
A investigação que está sendo apresentada
tem como temática “O Projeto Urbano da
Cidade Ibero Americana”. O objeto de
pesquisa inicial é a cidade de Porto Alegre.
Buscando seus antecedentes na cartografia
urbana e na bibliografia complementar, o
trabalho visa um melhor entendimento da
evolução urbana da cidade. A partir da
organização de uma base de dados
especializada com referências cartográficas,
arquivísticas e bibliográficas coletadas sobre o
tema, uma nova sistematização foi
desenvolvida. Os dados de cada mapa são
coletados e registrados em ordem
cronológica, logo em seguida, ocorre a etapa
de análise individual e posteriormente em
conjunto dos mapas; pretende-se como
resultado final uma publicação com o
panorama do projeto urbano da cidade. A
partir da análise dos mapas realizados em
diferentes momentos e por diferentes motivos,
a investigação busca um entendimento melhor
das razões que levaram a cidade a ter o
traçado hoje existente e que semelhanças e
diferenças a mesma possui em relação às
demais metrópoles da América Latina. Este
estudo é uma oportunidade de atualizar,
organizar e disponibilizar referências
bibliográficas e arquivísticas especializadas,
coletadas em diferentes instituições públicas,
além de difundir este material ao
público acadêmico. As cartografias registradas
até o momento vão desde 1833 até início da
década de 1950. Realizadas em vários
momentos, registram a evolução urbana, a
história da
cidade e a configuração da sua estrutura.
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