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Memória Ambiental de antigos moradores da micro‐bacia do Arroio Dilúvio 

APRESENTAÇÃO:
O presente trabalho aborda o estudo etnográfico sobre a maneira como a paisagem urbana se modifica e 
o modo pelo qual são percebidas estas transformações a partir da Trajetória Social, dos Itinerários 
Urbanos e principalmente do resgate de Memória Ambiental de indivíduos pertencentes a uma mesma 
região e/ou grupo social, neste estudo de caso dos moradores e antigos moradores da micro bacia do 
Arroio Dilúvio, ao longo da Av. Ipiranga, em Porto Alegre/RS. O objetivo do projeto é contribuir para o 
desenvolvimento de novas técnicas/metodologias que visem à transferência e apropriação de 
conhecimento e tecnologias relacionadas à captação de água e tratamento de águas/esgotos para a

da elaboração de diários de campo e realizações de entrevistas 
não-diretivas  (THIOLLENT, 1980). Além disso utiliza-se o Blog 
do Projeto “Habitantes do Arroio” para que haja uma transposição 
entre os saberes científicos e os saberes locais, para isso 
postamos narrativas audiovisuais, fotos e trechos de diários de 
campo que possibilitam a formação de uma rede de diálogos 
entre técnicos, pesquisadores e comunidades locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Durante todo o processo pelo qual passei ao realizar minha etnografia de rua por 
diferentes lugares que acompanham o percurso do arroio dilúvio, diversas vezes 
deparei-me com informantes que presenciaram os mesmos acontecimentos; contudo, 
eles relembraram partes diferentes destes, possivelmente aquilo que mais lhes 
marcou individualmente definindo assim seu sentimento de pertença em relação ao 
Dilúvio. Os “habitantes do arroio” ao qual nos referimos, portanto, não se apresentam 
como uma pequena comunidade, mas como uma imensa e diversa população que 
circula pela Região Metropolitana e faz uso de seus recursos hídricos.
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população local. Para isso buscamos através do Blog 
http://habitantesdoarroio.blogspot.com, não só a consolidação de 
uma comunidade ética que propicie o resgate de memórias e 
vínculos afetivos das pessoas dos diversos bairros por onde este 
curso d’água passa, como também promover a transposição de 
conhecimentos científicos de técnicos e instituições com os saberes 
e fazeres cotidianos das comunidades locais em relação ao Arroio 
Dilúvio. METODOLOGIA: 

Metodologicamente, esta pesquisa 
vem sendo desenvolvida através da 
Etnografia de Rua (EKERT E 
ROCHA, 2003), da Observação 
Participante (MALINOWISKI, 1978), 
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