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O ESPAÇO URBANO NA PORTO ALEGRE DO INÍCIO DO SÉCULO XX SOB A VISÃO DO 

PERIÓDICO ECHO DO POVO. Daiane Souza Rodrigues, Nara Helena Naumann Machado (orient.) 

(PUCRS). 
Porto Alegre, no início do século XX, começa a se destacar no cenário nacional. Com mais de 50 mil habitantes, 

ainda é considerada uma pequena cidade, mas apresenta um crescimento constante. Passa nesse momento a ter uma 

forte atividade comercial e bancária e estímulos para melhorar a sua infraestrutura. Os meios de comunicação, 

principalmente a imprensa escrita, passam a se destacar, como a grande fonte de expressão e de informação da 

sociedade porto-alegrense. Este trabalho visa pesquisar e analisar as transformações arquitetônicas e urbanas 

ocorridas em Porto Alegre no início do século XX, tendo como base o periódico Echo do Povo, além de definir qual 

a relevância desse jornal frente à sociedade porto-alegrense. Esse estudo foi realizado com o apoio de uma bolsa 

BIC-Fapergs e insere-se numa pesquisa mais ampla sobre o espaço urbano e arquitetônico em Porto Alegre no século 

XIX e inícios do século XX, coordenada pela profa. Nara Helena Machado. Através de bibliografias de referência, 

levantamento escrito, fotográfico e fichamento dos dados de exemplares do referido jornal, se buscará identificar 

como o Echo do Povo apresenta os problemas urbanos vivenciados pela cidade. Esse periódico era considerado uma 
folha independente, sem vinculações a sociedades ou partidos políticos, abrangendo diversos assuntos desde 

econômicos até esportivos, apresentando, sobretudo em sua coluna ―Noticiário‖, várias reportagens significativas 

sobre as péssimas condições urbanas da cidade.Num momento em que a cidade está se consolidando, nota-se que 

existe a necessidade de modificações na sua estrutura para que possa absorver toda essa evolução. Contudo, a 

arquitetura em si não comparece, mas está presente a questão do espaço urbano que necessita de melhoras. O 

periódico comparece como fonte de divulgação e informação dos problemas de uma cidade que necessita se 

modernizar. 
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