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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar uma proposta de revitalização para escadaria João 

Manuel, em Porto Alegre, e requalificação urbana no seu entorno imediato, apresentando 

conceitos, referências e melhorias para esse bem tão importante para a cidade. A escadaria 

estava localizada em uma das áreas mais elegantes da cidade, com casarões das famílias mais 

abastadas, o Palácio Piratini, Theatro São Pedro e a Catedral Metropolitana. Porém, com o 

crescimento urbano, atualmente a escadaria apresenta-se bastante suja, desamparada, servindo 

de abrigo a moradores de rua, passando bem longe do aspecto original de belvedere e da 

importância cultural que possuía. Baseando nos em conceitos de teóricos como Carmillo Boito e 

Gustavo Giovanonni, que “preconizavam a necessidade de tornar o restauro um ato científico, 

seguindo princípios e métodos determinados, respeitando os monumentos enquanto documentos 

históricos” (CUNHA, 2004). Sobre o urbanismo, de acordo com KARSSENBERG, LAVEN e 

HOFF, em áreas já existentes, como é o caso da escadaria, precisa-se iniciar a mudança ou 

intervenção analisando de forma interdisciplinar e compartilhada, sendo que é fundamental criar 

uma estratégia para lidar com a diversidade no espaço, compartilhando ideias para achar 

soluções para cada lugar. Com isso, tem-se um breve embasamento teórico sobre os temas de 

intervenção urbana e teorias de patrimônio, fundamentais para o desenvolvimento da proposta de 

intervenção da escadaria João Manuel e seu entorno. A proposta consiste no processo de 

requalificação da escadaria e novos usos para espaços desocupados no entorno. Assim, 

preservando o patrimônio histórico e criando novos atrativos, para que os usuários possam utilizar 

um novo lugar com conforto, segurança e qualidade no centro da cidade de Porto Alegre, servindo 

de exemplo para novas intervenções urbanas. 
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Introdução 

Devido a topografia acidentada e ao desenvolvimento da cidade, Porto Alegre desenvolveu 

formas para conectar esses diferentes níveis de sua paisagem. Foram construídas inúmeras 

escadarias, de diferentes formatos, em diferentes contextos: desde escadarias em terminais de 

transporte público, como é o caso do terminal Carlos Gomes – construído em 2001 – a escadarias 

feitas na década de 30, como o viaduto Otávio Rocha, popularmente conhecido como Viaduto da 

Borges.  

 

Porém, as escadarias apresentam um enorme contraponto: ao mesmo tempo que 

representam facilitadores de mobilidade a pé – permitindo ao cidadão se locomover de maneira 

rápida e cômoda em grandes desníveis – acabam tornando-se espaços abandonados, inseguros 

e degradados. O que para alguns pode ser considerado um problema, para outros pode ser uma 

solução. As escadarias apresentam enorme potencial para criação de ambientes públicos de 

encontro, possibilitando conexão de comunidades, oferecendo locais onde os cidadãos possam 

relaxar, conversar, se exercitar, brincar, trocar experiências e vivências com vizinhos.  

 

A Escadaria da Rua General João Manoel é uma antiga passagem do centro histórico de 

Porto Alegre e um dos bens tombados pela prefeitura do município, encontra-se nesse quadro de 

abandono e degradação. Há diferentes tipos de intervenções a serem feitas na paisagem urbana. 

Quando se fala em revitalização, objetiva-se aplicar um novo valor a determinada área degradada, 

sendo um processo de recuperação de algo ou de algum lugar. Neste caso, a proposta para a 

escadaria é revitalizá-la utilizando o mínimo de intervenção, e para o seu entorno, propomos a 

requalificação do espaço, atribuindo novas funções e usos para a área. Sendo assim, o objetivo 

deste artigo é apresentar uma proposta de revitalização para essa escadaria e requalificação 

urbana no seu entorno imediato, apresentando conceitos, referências e melhorias para esse bem 

tão importante para a cidade de Porto Alegre. 

 

Escadaria João Manoel  

Durante a gestão do prefeito José Montaury (1897-1924) em Porto Alegre, mais 

precisamente em 1912, foi criada uma Comissão de Melhoramentos e Embelezamento. Através 

de propostas como prolongamentos e alargamento de vias, criação de novas avenidas, 

canalização do Riacho e projeto para praças e parques, em 1914, sob supervisão de João Moreira 

Maciel, arquiteto - engenheiro da Comissão, foi criado o Plano Geral de Melhoramentos e 

Orçamento de Porto Alegre (FESTUGATO, 2012). 
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Na administração de Alberto Bins (1928-1937) várias dessas diretrizes do Plano Geral 

ainda estavam sendo seguidas. O antigo centro colonial, era um dos focos desse Plano. 

Configurado entre o Mercado e a ponta da península, tinha a Praça Matriz como centro e o ponto 

mais alto da cidade. Por consequência dessa topografia, as áreas de grande declive tornaram-se 

locais de difícil circulação, gerando becos abandonados e, posteriormente, configuraram-se como 

depósito clandestino de lixo (FESTUGATO, 2012).  

 

A Rua João Manoel, localizada no quarteirão entre as Ruas Coronel Fernando Machado e 

Duque de Caxias, era um desses casos. Conhecida como a Ladeira do Morro da Formiga, era um 

obstáculo para a urbanização. Localizada em uma das áreas mais elegantes da cidade, com 

casarões das famílias mais abastadas, o Palácio Piratini, Theatro São Pedro e a Catedral 

Metropolitana, o beco gerava um aspecto negativo com prejuízo visual e de saneamento da região 

(FESTUGATO, 2012).  

 

Assim, em 1928, foi apresentado um projeto, assinado por Christiano de la Paix Gelbert na 

Seção de Desenhos da Comissão de Obras Novas, que ilustrava um belvedere com escadaria – 

já que o desnível apresentava rampas com mais de 25% de inclinação. Executada pela 

construtora de Theodor Wiederspahn, teve o início de suas obras em 28 de agosto de 1928 e 

término em 3 de fevereiro de 1929 (FESTUGATO, 2012).  

 
Figura 01: Escadaria da Rua Gal. João Manoel. 1928. Projeto. 
Fonte: FESTUGATO, p.44, 2012. 
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O projeto é dividido em três partes (Figura 02). A primeira (Figura 02 - cor azul) é o acesso 

da escadaria a partir da Rua Duque de Caxias. Apresenta duas "praças" laterais - que permitiam a 

visualização da orla do Guaíba - com um banco cada uma e com balaustrada geométrica. Entre 

as duas praças, há um lance de escadaria central de dois metros. Ao fim do primeiro lance de 

escada, inicia-se a segunda parte (Figura 03 - cor laranja) com um patamar que a divide em 

outros dois lances mais estreitos que contornam um terraço de 36 metros quadrados e configuram 

um pórtico em forma de arco, gerado a partir dos lances da escada – esse pórtico atualmente 

serve como abrigo aos moradores de rua. A balaustrada que vinha acompanhando a escada, 

nesse momento é substituída por um corrimão de ferro, com linhas retas, que viabiliza a amplitude 

visual da paisagem. A última, e terceira parte (Figura 02 - cor verde), apresenta três lances 

centrais de dois metros de largura com patamares. Nessa parte, a balaustrada de linhas retas 

volta a fazer o fechamento da escadaria até a Rua Coronel Fernando Machado. Luminárias de 

ferro marcavam os lances dos patamares e no início da escadaria (FESTUGATO, 2012). 

 

 
Figura 02: Escadaria da Rua Gal. João Manoel. 1928. Projeto. Zoneamento. 
Fonte: FESTUGATO, p.44, 2012 - com adaptação das autoras. 

Figura 03: Escadaria João Manoel, vista a partir da Rua Cel. Fernandes Machado,  em 1929. 
Fonte: FESTUGATO, p.43, 2012 
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Figura 04: Escadaria João Manoel, vista a partir da Rua Duque de Caxias, em 1929. 

Fonte: FESTUGATO, p.45, 2012. 
 

Figura 05: Escadaria João Manoel, vista a partir da Rua Duque de Caxias, em 1969. 
Fonte: FESTUGATO, p.45, 2012. 
 

Figura 06: Escadaria João Manoel, vista a partir da Rua Duque de Caxias, em 2016. 
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Fonte: Google Street View,  2016. 

Tombada pelo Município como Patrimônio Histórico, apresenta não só importância 

arquitetônica, mas também cultural, a escadaria com o belvedere fornecia inspiração aos artistas 

plásticos e poetas em seus trabalhos (EPAHC). Na década de 1980, (Figura 07), a escadaria já 

possuía seu entorno modificado, as pequenas edificações foram dando espaço para grandes 

edifícios.  

 
Figura 07: Escadaria João Manoel, vista aérea, em 1981. 
Fonte: FESTUGATO, p.46, 2012 

Assim como na década de 1930, atualmente, o entorno mantém-se principalmente 

residencial - com pequenos comércios nos andares térreos dos edifícios ou em pequenas 

edificações. O Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana também continuam nos mesmos locais, 

porém novos prédios e serviços institucionais e culturais se instalaram nos arredores da 

escadaria. O Theatro São Pedro, em 2009, recebeu uma ampliação com o Multipalco. Houve a 

construção do Palácio da Justiça, em 1952, e do Palácio Farroupilha - conhecido como 

Assembléia Legislativa - em 1958. Em 2012, finalizou-se a obra de restauro de um casarão da 

Rua Duque de Caxias, onde instalou-se a Pinacoteca Rubem Berta.    
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    Legenda: 

 

                                1. Theatro São Pedro e Multipalco  

                  2. Palácio da Justiça 

                   3. Praça Matriz 

                       4. Palácio Farroupilha 

                    5. Pinacoteca Rubem Berta 

                      6. Palácio Piratini 

                     7. Catedral Metropolitana 

              - Área de intervenção 
 
 
 
 

Figura 08: área de intervenção e entorno. Fonte: Google Earth adaptado pelas autoras, 2016 

Além destes prédios icônicos de funções culturais e administrativas, ruas próximas - como 

Rua Riachuelo, Av. Borges de Medeiros e Rua dos Andradas - são caracterizadas por atividades 

comerciais com lojas, escritórios, consultórios e prestação de serviços. Da mesma maneira que na 

década de 1930 havia fluxo de pessoas na escadaria, devido à sua importância contemplativa, em 

2016 deveria haver grande fluxo pelas atividades encontradas nas proximidades da escadaria. 

Infelizmente, pelo decadente estado de conservação, a escadaria tornou-se - mais uma vez - um 

local de obstáculo para a urbanização. Atualmente (Figura 09 e Figura 10), a escadaria apresenta-

se bastante suja, com limos e pichações, servindo de abrigo a moradores de rua, passando bem 

longe do aspecto original de belvedere e da importância cultural que possuía. 
 

 
Figura 09: Escadaria João Manoel, em 2016. 
Fonte: Catraca livre (https://catracalivre.com.br), set 2016. 
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Legenda: em laranja - demarcação da escadaria que está encoberta pelas árvores. 
Figura 10: Escadaria João Manoel, vista aérea, em 2016. 
Fonte: Google Earth com adaptação das autoras, 2016. 
 

Metodologia e Contexto Teórico    

Neste trabalho procurou-se aplicar conceitos e teorias de preservação estudadas e 

discutidas a anos por diversos teóricos e estudiosos sobre o tema “patrimônio”, com o objetivo de 

estabelecer um diálogo entre a obra construída e a nova intervenção. Quanto a questão de 

restauro e conservação de patrimônio, tem-se como influência na proposta de intervenção as 

teorias defendidas por Camillo Boito e Gustavo Giovanonni, que “preconizavam a necessidade de 

tornar o restauro um ato científico, seguindo princípios e métodos determinados, respeitando os 

monumentos enquanto documentos históricos” (CUNHA, 2004). 

 

Segundo KUHL (2006), Camillo Boito priorizava o respeito pela matéria original, com as 

marcas da passagem do tempo, contrapondo-se à prática de tentar voltar a um estado original. 

Ainda, recomendava a mínima intervenção, e caso houver acréscimos, deve haver a diferença 

entre a matéria original e a ação contemporânea. Complementando a teoria de Boito, Gustavo 

Giovannoni defendia que “o campo do restauro de monumentos dá passos em direção à 

ampliação de seu raio de alcance, preocupando-se com o tecido urbano” (CUNHA, 2004), 

demonstrando preocupação com todo o entorno, que também deveria ser valorizado através de 

intervenções, não apenas o monumento isolado. 
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Neste contexto, nossa proposta de intervenção da escadaria e seu entorno tenta seguir os 

temas básicos do patrimônio criados desde o Renascimento, posteriormente acrescentados na 

formação das teorias da restauração, conforme cita KUHL: 

 

o respeito pela matéria original; a ideia de reversibilidade e distinguibilidade da 
intervenção; a importância da documentação e de uma metodologia científica; o 
uso como um meio de preservar os edifícios e não como a finalidade da 
intervenção; o interesse por aspectos conservativos e de mínima intervenção; a 
noção de ruptura entre passado e presente (2006, p. 18-19). 

Na questão sobre o urbanismo, de acordo com KARSSENBERG, LAVEN e HOFF, em 

áreas já existentes, como é o caso da escadaria, precisa-se iniciar a mudança ou intervenção 

analisando de forma interdisciplinar e compartilhada, sendo que é fundamental criar uma 

estratégia para lidar com a diversidade no espaço, compartilhando ideias para achar soluções 

para cada lugar. Cada área tem um contexto e exige uma nova estratégia. Dependendo do local é 

preciso um programa mais adequado ou uma diferente abordagem, em outros casos, requer uma 

transformação completa física e funcional, para que haja uma melhor relação com o entorno 

(KARSSENBERG, LAVEN, HOFF, 2015, p. 313). 

 

Com isso, tem-se um breve embasamento teórico sobre os temas de intervenção urbana e 

teorias de patrimônio, fundamentais para o desenvolvimento da proposta de intervenção da 

escadaria João Manuel e seu entorno. Após a revisão bibliográfica, definiu-se os conceitos de 

intervenção e as diretrizes utilizadas e buscou-se referências projetuais e estudos de caso que 

resultou na proposta de revitalização e requalificação da área de intervenção. 

 

Proposta para a Escadaria  

Após análise do entorno, com suas características, ameaças e potencialidades, foram 

propostas três diretrizes para a área de intervenção: 

 
● Centro Para O Centro: “As cidades se reinventam. Afinal, elas não são fossilizadas: 

as melhores cidades, aquelas que continuamente sabem se renovar, funcionam similarmente a 

um organismo - quando adoecem, se curam, mudam”. O centro histórico está bastante esquecido 

– o que o torna marginalizado. O objetivo em recolocar o centro no centro, é trazer novas 

atividades que atraiam o usuário para aquela região. Ao colocar pequenos comércios, atividades e 

dar mais movimento à escadaria, o morador do entorno – usuário em potencial – irá frequentar 

mais vezes a região, ocasionando maior segurança.    

 
● Escada: “... representam um potencial incrível para a criação de uma rede de 

espaços públicos abertos, conectando comunidades e oferecendo locais para que as pessoas 
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possam se encontrar, relaxar, brincar, se exercitar e desfrutar vistas deslumbrantes”. A escada é o 

foco do projeto, pela sua importância histórica, o objetivo é revitalizá-la. Porém, pelas suas 

dimensões, a escada por si só não comporta atividades que sejam suficientes para convidar o 

público a usá-la. Portanto, na proposta, ela assume a característica de conexão entre os dois 

níveis, com atividades convidativas no nível da rua Duque de Caxias, o pedestre irá utilizá-la com 

mais frequência, tornando-a mais segura.    

 
● Sustentabilidade: “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, 

ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats 

naturais” (Relatório Brundtland, 1987). O Relatório, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda 21, as 

quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 

industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do 

uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

A sustentabilidade está voltada à implantação de comércios e serviços locais, com feiras de 

pequenos produtores, artesanatos, e à aplicação de materiais construtivos reutilizados, tais como 

containers.  

 

Assim foi pensado numa proposta que prioriza as pessoas e na vida urbana e não nos 

edifícios e suas formas. Segundo o arquiteto urbanista e criador do projeto Cidade para Pessoas 

Jan Gehl (2013) é possível desenvolver cidades mais “vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis” e 

criar uma sociedade mais aberta e democrática. Dessa maneira, ganham residentes e visitantes 

(GEHL, 2013).  

 

Como a cidade de Porto Alegre outras capitais do Brasil possuem em sua região central 

uma topografia que traz a necessidade de conectar níveis através de escadas. Porém com o 

abandono do centro esses conectores urbanos estão negligenciados. Em São Paulo, dois 

movimentos, a iniciativa Olhe o Degrau e a organização Cidade Ativa, busca mostrar para a 

sociedade a importância das escadarias espalhadas pela cidade. Um exemplo, é a série de ações  

em torno da escada da Rua Alves Guimarães, em Pinheiros, na zona Oeste de São Paulo, para 

requalificar e revitalizar essa passagem.  
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Figura 11: Escadaria Rua Alves Guimarães  em 2015. 
Fonte: Hypeness (http://www.hypeness.com.br/2015/10/olhe-o-degrau-coletivo-urbano-revitaliza-as-escadarias-abandonadas-
da-cidade-de-sao-paulo/), set 2016. 

Durante o processo de requalificação da escadaria, a iniciativa Olhe o Degrau percebeu 

que era fundamental que as pessoas, especialmente as que habitavam a região, 

experimentassem e desfrutassem, de uma intervenção que revelasse as oportunidades de ter a 

escada como parte do ambiente urbano. Com intervenções por meio de oficinas participativas, 

buscou-se mostrar se as mudanças em sua aparência aumentariam a sensação de segurança e 

consequentemente, estimulariam seu uso na comunidade (CIDADE ATIVA, 2015). 

 

Segundo Rafaella Basile, coordenadora de projetos do Cidade Ativa, o projeto implantado 

em Pinheiros está beneficiando os moradores do entorno, assim como os pedestres que se 

utilizam desse caminho diariamente. Além da limpeza e qualificação do espaço, Olhe o Degrau 

promove atividades como encontros, festas públicas e abaixo-assinados que mobilizem a 

comunidade (CIDADE ATIVA, 2015). 

 

A partir dos exemplos citados acima e com o conceito do projeto definido, algumas 

diretrizes puderam ser lançadas. A área de intervenção foi zoneada em cinco partes (Figura 12), 

cada uma destinada a um uso específico: feiras/mercado, trabalho, estar, alimentação e 

playground. 
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 Legenda: 

 

     Feiras/Mercado 

     Trabalho 

       Estar 

      Alimentação/Playground 

 

 

 

 

 
Figura 12: Divisão área de intervenção. Fonte: elaboração das autoras. 

A zona de Feiras/Mercado, demarcada pela cor amarela, localiza-se na extremidade norte 

da área, próxima a Rua Duque de Caxias. É uma área destinada a uma grande praça seca com 

bancos e locais de convivência (Figura 13 e Figura 14), com espaço para realização de feiras de 

produtores locais (Figura 15), de periodicidade semanal. Os quiosques para as feiras serão em 

containers que ficarão fixos no local (Figura 16). Um pequeno mercado funcionará diariamente 

neste local.  

 

Figura 13: Proposta de praça seca com bancos e container para mercado. 
Fonte: Container SA (http://www.containersa.com.br) set 2016. 
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Figura 14:  Proposta de praça seca. 
Fonte: Container SA (http://www.containersa.com.br) set 2016. 

 
Figura 15: Proposta de quiosques para as feiras e mercado. 
Fonte: Container SA (http://www.containersa.com.br) set 2016. 

  

 
Figura 16: Proposta de quiosques para as feiras e mercado. 
Fonte: Container SA (http://www.containersa.com.br) set 2016 
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A segunda área, caracterizada como Trabalho (Figura 12 - cor Roxa) também está 

localizada ao norte da área de intervenção com limite da Rua Duque de Caxias, compreende o 

casarão abandonado que existe na esquina o qual será restaurado e servirá como espaços de 

coworking (Figura 17).  

 
Figura 17: Proposta de espaços de coworking em casas antigas. 
Fonte: Revista MKT News (http://www.revistamktnews.com/2015/06/escritorios-coworking-laboratorios-de.html) 
set 2016 

O terreno atrás do casarão, compreende o espaço caracterizado como Estar (Figura 12 - 

cor verde). A área será configurada com bancos e mesas, servindo de suporte para a área de 

alimentação, para descanso e, também, convivência dos usuários locais (Figura 18).   

 

Figura 18: Proposta para o espaço de estar - bancos, mesas, vegetação. 
Fonte: Container SA (http://www.containersa.com.br) set 2016. 

O “miolo” de quadra – terreno atrás do prédio art-deco que existe na Rua João Manoel - é 

configurado para área de Alimentação (Figura 12 - cor rosa). No espaço serão implantados locais 

para restaurantes, confeitarias, lancherias, em containers, com funcionamento diário – mantendo 

a circulação e movimentação de pedestres no local (Figura 19 e Figura 20).  
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Figura 19: Proposta para os restaurantes em containers. 
Fonte: Minha Casa Container (http://minhacasacontainer.com/2014/01/29/container-e-porchetta-porque-
bacon-deixa-tudo-melhor) 

 

 
Figura 20: Proposta para os restaurantes em containers. 
Fonte: Minha Casa Container (http://minhacasacontainer.com/2014/01/29/container-e-porchetta-porque-
bacon-deixa-tudo-melhor) 

A última zona da área de intervenção compreende a escada e o as em cima da mesma, 

porém, ela fornece acesso a alguns patamares e taludes dos terrenos adjacentes. Tirando partido 

desses desníveis e pela localização – afastada das ruas – a proposta para essa área é um 

playground, com equipamentos de diversão e locais para as mães e responsáveis ficarem 

enquanto aguardam as crianças (Figura 21 e Figura 22). 
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Figura 21: Proposta para aproveitamento de desnível com brinquedos para as crianças.  
Fonte: Play Scapes (http://www.play-scapes.com/play-design/natural-playgrounds/and-thats-how-you-do-a-
playground-hill-more-work-from-erect-architecture/) 

 

  
Figura 22: Proposta para aproveitamento de desnível com brinquedos para as crianças.  
Fonte: Play Scapes (http://www.play-scapes.com/play-design/natural-playgrounds/and-thats-how-you-do-a-
playground-hill-more-work-from-erect-architecture/) 

 

 

Considerações Finais  

Este artigo se propôs a entender o contexto de inserção do espaço a ser requalificado, 

considerando as características culturais peculiares e sua dinâmica. Partindo desta movimentação 

de pessoas, buscou-se proporcionar um qualificado equipamento urbano que incentivasse a volta 

da utilização e convivência dos moradores e visitantes desta cidade. 
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A proposta para a escadaria priorizou aspectos que contemplasse e valorizasse a cultura e 

as características do entorno da Escadaria João Manuel, no Centro da cidade de Porto Alegre. 

Desta forma entende-se que um projeto urbanístico vai contribuir para aumentar a autoestima do 

bairro, mudando a situação atual de local de passagem e imprimindo um novo conceito ao setor 

central. 

 

Assim, espaços públicos são fundamentais para a qualidade de vida de uma cidade. Esses 

convidam os habitantes a ocupá-la, são palcos de manifestações políticas, encontros de pessoas, 

cenários de exposição, comércio itinerante e até mesmo rápidas passagens para o descanso em 

meio a um dia corrido. Espaços estes que devem ser por si só de qualidade, atribuindo valor ainda 

maior ao entorno que o inclui. 

 

Com isso, percebe-se que o espaço apresenta um grande potencial urbano e patrimonial, 

muito relevante para a história da cidade, principalmente por localizar-se em uma zona central e 

histórica. Sendo assim, conclui-se que é necessário revitalizar e requalificar este espaço, como foi 

proposto neste trabalho, através de ações que preservem o patrimônio histórico e dêem novo uso 

aos espaços do entorno, para que os usuários possam utilizar um novo lugar com conforto, 

segurança e qualidade no centro da cidade de Porto Alegre, servindo de exemplo para novas 

intervenções urbanas. 
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