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Resumo 

 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, que possui como 

titulo: Habitação de Interesse Social, uma Questão Recorrente: As Experiências Históricas e 

Possíveis Contribuições a Realizações Atuais.  

A presente pesquisa vem sendo desenvolvida a partir de agosto de 2012. Está sendo 

realizado um estudo de caso do Bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre/RS, para tentar 

compreender como se deu historicamente o crescimento e o desenvolvimento urbano, 

arquitetônico e social desta região. Em um primeiro momento foi analisado o período de 1900 

até 1980. Na fase que está sendo desenvolvida, pretende-se entender como vem ocorrendo o 

crescimento populacional desordenado, agravado principalmente pelo êxodo rural no período 

citado e as transformações espontâneas através deste agravante. O bairro, em parte da sua 

história, passou por um relativo planejamento quando fazia parte da Cidade de Viamão, mas, 

após sua incorporação à cidade de Porto Alegre, ocorreram mudanças significativas no seu 

traçado. O bairro foi considerado um caso excepcional dentro da cidade, por este motivo, foi 

criado um anexo ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano para atender o 

desenvolvimento do mesmo de forma direcionada. No momento, seguimos analisando este 

projeto para entender suas contribuições e novos caminhos urbanos do bairro. Os processos 

metodológicos empregados na presente pesquisa vêm consistindo no levantamento local da 

área, analisando questões históricas, características gerais, estruturação, aspectos formais e 

consulta a fontes bibliográficas e iconográficas, referentes ao tema em estudo. Num segundo 

momento, serão efetuadas a sistematização dos dados, através de fichas de leituras 

comentadas e análise dos mesmos. Tendo como objetivo demonstrar aspectos positivos e 
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negativos que venham a acrescentar na reflexão sobre o tema do desenvolvimento urbano, 

tendo como eixo a questão da habitação de interesse social. 


