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O ESPAÇO REGIONAL ATRAVÉS DA ÓTICA LOCAL E A SUA FORMAÇÃO HISTÓRICA. 
Ingrid Arandt, Iára R. Castello (Departamento de Urbanismo, Faculdade de Arquitetura, UFRGS). 
O trabalho está inserido no Grupo de Pesquisa Promoção Regional, Planejamento e Gestão Ambiental, 

que trata a temática da análise regional a partir de uma abordagem alternativa, sendo o espaço conhecido e 
recomposto a partir da ótica do local. Esse trabalho nasce da afirmação de um morador da cidade de Arambaré: “... 
Hoje eu conheço tudo que é lugar, tudo. Eu conhecia Camaquã, Tapes, Guaíba e Porto Alegre. Hoje eu conheço 
Sertão, Canguçu, Crista l... Arroio dos Ratos, onde eu fui no sábado passado.... Agora, dia quatorze, vamos a São 
Lourenço.” Está implícito nesta afirmação um domínio do espaço regional, um conceito de região e de interação 
social, que interessa analisar. Parte-se do pressuposto de que a área mencionada, hoje dividida em vários municípios, 
tem a mesma origem. Para comprovar isso, o processo de formação desse espaço é abordado através de um enfoque 
histórico, que inclui a descrição e avaliação dos lugares apropriados e dos movimentos de população na área, nos 
últimos dois séculos. O objetivo é examinar se existe uma relação entre a forma como o indivíduo recompõe o 
espaço urbano-regional e a formação urbano-histórica. Considera-se importante, portanto, a maneira como cada 
indivíduo percebe, constitui e domina o espaço público. A área a ser analisada localiza-se na Região Lagunar Sul do 
Rio Grande do Sul, englobando cinco municípios: Cerro Grande do Sul, Sentinela do Sul e Tapes (antiga Dores de 
Camaquã); Camaquã e Arambaré (antigo São João de Camaquã). Tem-se como base de informações: levantamento 
estatístico e dos fatos históricos dos municípios, entrevistas com as populações locais no período 1998-1999 e mapas 
digitalizados da região e de seus núcleos urbanos, feitos pelo Grupo de Pesquisa. Através da análise dos depoimentos 
da população, busca-se estabelecer um paralelo com os fatos históricos de formação e de crescimento urbano da 
região.(BIC - PROPESQ/UFRGS) 
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