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Resumo 

 

O presente trabalho se propõe a investigar o processo evolutivo do Parque 

Moinhos de Vento / PARCÃO, localizado no bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre 

RS, considerando as ocupações anteriores da área (chácaras, prado), os deslocamentos 

das atividades ali existentes para outras regiões da cidade e as transformações ocorridas 

naquele espaço urbano no decorrer do século XX. A proposta de criação e inserção de 

um novo espaço verde público no tecido urbano existente, em um bairro tradicional e 

consolidado da cidade que, aparentemente, veio atender a demandas da população local, 

envolvendo diretamente os poderes legislativo e executivo municipal. 

 A pesquisa tem como objetivo analisar as ações e tratativas ocorridas entre o setor 

público e a sociedade civil que, como instrumentos de políticas públicas aplicadas à 

produção do espaço urbano, possivelmente condicionaram a implantação do Parque e as 

modificações na forma físico-espacial deste setor da cidade. Os dados estudados serão 

utilizados como referência para a identificação das ideias, demandas e interesses para 

que esta significativa transformação urbanística se consolidasse. 

Os procedimentos metodológicos previstos incluem a coleta - em fontes primárias - do 

conjunto de documentos (leis, normas, decretos, etc.), o levantamento cartográfico e o 

mapeamento da situação morfológica ao longo deste processo, focando na configuração 

espacial resultante dos planos e projetos que regeram a ocupação da área.  

Como resultado, a pesquisa visa contribuir para a formulação de uma base de dados e 

conhecimento abrangente e fidedigna, que permita a identificação cronológica dos fatos 

e ações e, através de um conjunto de documentos, mapas, imagens, depoimentos, etc. 

venha a constituir um panorama integral do processo de definição, incorporação e 

consolidação do parque Moinhos de Vento como área pública na cidade de Porto 

Alegre. 
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