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RESUMO 
O presente artigo aborda o Projeto Comunitário Território Ilhota, fruto de uma parceria entre 
a associação de moradores Comunicarte, pertencente à Vila Renascença I, em Porto 
Alegre, e o grupo de pesquisa Poéticas da Participação, da UFRGS. É relatado o histórico 
dos dois parceiros, apresentado o projeto desenvolvido em conjunto e realizada a análise de 
dados provenientes da pesquisa. Sublinham-se ações de arte pública participativa 
desenvolvidas na Vila Renascença I por meio da parceria estabelecida no  Projeto 
Comunitário Território Ilhota.  São colocadas em evidência as relações entre arte pública 
participativa, contexto universitário contemporâneo, comunidade e cidade.  
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ABSTRACT 
The present article addresses the Projeto Comunitário Território Ilhota, result of a partnership 
between the Associação Comunicarte, constituted by residents of the Vila Renascença I, in 
Porto Alegre, and the research group Poéticas da Participação from UFRGS. It reports the 
history of the two partners, shows the project's development and subsequent analysis of the 
data colected from the research. In this article, emphasis lays in the participative public art 
actions developed in the Vila Renascença I through the partnership established in the 
Projeto Comunidade Território Ilhota.  Evidence is placed in the relationship between 
participative public art, contemporary academic context, community and city. 
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Ilhota, minha favela moderna, 

Onde a vida na taberna 
É das melhores que há. 

Ilhota, arrabalde de enchente 
E que nem assim a gente 

Pensa em se mudar de lá. 
Ilhota, do casebre de madeira, 

Da mulata feiticeira, 
Do caboclo cantador. 

Ilhota, a tua simplicidade 
É que dá felicidade 

Para o teu pobre morador. 
Na tua rua, 

Joga-se em plena esquina. 
Filho teu não se amofina 

Em sair pro batedor. 
Nem mesmo a “justa” 

Vai visitar seus banhados, 
Pra não serem obrigados 

A intervir em questões do amor. 
Lupicinio Rodrigues, 1937 

 

A pesquisa que vamos apresentar se inicia com a visita de Dona Angélica Miriña ao 

Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no final de 2015. 

Dona Angélica faz parte da Comunicarte, associação de moradores da Vila 

Renascença I, situada em Porto Alegre/RS e procurava, na universidade, um 

parceiro que ensinasse a prática da construção de vasos cerâmicos para o cultivo de 

plantas na Vila. A partir dessa visita inicial, começamos a desenvolver o projeto 

Comunidade Território Ilhota1, uma parceria entre a comunidade e a universidade. 

Antes de tratarmos do referido projeto, fruto da aproximação de contextos 

diferenciados, nos deteremos brevemente no histórico de origem dos dois parceiros 

envolvidos: a Comunicarte e o Poéticas da Participação, grupo de pesquisa CNPQ. 

Comunicarte – Vila Renascença I 

A Vila Renascença I se situa no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, não muito 

distante da área central da capital. Ela nasceu a partir do Território Ilhota2, composto 

de moradores em sua maioria de origem afro-descendente. Segundo o pesquisador 

Albino Airan:  

[...] Com o fim da escravidão, em 1888, os negros não tiveram 
nenhum tipo de assistência para adaptação à sua nova condição, a 
de 'liberdade'. Então, a grande maioria foi se realocando em lugares 
ruins de morar, porém próximos da zona urbana. A exemplo de 



 

1490 VILA RENASCENÇA I E POÉTICAS DA PARTICIPAÇAO:  
A ARTE DO ENCONTRO ENTRE COMUNIDADE E UNIVERSIDADE 
Cláudia Vicari Zanatta / UFRGS, Bruna Gabriele Gomes Rodrigues / Graduanda UFRGS, Fernanda Lenzi 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

outras cidades, a região da Ilhota seguiu essa linha de 
desenvolvimento. 'Eles preferem morar ali, sem pagar aluguel, 
porque fica próximo de locais de trabalho. Essa situação é 
extremamente comum na época. Preferem viver mal ali, mas 
podendo ir a pé para local do trabalho, ir a pé para unidades 
sanitárias gratuitas, centro modelo, etc. Tudo ali fica acessível, ao 
mínimo de custos'... Originalmente território negro a ele se somaram 
imigrantes vindos do interior do estado. (ALBINO, 2015) 

 

A Ilhota, por ficar entre dois arroios — Dilúvio e Cascatinha — sofria constantes 

inundações. Em 1904, o intendente José Montaury propõe uma obra para direcionar 

a vazão desses arroios. Em 1939, iniciam-se as ações concretas para isso, com 

intensificação das obras a partir de 1941, após a grande enchente que ocorreu em 

Porto Alegre. Os arroios são então canalizados, passando a escoar no lago Guaíba. 

Mapa histórico, localização do Território Ilhota 
Porto Alegre: Guia histórico 

 

 
Visão do antigo Território Ilhota 

Marcello Campos [arquivo pessoal] 
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No final dos anos 60, o poder público realiza uma desocupação das mais de 3000 

pessoas que compunham a Ilhota, a maioria delas removidas para o nascente bairro 

Restinga, na periferia da cidade, sob o pretexto de se estar recuperando áreas 

deterioradas da capital.   

Ariel Fagundes e Leandro H. Rodrigues situam a remoção: 

[...] Em novembro de 1954, foram retiradas 704 malocas da Vila DTO, mas 
foi durante a ditadura que o processo se intensificou. Em 1967, o Demhab, 
com a ‘gentil’ ajuda do Exército, retirou mais de mil casas da Ilhota e levou 
seus moradores para inaugurarem a recém criada Restinga. (FAGUNDES; 
RODRIGUES, 2011) 
 

Com o Território Ilhota esvaziado, o prefeito Guilherme Vilella inicia no local o 

Projeto Renascença, construindo o Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer 

Lupicínio Rodrigues, o Ginásio Osmar Fortes Barcellos (Tesourinha) e a Praça 

Lupicínio Rodrigues. Embora esses nomes homenageiem ilustres moradores da 

Ilhota (o compositor Lupicínio Rodrigues e o jogador de futebol Tesourinha), o 

território foi totalmente destruído e a remoção dos habitantes para locais 

distanciados da cidade favoreceu a especulação financeira do local, no qual foram 

construídos edifícios de classe média. Inclusive, o principal veículo de mídia do RS, 

a Zero Hora, por exemplo, tem sua sede situada no bairro.  

Algumas (poucas) famílias resistiram ao desalojamento e retornaram ao local, 

vivendo sob discriminação social. Um grupo desses moradores constituiu o que hoje 

conhecemos por Vila Renascença I. Após muitas lutas e articulações, a partir de 

demandas feitas no Orçamento Participativo3 nos anos 90, no governo Raul Pont, a 

Vila teve seu território regularizado e os moradores adquiriram direito de posse das 

propriedades. Atualmente, a Vila é formada por cerca de 50 famílias de baixa renda 

que construíram suas próprias casas. Aproximadamente, 20 delas recebem o Bolsa 

Família 4. A Vila fica localizada às margens do Arroio Dilúvio, o qual tem seu curso 

de água contaminado por esgoto e dejetos. Há precariedade e pouca urbanização 

no local. Parte das casas situa-se defronte à Avenida Ipiranga, zona de tráfego 

intenso e, portanto, de poluição sonora e do ar. Somado a isto, os habitantes do 

local enfrentam, também, situação de insegurança social devido ao crime 

organizado ligado principalmente ao narcotráfico.  
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Os atuais moradores da Vila Renascença I, devido em parte a dificuldades 

enfrentadas desde a criação do território, têm um histórico de lutas pela preservação 

de suas moradias e caracterizam-se pela existência de organização comunitária, a 

qual os tem auxiliado a buscar a melhoria de sua qualidade de vida. Por iniciativa 

dos residentes, foi criada, em 2003, a associação de moradores Comunicarte. 

Podemos ler no estatuto da Comunicarte que seus principais objetivos são: 

[...] Fomentar o acesso às Políticas Públicas com participação 
popular e controle social dos recursos públicos; Resgatar os 
territórios urbanos afrodescendentes; Preservar o meio ambiente; 
Educar para a cultura, a arte; Realizar ações de sustentabilidade para o 
acesso ao Direito a Cidade; Promover ações de prevenção em saúde 
social; Resgatar a cultura histórica e memória urbana; Lutar pelo 
acesso à terra e habitação de interesse social; Humanizar as 
relações de poder. (FAGUNDES; RODRIGUES, 2011) 

Desde sua fundação, a Comunicarte vem desenvolvendo diversos projetos, dentre 

os quais destacamos a criação da Horta Orgânica Comunitária Jardim Gordo, em 

espaço ao lado da Vila cedido pelo DEP - Departamento de Esgotos Pluviais. Por 

muito tempo, a horta gerou renda, pois verduras e legumes orgânicos eram 

cultivados pelos moradores da Vila e vendidos para residentes de bairros do 

entorno. Infelizmente, após anos de cultivo, a horta foi desativada, pois o DEP pediu 

a restituição da área, alegando que pessoas entravam no local à noite para roubar 

as hortaliças.  

Mediante esse breve recorrido pela história da Vila Renascença I, observa-se que, 

se essa comunidade tem um histórico de segregação social, também tem um trajeto 

de muita dificuldade na luta para manter ou melhorar o ambiente em que vive. Trata-

se desse público o nosso parceiro de trabalho.  
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Fernanda Lenzi 

Oficina de jardim vertical, morador apresentando os projetos anteriores na comunidade, 2016 
 
 
Poéticas da participação 
O grupo de pesquisa Poéticas da Participação5 reúne estudantes e professores da 

UFRGS de diferentes áreas (arte, ciências sociais, economia, desenvolvimento rural, 

arquitetura, gastronomia) e desenvolve atividades vinculadas a três projetos 

principais: Cidadania e Arte6, Campo e Arte7 e Projeto Plantadores8 O foco da 

pesquisa é investigar como o espaço público se constitui, normaliza-se e normatiza. 

Como vemos e construímos espaços públicos? Como podemos atuar como prática 

crítica – tendo a arte como elemento articulador – desde diferentes campos do 

conhecimento para questionar os usos naturalizados que damos a alguns espaços? 

No escopo dessas indagações, realizamos desde 2005 intervenções práticas no 

sentido de reativar e gerar espaço público, com foco em ações que tocam aspectos 

relacionados diretamente à questão da participação e de cidadania. Desde sua 

criação, inúmeras atividades foram desenvolvidas pelo grupo no espaço urbano de 

Porto Alegre. Cada componente do grupo atua de modo cooperativo e ao mesmo 

tempo autônomo, propondo temas de debate, realizando inserções, entrevistas, 

coletando e organizando imagens.  

Em relação ao trabalho com comunidades, salientamos o histórico de trabalho do 

Poéticas da Participação junto à comunidade indígena Tekoá Nhu’u Poty9. A 

inserção do grupo Poéticas da Participação nessa terra indígena ocorreu para 

fomentar a prática cerâmica em um contexto de trabalho ligado ao Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural (PGDR, UFRGS). Em 2014, foi iniciada 
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uma parceria de trabalho entre Poéticas da Participação e PGDR, o qual tem larga 

experiência com iniciativas ligadas ao ensinamento do plantio autossuficiente para 

inúmeros grupos sociais e culturais do Rio Grande do Sul. Lidando com quilombos, 

aldeias indígenas e agricultores, o principal objetivo é criar uma economia 

sustentável e solidária nestes coletivos, por meio da qual eles possam produzir e 

vender os seus produtos. Nesse contexto, Poéticas da Participação passou a atuar 

construindo fornos cerâmicos de baixo custo e realizando pesquisa de combustíveis 

renováveis para queima cerâmica na terra indígena Tekoá. Todas as atividades 

foram desenvolvidas em parceria com indígenas residentes no local. 

Projeto Comunidade Território Ilhota 

A partir do histórico e do encontro dos dois contextos descritos acima, foi elaborado 

o Projeto Comunidade Território Ilhota. Tal projeto objetiva o fortalecimento 

comunitário em diálogo com práticas de arte pública participativa e ecologia. 

Por meio de uma série de atividades (oficinas, encontros, entrevistas, festas), o 

Projeto Comunidade Território Ilhota trabalha com o sentimento de pertencimento de 

grupo, com a autoestima e empoderamento da comunidade. Todas as iniciativas se 

orientam a trabalhar o tema da memória do território, originário de situações de 

exclusão, de segregação e da luta de moradores que compartilham do mesmo 

legado cultural e histórico. No projeto, tanto a universidade como os moradores da 

própria comunidade ministram as oficinas, as quais compreendem realização de 

mosaicos nas casas, produção de vasos cerâmicos para plantio, realização de 

jardim vertical coletivo, de instrumentos musicais cerâmicos, de mapeamento da vila, 

de reativação da horta comunitária, realização de vídeos. As entrevistas se destinam 

a produção de material audiovisual com novos e antigos moradores da Vila, 

buscando reconstituir narrativas que não constam na história oficial de Porto Alegre, 

nem fazem parte do currículo escolar municipal. 
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Fernanda Lenzi 

Visão da Vila Renascença I, Porto Alegre, 2016 
 

Questões, estratégias e um pouco da metodologia dos encontros 

A parceria Comunicarte e Poéticas da Participação nos permite questionar e pensar 

novas estratégias e metodologias para a ação em arte comunitária. Abaixo, 

elencamos nove pontos sobre os quais gostaríamos de chamar atenção, muitos 

deles surgidos durante o processo de trabalho:   

1. O encontro de dois contextos diferenciados. O primeiro encontro se realizou no 

Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues e contou com o grupo 

Poéticas da Participação e moradores (adultos e crianças) da Vila Renascença I e 

liderança comunitária da Vila Lupicínio Rodrigues (vila próxima à Renascença I). 

Todos se apresentaram e conhecemos um pouco sobre a história dos moradores no 

bairro e combinamos que iríamos dar início às atividades do projeto a partir das 

demandas da comunidade. Muitas trocas e também perguntas surgiram já nesse 

primeiro encontro. O que os grupos sonham, qual o projeto político, o entendimento 

de arte, de vida em comum, de cidade, de Porto Alegre, de residir em uma Vila, de 

ser um universitário, da função da universidade quando ligada a uma prática de 

extensão? Quais os processos organizativos dos dois parceiros? Quais são as 

lideranças, as estruturas de poder? Qual o padrão de vida, de renda, de educação, 

de saúde? Que implicação uma prática artística comunitária pode ter no campo 

social e no próprio campo da arte? Com a convivência e com a reflexão crítica 

teórica, a partir da prática, que tais perguntas estão sendo elucidadas, reformuladas 

e novas questões acabam surgindo.  
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2. A mateada ou o cafezinho. Com objetivo de promover o conhecimento dos 

parceiros dentro de um ambiente descontraído, cotidiano e caloroso, usamos o 

cafezinho e principalmente a mateada, o chimarrão10 . Consideramos o chimarrão 

como um importante elemento agregador, pois a cuia passa de mão em mão, sendo 

bebida compartilhada em sua fonte. Além disso, a experiência nos mostra que o 

chimarrão incita a formação de uma dinâmica de clareira, posto que, muitas vezes, 

intuitivamente nos organizamos em círculo, por ser mais fácil passarmos a cuia de 

mão em mão. 

A formação de uma clareira é considerada fundamental na metodologia de trabalho 

do Poéticas da Participação. Clareira é a situação de arranjo circular em que 

ocorrem quase todas as reuniões do grupo.  

 
Fernanda Lenzi 

Roda de conversa no espaço Atelier Livre, Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, 2016 
 

O conceito de clareira é especialmente importante no pensamento do filósofo 

alemão Martin Heidegger11. Heidegger indica que o termo deriva da palavra alemã 

Lichtung, tendo um de seus possíveis significados vinculado à ideia de uma clareira 

na floresta. Licht – é palavra alemã para luz – e, no entendimento de Heidegger, é 

na clareira que emerge o que está oculto, a verdade se desvela (aletheia), deixa-se 

ver. No entanto, clareira não é sinônimo de clareza; ela é também feita de sombras.  

Uma clareira, em uma floresta, é um local livre de árvores, onde o sol e a lua podem 

entrar e as pessoas se reunir em um espaço aberto. Entendemos que a situação de 

clareira gerada nos encontros permite o vislumbre; vislumbrar significa ver a 

totalidade por meio de lampejos, réstias, frestas. Por meio do vislumbre que 
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sentimos que nos aproximamos do campo social, da trama de relações que ocorrem 

quando uma prática artística se envolve na realidade concreta. A clareira feita de luz 

e sombra é metáfora que indica a importância de termos em mente que é muito 

difícil apreendermos o tecido da sociedade em que vivemos, bem como do campo 

artístico, mas que, mesmo assim, precisamos encontrar espaços que nos permitam 

atuar nesses sistemas complexos. Lembra-nos também que nossas indagações e 

respostas devem sempre estar em situação de inquietude, por serem temporárias, 

contextuais e refazerem-se frequentemente. 

3. A conversa fiada. A conversa fiada é estimulada nos encontros. Não no sentido de 

se perder tempo, de imprecisão, mas no sentido de fiar, de tecer em conjunto a 

trama das relações que assim vão se gerando em um ambiente cotidiano de 

espontaneidade, cordialidade, de atenção ao que o outro quer dizer. Assim, o grupo 

passa a usar do máximo de liberdade em um trabalho comum de cooperação e é 

gerada confiança para que sejam expressadas expectativas ou problemas. 

Fiar é palavra que, além de indicar trama, urdidura, liga-se também a confiar, 

acreditar, ter fé. Quem “compra a fiado”, por exemplo, leva a mercadoria sem 

dinheiro no ato, pois tem a confiança de seu credor de que irá pagá-la futuramente. 

Neste sentido, o de produzir uma trama de relações e de confiança, a conversa fiada 

é aliado poderoso para gerar o tecido dos encontros. 

4. Participação dos envolvidos nas ações (comunidade, universidade). Percebe-se 

que a integração das pessoas nos projetos não é homogênea e ocorre aos poucos. 

Muitos participam de todas as ações e alguns participam mais pontualmente, devido 

a horários incompatíveis ou mesmo desinteresse pelas propostas. Há, também, 

indícios muito simples de participação afetuosa, tais como um morador aparecer nos 

encontros com um bolo ou uma térmica de café. Sabemos das condições difíceis 

dos moradores da Vila e esses gestos têm muita significação. 
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Fernanda Lenzi 

Mutirão para criação dos mosaicos, 2016 
 
5. Elaboração de sub-projetos. O morador desenha, planeja o projeto a ser realizado 

em sua casa. Quando se trata de projeto em espaço público da Vila, o projeto é 

planejado coletivamente por todos os partícipes. 

Há uma ação colaborativa a partir de projetos individuais. Exemplo: uma família 

projeta o mosaico a ser realizado em sua casa (motivos, cores, tamanho etc.) e ele é 

feito coletivamente não somente pelos moradores da casa. Ou seja, muitas vezes 

um morador trabalha no projeto da casa do outro, o que gera tanto uma rede efetiva 

de cooperação quanto cria um valor simbólico de relações afetivas, em detrimento 

do individualismo.  

 
Fernanda Lenzi 

Oficina de aplicação de mosaico, 2016 
 

6. Projetos propostos por um especialista. Exemplo do jardim vertical, que pela 

tecnologia especializada foi planejado por arquiteto da universidade. Entretanto, a 
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escolha do local, realização da estrutura, o plantio de mudas, são sempre feitos 

coletivamente, com o arquiteto tendo a participação ativa da comunidade. 

7. Discussões após cada encontro semanal de atividade. Semanalmente nos 

reunimos para analisar as atividades da semana anterior, buscando verificar as 

sensações, percepções e vivências a partir de distanciamento crítico. A partir desses 

encontros, são geradas escritas e produzidos os repositórios virtuais da pesquisa. 

Métodos e discursos são analisados. Pesquisam-se outras práticas artísticas na 

cena contemporânea direcionadas à arte pública participativa. Uma das referências 

importantes da pesquisa é a noção de Ecologia dos Saberes12, proposta pelo 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, o qual concebe o conhecimento 

como intervenção na realidade e questiona radicalmente a noção monocultural do 

saber, salientando a necessidade de uma abordagem ecológica no sentido de 

valorizar pluralidades de práticas e de culturas.  

8. Indício de um avanço na questão do território é que no decurso do projeto, surgiu 

um parceiro extra: o Atelier Livre da Prefeitura que se localiza no Centro Municipal 

de Cultura Lupicínio Rodrigues. No Atelier que são realizadas as oficinas de 

cerâmica. Contra-partida para o uso das salas de aula do referido local foi a 

proposta vinda da própria Vila para a realização de um painel cerâmico em alto 

relevo, representando o antigo território Ilhota. A peça tem um valor simbólico 

evidente, pois indica, além da demarcação da história do Ilhota no local, a 

reapropriação do espaço do Centro Municipal de Cultura pelos moradores, os quais, 

como vimos no início deste artigo, foram desalojados da área para a construção do 

Centro Municipal. Fica demarcada também a memória coletiva, proveniente de um 

contexto de luta dos moradores, os quais passam a se reconhecer não somente 

como usuários de um local, mas tem reforçado o entendimento de que o espaço 

pode lhes pertencer. Acreditamos que são essas atitudes que vão criando 

microterritórios de resistência ou, como diria o teatrólogo Zé Celso Martinez, criam 

espaços potentes de re-existência13. Muito bom saber que as crianças, idosos e 

outros moradores voltam ao Centro de Cultura para trabalhar com a terra, com a 

cerâmica, transformando e elaborando a situação dolorosa de exclusão que as 

famílias vivenciaram juntas no passado. 



 

1500 VILA RENASCENÇA I E POÉTICAS DA PARTICIPAÇAO:  
A ARTE DO ENCONTRO ENTRE COMUNIDADE E UNIVERSIDADE 
Cláudia Vicari Zanatta / UFRGS, Bruna Gabriele Gomes Rodrigues / Graduanda UFRGS, Fernanda Lenzi 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

9. Realização de festas na comunidade para marcar a finalização de cada etapa de 

trabalho. As festas são importantes elementos agregadores, pois aproximam as 

pessoas e constituem uma espécie de “ritual” de comemoração, de visitação do que 

foi realizado, de agradecimento por estarmos juntos trabalhando, cuidando e 

gerando a cidade que buscamos. 

Algumas considerações finais 

A aproximação entre arte e comunidade tem nos permitido questionar e reposicionar 

muitos dos marcos epistemológicos não somente do campo da arte, como também 

os eixos que norteiam nosso trabalho de pesquisa, extensão e ensino na 

universidade.  

Os processos em arte pública participativa comunitária têm nos possibilitado 

questionar concepções arraigadas e que se baseiam em dicotomias e discursos que 

disfarçam, muitas vezes, campos de poder. A crença moderna em uma suposta 

autonomia da arte, em uma neutralidade da arte distanciada do campo social, a 

distinção de quem é um artista e quem não é, de quem é profissional e não é, de um 

saber erudito e um popular são colocadas diretamente em xeque. Tem nos feito 

também repensar a condição da arte na contemporaneidade mediante perspectivas 

dialógicas e dialéticas.  

Ao levar a prática artística a entrelaçar-se diretamente com esferas sociais, políticas, 

econômicas, por meio da aproximação de contextos muito diferenciados, busca-se 

tanto explorar caminhos para que se superem hierarquias epistemológicas como 

fomentar uma prática de diálogo e de cooperação.  

Podemos identificar que um dos pontos de maior importância no Projeto Território 

Comunidade Ilhota foi o fato de a demanda da parceria ter partido diretamente de 

moradores da comunidade, pois, além de denotar necessidade real da ação –  

enfrentar desafios prementes, como a questão da ecologia e da qualidade de vida 

que afeta gerações – percebe-se que as atividades realizadas não se perderão 

quando a universidade se ausentar. Também, a existência prévia de organização 

comunitária e lideranças se revelou pré-requisito para a articulação de parcerias 

entre contextos diferentes.  
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Outro aspecto central é o caminho de mão dupla: tanto a universidade como 

moradores da Vila ministram oficinas e participam do planejamento das ações. Isso 

impede o estabelecimento de relações de assistencialismo, posto que ambos 

parceiros são responsáveis pelo andamento do projeto. Não há o entendimento de 

que a universidade vá guiar, orientar um parceiro visto como subalterno. Não 

trabalhamos com o entendimento de uma visão de transferência de conhecimento 

do meio acadêmico a um meio em maior vulnerabilidade social, e, sim, com o 

intercâmbio e a produção conjunta de conhecimento a partir de dois contextos com 

temporalidades e vivências diferentes. Entendemos que uma concepção de trabalho 

colaborativa pode desafiar um modelo no qual a cultura e o saber normalmente se 

irradiam de centros de excelência em direção às periferias e ao considerado 

subalterno (muitas vezes não somente considerado econômica, mas também inferior 

culturalmente).  

Gerar novas formas de produção compartilhada de conhecimento, identificando 

saberes e conteúdos que estão distanciados do meio acadêmico significa valorizar a 

riqueza da pluralidade de conhecimentos. Há uma multiplicidade de práticas e 

saberes que se perdem quando a universidade despreza conteúdos que não estão 

formatados a partir do padrão hegemônico da pesquisa acadêmica e que, portanto, 

são vistos como inferiores, desqualificados, e não dignos de serem considerados ao 

ocorrerem à margem das esferas normativas que regulam e ditam o que tem 

validade como conhecimento. Ao desconsiderar a pluralidade de formas de práticas 

e saberes, a universidade se vê empobrecida. 

Unir pesquisa e extensão, arte e campo social, universidade e comunidade é vital 

como parte da formação dos estudantes acadêmicos. A prática no campo social 

complexo, na interface entre diferentes realidades que se aproximam que são 

desenvolvidas atitudes e ações não com caráter educativo, visando inserção em um 

futuro nicho de mercado, mas de caráter educativo em sentido amplo, na vida. A 

experiência no âmbito real, no qual aluno e o professor passam a aprender e a 

vivenciar situações que não estão habituados, leva-nos a um trajeto de teoria ligada 

à prática de modo umbilical, originário. É a partir da experiência no campo social 

complexo que se fala. Não se produz conhecimento – muitas vezes 
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aprioristicamente preconceituosos – a partir de realidades por ouvir falar delas; 

vivencia-se a realidade estudada. 

A análise de nossa prática nos levou também a perceber que mais do que atuar 

norteados por projetos, atuamos com base em princípios e critérios, nunca neutros, 

e, sim, implicados na realidade concreta do campo social. Percebemos que tão 

fundamental quanto investigar o que indagamos, é indicar sob quais critérios e 

noções pesquisamos; tanto o trabalho na floresta quanto o distanciamento permitido 

pela clareira que são nossa base na busca do entendimento da pesquisa que 

desenvolvemos. 

 
 
Notas 
 
1Tal projeto em 2016 foi selecionado no Edital Fundo Socioambiental Casa, recebendo recursos para sua 
implementação. 
2Faz parte das Vilas do Território Ilhota escondidas entre os bairros de classe média Menino Deus, Cidade Baixa 
e Azenha. Em conjunto de assentamentos chamados: Renascença I e II, Lupicínio Rodrigues, Quilombo Areal da 
Baronesa, Vila Menino Deus e Cabo Rocha, em torno de 3 000 mil famílias, alta densidade de famílias de baixa 
renda.   
3O Orçamento participativo foi implementado a partir de 1989 em Porto Alegre. É uma forma de consulta 
popular, a qual delibera de modo direto a utilização de recursos municipais  em obras públicas. 
4Bolsa Família é um programa de distribuição de renda à famílias em vulnerabilidade econômica, iniciado pelo 
governo Lula da Silva em 2003. 
5A pesquisa é coordenada por Cláudia Zanatta e faz parte da linha de pesquisa “Arte pública participativa: 
articulação entre poética e cidadania”, originada no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 
6 Acesso ao site do projeto está disponível em: <http://cidadaniaearte.wix.com/ufrgs>>. 
7 Acesso ao site do projeto está disponível em: <<http://campoearte.wix.com/ufrgs>>.  
8 Acesso ao site do projeto está disponível em:<< http://projetoplantadores.wix.com/ufrgs>>. 
9Terra indígena m'bya guarani situada em Barra do Ribeiro, RS. 
10Chimarrão: bebida tradicional gaúcha feita a partir de erva-mate. 
11O conceito é amplamente discutido em  HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1967. e  "O fim da filosofia e a tarefa do pensamento". In: Os pensadores. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979. 
12Noção amplamente discutida em: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. 
(Orgs.) Epistemologias do Sul. São. Paulo; Editora Cortez. 2010.  
13Zé Celso Martinez. Documentário Evoé: Retrato de um antropófago. Direção: Tadeu Jungle e Elaine Cesar. 
2011, Brasil. Disponível na íntegra em:<< https://www.youtube.com/watch?v=ZxkCQ7Nr4yU>>. 
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