
O 5º Colóquio de Estudos Urbanos da Região Metropolitana de Porto 

Alegre,(5CEU-RMPA) que aconteceu entre os dias 20 e 22 de julho deste ano, teve 

como objetivo difundir e incentivar a pesquisa em Estudos Urbanos na RMPA, 

incentivando a territorialização cidadã. Outro objetivo foi facilitar aos alunos do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico o conhecimento de seu espaço vivido, de aspectos da 

Região Metropolitana onde habitam e circulam, através do contato com diferentes 

produções sobre as cidades que a compõem. Por fim, estimulou os alunos a se 

engajarem em experiências de pesquisa, de produção de conhecimento e de 

representações sobre os lugares e espaços para eles significativos.   

O projeto iniciou com o planejamento do evento, articulando a rede de 

professores de EBTT das instituições organizadoras do evento, sendo estas: 

Departamento de Geografia da UFRGS, Colégio de Aplicação da UFRGS, IFSUL –

Sapucaia do Sul, IFRS – Restinga, IFRS– Canoas, Observatório das Metrópoles - 

Núcleo Porto Alegre e AGB – seção Porto Alegre. As escolas buscaram inserir estudos 

urbanos em seus planos de ensino. O IFSUL - Sapucaia direcionou a disciplina de 

Espaço e Cultura para a realização de pesquisas sobre a RMPA, produziu roteiros de 

visitação do centro de Sapucaia e executou maquetas das cidades da metrópole. O CAp-

UFRGS direcionou projetos de IC aos estudos urbanos. O IFRS-Canoas trouxe a 

experiência da Feira das Cidades. Em seguida, captaram-se recursos, foi produzida uma 

identidade visual e uma plataforma virtual para a realização das inscrições e houve a 

divulgação do evento junto à comunidade acadêmica, convidando os pesquisadores a 

inscrever suas contribuições. Houve também o oferecimento de oficinas de tradução e 

mediação aos expositores nos dias 18 e 19 de julho de 2012. 

O evento aconteceu no IFSUL - Sapucaia, com duração de três dias, incluindo 

atividades de campo em Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, no último 

dia. Os resultados foram positivos em alguns aspectos e negativos em outros. O controle 

sobre as inscrições, bem como o número de trabalhos inscritos sofreram decréscimo 

com relação às edições anteriores, contudo, os trabalhos apresentados foram muito 

interessantes, assim como os “momentos culturais” que ocorreram durante o evento e a 

possibilidade de interação dos alunos do CAp-UFRGS com os alunos do IFSUL -

Sapucaia. Também prestigiaram o evento cerca de 200 alunos de E.M. do Colégio 

Estadual Augusto Meyer, de Esteio, onde estão sendo implementadas práticas de 

pesquisa no EBTT. Não houve oficinas de mediação por não haver nenhum 

apresentador que delas necessitasse. O próximo passo será a publicação de um livro 

com os resumos das cinco edições do CEU-RMPA e textos refletindo sobre a 

experiência de difusão da ciência na sociedade e na escola, bem como o planejamento 

para a execução do 6CEU-RMPA, em 2013. 
 


