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1 - Resumo do projeto:  

 Os concursos públicos de arquitetura têm uma longa história, tendo resultado na 

produção de projetos e obras de grande relevância mundial. O acervo a ser desenvolvido 

nesta pesquisa oferece panorama expressivo das tendências e pensamento arquitetônico 

contemporâneo no sul do Brasil. Os concursos de projetos tem criado oportunidades de 

investigação, conceitos, tendências estéticas, debates estilísticos e filosóficos, 

prospecções tecnológicas e retrospectivas históricas. A armazenagem de informações do 

contemporâneo vem no sentido de criar nova tradição, que qualifique a produção 

acadêmica e profissional, atual, e ofereça nos próximos anos, material em melhores 

condições do que recebemos do passado. 

2 - Objetivos:   

 O objetivo geral deste projeto consiste propor um conjunto de abordagens para 

modelagem, monitoramento e consolidação de acervo dos resultados de concursos 

públicos de arquitetura desenvolvidos pelo IAB/RS de 1984 à 2010 considerando o 

potencial de geração do valor desse acervo.  

3 - Metodologia utilizada:   

 Para a catálogo elaboração de sistema de organização do material levantado 

objetivando sua armazenagem e consulta, bem como: realização do trabalho de 

sistematização analisando o acervo documentado até o ano 2006 e expandido até 2010, 

produção de concursos públicos de arquitetura pelo IAB/RS no período de 1984 à 2010. 

Administração do sistema de consulta e disponibilização do material levantado através 

da rede social Facebook e website. 

4- Síntese resultados obtidos: 

 Pesquisa ainda em andamento. Atua com realizações de levantamentos de dados 

inicialmente obtidos através do IAB-RS. No momento, contém um grande material 

gráfico como acervo e publicações dos mesmos na página da rede social Facebook e no 

website que a pesquisa possui e administra. 

 


