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Resumo 

 

A arquitetura moderna brasileira é de reconhecida qualidade, tanto no âmbito nacional, quanto 

internacional. Muito se fala da produção dos grandes centros urbanos, como por exemplo São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Entretanto, a capital gaúcha, embora conservadora, 

mantém exemplares bem expressivos da arquitetura moderna, especialmente para usos de 

habitação coletiva. Porto Alegre desenvolveu-se a partir da ponta da península e organizou-se 

por meio de uma estrutura viária em leque, formada por cinco radiais. Essas geratrizes passam 

por processos de modernização urbana, porém caracterizam a cidade até os dias de hoje, sendo 

elas: Avenida Borges de Medeiros, Avenida João Pessoa, Avenida Osvaldo Aranha, Avenida 

Independência e Avenida Voluntários da Pátria. Nesta pesquisa, a radial João Pessoa será o 

objeto de estudo, a partir da análise aprofundada dos exemplares arquitetônicos de habitação 

coletiva mais relevantes do período do modernismo. O método da pesquisa segue os critérios 

de um trabalho teórico, conforme os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica em livros, 

revistas e ambiente virtual; pesquisa em arquivos públicos; visitas in loco; seleção de projetos 

de habitação coletiva, enfocando a tipologia de torre, na radial João Pessoa, em Porto 

Alegre/RS, no período entre as décadas de 1950 e 1960; organização do material referente a 

cada exemplar através de fichas de catalogação de projetos arquitetônicos e imagens; produção 

de material gráfico de cada exemplar; análise arquitetônica por meio de uma matriz com o foco 

de identificar os modos de morar por meio do contexto histórico, da implantação dos projetos 

em lotes urbanos, da funcionalidade e das características das edificações. Como resultado 

parcial dessa pesquisa de iniciação científica será apresentada uma matriz de análise 

arquitetônica dos edifícios de apartamentos, contendo os seguintes ítens: contexto histórico; 

análise do projeto arquitetônico; implantação dos projetos das edificações em lotes urbanos, 

incluindo os redesenhos destes. Esse estudo tem a intenção de suscitar a discussão em torno do 

tema da habitação coletiva moderna em Porto Alegre, promovendo uma reflexão acerca da 

qualidade, da manutenção e da preservação dessa produção.  
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