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CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS: A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOLOGIAS NA 
APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO. Patricia Bunecker Lecke, Patrícia Bünecker Lecke, Iara 
Regina Castello (orient.) (UFRGS). 

A pesquisa objetiva analisar e comparar três formas de organização espacial dos condomínios horizontais 
contemporâneos, identificadas na cidade de Porto Alegre nos levantamentos de campo do projeto “Crescimento e 
Configuração do Espaço Urbano: Loteamento ou Condomínio?”, ao qual este trabalho está vinculado. São elas: 
moradias voltadas para a via pública, existência de várias vias internas e residências voltadas a um pátio interno. 
Através do exame de suas características morfológicas, da sua articulação espacial com o entorno urbano e, 
principalmente, das relações sociais que os condôminos estabelecem entre si e com os moradores da comunidade, 
pretendo chegar a resultados que indiquem se a forma de organização do espaço residencial está relacionada com o 
desenvolvimento da vida em comunidade, se estimula a inserção no contexto urbano e qual (is) resulta (m) em 
melhor apropriação do espaço por parte do morador do condomínio e da sua vizinhança. Dados sobre os mesmos 
serão levantados junto à Prefeitura de Porto Alegre, complementados por pesquisa de campo. Em seguida, serão 
realizadas entrevistas com os moradores das comunidades em estudo e das áreas próximas a elas, através de 
questionários previamente elaborados. A posterior análise das entrevistas visa conhecer a relação do morador com os 
demais ocupantes do local, com a vida em comunidade e com a cidade como um todo e, em contrapartida, a visão 
que os habitantes próximos aos condomínios têm em relação à existência, inserção e articulação espacial do mesmo 
com a área. Além disso, será solicitado aos entrevistados a elaboração de mapas mentais, a fim de complementar as 
entrevistas e perceber qual a imagem que cada um elabora da vida em cada uma das tipologias condominiais 
identificadas (baseado nas idéias de Kevin Lynch, em A Imagem da Cidade). Com isso, pretendo adquirir uma visão 
abrangente das características de cada tipologia e do motivo que leva os indivíduos a ocupá-las. (BIC). 
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