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RESUMO 
Os muros são objetos fronteiriços construídos para proteger territórios e praticar exclusões e 
separações. Para este texto, trago os muros urbanos do Brasil e, mais especificamente, o 
Muro da Av. Mauá, localizado na borda da área portuária da cidade de Porto Alegre-Brasil. 
Sua interferência na paisagem é absolutamente contundente na medida que este se impõe 
como uma ruptura no espaço da cidade. Ambíguo em sua existência, o Muro resiste aos 
debates entre aqueles que o defendem como necessário e os que o consideram um estorvo, 
reclamando a sua queda.  A fim de entendê-lo e ressignificá-lo, entre 2015 a 2017, artistas-
pesquisadores estabeleceram diferentes estratégias poéticas de aproximação e 
compartilhamento com o Muro e seu entorno, gerando novas inter-relações entre este 
protagonista e a sua cidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Muro da Mauá; objeto-muro; paisagem; território; urbano. 
 
 
ABSTRACT  
Walls are boundary objects built to protect land, as well as exclude and separate. This article 
discusses Brazil‟s urban walls, specifically the wall along Avenue Mauá, which borders the 
port of the city of Porto Alegre, Brazil. Its interference in the landscape is absolutely 
important since it shows itself as a rupture in the city‟s space. Ambiguous in its existence, 
The Wall resists debates between those who defend it as necessary and others who 
consider it an eyesore and call for its demolition.  In order to understand and reevaluate the 
structure, between 2015 and 2017, artist-researchers has been establishing different poetic 
strategies to share and approximate The Wall with its surroundings, generating new 
interrelationships between this protagonist and the city.  
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Fronteiras Urbanas 

Tendemos a perceber as cidades contemporâneas com suas cartografias 

descentralizadas, onde os espaços reconhecidamente como centro e periferia ou o 

dentro e o fora parecem não fazer mais sentido. No entanto, o cotidiano nos mostra 

que os limites materiais ou imateriais responsáveis pelas demarcações de fronteiras 

ou, mesmo, responsáveis pelos sistemas de proteção a territórios políticos ou 

socioeconômicos, não apenas se mantêm através de velhas e novas configurações 

persuasivas, como neste momento, presenciamos ampliações e construções de 

novos muros como um dos protagonistas para possíveis soluções políticas. Trago 

para este texto, não as discussões sobre os muros construídos nas fronteiras dos 

países, mas sim, os muros urbanos do Brasil, e, mais especificamente, um muro 

construído entre um lago e uma cidade, o Muro da Mauá.   

No Rio de Janeiro-Brasil, por exemplo, a favela da Rocinha foi cercada com 10 

km de muro com 3 metros de altura a fim de impedir o seu crescimento e, assim, 

proteger a Mata Atlântica nos morros cariocas. Carlos Hardt (2009) lembra que 

“em uma cidade, quando se faz um muro, um ato agressivo, [ele] é uma mostra 

de incapacidade” política e urbanística, porque ele é sempre um elemento 

urbano truculento e feio.   

As cidades brasileiras estão repletas de enormes muros de uma heterogeneidade e 

estruturas impressionantes, mesmo assim, segundo Zarankin (2012, p.19-22), estes  

permanecem imperceptíveis no cotidiano e chegam a ser considerados elementos 

normais das paisagens urbanas brasileiras e, por vezes, são desejados enquanto 

sinônimo de status social e econômico. Este absurdo é captado, por exemplo, 

segundo Teresa Caldeira (2011), pelo artista catalão Muntadas, com sua obra 

Alphaville e outros (2011), o qual coloca em evidencia um condomínio fechado na 

cidade de São Paulo cercado com seus muros segregadores. Neste e em outros 

locais, a elite brasileira levanta suas fortalezas, criando cenários que naturalizam a 

desigualdade social e a separação.   

Os muros que cercam Alphaville são muito peculiares. Como mostra 
[a obra] Alphaville e outros, eles são absurdamente longos. 
Estendem-se por mais de 10 quilômetros e é possível dirigir a seu 
lado por muito tempo. Uma das coisas mais impressionantes sobre 
os muros de Alphaville é que são admiravelmente brancos. Nem 
mesmo os muros mais fortificados do mundo contemporâneo, como 
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o  Muro da Palestina ou o muro da fronteira americana com o México 
escaparam do grafite, uma intervenção que transforma os muros em 
focos de vergonha e contestação. Não obstante, os muros de 
Alphaville não possuem grafite. Esta limpeza é apenas certa 
indicação da força do aparato de segurança do qual o muro é apenas 
uma parte.  (CALDEIRA, 2011, p. 233) 

 

Adotado também como solução, um muro de quase 3 km de extensão é construído 

entre o cais e a cidade de Porto Alegre-Brasil (Figura 1), limitando os deslocamentos 

corporais de aproximação à borda do lago Guaíba2, em uma postura ambígua entre 

o proteger e separar a cidade de suas águas e de suas ilhas, negando em algum 

sentido a sua vocação de porto, seu acesso líquido e o seu olhar para o outro lado 

da margem.  

 
Figura 1 - Captura do Google Earth, 2017 - (destaque em linha vermelha do perímetro do Muro da 

Av. Mauá, em Porto Alegre). 
 

Retrocedendo um pouco no tempo, lembramos que a enchente de 1941, em Porto 

Alegre, fixou o medo da invasão das águas do Guaíba até os dias presentes. Em 

1967, uma nova enchente invade a cidade com as águas e torna o desejo por um 

„muro‟ junto ao Porto uma obstinação. Em 1971, inicia-se a sua construção e, em 

1974, ele, o Muro da Mauá, torna-se uma realidade material ao longo do perímetro 

urbano com seus 2647 metros de extensão e seus seis metros de altura, sendo 

apenas três metros visíveis acima do solo, e os outros três, enterrados no chão.  

Muitas vezes chamado de „Muro da Vergonha‟ por aqueles que se lembram da 
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paisagem sem a sua presença, ao firmar-se entre o urbano e o lago, o muro da Av. 

Mauá, em Porto Alegre, presentifica-se enquanto uma espessura longitudinal que 

impõe uma fissura ao meio urbano em toda a sua extensão. O que antes era um 

lugar, a partir de sua existência passou a ser um não-lugar3.   

Quando realizamos as primeiras análises sobre os documentos que davam conta da 

construção do „Muro’ da Av. Mauá, percebemos uma série de desdobramentos 

políticos e econômicos ligados à história da cidade de Porto Alegre e seu contexto 

naquele momento em relação ao Brasil. Suely Rolnik, em seu texto Furor de Arquivo 

(2009),  afirma que a situação atual, a qual vivemos, favorece-nos a superar a 

dissociação entre o real dizível e visível (macropolítica) e o real sensível, invisível e 

indizível (micropolítica) através de novas estratégias, já que viveríamos, neste 

momento, outro tipo de opressão se comparado ao das ditaduras militares. Com 

certeza, somos vítimas de sistemas autoritários que se mantêm no poder sob 

diferentes formatos e que, por vezes, sobem muros, pois na América Latina, o 

político se coloca de forma absolutamente explícita na configuração das cidades e 

de suas urbanidades, independente de seu entendimento ou não, sobre estes 

espaços de convivência coletiva.  

 
Figura 2 - Visita Imprecisa, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil.    

Foto: Bruna Gazzi 
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O objeto – Muro da Mauá –, constituído de textura, cor e história, cria uma enorme 

interferência na paisagem, transformando-a e modificando os hábitos dos moradores 

da cidade e daqueles que por ali passam, dividindo a memória entre antes e depois 

do muro. A sua inevitável materialidade nos induz a pensar sobre os seus 

significados de proteção e afastamento, nem sempre tão explícitos quando em sua 

presença, mas inegavelmente gerados a partir da absorção de sua existência, seja 

pelo olhar indagativo ou pela aproximação corporal em seu perímetro. 

 

De perto, de longe e de cima 

Este longo objeto urbano, o Muro da Mauá, que esconde a paisagem formada pelas 

margens e pelas águas do Guaíba, levou um grupo de artistas4 no dia 23 de maio de 

2015 a fazer sua primeira ação coletiva, uma Visita Imprecisa5. Decidiram pela visita 

como uma „experiência Dadaísta‟, ou seja, uma excursão a um lugar banal da cidade 

a fim de ativá-lo. E, embora fosse absolutamente impossível o reconhecimento 

visual de sua totalidade, a visita em um certo sentido potencializou aquele objeto 

urbano longitudinal como possível lugar poético para os artistas envolvidos na ação.  

Na medida que estes aprendiam o espaço formado por aquela barreira física e 

visual, experimentavam o tempo do percurso feito a pé, lento e absorvente do 

entorno.  O seu lado pertencente à avenida, ou seja, seu lado de ‘dentro’ da cidade 

ou seu lado „externo‟ em relação ao Cais, antes aparentemente neutro, a partir da 

Visita Imprecisa impõe-se para o grupo como um objeto limitador da „outra‟ 

paisagem, ou seja, das imagens que seriam possíveis obter se ele ali não 

estivesse. Por outro lado, ao olhar para o objeto-muro, o que se torna acessível é 

uma paisagem plana resultante de superfícies cobertas de forma irregular por 

grafismos e rachaduras, que tentam, em certa medida, devolver à cidade 

paisagens roubadas ou imaginadas.  

Neste mesmo lado da cidade, existe uma área restrita, compreendida entre os trilhos 

do Trensurb e a Av. Mauá. Em 20156, em uma madrugada silenciosa, os artistas 

acessaram este perímetro a fim de aproximar-se corporalmente deste lugar do entre, 

e acabaram por constatar não apenas a espessura irregular, as fendas e os 
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grampos de sustentação do muro, como a utilização de arames farpados em formato 

circular em suas bordas, reforçando materialmente a ideia da proteção. 

Em 17 de outubro de 2015, o Guaíba ressurge como protagonista para a cidade de 

Porto Alegre e nos lembra que está presente do outro lado do ‘Muro’ quando este 

atinge 2m 94cm acima do seu nível normal e suas águas escapam por debaixo de 

uma das comportas em direção à Av. Mauá, reclamando para si a devolução do seu 

território suprimido pelos aterros. A prefeitura ergue imediatamente uma barricada 

com 210 sacos de areia para impedir o avanço das águas junto a uma de suas 

comportas. A cena em si é, no mínimo, estranha. Seis metros de muro não são 

capazes de segurar a entrada das águas, mas 210 sacos de areia, sim.  E, deste dia 

de observação in loco, surge a experiência 210VERSUS294(2015)7.  

 
Figura 3 -  294VERSUS294, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil. 

Foto: Thiago Trindade 

 

O ‘muro’, antes invisível e esquecido, volta a ser percebido pelas pessoas que vivem 

dentro da „cidade murada‟8, não porque este os protege, mas porque a crença em 

sua proteção efetiva para com a cidade é posta em dúvida. Torna-se perceptível que 

uma parcela da população teme o retorno de uma experiência vivida por outros na 

década de quarenta e conclamam a necessidade da permanência do ‘muro’, outros, 

no entanto, mais céticos quanto à verdadeira função do ‘muro’, pedem aos 
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especialistas que se pronunciem e torcem para que finalmente o ‘muro’ seja testado 

pelas águas para que se justifique a sua presença ou a sua queda. O debate retorna 

e o muro torna-se visível por algumas semanas. 

 
Figura 4 - Imagens Roubadas, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil 

Foto: Filipe Conde 

A fuga das águas do Guaíba por debaixo de uma comporta aflorou no grupo a 

urgência de acessar o muro do outro lado, o seu lado „cais‟, ou seja, o seu do lado 

de fora da cidade. Assim, com a Visita Adentro (2015)9, os artistas realizam um 

pequeno percurso do lado da área do Cais e percebem um muro cinza chumbo, com 

sinalizações codificadas que convivem com uma natureza esparsa que ali insiste em 

crescer, reiterando a sensação de esquecimento e de abandono deste que lá está 

presente, o muro, ao mesmo tempo que reafirma uma superfície plana 

continuadamente vigiada em sua solidão.  
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Figura 5 - Visita Adentro, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil 

Foto: Tetê Barachini 

Vivenciar os dois lados deste muro é experimentar a diversidade idiossincrática da 

população local em relação ao espaço ali marcado, cortado, delimitado e codificado. 

Estes espaços aparentemente públicos – os dois lados do muro –  fecham-se e se 

tornam locais de anticonvivência, representando áreas de violência e exclusão. 

Repetindo uma prática urbana de outras cidades brasileiras, na qual os lugares 

públicos têm, segundo Canton,  

[...]seu uso abandonado pelo medo ou deixado à deriva, à sombra da 
solidão urbana. O lugar público, que seria o lugar de todos, passa ao 
status de lugar de ninguém. É abandonado, maltratado, sujado, 
ignorado, sucateado. O desejo dos artistas contemporâneos de 
dialogar com os espaços públicos da cidade como forma de expandir 
suas poéticas fica cada vez mais ameaçado e torna-se um 
contraponto à ameaça da violência, ao medo, ao isolamento 
proposto por uma arquitetura de muros, grades e vigilância. 
(CANTON, 2009, p.42-43) 

 
Além das deambulações e visitações próximas às suas superfícies, os artistas 

realizam a ação Turista Pode (2015)10  ao embarcar no Cisne Branco11, e assim, 

conseguiram acessar visualmente o ‘muro’ costeando parcialmente o cais, pois o 

acesso que não é permitido ao morador, é perniciosamente concedido ao turista.  
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Tristemente percebe-se que o território líquido e a paisagem são de uso do outro, do 

estrangeiro, do turista.   

 
Figura 6 - Turista Pode, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil. 

Foto: Thiago Trindade 
 

 

Sobre a superfície líquida e expandida do Lago Guaíba, situados então em um 

barco, “um pedaço de espaço flutuante, um lugar sem lugar” (Foucault, 2009, p.421), 

na posição em que é permitido ao turista apreciar a paisagem, os artistas avistaram 

o ‘muro’ feio e bruto e redescobriram a cidade de Porto Alegre, com suas camadas e 

suas opacidades. Sobre as águas do lago, o ‘muro’ se colocava distante e 

visualmente segmentado entre os vãos dos armazéns. Ratificava-se definitivamente 

invisível perante a verticalidade da área urbana que este se propõe a proteger. 

Solitário em sua extensão, reconfigurava-se em um espaço isolado, abandonado em 

seu próprio esquecimento, um lugar sem pertencimentos, sem acessos, assim como 

o atual Cais da cidade de Porto Alegre-RS-Brasil. Na distância, o ‘muro’ some, 

sobram apenas manchas das camadas sobrepostas da cidade e de porto, a 

paisagem compartilha o vertical e o horizontal em apenas uma cena. E o tempo, 

elástico em sua duração, se ausenta, sobra a memória de um ‘muro’ que os 

receberá ao desembarcarem em Porto Alegre.  
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Figura 7 - Visita Adentro, 2015. Local Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil 

Foto: Thiago Trindade 

A cidade de Porto Alegre-RS-Brasil olha para o Muro da Mauá como parte de uma 

paisagem urbana, não o penetra, não o atravessa, porque não o vê. Para os que 

frequentam a cidade e o veem, este os leva a olhar tanto para sua integridade 

material, assim como os convida a brincar de elevar os seus olhares até a sua borda 

e, lá de cima do muro, tentar mirar o desejo oculto de resgatar uma cidade que se 

propunha ser outra antes da construção deste objeto longitudinal.  
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Figura 9 -  Espiação, 2016. Local: Muro da Av. Mauá, em Porto Alegre, RS-Brasil. 

Foto:  Deni Corsino 

Depois de uma série de incursões ao muro entre 2015 e 2016, os artistas 

resolveram fazer um convite aberto à comunidade local para que vivenciem uma 

aproximação não apenas ao muro, mas às paisagens por ele negada. E, com esta 

proposição, os artistas realizaram a ação Espiação (2016). Esta ação propôs uma 

série de aproximações de redescoberta daquele lugar, tais como: tentar olhar o 

entorno utilizando um óculos-cego, confeccionado por Bruna Gazzi; convidar a 

todos a encontrar e espiar as pequenas paisagens escondidas através dos furos 

existentes no muro ou apropriar-se de imagens refletidas nos espelhos fixos que se 

encontram pendurados nas guaridas junto aos portões de acesso ao cais ou 

através dos dispositivos espelhados criados por Thiago Trindade e Talita Procópio. 

E, ao situar-se no solo próximo ao muro, era possível acompanhar a captação de 

vídeos e imagens fotográficas através do dispositivo tecnológico proposto por 

Pedro Ferraz.  E, ainda, era possível espiar por sobre a borda do muro, utilizando 

uma cadeira de altura superior ao muro, de Deni Corsino, a qual propiciava a quem 

nela se sentava, contemplar a paisagem escondida do outro lado, ou, podia-se 

ainda utilizar uma escada proposta por Lucas Strey para simplesmente subir junto 

a borda do muro e, de lá de cima de sua borda, ou próxima a ela, registrar em dois 
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tempos diferentes as imagens de um lugar que se fixava pelo dispositivo de 

fotografia instantânea de Alice Torres ou pelo dispositivo construído por mim, para 

fazer pirrol das paisagens possíveis.  

E, lá do alto, de cima do muro, talvez, apenas talvez, este muro-(não)-monumento 

possa ser entendido não como um objeto estático e definitivo, mas como um objeto 

no espaço que permite, em algum sentido, deixar-se transformar em ter-lugares 

(Didi-Hubermann, 2009). Praticar as bordas de dentro, de fora e de cima deste muro 

ou de outros muros inevitáveis se faz necessário para aqueles que entendem as 

cidades como lugares de imanência poética.   

[...] Assim o muro. Quando é que passou pela nossa cabeça que 
muro é uma coisa que divide? Muro era uma coisa para a gente 
escalar. O estupendo da infância é essa capacidade de 
descobrimento – cansados da nossa altura, sentíamos necessidade 
daqueles momentos vividos numa outra dimensão. E assim, mais 
altos que os homens altos, entendíamos os gigantes. Éramos oito 
idades, oito temperamentos, o muro estreito. Lá em cima, circulava 
tudo: o medo vencido, o medo invencível, o triunfo do equilíbrio, o 
malabarismo, a macaquice.(...) No meio das nossas brincadeiras 
incansáveis, a hora do muro era uma horinha sagrada: „Do portão 
pra dentro!‟. Mamãe não admitia que ficássemos na rua, daí a nossa 
atração pelo muro – era um pouco do lado de lá que vinha até nós.  
(GUIMARAES, 1995, p.580) 

 

Apontamentos quase conclusivos 

As errâncias praticadas (Jacques, 2012) nesta territorialidade ampliada do Muro da 

Av. Mauá na cidade de Porto Alegre estenderam-se em experiências e percepções 

tanto coletivas como individuais por parte dos artistas do grupo de pesquisa Objeto e 

Multimídia, precipitando novos significados e novas apreensões deste protagonista - 

o Muro da Mauá -  e das suas inter-relações com o meio e com o outro que habita a 

cidade ou permanece turista na sua borda.  

O muro, em sua negação, é não-lugar, é cisão, é limite visual e físico, é fissura e 

ruptura, porque é visível, espesso e encarnado. Ao mesmo tempo, não podemos 

esquecer que segundo Augé (2005, p.74), o não-lugar “nunca existe sob uma 

forma pura; lugares se recompõem nele; relações se reconstituem nele”, pois 

lugar e não-lugar são, antes de tudo, polaridades fugidias, onde “o primeiro 
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nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente.” O 

Muro da Mauá, afirma-se enquanto lugar do entre, lugar do abandono, da 

proteção e do afastamento. Provoca-nos estranhamento por ser o que é e 

representar o que não está.  

Os artistas, ao se aproximarem dos muros, tentam ressignificá-los, não para 

justificá-los ou mesmo mantê-los, mas para entender os motivos pelos quais estes 

são construídos, ampliados e mantidos e, mais, para poder fazê-los perder sua 

permanência opressiva ou sua função primeira de segregação e afastamento.  Para 

Siza Vieira(2017), os muros que se querem erguer atualmente não são arquitetura, 

mas sim, agressão e isolamento e, no Brasil, o que faz os muros subirem e se 

proliferarem é o medo. Medo da agressão, medo da violência, medo da convivência, 

medo do outro e, assim, isolamo-nos em nossos pequenos fictícios territórios.  O 

Muro da Mauá foi construído para proteger um território aterrado por medo da 

retomada das águas, que lá, eram de direito permanecer. Um medo que se tenta 

justificar pela palavra proteção. O medo coletivo o mantém em pé, meio torto, com 

fissuras e com frestas que nos deixam espiar o lado de lá. Talvez a aproximação 

continuada possa torná-lo menos alto, menos espesso, menos opaco, e a paisagem 

do outro lado do rio possa ser vivenciada por aqueles que andam a pé na borda da 

cidade de Porto Alegre em algum momento.  

 

Notas 

                                                 
1
 Parte deste texto-relatório foi apresentada anteriormente no SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO SOBRE O 

PROCESSO DE CRIAÇÃO NAS ARTES-2016, em Vitória-ES-Brasil, com o texto “Em cima do muro: 
experiências da borda” [ver bibliografia]  e no III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
ARTES VISUALES. ANIAV 2017, em Valência-Espanha, com o texto “Un objeto entre la exclusión y la 
protección” [ver bibliografia].  
2
  O Guaíba está ligado à história da cidade de Porto Alegre-RS-Brasil desde a chegada dos primeiros casais 

açorianos e é conhecido tanto como Rio Guaíba como Lago Guaíba. Para Tiago Holzmann da Silva, “O Lago 

Guaíba legalmente é um Rio”, e a decisão do uso de suas margens cabe não a uma denominação científica, 
mas ao PROJETO DE CIDADE. E, para Caio Lustosa, “a concepção do Guaíba como „lago‟, o que o colocaria 
com margem de preservação reduzida, nos termos do Código Florestal é um artifício que só favorece a 
especulação imobiliária em detrimento do interesse público da cidadania. [ver bibliografia] 
3
 Ver AUGÉ, Marc. 2005  

4
 O grupo de pesquisa Objeto e Multimídia-CNPq-UFRGS vem desde 2015 realizando ações de aproximação e 

compartilhamentos em relação ao Muro da Mauá, em Porto Alegre – RS – Brasil. Foram realizadas até 2017 as 
seguintes ações/intervenções coletivas: Visita Imprecisa (2015), Visita Adentro (2015), Turista Pode (2015), 
210versus294 (2015), Noite Adentro (2015), Catamarã (2015-2016), Imagens Roubadas (2015-2016), Espiação 
(2016). E, as ações/intervenções individuais: Sementes Invasoras (2016), Retomada do Biota (2015), Senso 
demográfico (2015), Overlap (2016), Abandonâncias (2016), Unilateral (2016), Placa Muro (2016). E estão 
previstas cinco ações/intervenções coletivas e individuais a serem realizadas até julho de 2017, quando o atual 
projeto e objeto de estudo deverão ser finalizados. Para o segundo semestre de 2017 estão previstas exposições 
para divulgação e publicação da pesquisa.  
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5
 Participaram da ação Visita Imprecisa: Tetê Barachini, Thiago Trindade, Deni Corsino, Manoela Cavalinho, 

Bruna Gazzi, Liziane Minuzzo e Alice Brauwers. Informações disponíveis em:<http://www.om-lab.com.br>  
6
 A ação Noite Adentro foi realizada na madrugada e os artistas foram acompanhados pelos funcionários da 

Trensurb (Trens Urbanos de Porto Alegre SA). Participaram da ação: Deni Corsino, Filipe Conde, Tetê Barachini 

e Thiago Trindade. Informações disponíveis em: <http://www.om-lab.com.br/noite-adentro> 
7
 Participaram da ação 210VERSUS294 os artistas, fotógrafos e pesquisadores: Cesar Krausburg, Filipe Conde, 

Leonardo Valle, Tetê Barachini e Thiago Trindade. Informações disponíveis em:<http://www.om-
lab.com.br/210versus294> 
8
 Ver sobre este Porto Alegre – Cidade Murada em: Moacir Flores (2004) e o mapa dos muros de Porto Alegre 

podem ser acessado em : 
<http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=531b3b21dfda4afa8481ceefcacb6b50> 
9
 Atualmente o outro lado do muro, o lado que dá acesso ao Cais  não é acessível à população local. Mesmo 

assim, os artistas realizam em 2015 a ação Visita Adentro e registram discretamente imagens roubadas deste 
muro em um pequeño trecho próximo a uma de suas comportas. Informações disponíveis em:<http://www.om-
lab.com.br>  
10

 Turista Pode (2015) foi realizado pelos artistas-pesquisadores: Deni Corsino, Filipe Conde, Manoela 

Cavalinho, Tetê Barachini, Thiago Trindade. Ver mais informações em: http://www.om-lab.com.br 
11

 O barco Cisne Branco faz passeios turísticos pelas ilhas próximas à cidade de Porto Alegre. 
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