ESTÃO ESTRANGULANDO O BRASIL.

 

 

“O BRASIL NÃO CONHECE O BRASIL, O BRASIL TÁ MATANDO O BRASIL

  O BRASIL SOS O BRASIL”

      

A arte sempre apontando o caminho, e revelando o tempo, assim apresento 

artistas atuais, atuantes, atentos e apaixonados!!!
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Edmilson Nunes, o pianista encantador de um coração viciado.

Espalhador de afetos e orador de canções de ninar... Sua singeleza está 

estampada nos seus trabalhos, teremos o prazer de desfrutar do seu AMOR e do 

seu carinho quando fruirmos sua obra. Obrigado querido.

Marcelo Brantes, descendo das montanhas de Nova Friburgo; com seus 

helicópteros bordados em cobertores oferecidos nos aviões; lá vem o “Homem 

Chama”, um provocador e perguntador: de onde estamos vindos? E para onde 

estamos	indo?	Em	sua	performance,	Marcelo	envolve	todos	na	reflexão	sobre	os	

nossos próprios limites, quem consegue escapar de si mesmo, de não explodir 

antes da hora. A luta é interna e se exterioriza nos atos e ações do artista, que ao 

mesmo tempo em que percebe o lugar, transporta todos para outro espaço de 

vísceras expostas.

Davi Marcos, o lutador, sempre na luta, sempre esmurrando o saco de pancadas, 

sempre correndo atrás, na frente, ao lado. Correndo na garupa de uma moto faz um 

vídeo, mudando de casa e transportando sua geladeira e etc no BRT faz uma ação 

pública. Em suas andanças registra fotos das vidas e mortes. Sua intensidade vital 

estará presente em seu trabalho, resultado das andanças pela Maré.

Suelem Brito, leveza em forma de pessoa, seus vídeos ultrapassam os 

espaços, e nos envolvem como uma pluma caindo do céu.

Com muita vida vivida e vivenciada nas periferias da metrópole, a artista consegue 

a paz que todos um dia desejamos, a mulher serena, a mulher mulher, algo muito 

íntimo parece que será presentado, oferecido, tornado presente.

“Presente dos Deuses”

                                 

Odaraya Mello, com “Aguero” vem aguçar nosso paladar com seus aromas 

pessoais.	É	filha,	mãe,	avó,	menina,	menino	que	grita	pra	não	perder	o	hip	hop,	

é rastafári, é negra, tem ginga e sabe dançar, não tem medo da cidade, anda da 

baixada à zona norte a zona sul, todo mundo a conhece, em qualquer trabalho 

tirou onda. Quem vai na do Agueiro? É pra beberr!!!

O painel de Bambolês de Marcos Cardoso faz o mundo girar. Construído 

a	partir	da	oficina	ministrada	no	Galpão	Bela	Maré,	em	parceria	com	Edmilson	

Nunes e participação intensa da comunidade de jovens e adolescentes locais, 

o	resultado	é	mágico,	magnífico	e	lúdico	num	ato	de	um	maestro	do	coletivo	do	

cotidiano que convida todo o mundo a bambolear.

O tapete pintado na entrada é de Thiago Ortiz, rapaz, sagaz, atento e muito lúcido 

como lâmina. Seu desenho muito pessoal transita no universo dos Orixás. Com seu 

conhecimento de um estudante voraz desenha os elementos certos para que tenha 

total leitura a quem conhece os signos e as estórias dos nossos ancestrais.

Elis Pinto, sedutora, pintora de sorriso envolvente e olhar de águia. Suas 

pinturas carregam muito disso tudo, porém também MATAM... São verdadeiras 

películas de sentimentos reveladas através dos pincéis e do gesto da artista. A 

força do trabalho mora no espírito do tempo super presente, premente.

Claudio Cambra, arqueólogo dos velhos mares, aqueles que serviram como 

aterros dos Aterros da vida e da cidade. Rio de Janeiro é uma cidade aterrada, 

enterrada, enterraram muitos durante a Ditadura Militar, nas grandes construções 

em nome do Progresso. Será que voltamos no tempo? Cambra ultrapassa o 

tempo e nos apresenta o resultado de tudo isso que está acontecendo agora.

Vinicius (Pastor) Costa, um tímido construtor, construtor de 

pensamentos, de possibilidades: sabedor “que as coisas têm:peso, 

massa,volume,tamanho,tempo,forma,cor”, como já dizia o poeta Vinicius, se 

espelha na própria experiência que a vida lhe proporcionou, se alto imprimindo, 

estando dos dois lados do trabalho, o dentro e o fora.

Raoni Redni, nome de índio e cara de Alemão, vive no Morro da Conceição.

Mix de todas as etnias, com a presença dos índios, sua parede pluralista e 

organóide	se	apresenta	potente	e	bem	explorada	na	grafia,	nas	impressões,	

pichações, e rasgações.
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Rafael BQueer, Supermam, Batmam, Homem Aranha, Mulher Gato, Mulher 

Maravilha e tantos outros SUPER HERÓIS irão surgir...             

SUPER ZENTAIS: híbrido, trans, negro, branco, feminino, masculino... Como será 

esse novo herói? 

Será Asiático? Latino? Europeu? Africano? Americano?

Veremos e interagiremos os super heróis especiais do momento agora.

Elilson Nascimento, poeta, escritor e artista performático, do interior de 

Pernambuco, ganha a cidade de Recife e em seguida o Rio de Janeiro.

Um sociólogo perambulante do espaço urbano, observador do modus vivendis 

dos urbanóides trabalhadores e da massa deambuladora das cidades.

Sua	observação	é	afinada	e	cristalina,	ativa	e	transparente	no	verbo,	e	no	ato.

Igor Freitas, fotógrafo sensível, mostra o cotidiano do seu bairro exposto, vivo e 

latente.	A	fotografia	que	estará	presente,	ocupando	seu	espaço	e	participando	da	

conversa que essa exposição propõe, é a mesma do seu dia a dia em movimento, 

são	instantes	instantâneos	como	se	houve	essa	possibilidade	de	flagrar	a	

instantaneidade do instante, que foi tão rápido como o clic da máquina ou um 

piscar de olhos.

Teremos	a	inteligência	suficiente	para	resistir	e	continuar	lutando	pelas	nossas	

diferenças, pelas nossas minorias e por nossa ideologia.

 

MUITO AXÉ PRA TODO MUNDO AXÉ!!!

Ronald Duarte

Obras
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Claudio Cambra
Archeo, 2019 

Instalação

Terra e materiais diversos

Dimensões variáveis
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Davi Marcos
Golem (Invisível), 2019

Escultura 

Dimensões variáveis
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Elilson
Bando Recíproco, 2018

Carrinho composto por MDF, espelho, rodízios fixos 

e giratórios, ferro, metal, PVC e bandeiras

Objeto

Dimensões variáveis

Edmilson Nunes
Flores do Céu, 2019

Instalação 

Acetato, tecido, contas, purpurina 

e bordado sobre madeira 

4mx5m
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Elis Pinto
Loba Má, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

65 x 65 cm

Elis Pinto
Nikita, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

77,5 x 70,5cm
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Elis Pinto
Um Céu para Divine,  2014

Pintura

Acrílica e óleo sobre tela

85 x 75 cm

Elis Pinto
Volver, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

95 x 48 cm
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Elis Pinto
Império dos Sentidos, 2011

Pintura

Acrílica sobre tela

48 x 78 cm

Elis Pinto
Mal, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela 

145 x 95 cm



38 39

Elis Pinto
Monster, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

93 x 97 cm 

Elis Pinto
Feliz Aniversário, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

92 x 95 cm 
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Elis Pinto
Volver ao Céu, 2014

Pintura

Acrílica e óleo sobre tela 

85x75 cm 

Elis Pinto
Amor de Mãe, 2013

Pintura

Acrílica sobre tela

76 x 71 cm
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Igor Freitas Lima
Série Caostidiano Fluminense - 

Cotidiano da Baixada Fluminense, 

2017 | 2018 | 2019

Mobgraphia e Fotografia
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Marcelo Brantes
Iraq, 2017

Teclas de computador bordadas sobre xerox 

sobre cobertor de avião

90x140cm

Marcelo Brantes
Syria, 2017

Teclas de computador sobre xerox 

sobre cobertor de avião

100x140cm
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Marcelo Brantes
Brazil, 2017

Teclas de computador bordadas sobre 

xerox sobre cobertor de avião

90x140cm

Marcelo Brantes
Afghanistan, 2017

Teclas de computador bordadas sobre 

xerox sobre cobertor de avião

90x140cm
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Marcelo Brantes
Previsão	de	Gráfico	Comportamental	

para Setembro, 2017

Pintura sobre fragmentos de caixas de fósforo 

sobre madeira

200x200 cm

Marcelo Brantes
Gráfico	Comportamental	em	Crise,	2017

Pintura sobre fragmentos de caixas de fósforo 

sobre madeira

200x200cm
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Odaraya Mello
Aguero, 2019

Saquinhos plásticos, água e 

óleos essenciais variados

Instalação

Dimensões variáveis

Marcos Cardoso
Flor da Maré, 2019 

Instalação

Bambolês e lacres plásticos 

4mx5m
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Raoni Redni
Ancestral Tropical Ser, 2019

Colagem, lambe-lambe, stencil, pixação

Dimensões variáveis

Rafael Bqueer
Super Zentai, 2019

Performance e Instalação 

Dimensões variáveis
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Suelén Brito
Atemporal, 2019

VídeoArte, 1’30’’

Ronald Duarte
Boiada de Ouro, 2013

Ação Urbana | Conjunto de 

Favelas da Maré

Dimensões variáveis
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Vinicius Pastor
Fora do Prumo, 2019

Foto Instalação

Dimensões variáveis

Thiago Ortiz
Olodê, 2019 

Acrílica sobre chão

Dimensões variáveis
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Depoimentos 
dos artistas: 

transculturalidades 
possíveis

Como suas obras e processos de 
criação refletem você, seu território de 
origem e trajetória? E como dialogam 
com nosso tempo?

O espaço urbano e suas camadas, como a mobilidade, as violências e injustiças 

sociais, e o vai e vem frenético e incessante das pessoas, com as quais desejo 

criar relações por meio das ações performativas, são aspectos-chave que eu 

poderia apontar no trabalho que venho desenvolvendo em contato com meu 

território de origem e trajetória. Nascido e criado na comunidade do Alto do 

Pascoal, Zona Norte do Recife, uma das áreas mais esquecidas pelo poder 

público, em minha infância, como é habitual nas favelas e comunidades, a falta 

de água, os tiroteios e a violência do Estado eram tão frequentes quanto a verve 

colaborativa, a extensão do sentimento de família aos vizinhos, a capacidade de 

gerar modos outros de sobrevivência. Tendo o privilégio de ter uma educação 

pública de qualidade no Centro, adquiri muito cedo a consciência aguda de 

que para algumas áreas da cidade é relegada, enquanto projeto político, a 

desigualdade social espraiada, sendo uma de suas pontas o direito de ir e 

vir	calculadamente	fragilizado	por	longos	trajetos	e	ínfimas	possibilidades	de	

trânsito pela cidade. Assim – e depois de crescer vendo a transformação de 

meu entorno social nos 13 anos de um governo que investiu em políticas de 

igualdade, transformação que me garantiu, por exemplo, a despeito da fome e 

do analfabetismo que abateram as duas gerações mais próximas de mim, ser 

a primeira pessoa de um bairro inteiro a chegar a uma pós-graduação, e numa 

universidade pública do Sudeste! – percebo que meus percursos artísticos 
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representam inevitavelmente essas camadas urbanas e históricas. O trabalho 

“Bando Recíproco”, que integrou a exposição, pode espelhar meu desejo de fazer 

coro no corpo a corpo com as ruas das cidades e entrecruzar as relações eu/

nós para ecoar as dissonâncias de nosso tempo. Um carrinho com um espelho 

enorme sendo puxado pelas ruas da cidade na companhia de dez performers 

dissidentes segurando bandeiras vermelhas que formam o verbo VIVEREMOS, 

é	uma	afirmação	imediata	de	vida	num	contexto	político	cujo	projeto	é	que	

trajetórias como a que tenho traçado constituam mais ainda uma exceção.

Elilson

Refletem	diretamente	nas	lembranças	da	minha	infância	e	da	minha	família.	Eram	

muitos acontecimentos, pessoas indo e vindo, saindo e entrando na família e na 

casa. Aí entra a parte dos amigos e das vivências que me formaram como artista: 

com eles aprendi o pensamento estético, a vibração de tocar um instrumento 

e o traço mais forte para o poema marginal. Tive o prazer de crescer ao lado 

de artistas, escritores, atores, músicos dos quais ainda sou muito próximo até 

hoje.	Acho	que	daí	vem	algo	que	reflete	em	mim	e	em	parte	do	meu	processo	de	

criação.	E	é	isso	que	vejo	refletido	em	minhas	obras.	Do	olhar	cotidiano,	da	leitura	

e da busca por algo diferente. Costumo atacar alguns pontos da cidade usando 

a	técnica	de	lambe-lambe	e	pratico	a	colagem	gráfica	digital,	colando	em	muros,	

postes e tapumes. Conta muito na minha trajetória o diálogo que tenho com a 

Arte Urbana. Na Baixada Fluminense é assim: tem outro jeito de viver. No meu 

ponto de vista, o trabalho fala diretamente com os anseios de parte da população, 

que se importa e busca mudanças. Logo, as obras interagem com o imaginário e 

ajudam na clarividência da coletividade. O artista pode seguramente se engajar 

como um transformador social ao articular a arte com a população e o cotidiano.

Raoni Redni

Em um antigo arquipélago no fundo da Baía de Guanabara que foi aterrado, 

destruindo um ecossistema perfeito aonde Mata Atlântica, mar e manguezais viviam 

em perfeita harmonia, surgiu a ilha do Fundão; o resultado de um crime ambiental tão 

comum até hoje. O aterro foi realizado em parte com o leito da Baía, mas um material 

inusitado veio junto: louças e porcelanas; que por causa de naufrágios e descarte de 

contrabandistas encontraram descanso no fundo do mar.

Com esse material procurado/achado construo o meu trabalho, propondo um jogo 

em que essas peças possibilitam inúmeros resultados e fazem alusão a um dionisíaco 

mundo imaginado pelos viajantes naturalistas e artistas que sempre frequentaram 

esse canto da Baía desde o século XVII. Um trabalho luxuriante que emerge de um 

Rio de Janeiro que já foi Guanabara, Pindorama, Cambriano e pré-Cambriano.

Claudio Cambra

 

Meu trabalho surge de uma pesquisa em relação a representação do feminino. 

O fazer artístico me atravessou desde a infância e agora está no lugar de 

instrumento	através	do	qual	eu	posso	reexistir.	Opressão	e	desqualificação	

da mulher, da mulher negra, é algo que a mídia nos empurra todos os dias. 

Alimentando o imaginário, não só periférico, de que a mulher sempre será uma 

possível vítima. E isso não empodera mulher nenhuma. Mulheres devem se 

posicionar contra as agressões diárias e se colocar no lugar de protagonistas. E 

quero ser exemplo de mulher preta tinhosa e que, outras nascidas na Baixada 

Fluminense  como eu, que sou de Duque de Caxias, possam se tornar artistas, 

seguir seus sonhos e mostrar que seu talento é trabalho. Tenho como exemplo 

mulheres de origem humilde que através de suas histórias de vida me mostraram 

o quanto são fortes, potentes, o quanto de sofrimento, abandono e falta de 

oportunidades	precisaram	superar	pra	seguirem	suas	vidas	e	criarem	seus	filhos	

e dos outros. Sou uma artista múltipla, me permiti isso. Minha geração não se 

contenta com o conforto da caixinha. Experimento uma estética que representa 

o pulsar colorido e caótico das ruas das metrópoles, que respiram ofegantes e 

gritam por representatividade. Nesse ponto, meu discurso, meios e motivações 

exploram as possibilidades de existência da arte e da representação da mulher. 

Quero o foco, estar no centro e não à margem. 

Elis Pinto - artista visual feminista negra
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“Super Zentai” é uma performance que reúne pesquisas sobre corpo, gênero 

e sexualidade a partir de uma perspectiva transcultural com o gênero artístico 

Superflat,	criado	por	Takashi	Murakami.	Rafael	Bqueer,	enquanto	artista	

contemporâneo	afro-brasileiro,	busca	uma	reflexão	antropofágica	e	crítica	sobre	a	

presença da cultura pop-japonesa no Brasil, em um recorte com os anos 1980 e 

1990 quando animes, séries e mangás se tornaram bastante populares no ocidente, 

como parte de um projeto imperialista-cultural de internacionalização do Japão.

Os “zentais” são roupas de práticas sexuais e fetichistas japonesas que cobrem 

a totalidade do corpo e permitem o indivíduo tocar-se e exibir-se permanecendo 

anônimo, provocando um misto de curiosidade e desejo. O título do trabalho faz um 

trocadilho com o nome da franquia das séries de televisão “Super sentais”, traçando 

um paralelo com as roupas hipersexualizadas dos super heróis infantojuvenis.

Durante	a	ação,	os	corpos	dxs	artistas	se	transfiguram	em	Power	Rangers,	

Jaspion, Flashman, Ultraman, entre outros personagens hipersexualizados que 

reaparecem no contemporâneo como memes e gif’s da internet. Esboçam os 

desejos velados, fetiche, poder, sedução. Os performer’s interferem no cotidiano 

de espaços expositivos e de espaços públicos, interagem com as pessoas, 

provocam o toque, testam o limite da performatividade social de cada indivíduo.

A ação acontece de maneira coletiva, cada corpo se adapta a roupa de uma 

forma, entendendo como caminhar com esta “segunda pele” que limita a visão, 

o andar e a respiração. Provoca uma sensação de fantasia e liberdade com a 

possibilidade de experienciar o imaginário e o toque do corpo do outro. Em 

momentos deixa insinuada a identidade de quem o veste e em outros se despe 

e revela os corpos que atuam – em sua grande maioria artistas negrxs, pessoas 

trans-LGBTQ+.	Corpos	dissidentes	que	subvertem	a	objetificação	de	seus	corpos	

em espaços institucionais de arte, o protagonismo e os estereótipos dos super 

herois que salvam o mundo na grande maioria das séries e quadrinhos.

Rafael Bqueer

A Maré é um espaço entre três grandes vias da cidade do Rio de Janeiro, Linha 

Amarela, Linha Vermelha e Avenida Brasil. Pulsando vida em suas diversas ruas, 

becos, vielas, praças e até mesmo dois parques, um deles ecológico. Por entre o 

trânsito, a Maré surge vibrante e criativa, fazendo a realidade mais viva, mais plural, 

mais real em sua multidiversidade cultural. A Maré é a síntese de uma metrópole 

transcultural, é a materialização de sonhos periféricos, é criação dos invisibilizados, 

uma estrutura física que rasga o preconceito elitista, que se mostra através de 

barreiras ditas acústicas, mas que são apenas muros de invisibilização estratégica.

Quando não se conhece algo, costuma-se temer a própria imaginação projetada, 

isso é o que nos transforma em monstros, tanto o projetado, quanto o projetor. 

Transitar e dialogar se faz necessário, ainda mais em tempos de mentiras 

estratégicas, em correntes de boatos e falsas verdades. A reação cotidiana 

é manter-se vivo e vibrante, pulsando criatividade, criando pulsações que se 

espalham, pulsando e transformando o medo em luta, a morte em vida... A Maré: 

o local mais potente para a revolução possível, mas também para tudo aquilo que 

é impossível e mostrado como improvável. A Metrópole Transcultural se espelha 

em	toda	a	pungência	criadora	da	Maré,	refletindo	o	trânsito	de	realidades	e	sonhos	

fundamentais quando se deseja o melhor ponto de convergência entre sonho e 

realidade. A arte é uma arma poderosa na disputa do campo das ideias, a Metrópole 

Transcultural é a potencialização de uma voz necessária na arte contemporânea.

Davi Marcos
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A	oficina	Imagens	da	Metrópole,	desenvolvida	pelo	programa	Imagens	do	Povo,	

do Observatório de Favelas, em parceria com a Casa Fluminense, foi realizada 

com 12 fotógrafos e fotógrafas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

como parte da programação da exposição “Metrópole Transcultural”, realizada 

no Galpão Bela Maré com o objetivo principal de materializar um processo de 

multiplicação das imagens produzidas sobre/a partir/na Metrópole.

Liderada pelos fotógrafos Bira Carvalho e Francisco Valdean, coordenadores do 

Imagens do Povo, a formação foi norteada por duas ideias principais: “política das 

imagens”, que nos convoca para pensar de forma crítica a produção imagética, 

em	especial	da	metrópole	fluminense;	e	“paisagens	culturais”,	fios	condutores	que	

nos convocam para a produção prática que deu materialidade visual ao projeto 

final	desenvolvido	pelo	grupo.

Tivemos 73 inscritas/os para as 16 vagas; selecionamos 20 e 10 realizaram a 

formação	até	o	final.	Todas/os	com	idades	entre	22	e	30	anos	e	moradoras/es	

de regiões periféricas da região metropolitana, como Cidade de Deus, Duque 

de Caxias, Santíssimo e Maré. Em um formato de cinco encontros, totalizando 

20 horas dedicadas à formação, as/os participantes foram estimuladas/os a 

trocar experiências relativas às suas próprias produções e puderam conhecer 

os	trabalhos	de	outros	profissionais	com	longa	atuação	no	campo	da	fotografia	

popular, além do diálogo sobre as ideias que nortearam a provocação maior da 

oficina:	“política	das	imagens”	e	“paisagens	culturais”.

João Roberto Ripper, fundador do Imagens do Povo, foi um dos convidados para 

partilhar com o grupo sua experiência em fotografar populações tradicionais. 

Além disto, também recebemos Felipe Paiva, Bruno Itan, Marcia Farias, Igor 

Freitas Lima e Rosilene Miliotti. Como resultados deste processo, foi montada 

uma pequena mostra no encerramento da Exposição Metrópole Transcultural e 

realizada uma projeção pública dos trabalhos realizados durante o processo, além 

da articulação para que o material faça parte da programação do Fórum Rio 2019, 

uma ação da Casa Fluminense. 

Imagens do Povo/Observatório de Favelas
Equipe: Bira Carvalho (professor), Elena Wesley (jornalista), 

Francisco Valdean (professor) e Priscilla Souza (produtora executiva).

Oficina Imagens da 
Metrópole

Oficina
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Trajetórias e 
paisagens culturais 

dos artistas
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Vykthorya Barbosa
Fotógrafa desde 2013. Foto tirada na favela da Rocinha em uma das 

muitas	vezes	que	fui	lá.	“Por	conta	do	meu	amor	à	fotografia,	me	

arrisquei um cadinho nessa Índia brasileira pra não perder esse registro 

fabuloso que é a metrópole que a Rocinha tem pra chamar de sua.”

Nome da foto: “se bater de frente periga cair “

Local onde foto foi tirada: Favela da Rocinha

Matheus Afonso
Affonso Dalua, Fotógrafo, FAVELADO, Ativista LGBTQI+ e vem 

fotografando o Complexo de favelas da Maré com o objetivo de 

criar novas narrativas da FAVELA a partir da ótica dos corpos 

marginalizados que pertencem a esse espaço. 

Nome da foto: Nova Holanda

Local onde foto foi tirada: Rua São Jorge, em frente a quadra do 

Gato na Nova Holanda - Maré



70 71

Luiza Braga
Carioca,	da	zona	oeste	do	Rio	de	Janeiro.	Estudou	fotografia,	

ciências sociais na UERJ e montagem para audiovisual na Escola de 

Cinema Darcy Ribeiro.

“Minha paixão por fotografar incorpora e se desdobra em caminhos 

transculturais atravessados à cidade metrópole” - nas palavras de Luiza. 

Local onde a foto foi tirada: Morro do São Carlos

Flávio Muniz
Diretor	de	fotografia	e	criador	artístico.	Baseado	na	Zona	Oeste.	

Mudando o eixo de percepção nas retinas. 

Local onde a foto foi tirada: Estação ferroviária de Santíssimo 
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Fernando Santos
Atua	na	fotografia	desde	2014,	procurando	sempre	fazer	um	diálogo	

entre	seus	sentimentos	e	a	cidade	através	dos	registros	fotográficos.	

“A favela faz parte da cidade. Mundos distintos coexistindo no 

mesmo território, ao mesmo tempo. Sou eu e meus sentimentos, não 

tem como dividir. Faz parte de mim”.

Local onde a foto foi tirada: Vila Cruzeiro (Complexo da Penha)

André Edgard
Fotógrafo, videomaker e educador popular. 

É cria da Cidade de Deus e luta pela desconstrução do 

imaginário violento sobre a favela.

Local onde a foto foi tirada:  Quadra do Lazer, no 15 - 

Cidade de Deus.
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Arcasi
Artista visual, curadora do projeto Arte do Encontro, integra os 

coletivos Afroresistências e Casa da Quinta.

Nome da foto: Que nunca me falte forças para empunhar as mãos.

Local onde a foto foi tirada: Parque União - Complexo da Maré, 

abril de 2019

Josiane Santana
Cria do Complexo do Alemão. É fotógrafa e jornalista em 

formação,	e	acredita	que	a	fotografia	é	uma	ferramenta	potente	

para retratar as singularidades das favelas e da Metrópole carioca.  

Local onde a foto foi tirada: dentro do ônibus BRT sentido 

Alvorada, na Barra da Tijuca. 
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Programa 
Educativo
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Bela em Movimento: 
A Metrópole como superfície

Bela em Movimento é uma atividade do programa educativo que se debruça sobre 

a ampliação de estratégias e democratização de acesso ao público, que funciona 

como intercâmbio de exposições e programações que realizamos no espaço 

do Galpão Bela Maré. Nossos elos se constituem em torno de escolas da rede 

pública, ONGs e parceiros, que são para nós superfícies em que provocamos as 

ativações em alinhamento às suas ressonâncias.

No contexto da exposição Metrópole Transcultural - retratos das periferias do 

Rio de Janeiro compreendemos, apoiados pela instituição Casa Fluminense, a 

importância da profusão e democratização dos acessos à arte e seus intermeios, 

de forma criar lastros sobre a metrópole no raio entre Maré, Duque de Caxias e 

Santa Cruz. Nesta construção acreditamos na efetivação de uma dobra estética 

e política do olhar no território, a partir de seus sujeitos. 

Educativo Bela Maré: 
Território de Afetos e Ativações

Os espaços de arte potencializam encontros expressivos para a criação, partilha de 

saberes e do sensível, interlocuções que formam o prisma do trabalho do Galpão 

Bela Maré, a partir do exercício da arte-educação, mediação e suas aberturas.

O programa educativo busca acolher todos os públicos para que possam usufruir 

da vivência com as exposições e seus desdobramentos estéticos em um campo 

ampliado de possibilidades. O planejamento e a prática recorrem a ações artístico-

pedagógicas que priorizam a experiência e o diálogo.

A exposição Metrópole Transcultural - retratos das periferias do Rio de Janeiro 

proporcionou conversas e percursos que suscitaram instigações e provocações 

acerca dos conteúdos relacionados às obras de arte, e possíveis conexões e 

deslocamentos com outras áreas de conhecimento, sempre incorporando as 

expressões e repertório do público amalgamadas entre arte e vida, suas extensões 

no território e seus entrecruzamentos geopolíticos.
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CineBela

O CineBela, realizado desde novembro de 2017, é, essencialmente, um espaço 

para	assistir	filmes	coletivamente	e	conversar	sobre	eles.	Foi	pensado	a	partir	

da	reflexão	a	respeito	da	importância	do	audiovisual	no	mundo	contemporâneo.	

Em um contexto onde o contato com imagens é tão intenso e frequente, é 

fundamental	que	existam	espaços	para	refletir	sobre	as	linguagens	audiovisuais.	

O CineBela surge, portanto, com a proposta de ser o cineclube do Galpão Bela 

Maré. A perspectiva é que ele continue sendo cineclube, mas também assuma um 

caráter de sala de exibição.

Os	filmes	exibidos	no	CineBela	dialogam	com	as	exposições	e	com	as	demais	

programações em cartaz no Galpão Bela Maré em sessões que acontecem, 

geralmente, duas vezes ao mês. Desde 2017, realizamos 27 sessões, nas quais 

recebemos um público de aproximadamente 630 pessoas.  

Ao longo do período da exposição Metrópole Transcultural, foram realizadas 

quatro	sessões,	com	os	seguintes	filmes:

 1) 29 de março - Com o Terceiro Olho na Terra da Profanação (Catu Rizo, 

2016, 66min, BRA)

 2) 5 de abril - Corpo Manifesto (Carol Araújo, 2016, 28min, BRA). Sessão 

realizada em parceria com o SESC Ramos

 3) 13 de abril - Kairo (Fabio Rodrigo, 2018, 15min, BRA) + Los Silencios (Beatriz 

Seigner, 2018, 89min, BRA). Sessão realizada em parceria com a Vitrine Filmes

 4) 19 de abril - Temporada (André Novais Oliveira, 2018, 113min, BRA). 

Sessão realizada em parceria com a Vitrine Filmes

Visitas à exposição

A	exposição	ficou	em	exibição	de	16	de	março	até	27	de	abril	de	2018.	Nesse	

período, atingimos a vibrante marca de 2641 visitações. E, para nós, isso 

revela muito! O eixo Visitas Mediadas foi conduzido a partir da escuta ativa das 

educadoras em diálogo com a produção de sentidos trazida pelos públicos. Ao 

total, foram realizadas 17 visitas mediadas com a participação de 332 pessoas - 

considerando 3 visitas mediadas, realizadas no contexto do Bela em Movimento 

na Metrópole Transcultural.

Pensando nos deslocamentos implicados na vivência da metrópole instituída, foi 

fundamental alargar o alcance das visitas mediadas a territórios como Cosmos 

e Vila Kennedy - bairros distantes do centro da cidade do Rio de Janeiro, logo 

considerados periferias - e de Saracuruna - terceiro distrito da cidade de Duque 

de Caxias, também considerado periferia.

Dessa maneira, Kauã de Oliveira Rodrigues, aluno da Escola Municipal Professor 

Manoel Maurício, nos contou que a visita mediada

Foi muito legal. Muitas artes. A gente foi no ônibus brincando, falando com 
os outros da rua, a gente comeu, muitas artes e tinha um homem [Jean 
Carlos], que eu não lembro o nome, que era muito legal e ensinou a gente. 
Aí tinha internet ainda [muito empolgado nessa parte, gente] e a gente usou. 
Pronto.
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Ações Poéticas

As ações poéticas são atividades em diversas linguagens, propostas pelo 

Educativo Bela Maré e/ou propositoras/es convidadas/os oferecidas ao público, 

com produção material e imaterial a partir e além da exposição em cartaz e seus 

desdobramentos.

Durante a exposição Metrópole Transcultural - Retratos das periferias do Rio 

de Janeiro, foram realizadas um total de 8 ações poéticas, que contaram com a 

participação de 119 pessoas.

Dentre estas, destaco a ação poética “Por dentro da montagem da Metrópole 

Transcultural”, realizada durante a montagem da exposição, que colocou os 

participantes em diálogo com o curador, artistas, montadores e produtoras da 

exposição.

Já a ação poética “Criando com bambolês”, realizada em parceria com Marcos 

Cardoso, socializou a pesquisa do artista e compartilhou o processo da criação 

do trabalho artístico “Flor da Maré”, com moradoras e moradores do Conjunto de 

Favelas da Maré.

E a ação poética “A partir do Espaço de Leitura”, realizada em parceria com 

o Espaço de Leitura Bela Maré, contou a história “Felpo Filva” de Eva Furnari, 

seguida de atividade inspirada no livro que foi a criação da receita culinária 

“Aparecidinho da Cidadania”, com os ingredientes, e suas respectivas 

quantidades e o seu modo de fazer.
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O Sentido 

A vontade de realizar o Seminário Metrópole Transcultural partiu da necessidade 

de ouvir falas e vozes empoderadas de uma gramática metropolitana, de um 

Rio de verdade, das vielas, das esquinas, dos morros, dos fundos da baía, 

um Rio muito além Linha Vermelha. Inspiração dá coragem. E foi isso que 

pautamos aqui: rotas de fuga que nos catapultem para outros horizontes na 

construção das políticas culturais diárias, homeopáticas, feitas artesanalmente 

pelo comum, protagonizadas por atrizes e atores de uma cena que se formou, 

fundamentalmente, através das ruas e da coletividade. 

Juventudes, políticas, culturas, resistências e potências foram as provocações 

centrais para que esses artistas, inventores e produtores nos contassem suas 

bagagens, suas ousadias e seus recursos para continuarem criando mesmo sob 

esse cenário tão avesso à garantia mínima das condições de produção, acesso e 

distribuição de seus bens sensíveis. 
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O primeiro momento teve como disparador a pergunta “Qual a política cultural 

que o Rio de Janeiro precisa?” e contou com a mediação de Isabela Souza e as 

convidadas|os Pâmella Carvalho, Thamyra Thamara, André Dias, Beto Gaspari e 

Écio Salles (in memorian e com toda nossa admiração e agradecimento, sempre, 

meu chapa!). As|os realizadoras|es teceram, através de suas óticas e práticas no 

campo das Artes, da Gestão, da Produção e do Fomento, uma contextualização 

socio-histórica das políticas públicas de Cultura dos últimos anos e das políticas 

de “baixo para cima” delas resultantes, em franco diálogo com as tensões e 

as reinvenções necessárias propostas por quem esteve e está - e certamente 

continuará - na pista e no corre.

O Painel de Inspirações, por sua vez, apresentou 11 protagonistas escolhidos por 

critérios de representatividade de gênero|orientação sexual, raça|etnia, territórios 

periféricos e linguagens estéticas. Rafaela Pina, Elaine Rosa, Luciano Guimarães, 

Pamela Ohnitram, Taisa Machado, Lorran Dias, Juiana França, Jessé Andarilho, 

MC Martina, Osmar Paulino e Marcos Moura desenharam com suas participações 

emocionadas um panorama diverso marcado por trajetórias de grande impacto 

sociocultural e estético, inspirando uma plateia de mais de 200 pessoas durante 

uma tarde incrível desse abril de 2019 - coroando também o encerramento da 

exposição e de todo o projeto. 

Teve ainda cinema, música, festa e encontros - muitos!, com a clara certeza 

que só a Arte cria e revigora esses espaços possíveis - e urgentes! para o 

encantamento. Fica um sentimento lindo de gratidão ao trabalho sempre 

grandioso, em vários sentidos, da equipe Bela Maré|Observatório de Favelas 

e, sobretudo, à rede de parceiros que nele acreditam e, assim apostam junto. 

É desses projetos que acalentam a alma diante de mais um tempo de tanta 

crueldade e morte. É desses sopros que a vida precisa para continuar vibrante 

e cheia de sonhos capazes de lutar a luta por um Rio com mais direitos, mais 

artístico, popular e criativo.

Dani Francisco
Coordenadora do Galpão Bela Maré

Conselheira da Casa Fluminense

Henrique Silveira
Corodenador Executivo da Casa Fluminense  
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Mesa: qual a política cultural que o Rio 
de Janeiro metropolitano precisa?

O debate resgatou a história recente das políticas culturais no Brasil e no estado 

do Rio de Janeiro a partir do olhar de fazedores|as culturais da metrópole. 

Participaram da mesa: André Dias [TV Globo], Beto Gaspari [Rede Baixada em 

Cena], Écio Salles [Flup], Pâmella Carvalho [Redes da Maré] e Thamyra Thamara 

[Casa Brota | Gato Mídia]
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Painel de Inspirações 

O painel reuniu 11 realizadores|as culturais da metrópole que, mesmo diante 

de condições adversas e a partir de suas trajetórias pessoais, insistem em 

criar ações  inspiradoras e inovadoras nos mais diversos campos da Cultura e 

territórios periféricos.

Cria de Japeri, Baixada Fluminense, Juliana França é “estético-criadora”, 

professora	de	filosofia	e	mestranda	no	PPGFil-UFRRJ	(com	ênfase	nas	pesquisas	

de gênero, raça e estética). Para além, Juliana compõe também a coordenação 

do projeto “Artes Cênicas em Extensão” (UniRio) e integra o Grupo Código há 

12 anos, um dos grupos articuladores da Rede Baixada em Cena -- vencedor do 

Prêmio Shell (2017) na categoria Inovação. 

Jessé Andarilho foi criado na favela de Antares, no Rio de Janeiro. Filho de 

vendedores ambulantes, trabalhou com diversas atividades na sua comunidade, 

até ler seu primeiro livro, aos 24 anos, e, a partir desse momento, ter sua vida 

transformada pelas palavras. No trajeto que fazia da sua casa, na zona oeste do 

Rio, para o seu trabalho, na região do Centro, dentro do trem, usou o bloco de 

notas do celular para contar histórias. Seu primeiro livro, Fiel, foi publicado pela 

editora Objetiva em 2014. Em 2015, foi convidado para escrever para a novela 

Malhação, da TV Globo, e seu livro foi selecionado para compor o Catálogo da 

Feira de Bologna, a principal feira de literatura infantil e juvenil do mundo. 

MC Martina, 21 anos. Diretamente do Complexo do Alemão a poeta, rapper 

e produtora Mc Martina, já vem deixando sua marca na cena cultural do RJ.E 

idealizadora do Slam Laje, a primeira batalha de poesia do Alemão que acontece 

mensalmente de forma itinerante no Conjunto de Favelas do Alemão. Martina 

também é uma das fundadoras do Coletivo Poetas Favelados. Coletivo que 

declama poesias marginais em transportes e espaços públicos pelo Rio. Também 

integra o #Movimentos, grupo de jovens de várias periferias do Rio que discutem 

e acreditam que uma nova política de drogas é urgente.
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Elaine Rosa, é empreendedora social e atua no mercado cultural desde seus 

17 anos. Co-fundadora da Feira Crespa, mulher suburbana, liderança feminina e 

juvenil e também DJ, acredita na cultura e no empreendedorismo como formas 

de combate e resistência ao racismo estrutural. Une política e arte e, através 

da cultura, visa criar estratégias criativas e construir experiências que tragam 

benefícios para população preta.

Lorran Dias é cineasta, videoartista e curador independente. Residente da 

Favela da Maré, no Rio de Janeiro, dirigiu e roteirizou “Perpétuo” (International 

Film Festival Rotterdam e Festival luso-brasileiro de Santa Maria da Feira, em 

Portugal). Recebeu o prêmio “Memórias da Resistência” dado pela Subcomissão 

“Verdade na Democracia - Mães de Acari” da Comissão de Direitos Humanos da 

ALERJ. Co-fundou a Anarca Filmes (2014-2019) e co-idealizou o Projeto ANTI 

de Residência Fílmica Antifascista no Espaço Saracvra. Co-autor do Manifesto 

Terrível. Está se graduando em Comunicação Social com habilitação em Rádio, TV 

e Cinema pela UFRJ.

Marcos Moura, 41 anos, produtor cultural, fundador do Coletivo Ponte Cultural 

e graduando em Comunicação Social. Ativista Social desde adolescente, mas foi 

em 2013 que iniciou a militância pela inclusão social através da cultura. Em 2017, 

participou como delegado na 11ª Conferência Municipal e Estadual de Assistência 

Social. É produtor do Cine Tamoio - Festival de Cinema de São Gonçalo, o maior 

festival de Cinema do Leste Fluminense.

Osmar Paulino é morador de Imbariê, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. 

É	estudante	de	Geografia/UFRJ.	Fundador	e	Diretor	Geral	do	FAIM	(Festival	de	Artes	

em Imbariê). Fundador do Slam Poético e do Projeto Página em Preto.

Taísa Machado cresceu entre a BXD e a Pavuna e é apaixonada pelas 

produções artísticas da periferia e suas possibilidades transformadoras. Artista 

multi-linguagem, se equilibra entre a dança, o teatro e a escrita. Concebeu 

o	Afrofunk	Rio	em	2014,	promovendo	oficinas	de	dança,	eventos	e	produtos	

audiovisuais	para	web.	Em	2019	estreou	como	diretora	com	a	peça	A	Mulher	que	

Inventou	a	Dança.	Tem	como	compromisso	profissional	a	liberdade	além	do	tempo	

e a fusão de linguagens porque acredita que a vida é movimento e multiplicidade.

Pamela Ohnitram é estudante de Publicidade. Pelo seu amor ao Cinema, atua 

como operadora de vídeo e montadora e fundou o Cineclube Xuxu com Xis que 

tem sua atuação na Baixada Fluminense.

Luciano Guimarães é criador, fundador e coordenador geral da Animação 

Original, grupo de estamparia na confecção de roupas/fantasias de bate-

bola.	Criou	a	turma	com	15	anos	de	idade,	na	época	em	que	a	Serigrafia	era	

inimaginável ser feita pela falta de máquinas e materiais que possibilitam a 

produção nos dias atuais. Hoje compõe a equipe de 8 coordenadores e gera 

trabalho e renda de Jacarepaguá até a Ilha do Governador com 6 barracões.

O Coolhunter Favela é um escritório de pesquisa criado em 2016 que busca 

localizar e acelerar a origem de movimentos que têm suas raízes em manifestações 

culturais e estéticas das periferias do mundo. Fruto do estudo da Pesquisadora e 

Stylist, Rafaela Joaquim Pina,	que	identificou	a	necessidade	de	estimular	o	

fortalecimento	de	identidade	local	e	etnográfica	com	o	objetivo	de	construir	diálogos	

através de diferentes movimentos culturais e estéticos dessas regiões.
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