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Portal Memória Ambiental de Porto Alegre: nova experiência com etnografias 

hipertextuais

O website apresentado neste projeto de iniciação tecnológica é uma iniciativa do 

grupo de pesquisa Banco de Imagens e Efeitos Visuais que faz parte do Laboratório de 

Antropologia  Social/PPGAS/UFRGS,  em  parceria  com  o  NAVI  –  Núcleo  de 

Antropologia Visual/PPGAS/UFSC. Ele se situa dentro do Projeto de Pesquisa nº 15113 

–  Habitantes  do  arroio:  Estudo  de  conflitos  de  uso  de  águas  urbanas,  risco,  saúde 

pública e comunidades éticas em Porto Alegre-RS, criado com financiamento CNPq/CT 

Hidro/CT Saúde,  que visava promover  o  aprofundamento  da pesquisa antropológica 

sobre memória  ambiental  no mundo urbano contemporâneo a partir  da expansão de 

etnografias hipertextuais nas redes mundiais de computadores.

Através  dessa  pesquisa  abordando  a  memória  ambiental  na  cidade  de  Porto 

Alegre foi criado no ano de 2009 um blog que levava o nome do projeto financiado pelo 

CNPq.  Os  três  anos  de  funcionamento  do  blog  gerou  repercussão,  alimentando  a 

conversa com a população que chegava ao conteúdo disponível no website e se sentia a 

vontade para comentar sobre as postagens. Nele há um vasto material recolhido através 

das pesquisas etnográficas dos bolsistas-pesquisadores, bem como revisões históricas, 

geológicas  e  informações  em  geral  sobre  o  Arroio  Dilúvio.  Assim  criou-se  uma 

convergência  de conhecimentos  diversos, atravessando as barreiras da formalidade e 

entrando no mundo virtual.

Este  projeto  atual  chamado  Portal  Memória  Ambiental  de  Porto  Alegre  tem 

como objeto ampliar essa comunicação de conteúdos produzidos, acolhendo material de 

diversas pesquisas que se relacionem ao conceito de memória ambiental; sendo assim, 

aprofundando a pesquisa em acervos e coleções etnográficas digitais no âmbito de sua 

forma: organização e disponibilização online. As formas em que se apresentam esses 

conteúdos  é  o  que  nos  motivou,  no  desejo de  tornar  a  navegação pelo  portal  mais 

acessível e interativa, ampliamos o mapa que já havia no blog do projeto anterior e o 

tornamos  a  principal  ferramenta  de  busca:  através  da  imagem  espacial  da  cidade 

identificamos os marcadores  e o que eles podem nos contar,  através das etnografias 

hipertextuais, sobre aquele lugar da cidade.

O que será apresentado é a primeira fase desse projeto: está sendo transposto o 

conteúdo produzido do blog Habitantes do Arroio – habitantesdoarroio.blogspot.com – 

que  possui  textos,  fotografias,  vídeos  e  sons  para  o  atual  portal  - 



www.ufrgs.br/memoriaambientalpoa  -.  Essa  transposição  privilegiará  a  relação  da 

postagem do dado etnográfico enquanto referencia temporal, com sua posição espacial 

nos territórios pesquisados. 

O portal é também um ensaio para a transposição desta metodologia de pesquisa 

para  a  pesquisa  etnográfica  hipermídia  com  memória  ambiental  em  outras  cidades 

brasileiras, como Florianópolis/SC, através de parcerias de pesquisa.


