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Resumo 

Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Porto Alegre/RS passou por diversas 

modificações urbanas. O aumento populacional juntamente com reformas de ordem 

estrutural contribuíram para a criação de um cenário de êxodo da região central da 

cidade. A partir disso, diversas famílias e estabelecimentos passaram a constituir seus 

negócios e suas residências em locais até então pouco habitados.  

Com o desenvolvimento comercial e urbano do centro da cidade, colégios e diversos 

estabelecimentos passaram a ser afetados. O Colégio Farroupilha e o Colégio Anchieta 

são exemplos destes estabelecimentos escolares que deixaram suas dependências no 

centro e construíram novas sedes em regiões afastadas, cercadas por chácaras e 

plantações. A rua onde se situava o Colégio Farroupilha foi alargada e a pequena São 

Raphael tornou-se uma avenida, mudando de nome -  Alberto Bins, contando com uma 

linha de bonde na frente da escola. A mentalidade acerca das escolas também sofria 

modificações, os ideais diferiam da pedagogia tradicional e buscavam ambientes livres 

de barulhos e onde os alunos tivessem espaço para o aprendizado. A nova sede em um 

terreno maior possibilitou o crescimento futuro da escola.  

O estudo analisa o espaço escolar do Colégio Farroupilha de Porto Alegre/RS em sua 

antiga sede na região central da cidade e, posteriormente, a transferência para a nova 

sede do Bairro Três Figueiras no ano de 1962. Através da análise da documentação -  

fotografias, relatórios de inspeção, correspondências e jornais da época, pertencente ao 

acervo do Memorial do Colégio Farroupilha, permitem refletir acerca desse contexto e 

suas implicações no cotidiano dos alunos e professores.  

A criação de um novo prédio escolar contribuiu com a formação urbana de áreas até 

então pouco habitadas, isto é, a escola formatando a urbanização da cidade. Esse não foi 

um fato isolado, mas uma das características do bairro Três Figueiras e de outros bairros 

de Porto Alegre.  
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