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Resumo: Trata-se de um recorte de pesquisa em andamento, chamada "Canoas - Para lembrar
quem somos". Esta vincula-se à linha de pesquisa "Memória, cultura e identidade" do Programa
de Pós Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle. É financiada
pela Prefeitura Municipal de Canoas, Universidade La Salle e Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio Grande do Sul. O projeto encontra-se atualmente em sua 3ª fase, cujo objetivo
é investigar, especificamente, a história do Bairro Olaria. A pesquisa pauta-se pela orientação
teórica, no seu sentido mais geral, de abranger a diversidade e multiplicidade de experiências e
culturas. Trabalha-se com a abordagem local, a qual demonstrou ser um recurso metodológico
eficiente para o conhecimento e reconhecimento dos bairros da cidade, em uma perspectiva
agregadora e integradora de diferentes saberes e fazeres. A pesquisa é desenvolvida em etapas,
dialogando com fontes orais, escritas e imagéticas. Ao final, será editada obra bibliográfica sobre
a história do Bairro. Neste recorte, analisam-se as demandas da comunidade do Bairro Olaria
por meio dos pedidos realizados à Câmara Municipal de Canoas entre os anos de 1995 e 2005,
de forma intercalada a cada dez anos. Tais pedidos caracterizam-se como fontes capazes de
oferecer um panorama de como os vereadores interpretam e que tipo de encaminhamento
propõem às demandas de cada bairro. Constata-se, a partir da análise realizada, uma inversão
quanto às principais demandas da comunidade do Bairro Olaria, encaminhadas pela Câmara
Municipal. Em 1995, em torno de 70% das solicitações feitas diziam respeito a obras a serem
realizadas nas vias públicas. Neste mesmo período, medidas referentes à limpeza
correspondiam a menos de 5% do total, assim como de sinalização e iluminação pública, que
correspondiam a menos de 10%. Além disso, obras de saneamento, naquele momento, não
faziam parte dos requerimentos feitos pela comunidade. Em 2005, as obras referentes às vias
públicas permaneceram como principal demanda da comunidade. Todavia, surgiram neste
período requisições até o momento inexistentes, relativas à educação, esporte e lazer, com a
continuidade de outras, em menor número, como limpeza e iluminação. Este quadro se inverteu
em 2015, quando obras referentes às vias públicas equivaleram a pouco mais de 20% de todos
os requerimentos feitos, sendo ultrapassadas por medidas de limpeza pública, superiores a 30%,
e alcançadas por obras de sinalização e mobilidade, também correspondentes a 20% do total.
Além disso, percebe-se a ampliação dos temas incorporados ao vocabulário político e a
expansão do foco de intervenção do Poder Público. De forma específica, nota-se a modificação
das categorias predominantes de demandas encaminhadas pela Câmara, o que evidencia a
alteração do quadro de infraestrutura dessa comunidade, bem como das necessidades inerentes
à melhoria da vida coletiva do Bairro Olaria.
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