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RESUMO: Durante o ano de 2015, o Projeto Campo e Arte, composto de discentes e 

doscentes de graduação e pós-graduação dos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais e 

Comunicação Social da UFRGS, realizou uma experiência de ensino e aprendizagem na 

terra indígena M’bya Guarani “Tekoa Nhu’u Poty” (Flor do Campo), Barra do Ribeiro -  

RS, nas áreas de técnica cêramica contemporânea M’bya Guarani, prática e construção 

de fornos de barro a partir de técnicas alternativas de queima cerâmica com combustíveis 

orgânicos renováveis disponíveis no terreno, tal como esterco bovino e palha. A pesquisa 

se deu através de quatro inserções do grupo na Tekoa Nhu’u Poty e uma inserção das 

ceramistas guarani, em especial da ceramista Antônia, no Instituto de Artes, para uma 

aula aberta para alunos de graduação em Artes Visuais, durante a Semana de Ações 

Afirmativas. Como atividades desenvolvidas na terra indígena, foram realizados 

trabalhos como coleta de argila, óxidos, reconhecimento da área e aprendizagem da 

técnica cerâmica M’bya para a produção de petenguás (cachimbos) e potes. Também 

foram construídos fornos artesanais para a queima cerâmica com materiais existentes no 

local. Todas as ações foram realizadas de forma conjunta e colaborativa. Um dos pontos 

altos dentro do projeto de Ensino e Aprendizagem foi a aula ministrada pelas Ceramistas 

M´byas de técnica de confecção de petenguás em uma turma de graduação no Instituto 

de Artes, em que a aula se deu desde o a preparação do barro que foi colhido na terra 

indígena até o feitio dos cachimbos. Durante o processo de trocas práticas e saberes foram 

desenvolvidos algumas captações de imagens e aprendizado de outros elementos da 

cultura imaterial M´bya Guarani, tais como canções, conhecimentos medicinais e 

ritualisticos.  

 


