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RESUMO: 

Apresenta resultados de projeto de arte voltado para a constituição de um elo entre o 
campus da Uerj e a comunidade da Mangueira, com desenvolvimento de metodologia de 
pesquisa-ação que atua para subsidiar uma nova dinâmica da produção artística da 
comunidade de mulheres da Mangueira e um novo percurso reflexivo na vida acadêmica na 
universidade. O projeto Terra Doce vem atuando desde 2009 na execução de ações 
artísticas com perspectivas educativas, intervencionistas e investigativas, visando a criação 
de um espaço comum, um campo de trocas, um lugar de fabricação de novas 
sensibilidades para a remodelagem do feminino nestes domínios.  

Palavras chave: cerâmica, comunidade, produção feminina 

 

ABSTRACT:  

Presents the results of an art project focused on the establishment of a link between UERJ 
campus and Mangueira community. The development of methodology of action research 
works to subsidize a new dynamic of artistic production of the Mangueira feminine 
community and a new line of thought in academic life. The project Terra Doce has been 
working since 2009 in carrying out artistic activities with educational, interventional and 
investigative perspectives, aimed at creating a common space, a field of trade, a place for 
the manufacturing of new sensitivities to remodel the feminine in these areas. 
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1. Introdução 

A pesquisa em arte pública, forma inovadora dentro do espaço acadêmico, apresenta 

excelentes resultados consolidados em algumas universidades brasileiras (USP, 

UDESC, UFMG) e com boas experiências advindas de muitos projetos de diferentes 

artistas em nossas favelas cariocas, como é o caso da obra do fotógrafo francês JR 

com as mulheres da Providência, que esteve em 2009 em exibição na Casa França 

Brasil. Os enlaces com a área de arte/educação se multiplicam nas vias de mediação 

entre produção de arte e vida comunitária (COUTTS e JOQUELA; 2008, 

GOULDBARD; 2006). As experiências em arte aqui relatadas, acompanhando o 

movimento geral dessas precedentes investidas, são calcadas no diálogo da arte com 
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outros saberes, sobretudo porque se trata de atuação de caráter estético-político 

investida nas relações sociais.  

A Mangueira, espaço de graves conflitos sociais, vem sofrendo com a extinção 

progressiva de vínculos comunitários provocada pela escalada na violência urbana, 

a degradação das áreas de convívio no seu entorno, o agravamento das condições 

de precariedade econômica e a falta de oportunidades. Esses fatores se somam à 

fraca visibilidade de múltiplas tradições culturais do âmbito doméstico e local, com 

exceção dos festejos carnavalescos e dos bailes funk. A Mangueira é muito mais 

que carnaval e funk, reconhecidos redutos de facções criminosas, ainda que 

espaços de grande aceitação comunitária, práticas da hegemonia local que pode ser 

flexibilizada no diálogo com outras formas de arte. Sob este aspecto, nossa atenção 

recai sobre as suas produções femininas de saber e produções estéticas. 

Por outro lado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, onde se criava o 

Instituto de Artes a cerca de 10 anos, percebe-se o distanciamento de nossos alunos-

artistas e educadores dos movimentos vitais da cidade. Seus ecos são percebidos em 

algumas produções, ainda assim, isolados olhares e distantes as posições entre a 

produção de arte em sua vertente política de envolvimento e engajamento. Nesse 

sentido, nossas proposições se voltavam para o envolvimento dos estudantes com a 

comunidade vizinha, destacados aí também a figura do feminino na arte, tema de 

grande interesse em nossos debates e que possibilitaria a constituição de uma 

primeira linha de atravessamento entre esses dois territórios. O que buscávamos era 

a partilha das ações entre lá (Mangueira) e cá (Campus Maracanã), com mulheres 

das duas comunidades se fazendo corpo integrado, se compondo como um grupo 

indiviso, coeso, equilibrado. Não pretendíamos levar os estudantes para ensinar nem 

atuar de forma assistencialista, mas para se entrosarem, disponíveis para um estado 

de troca. Nossa pesquisa se voltava para essa permuta especificamente: observar de 

que modo ela se concretizaria, como ela se faria possível. E como - em sua parte 

ativa - poderíamos subsidiar e potencializar, pela via estética, suas funções como 

agentes sociais. 

A ação propriamente dita se desenvolveu a partir da realização de oficinas de arte 

da terra e cerâmica em mescla com outras linguagens de arte, refletindo sobre as 

formas femininas de cultura e arte, integrando mulheres em ambas comunidades. E, 
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dado significativo, essas ações amadureceram na conformação de um corpo coletivo 

de artistas de lá e cá que vem atuando no campus e no morro, assim como pela 

urbe carioca, promovendo trocas e interações de múltiplos modos. Esse coletivo, em 

estado de consolidação, foi denominado O Círculo de Arte da Terra ou, em sua 

forma sintética, O Círculo. Essas ações tiveram início com a implementação do 

projeto TERRA DOCE: SABERES COMPARTILHADOS NA DINAMIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO EM ARTE E AÇÕES AMBIENTAIS NA COMUNIDADE FEMININA 

MANGUEIRENSE - ART/UERJ/FAPERJ, tomando força a partir de 2009.  

O Círculo está profundamente calcado na idéia da “partilha do sensível” como 

proposição aproximada do que sugeriu Ranciére (2005), indo mais além do nível 

discursivo. O Círculo de Mulheres da Arte da Terra vem se consolidando e se 

organizando em torno de suas próprias experiências pessoais e coletivas com a arte, 

com o objetivo de condensar essas vivências, aprofundando-as, imbricando-as em 

uma ação substancialmente transformadora – intencionamos fazer arte pública no 

diálogo da universidade com a comunidade feminina mangueirense. 

Um exemplo de arte pública bem sucedida derivada de projeto acadêmico (USP) é o 

trabalho da escultora Elvira de Almeida, que desenvolveu sua pesquisa de 

doutorado em praça na cidade de São Paulo. Qualificando seu trabalho como “arte 

lúdica”: “uma arte lúdica que interage com trabalhadores e usuários, tanto em seu 

processo de criação como de produção e uso.” (Almeida, 1997:13) 

Nossa universidade também já atua na Mangueira no projeto desenvolvido por 

pesquisadores da Faculdade de Comunicação Social, entre outras agências sociais 

como a ONG - Meninas e Mulheres do Morro, que se apresenta como agência social 

relevante e possível parceira de nossas ações artísticas no local. A parceria com a 

Casa das Artes da Mangueira se fez essencial para dar início ao trabalho proposto, 

onde contamos com uma rede de apoio para apresentar o projeto e organizar os 

primeiros encontros que deflagram o nosso trabalho. O grupo de mulheres que forma 

o Círculo da Arte da Terra se congregou através de encontros com a CAM e com a 

pesquisa de campo já iniciada com essa comunidade. A Oficina da Terra, espaço de 

ação social aberto à comunidade em vigência no Laboratório de Cerâmica do Instituto 

de Artes, localizado no Centro Cultural da UERJ, se fez como o ponto de encontro 
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para as ações coletivas em arte, assim como os espaços da CAM, oportunizando as 

trocas entre as duas instituições.  

2. Desenhando o círculo feminino ARTE/VIDA/TERRA 

Pensar o papel da mulher no campo artístico tem sido uma exigência no campo da 

arte contemporânea. Uta Grosenick (2003) admite que. no despontar desse novo 

milênio, os estudos de gênero se afirmam como centros fortes de pesquisas nas 

Escolas de Arte. Essa importância advém da assimilação da alteridade entre os 

gêneros, onde a busca da significação de uma identidade sexuada desenvolve um 

papel destacado no campo artístico. Sexualidade, neste caso, referindo-se não 

apenas à diferença biológica, mas no entendimento das conformações sociais dos 

gêneros.  

“O interesse nos movimentos anteriores de arte feminista compôs numerosos projetos 

críticos e curatoriais nos anos 90” afirma Reckitt (2006: 11), refletindo sobre o campo 

da produção artística de jovens mulheres que redescobrem o espírito do radicalismo 

político, o prazer visceral de imagens e materiais com a articulação direta da 

experiência subjetiva. Essa vertente adquiriu força nos anos subseqüentes. Abrindo-se 

para as experiências de inserção social pela corrente da arte pública, pode ser 

apreciada em suas escolhas pelo ativismo social em inúmeras obras de arte, 

particularmente referendadas pela penúltima Bienal de São Paulo em 2006 (Lagnado, 

2006). Revendo a obra de Helio Oiticica nas investidas que o próprio artista denominou 

de arte ambiental, a 26ª. BSP, com o mote “Como Viver Junto”, apesar das grandes 

críticas que sofreu (como é de praxe e como é positivada a discussão crítico-reflexiva 

no campo artístico, considero isso muito estimulante) deflagrou novas condições de 

reverberação das propostas em arte pública.  

Oiticica criticava os recintos fechados do sistema de arte, propondo uma abertura 

radical (1986:120):  

“Há então, longa e paulatinamente, a passagem desta posição de querer 
criar um mundo estético, mundo-arte, superposição de uma estrutura sobre 
o cotidiano, do comportamento humano, e transformá-lo por suas próprias 
leis, por proposições abertas, não-condicionadas, único meio possível como 
ponto de partida para isso.”  

O artista, que viveu e trabalhou na Mangueira nos anos 60, não é mais conhecido 

por lá (nossa primeira pergunta em campo era sobre sua memória na comunidade) – 
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sua obra ficou sem registros na comunidade e ainda não tivemos notícias que 

reconheçam sua presença - questão que nos interessa aprofundar no 

desenvolvimento continuado desta pesquisa -, mas que ali produziu obras de vigor 

inquestionável, como os Parangolés, Penetráveis e Bólides. “A derrubada de 

preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes, etc., seria inevitável e 

essencial na realização dessa experiência vital. Descobri a conexão entre o coletivo 

e a expressão individual” (1986:73) Em que pese o agravamento da oposição 

cidade/favela desde os tempos em que o artista ali viveu, sua obra hoje repercute 

internacionalmente de modo amplificado, em seu intento de transformação do 

mundo das relações humanas pela arte.  

Abrir-se ao espaço público para criar arte é estar em sintonia com o lugar de 

vivências sensíveis de determinada coletividade, é posicionar-se em relação ao 

espaço vivido, simbolizado. O agenciamento das relações pela obra é advindo de 

seu poder de empatia e comunicação que excedem a linguagem discursiva e fazem 

o apelo da sensibilidade intelectiva, com poder de envolver e afetar as pessoas, 

servindo como um universo de referência com potencialidade de abertura para a 

diferença: “A única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de 

uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o mundo.” 

(Guatarri, 1992: 33) 

Acreditando na troca dialógica, buscando estruturar a efetivação de um espaço 

sensível de produção de conhecimento e cultura situado entre a universidade e a 

favela, apostamos na introdução de certos procedimentos artísticos como dispositivos 

para a aproximação e o entrosamento capazes de deflagrar entusiasmo pelos seus 

próprios poderes criativos. Tendo a cerâmica grande lastro e abrangência cultural, 

especialmente fortes nas culturas populares, é com ela que ativamos a nossa Oficina 

da Terra, abrindo espaço para a articulação com as demais formas de arte, essas se 

referindo às próprias práticas estéticas que vão sendo reconhecidas pela constante 

paralela pesquisa de campo e potencializadas na ação dos artistas envolvidos no 

projeto.  

3. O Círculo em desenvolvimento – arte como transformação 

A introdução de práticas criadoras na arte da terra e processos afins surge como 

veículo para a ação em arte por âmbitos mais abrangentes, que envolvem questões 
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sociais, ambientais, familiares e pessoais. Após experimentarmos o desenho, a 

pintura e a colagem, fomos instados pelo próprio grupo a introduzirmos o barro. Os 

processos anteriores serviram como dispositivo para a pesquisa sobre o imaginário 

que ativava o grupo, recorrendo a diálogos e jogos para tornar o processo mais lúdico 

possível. De início a proposição com a cerâmica nos parecera prematura, pois o 

objetivo inicial era uma larga experimentação plástica, mas a avidez com que 

literalmente o grupo “caiu” no barro, foi surpreendente. O barro, servindo aí como 

agente expressivo e construtivo, foi o motor para o grande desenvolvimento do grupo 

que antes permanecia passivo. Ainda se portando como em aulas de arte, sempre 

esperavam instruções de como agir e críticas sobre o resultado. Já com o barro as 

ações ganharam amplitude e liberdade, o grupo se formou como corpo propositor de 

processos, pois os desejos fluíam aos borbotões.  

O Círculo começou a se formar, reunindo animadamente os dois grupos de 

mulheres, que passaram a programar, de forma espontânea, os passos seguintes do 

projeto. As lideranças foram surgindo entre as mais maduras mangueirenses, que 

decidiram que queriam fazer objetos para a casa, jarros, potes e panelas. – “Coisas 

pra gente usar e enfeitar a nossa casa.” A proposição de nossa parte, de “fazer 

coisas para vender”, foi recebida com descrédito por ambos lados. As 

mangueirenses anunciavam que não tinham jeito para fazer nada de arte, que era 

coisa difícil. Já as universitárias colocavam esse ganho com a arte como utópica: 

“Impossível professora (foi muito difícil que me deixassem ser apenas mais uma 

delas, era sempre lembrada de meu papel), arte não dá dinheiro.” Pouco a pouco, 

esse nosso ideal de produzir arte também como subsistência material, foi sendo 

absorvido até se concretizar nas mostras que organizamos, onde realizamos a troca 

com o público, obtendo considerável rendimento. 

Pesquisar na Mangueira é ter enorme cuidado em entrar e sair de seus limites, 

sempre muito fechados. Mas é também, depois de aceito, ser recebido com grande 

alegria e animação, e estar desafiado por seu orgulho e fragilidade, sua beleza e 

estado de precariedade. Nesta questão, podemos citar o artista André Cypriano que, 

para realizar sua série de fotos das favelas ligadas à facção Comando Vermelho 

(CV), teve que conhecer os códigos da organização. Nossas idas a campo sempre 

foram muito felizes, ainda que nem sempre pudéssemos estar lá quando 

quiséssemos, também por nossa proteção e cuidado, sempre respeitando os limites 
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entre segurança e intimidade. Essa condição da comunidade como gueto 

(Baumman, 2003), fechada sobre si mesma, e que agora se vê radicalizada essa 

condição pelas barreiras ideológicas que se concretizam violentamente com a 

murada nas favelas, expõe essa fragilidade no lidar com as exigências de uma 

comunicação mais ampla, fato observado em nossa pesquisa. Fato também 

confirmado pelas observações da comunicóloga Heloiza Reis, que investigou as 

relações comunicacionais na micro-região Candelária:  

“Em nítida oposição a cidade onde predominam relações interpessoais, a 
favela é marcada por relações personalizadas, onde todos se conhecem e 
se ajudam. Os laços de parentesco também são comuns, é freqüente 
ocorrer namoros e casamentos entre moradores da mesma área que 
procuram continuar residindo nas proximidades.” (2007:11) 

Nesse aspecto, foi necessário ir mais a fundo e despir nossos padrões de designação 

e comportamento: atuar nas favelas, - termo que passamos a evitar, optando por 

designá-la comunidade, dada sua rejeição pelos sujeitos da pesquisa -, é lidar com 

problemas sociais graves e extrema precariedade nas condições de vida. São 

conformações de grupos humanos que há décadas estão colocados à margem do 

desenvolvimento social e que hoje se fecham cada vez mais, refratários às ordens e 

demandas públicas, contidos com grandes doses de violência. Essa lógica de 

exclusão reverte as pessoas que não estão enquadradas nos estreitos moldes e nem 

aptas às mais recentes mudanças sócio-econômicas em refugo humano, situação 

muito bem expressa por Bauman (2009:107):  

“A proximidade imediata de amplas e crescentes aglomerações de “pessoas 
refugadas”, que tendem a ser duradoras e permanentes, exige políticas 
segregacionistas mais estritas e medidas de segurança extraordinárias para 
que a “saúde da sociedade” e o “funcionamento normal” do sistema social 
não seja ameaçado.”  

A pesquisa empírica continuada na comunidade implica na construção de 

indicadores sobre a práxis criadora em artes e das condições do consumo cultural 

na comunidade feminina da Mangueira. Elaboramos novas categorias para análise 

sobre seus modos de vida e trabalho ligados à arte em seus aspectos tradicionais e 

inovadores. O contato com a Folia de Reis na sub área denominada Candelária foi 

um encontro especial. Três de seus integrantes aderiram ao grupo recentemente, 

abrindo novas possibilidades de aproximação. 
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Na medida em que íamos nos aproximando da comunidade, fomos planejando com os 

alunos da universidade saídas com o grupo, visando proporcionar a ampliação do 

repertório cultural do grupo envolvido a partir de visitas aos centros culturais cariocas e, 

criando uma via de segunda mão, na organização de mostras em alguns desses 

espaços. É importante ressaltar que fomos muito bem acolhidos, especialmente no 

Centro Cultural CEDIM, que nos convidou a apresentarmos nossas produções, o que 

provocou uma dinâmica intensificada em nossas jornadas de criação plástica. 

Importava mostrar e interagir, mas, principalmente, atuar artisticamente, implementando 

com O Círculo, série de obras de caráter público na Mangueira e no campus 

universitário da UERJ, e ainda, por sua vez, reverter esses acontecimentos em objetos 

de pesquisa, descrevendo e observando seus processos de produção e comunicação; 

A idéia de organizar Feira de Arte e Cultura para divulgação e comercialização dos 

artefatos produzidos pelo coletivo O Círculo e outros artistas da Mangueira, um dos 

objetivos iniciais do projeto, foi sendo integrada as próprias mostras, revertendo o 

aspecto purista de “não misturar arte com artesanato”, elaborando a troca econômica 

como aspecto relacional, troca especialmente desenvolvida na obra Lembrancinhas.  

Aproveitando o diálogo na aproximação do público e seu desejo de posse, 

transformando-o em participação, constituímos essa interação em prática estética ao 

propor, nesta situação, a intervenção do público na própria obra. Esta se fazia na 

agregação de toda a série dos objetos produzidos, em grande maioria os vasos e 

potes tão desejados, mas ressignificados em sua função de decorar e servir a cada 

uma, e estes ampliados para uma intervenção no meio social e ambiental da cidade – 

fazer verdejar o cinza local do qual nos ressentimos tanto na universidade e na 

comunidade. No dizer de Maria, era mais que isso, o verdejar das nossas plantinhas 

como possibilidade de transformação interior e coletiva: -“Quero mesmo é plantar a paz 

no morro e na cidade.” 

Lembrancinhas surgiu no trabalho de integração das demandas de todos, incluídas 

aí as preocupações ambientais e de geração de renda. Processo intenso de 

intercâmbio ocorreu no interior do próprio coletivo, talvez as formas mais belas de 

todo o trabalho. Trocas constantes entre nós, em forma de mudas especiais, receitas 

de biscoitos, doces (como os de sementes de jaca, gergelin e outras mais), bolos 

saborosos com frutas e caldas picantes com flores exóticas, entre tantas 

descobertas. A barreira entre lá e cá se rompeu, com os saberes femininos já 



 

2115 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

destacados de uma referência acadêmica, mas de uma sabedoria do feminino em 

sua relação com a terra e seus poderes de fertilidade. Nossas famílias acabaram 

envolvidas, em outros e mais largos círculos, atraindo nossos colegas de trabalho, e 

também os vizinhos, que nos cediam plantas e nos ensinavam como lidar com elas.  

Lembrancinhas foi gerada no despontar do outono, em meio a fortes rajadas de 

vento, que pela cidade iam fazendo cair muitas sementes, a que rapidamente 

ficamos atentas e começamos a coletar. Outra grande conquista, neste processo, foi 

a aproximação com a equipe de jardinagem da universidade. Os jardineiros nos 

cederam mudas, nos falaram dos cuidados com as mesmas e estiveram na Oficina 

da Terra buscando conhecer o trabalho que estávamos desenvolvendo. Dispuseram-

se a introduzir algumas de nossas mudas nos jardins, integrando-as à paisagem do 

campus. Nos passeios pelos jardins, apanhando inúmeras sementes, colhemos 

mudas com alguns amigos e funcionários. Reaprendemos a andar pelo nosso 

entorno, com olhos de reconhecimento pelos pequenos espaços verdes ali.  

Depois que Lembrancinhas fez sua abertura no CEDIM, a reativamos no evento Uerj 

sem Muros no mês seguinte, e chegamos a nos sentir parte da natureza, fazendo 

nascer a primavera na cidade! Ainda que extremamente delicada, Lembrancinhas 

mostrou-se potente para envolver o grupo em mais uma mostra, apresentada no 

Centro Cultural Cartola na Mangueira.  

 

Fig 1. Convite virtual mostra Corpoartelabor. 

4. Metodologia – experimentando o experimental 

Os fios soltos do experimental são energias 
q brotam para um número aberto de possibilidades 

No Brasil há fios soltos num campo de possibilidades 
Por que não explorá-los? 

HO 
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Os fundamentos político-sociais da pesquisa sob a metodologia da pesquisa-ação 

de cunho acadêmico em artes referem-se, em especial, a necessidade de superar 

um modelo de conhecimento fundamentado na separação entre o saber científico e 

o saber artístico, entre a teoria e a prática, entre arte e artesanato, entre o conhecer 

e o agir, entre a neutralidade e a intencionalidade, entre cultura acadêmica e cultura 

popular. Tal modelo que deve ser ultrapassado revela intenções de dominação 

construídas historicamente em nossas sociedades dicotômicas e desiguais.  

A pesquisa-ação refere-se à possibilidade de radicalizar a participação dos sujeitos, 

valorizando suas experiências sociais a ponto de tomá-las como ponto de partida – e 

de chegada (Brandão, 2003). A pesquisa-ação constitui-se como uma linha da 

pesquisa social que, além de promover a participação, supõe uma forma de ação 

planejada de caráter social, educacional ou técnico e fornece os meios eficientes 

para que grupos de participantes e de pesquisadores interajam e formulem diretrizes 

transformadoras, a partir da elaboração de um diagnóstico da problemática local 

que, socializado, permite conseqüências negociadas. (Frade e Branquinho, 2009) 

Na pesquisa que serve à produção em arte, portanto, consideramos como matéria 

prima o diálogo entre as pessoas e entre elas e o ambiente cultural 

Destaco a bem sucedida pesquisa-ação em arte pública na comunidade de São 

Sebastião de Águas Claras/MG, desenvolvida pelo artista Fernando Pedro da Silva, 

pela articulação constante entre teoria e prática: “Considerei os conceitos discutidos 

acerca das intervenções em arte pública praticados atualmente, privilegiando o 

diálogo do trabalho de campo” (Silva, F, 2005:106). A partir do levantamento das 

necessidades e desejos expressos pelos sujeitos da pesquisa, Fernando da Silva 

optou por (2005:106): 

“mapear os desejos e sonhos daqueles que precisavam ver restabelecida a 
sua auto-estima, ver resgatado e ter reconhecido os seus valores culturais 
originais, até mesmo para que passassem a estabelecer um diálogo digno 
com o contemporâneo”  

O resultado final, a construção de um Centro de Memória na pequena localidade, se 

deu pela demanda local na defesa de seu patrimônio histórico.  

Segundo a curadora Cristina Freire, a atuação do artista hoje se aproxima do 

etnógrafo já que (2006:107): 
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“as instituições e práticas artísticas não se definem mais, há algum tempo, 
em termos espaciais, ou seja, não se localizam em um estúdio, museu, 
ateliê ou galeria. Instalam-se, antes, numa rede discursiva e dirigem-se a 
um sujeito social marcado pela diferença étnica, econômica, política e 
sexual.”  

Neste sentido é que as ações em arte contemporânea se voltam para a realização 

de trabalhos em processos que nascem na dinâmica de voltar-se para a ação junto 

ao contexto, em intervenções onde arte e política se mesclam. “O que passa a 

interessar é o conceito operatório de lugar, em suas especificidades e densidades 

simbólicas.” (2006: 107).  

Passo a passo com a pesquisa de campo de cunho etnográfico, a parte educativa do 

projeto se desenvolve como prática artística no atelier Oficina da Terra. Nesse 

sentido, esse projeto transforma o laboratório de cerâmica da Uerj em um espaço de 

criação e de aprendizagem baseado na troca entre saberes acadêmicos e 

populares. Criamos os laços com a comunidade vizinha e com outras formas de arte, 

abrindo um campo novo de criação e aprendizagem. O Círculo de Mulheres da Arte 

da Terra se traduz nesse corpo de agenciamentos e o espaço da Oficina da Terra 

em sua arena de trocas, como sugere Lanhado (Lanhado, 2006).  

Segundo os críticos Eduardo Coimbra e Ricardo Basbaum (2001), este último 

também artista plástico, fazer arte hoje é lidar transversalmente com diversas áreas 

do conhecimento, num panorama transdisciplinar, sem com isso perder sua 

autonomia e especificidade enquanto prática de visualidade (2001:347): 

“A cultura como paisagem não-natural configura o território em que 
se move o artista: sua ação transforma-se numa intervenção precisa 
ao mobilizar instabilidades do campo cultural (regiões da cultura que 
permitem problematizações, conflitos, paradoxos), por meio de uma 
inteligência plástica que torna visível uma rede de relações entre 
múltiplos pontos de oposição, na qual o trabalho de arte é um 
dispositivo de processamento simultâneo e ininterrupto, e nunca uma 
representação, dessas relações.” 

Afirmando a pesquisa em artes em sua especificidade, e ressaltando o fato do 

pensamento em artes ser essencialmente não-verbal, Iclea Cattani (2002) busca 

pensar o seu lugar no interior da pesquisa acadêmica: “Esses pensamento visual 

está-se afirmando dentro do mundo acadêmico, fortemente marcado pela linguagem 

verbal, exatamente na medida em que se está sistematizando cada vez mais as 

investigações artísticas sob a forma de pesquisas estruturadas” (2002:39) 
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Reivindicar essa especificidade, ao mesmo tempo que flexibilizá-la no que tange ao 

seu entrelaçamento com as demais áreas do conhecimento, é uma das tarefas que 

nosso projeto está desenvolvendo. Segundo Cattani, a atenção e extremo cuidado 

nos procedimentos metodológicos são essenciais para o cumprimento dessa tarefa.  

5. Circundando os resultados obtidos: 

Neste ano de ações integradas, destacamos alguns resultados que elencamos a 

seguir: 

a – Ativação de núcleo coeso na criação, produção, divulgação e ensino em 

cerâmica e artes populares integrado por artistas em formação na universidade e na 

comunidade feminina mangueirense. A sede do projeto, que denominamos Oficina 

da Terra, com base no laboratório de cerâmica do Instituto de Artes tem seu campo 

de ação no morro da Mangueira e no Campus Maracanã. O projeto permitiu o 

realocação da Oficina da Terra, transferindo o laboratório para o Centro Cultural da 

Uerj, reequipando-o, promovendo maior visibilidade as suas produções e adequando 

nossas ações no atendimento ao público. 

b – A formação de coletivo de arte contemporânea – O Círculo da Terra - com 

conhecimento especializado em arte da terra, cerâmica e diferentes linguagens 

plásticas com intensa produção cultural na Mangueira e articulação com espaços 

culturais da cidade do Rio de Janeiro; 

c - Obtenção de formação integrada dos professores de artes desta Universidade em 

consonância com a realidade urbana carioca na aquisição de noções mais 

aprofundadas da práxis artística popular, oportunizando esse aprendizado a partir do 

acompanhamento dessa realidade em sua dinâmica concreta; 

d – Produção de material didático e arquivo de imagens sobre os processos 

desenvolvidos com as artes femininas mangueirenses, tanto na área de cerâmica 

como nas artes plásticas em geral (esta última com foco especial no que tange a 

produção de arte pública) a ser disponibilizado para a comunidade de arte-

educadores do Rio de Janeiro, buscando o diálogo com experiências do mesmo 

teor. Seu conteúdo pode ser consultado no blog terradoceuerj@yahoo.com.br .  
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e - Organização de mostras de arte, abrangendo o Centro Cultural Cartola, o 

Departamento Cultural da UERJ e CEDIM, promovendo a visibilidade das ações 

desenvolvidas pelo grupo e o amadurecimento de suas produções pelo diálogo com 

o público em geral. Organização que permitiu não apenas a sua exibição, mas 

também a venda de objetos produzidos pelo coletivo de arte. A renda reverteu em 

apoio material à própria existência do grupo, decisão de todos. O caráter relacional 

de suas obras foi tornando este círculo permeável, de caráter envolvente e que vem 

atuando artisticamente de modo sócio responsável, pois o grupo envolveu outros 

demais moradores da comunidade e estudantes de arte da universidade.  

Resta-nos salientar no que tange as ações voltadas aos estudantes, que a pesquisa 

aqui proposta também contribui para o atendimento de uma exigência interna da 

universidade: a formação de futuros artistas e educadores exercitados no lidar com a 

convergência entre prazer estético e qualidade de vida, entre conhecimento 

acadêmico e experiência humana, capazes de gerar novos enlaces com a pesquisa 

científica e o saber artístico. A ação conjunta em comunidade vizinha permite uma 

formação mais completa dos estudantes em artes, ampliando as experiências para 

além do sistema formal de ensino. 

Tais atividades se pautam no mesmo pressuposto teórico-metodológico no qual nos 

baseamos para elaborar propostas pedagógicas que visam educar culturalmente e 

ambientalmente: considerar que os grupos com os quais trabalhamos possuem um 

saber sobre a natureza, uma relação com a terra, com a saúde, com o corpo. 

Também as ações do projeto buscam contribuir para as ações de pesquisa e 

intervenção atuantes na comunidade da Mangueira, que especialmente focam nas 

comunidades infantis e juvenis dessa localidade, uma vez que planejamos, desde 

seu início, dar atendimento às mães desses jovens e crianças. Este foi o ponto de 

partida do projeto. Deste modo, buscamos contribuir no entrosamento dos núcleos 

familiares em uma rede de ação cultural mais ampla e diversificada, promovendo 

interações e parcerias. A mostra Terra Doce no Centro Cultural Cartola foi 

desenvolvida por esta orientação. Somam-se a essas, ainda, as ações do projeto 

extensionista CERAMICAVIVA que atende desde 2000, de modo informal, a 

algumas mulheres dessa comunidade no laboratório de cerâmica do Instituto de 

Artes da UERJ. 
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