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METODOLOGIA 
Na primeira fase foi feito o reconhecimento do 

acervo, através de um levantamento prévio parcial em 

uma planilha única. Cada item foi registrado com sua 

localização dentro do Gedurb, referência bibliográfica, 

assunto e características físicas.  

Na segunda fase tornou-se necessário um 

estudo sobre o campo de estudo do urbanismo e o da 

cidade, para posteriormente, classificar  cada item 

conforme esses campos.  
 

Relaciona-se ao estudo da Cidade aspectos 

complexos e abrangentes que estão na essência da questão 

urbana. Não apenas o espaço, mas fatores socioculturais, 

econômicos, populacionais, políticos-institucionais e 

locacionais que atuam no processo de desenvolvimento 

urbano. Envolve ainda a história das cidades e dos países.  

O acervo que constitui o Gedurb é formado por livros, 

revistas, pesquisas e publicações sobre arquitetura, 

urbanismo, história geral, história de cidades, economia, 

antropologia, geografia e sociologia, campos diretamente 

relacionados à Cidade. Além disso, há levantamentos 

populacionais e econômicos de décadas atrás, que são 

fontes importantes para pesquisadores.  
 
 
 

O GEDURB 
 O Gabinete de Estudos e Documentação em 

Urbanismo (GEDURB) existe há mais de 30 anos dentro da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS. Ao longo 

desse tempo, passou a constituir um acervo excepcional de 

livros, revistas, mapas, desenhos, trabalhos de alunos e 

documentos originais sobre o Urbanismo, sobre a cidade de 

Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, do 

Brasil e do mundo. Atualmente o material encontra-se em 

armários, prateleiras e caixas fechadas. É necessário o 

conhecimento do acervo existente, para uma organização e 

sistematização posterior. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 
A pesquisa tem como objetivo o levantamento do 

acervo existente, relacionando-o à dois grandes campos de 

estudo: o da cidade e o do urbanismo.  

 

 

 

  

Posteriormente, pretende-se uma sistematização 

que possa auxiliar pesquisadores e estudantes na 
busca de referências. 

Grande parte dos livros e revistas era de Célia 

Ferraz de Souza e Dóris Muller, professoras de 

Evolução Urbana da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRGS. Os trabalhos realizados por 

estudantes nessa disciplina a partir da década de 1970 

também fazem parte do acervo atual do Gabinete. São 

relatos de percursos urbanos realizados em Porto 

Alegre que hoje são fontes importantes.  

No desenvolvimento da pesquisa, foram 

catalogados cerca de 1400 itens. O material 

reconhecido é de grande importância no estudo das 

cidades e já está auxiliando pesquisadores que 

buscam referências.  

 

O ACERVO DO GEDURB NO ESTUDO DA CIDADE  
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