
E scondida dentro da favela do Pereirão,
nas Laranjeiras, existe uma outra favela.

Outra não, várias outras. Em meio a man-
gueiras e jaqueiras, o Projeto Morrinho re-
cria dentro da comunidade um universo
tão próprio de todo o Rio. A instalação faz
com que as pessoas se percam facilmente
no Maracanã, Arcos da Lapa, nos detalhes
que povoam o lugar...

“Meu irmão Maycon e eu começamos is-
so aqui como uma brincadeira. Um dia nos-
sos amigos viram, resolveram participar e a
coisa acabou se tornando séria”, conta Cir-
lan Souza de Oliveira. Séria não, sagrada.
Diariamente ele limpa, pinta, cria e reforma
os 500m² do seu santuário particular. No
ano passado, durante as chuvas de verão,
parte do acervo erguido em anos de labuta
foi destruído: galhos das árvores que embe-
lezam a instalação caíram e levaram sua ‘fa-
vela’ morro abaixo — como acontece na vi-
da real. “Sentei no meio dos escombros e
chorei.” Parte do que ficou intacto está no
Hall do Museu de Arte do Rio (MAR).

Cirlan não desiste fácil. Ele começou a re-
construir a instalação e garante que ela, ain-
da este ano, chegará a 600m². A obra, feita
com tijolos, foi criada há 16 anos, por 16
amigos, e inspirada pelos brinquedos Lego.
“Um dia eu olhei e achei que dava pra fazer
uma casinha com isso”, relembra.

Basicamente existia apenas uma regra:
“Nada de meninas”, conta ele aos risos, que
já chegou a terminar com uma namorada
quando ela mandou escolher entre o projeto
e ela. Ele garante que não faria isso hoje,
mas também não se arrepende da decisão
que tomou na época. “Vivia outros tempos.
Éramos muito novos e isso aqui era mais im-
portante para a gente.” Tão importante que
o grupo de amigos sempre dava um jeito de
‘matar aulas’ para poder se dedicar à cons-
trução que virei seu sustento.

“Um dia, o professor de Biologia, o Rodri-
go, não aguentou e quis saber aonde esta-
vam todos os meninos da sala. As meninas
acabaram dedurando e o trouxeram aqui.
Ele ficou doido e nos deu autorização para
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Morador do Pereirão refaz as
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