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330 DE ARRAIAL A BAIRRO INDUSTRIAL – O QUE O NAVEGANTES AINDA TEM? Luciana de 
Mello, Ana Luiza Carvalho da Rocha (orient.) (UFRGS). 

 

Este trabalho está inserido no Projeto integrado CNPq "Estudo Antropológico de Itinerários Urbanos, Memória 
Coletiva e Formas de Sociabilidade no Mundo Urbano Contemporâneo", e trata de um exercício etnográfico no 
bairro Navegantes, nas áreas de entorno da Av.Voluntários da Pátria, junto a orla do Lago Guaíba, através da 
documentação de suas formas de ocupação ao longo do tempo, e retradadas hoje pela presença de indústrias, 
residências, prédios de apartamentos, firmas comerciais, bares, casebres e quarteirões em ruínas. Através das técnicas 
de observação participante, etnografia de rua e análise de documentos, este trabalho tem por estudo as formas 
diversas de reapropriação desta área na memória coletiva de seus habitantes locais e sua relação com a cidade de 
Porto Alegre. O universo de pesquisa, arredores do antigo arraial dos Navegantes, se transformou em bairro fabril e 
operário, já em fins do século XIX. A abertura do Caminho Novo, o uso da área para o escoamento dos produtos dos 
arrabaldes de Porto Alegre e de outros municípios, a rede férrea, o estabelecimento de indústrias - a Voluntários 
expande-se da orla até a antiga Estrada Aldeia dos Anjos, surgindo quadras com indústrias e residências de operários. 
Até o momento a etnografia buscou compreender as alterações deste espaço, desde o aterro da orla para melhorias na 
rede portuária da capital, até as sucessivas modificações, que resultam, hoje, na configuração local de uma paisagem 
singular na cidade – o bairro Navegantes, com raras residências familiares, habitações sub-alugadas, pequenos 
conjuntos habitacionais, imensos prédios das indústrias e os redutos marginalizados. Finalmente, a pesquisa se 
caracteriza por utilizar os registro sonoro e visual da ambiência urbana local coo forma de tratamento das 
representações simbólicas do território através da produção de coleções etnográficas sobre o tema destinadas ao 
acervo de imagens do BIEV. (Fapergs). 


