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O presente trabalho está inserido dentro do projeto “Regularização Fundiária e Direito à
moradia: as Áreas Especiais de Interesse Social em Porto Alegre”. O objetivo principal da
pesquisa como um todo é acompanhar, descrever e explicar o processo de regularização
fundiária na Vila Hípica, localizada no bairro Cristal em Porto Alegre. A referida comunidade
está passando por um processo de regularização fundiária e construção de novas unidades
habitacionais vinculadas ao Projeto PISA – Programa Integrado Sócio Ambiental. O que se
tem, portanto, não é só uma mudança nas moradias, mas toda uma modificação na região
onde a comunidade está inserida. Assim, pesquisar qual impacto estas mudanças estão
trazendo para os moradores é importante porque mostra que o direito à moradia está inserido
num contexto de produção do espaço da cidade e de alteração no território do entorno. Esta
pesquisa ainda está no início e neste momento (e para o Salão 2014) será apresentado e
descrito o processo (com as causas) que levou à ocupação da área e seu posterior crescimento
até chegar a situação atual. Portanto, o presente trabalho, em sua fase atual, tem como
objetivo apresentar o histórico da comunidade Vila Hípica do Cristal. Este trabalho pretende
descrever a trajetória desde os primeiros moradores na comunidade até a sua solidificação
como comunidade urbanizada. A metodologia básica está baseada em entrevistas realizadas
com antigos e atuais moradores, pesquisa documental disponível no Departamento Municipal
de Habitação (DEMHAB) bem como imagens obtidas através do Google Earth e fotografias
antigas disponibilizadas pelos moradores. Esta pesquisa traz consigo não só o histórico de
consolidação da comunidade Vila Hípica do Cristal, mas também o trabalho de luta realizado
pelos moradores até sua regularização fundiária. Conhecer este processo é não só conhecer
um pouco da história recente de Porto Alegre, mas ajudar na compreensão do direito à cidade.

