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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 em desenvolvimento 

nesta pesquisa oferece panorama expressivo das tendências e pensamentos arquitetônicos 

contemporâneos 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 pesquisa envolve a produção de fichas de projetos 

premiados em concursos de arquitetura e urbanismo, em diversas mídias possibilitando o 

acesso e a divulgação do material, auxiliando na produção acadêmica e profissional, e assim 

oferecendo para gerações subsequentes um material em melhores condições do que 

recebemos do passado. 

2 - Objetivos: 

 A pesquisa tem como objetivo a organização e sistematização dos projetos dos 

concursos públicos de arquitetura organizados pelo IAB/RS e outras instituições de 1954 à 

2014, de maneira que possam ser consultados através de meios físicos e digitais servindo de 

fonte primária para pesquisas acadêmicas e produções profissionais. 

3 - Metodologia utilizada: 

 

Elaboração de tabela com panorama geral da pesquisa, incluindo, de cada concurso, 

informações tais como: participantes, organizadores, data, local, em ordem de sistematizar e 

facilitar o acesso ao conteúdo dos concursos. Além da elaboração de pranchas para o acervo, 

publicação do conteúdo em websites, redes sociais, e-book, CD-Room e manutenção de uma 

parcela do acervo impressa para exposições. 

 

4- Síntese resultados obtidos: 

 

Pesquisa ainda em andamento, até o momento a página do Facebook tem mais de 1100 

seguidores e o website Wordpress com mais de 4.300 visualizações em média anual. 

Atualmente o acervo está sediado no Núcleo de Projetos da FAU UniRitter. O acervo em 

meio físico já participou de diversas exposições itinerantes, nacionais e internacionais. A 

pesquisa tem sido utilizada como base para pesquisa de mestrado e consulta física por 

estudantes da graduação e pós-graduação. No momento está sendo desenvolvido o e-book 

com todas as premiações, a sistematização de todos participantes e premiados, através de 

tabelas, além da produção de pranchas e postagens no Facebook. 


