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Resumo 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de estudar, de maneira ampla, a arquitetura vernácula no 

Rio Grande do Sul, e faz parte de uma pesquisa maior, enfatizando nessa, o estudo de grupos 

de habitações populares, e os moradores de nelas habitam. 

Em uma das etapas do trabalho, foi estudado um grupo de habitações localizadas em 

diferentes cidades do estado: o Bairro da Balsa na cidade de Pelotas, a Vila Rheingantz em 

Rio Grande, o bairro Galópolis em Caxias do Sul e o conjunto São Cristóvão, localizado em 

Passo Fundo. Esse trabalho foi importante, pois se utilizou todas as etapas de uma pesquisa, 

inclusive a publicação de resumo e pôster no XI Encontro de Teoria e História da Arquitetura. 

Após essa etapa, foi proposto um desafio maior, o estudo de caso na cidade de Porto 

Alegre, por meio de um grupo de habitações – denominado de embriões e um grupo 

denominado de lotes - situado na Vila Farrapos, surgido no fim de um período importante na 

história da habitação popular no país e no estado do Rio Grande do Sul.  

No estudo, foram levados em consideração os aspectos econômicos, sociais, 

ambientais e culturais para o desenvolvimento do trabalho. Os procedimentos metodológicos 

empregados na pesquisa foram levantamentos in loco e registro dos dados, leituras de livros, 

teses e dissertações com a catalogação das fichas de leitura, busca por materiais primários, 

visitas aos órgãos institucionais, além de análises de conteúdo histórico e arquitetônico dessas 

comunidades. Foram investigados alguns itens como estética, espaços internos, espaços 

externos, bem como materiais utilizados e origem da população que reside nessas habitações.  

Como resultados dessa etapa, têm-se o conhecimento dessas habitações e do conjunto 

urbanístico da área e também reflexões sobre as mudanças que ocorreram nessas edificações 
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ao longo do tempo. Esse último trabalho também culminou em publicação de resumo e pôster 

no 2° Congresso Internacional de Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social. 

Essa pesquisa proporcionou crescimento e amadurecimento, dentro do ambiente 

acadêmico, através do conhecimento de alguns conceitos teóricos de arquitetura vernácula, 

métodos de pesquisa, e trabalho com o tema da habitação de interesse social. 

 

 

 

 

 


