
 

 1 

 
ECOS DO PASSADO 

EM BUSCA DA IDENTIDADE HISTÓRICA PERDIDA NO PASSADO 
 

Agostinho Altair Escovar Alfaro 
Mestrando – FAU - Uniritter 

aealfaro2@hotmail.com 
 

Jeferson Raubert 
Mestrando – FAU - Uniritter 

rauber.jef@gmail.com 
 

José Carlos Ferrari Júnior 
Mestrando – FAU - Uniritter 

zecaferrari@hotmail.com 

Resumo 

Nas últimas décadas, ações e estudos sobre processos de revitalização, reabilitação ou 

requalificação urbana vêm ganhando espaço significativo na agenda das políticas públicas 

urbanas, bem como nas discussões acadêmicas que tratam do tema. Neste sentido, este artigo 

analisa as condições atuais de uma importante obra arquitetônica do município de Porto Alegre: a 

Escadaria da Rua João Manoel, a qual está localizada na área central, e, ainda, discute ações de 

recuperação do Patrimônio Histórico-cultural que não sejam estanques e limitantes em relação a 

sua recuperação, sua ocupação, seu uso e sua circularidade. O objetivo é promover uma 

discussão que aponte para a recuperação do local, melhorando seus aspectos referentes a 

estética, segurança, circulação etc., em seu espaço e espaços adjacentes, articulando com novos 

usos e serviços. 

 

Palavras Chaves: Reabilitação; Requalificação; Revitalização; Escadaria da Rua João Manoel; 

Patrimônio Histórico-Cultural. 

 

Introdução 

Cidades de pequeno, médio ou grande porte, possuem inúmeros exemplos em que a falta 

de iniciativas para qualificar nos seus centros causou a degradação de seus espaços e 

equipamentos urbanos, monumentos ou edificações com relevantes papéis como patrimônio 

histórico, cultural ou arquitetônico.  

 

Essa falta de iniciativas provém dos mais variados motivos, tais como a falta de interesse 

do poder público para com a conservação, a falta de adaptação ao uso mais contemporâneo, a 

especulação imobiliária e o deslocamento das centralidades, causando a derrocada dos entornos 
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nativos destes patrimônios.   

 

Dentro desse contexto, entende-se que a Arquitetura e Urbanismo, através de ações como 

revitalizações, reabilitações, requalificações etc., pode contribuir muito no intuito de recuperar 

áreas centrais, apontando alternativas que resgatem características previamente existentes nos 

lugares e potencializando outras características que melhorem o grau de valorização, 

circularidade, segurança e convívio, sem, necessariamente causar processos de gentrificação. 

Assim, o estudo desenvolvido tem como objetivo propor intervenções urbanísticas na 

Escadaria João Manoel, pautada em processos de revitalização, reabilitação e requalificação, aos 

quais deverão primar pelos usos diferenciados do local e seu entorno, promovendo sua 

preservação e estimulando a volta do convívio social, melhorar seus aspectos referentes a 

estética, segurança, circulação etc., em seu espaço e espaços adjacentes, articule novos usos e 

serviços. 

 

Reabilitação, Requalificação, Revitalização e Gentrificação Urbana: Desvelando os 

Conceitos 

Certamente, as áreas centrais das cidades ainda são o coração econômico, social e 

cultural de sua população. Contudo, principalmente a partir da metade do século XX, com as mais 

variadas mudanças ocorridas no espaço urbano das cidades como declínio da atividade industrial, 

a crítica ao planejamento do Urbanismo Modernista, a suburbanização (em alguns lugares mais e 

em outros menos), advindo das novas formas de moradia nos subúrbios, as grandes intervenções 

urbanas para a criação de novas centralidades e, ainda, o processo de ampliação dos diferentes 

meios de comunicação; as áreas centrais das cidades ganhariam uma nova roupagem. 

 

Esse modelo de urbanismo, a partir de 1960, começaria a ser criticado, principalmente 

devido ao esvaziamento dos seus centros urbanos, tendo em obras sobre o tema, como Morte e 

Vida de Grandes Cidades de Jane Jacobs (2000), pilares que colocariam em xeque essa “nova” 

forma de urbanismo que pregava a recuperação e qualificação das áreas centrais de grandes 

cidades. 

 

Conforme tendência dos últimos quarenta anos, muitas dessas áreas se tornaram âncoras 

de suas cidades no sentido de validar os aspectos de competitividade, modernidade, cultura, 

arquitetura e aprazibilidade, ou seja, diferenciais em um cenário extremamente competitivo entre 

cidades. 
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Dentro desse contexto, os conceitos de reabilitação, requalificação, revitalização e 

gentrificação, vem permeando tais processos, assim, para melhorar a clareza do que vem a ser 

cada um e compreender seus papéis na proposta de intervenção aqui proposta, se discutirá a 

seguir cada um desses conceitos. 

 

Reabilitação 

O conceito de reabilitação pode ser entendido como a aplicação de estratégias de gestão 

urbana que pretendam requalificar parte da cidade através de ações múltiplas, valorizando 

potencialidades sociais, econômicas e funcionais, não tendo a intencionalidade de destruir o 

tecido urbano e nem a expulsão dos habitantes locais ou sua substituição por outras camadas 

sociais, ou seja, o seu objetivo é melhorar as condições do espaço edificado, readaptando-o a 

novas situações em termos de funcionalidade urbana sem provocar gentrificação. 

 

Requalificação 

A requalificação urbana é um instrumento para a melhoria das condições de vida das 

pessoas, onde há a construção e recuperação de equipamentos e infraestruturas e a valorização 

do espaço público com medidas de dinamização social e econômica. Procura a (re)introdução de 

qualidades urbanas, de acessibilidade ou centralidade a uma determinada área (sendo 

frequentemente apelidada de política de centralidade urbana), de maneira que acabe provocando 

mudanças nos padrões de valor econômico, cultural, paisagísticos e social da área.  

 

Revitalização 

A revitalização urbana é uma intervenção que possui o objetivo de “relançar a vida 

económica e social de uma parte da cidade em decadência” (Carta de Lisboa, 2015, pg. 01), 

tendo como uma das premissas principais o resgate de edifícios históricos e reestruturação de 

áreas centrais, desenvolvendo e privilegiando o comércio da área (ARANTES; MARICATO; 

VAINER, 2000, p. 44). 

 

Contudo, quando discutimos o tema sob a perspectiva da revitalização, geralmente os 

centros históricos é que são identificados como os principais lugares onde ocorrem tais ações, 

tendo como um dos principais objetivos o renascimento econômico, social e cultural destas áreas. 

Assim, busca-se a requalificação dos centros, recuperando suas arquiteturas, melhorando sua 

ambiência e não ignorando o patrimônio ali existente, num modelo de intervenção diferenciado 

dos projetos preservacionistas ou “arrasa-quarteirão”, esses provenientes de renovações urbanas.  
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Gentrificação 

O processo de gentrificação1, originado na década de 1960, principalmente nos Estados 

Unidos da América e Europa, teria como característica a reocupação de imóveis mais antigos dos 

centros históricos, com o intuito de aproveitar as vantagens que essas regiões podem 

proporcionar em relação a moradia, trabalho, lazer e consumo.   

 

Teria a gentrificação como grandes impulsionadores a propaganda e o marketing urbanos 

(ARANTES; MARICATO; VAINER, 2000, p. 66), transformando a cidade, tirando-a da posição de 

local de produção e lançando-a como mercadoria, muitas vezes, global. 

 

Essa reinvenção urbana busca basicamente recuperar a economia da cidade, unindo o 

setor público e o setor privado, sobretudo, os empreendedores imobiliários que investem em 

determinadas áreas, transformando-as de periféricas em áreas nobre e valorizadas, o que, 

consequentemente resulta na expulsão dos moradores da região. 

 

Contextualização Histórica e Urbana da Escadaria da João Manoel 

Contextualização Histórica  

A ocupação inicial da área central da cidade Porto Alegre sempre esteve ligada 

diretamente a sua topografia, visto que sua fixação se deu sobre uma península, que avançava 

pela margem esquerda do Lago Guaíba. Em boa parte, era constituída por uma colina, o que 

determinou a forma e o grau de ocupação espacial em virtude das condições de acessibilidade e 

dos costumes de colonização nesse tipo de terreno.  

 

Até o início do século XX várias ruas foram abertas para interligar a parte elevada do 

centro com os seus arredores, porém, muitas sucumbiram neste intento por problemas de falta de 

recursos financeiros e técnicos, tornando becos, onde o acumulo de lixo foi um dos destinos, 

como no caso da porção final da Rua General João Manoel2 no Morro da Formiga. A referida área 

encontrava-se no conjunto de áreas de grande declive que geravam becos, com dificuldades de 

circulação, que propiciavam o acumulo de lixos o que causavam transtornos e desvalorização de 

suas áreas. 

 

Em 1914, o Plano de Melhoramentos proposto por Moreira Maciel, tinha a preocupação em 

sanear esses problemas, tornando as áreas valorizadas, aprazíveis para o convívio e funcionais 
                                                
1 O termo seria cunhado pela primeira vez em 1963 por Ruth Glass, em sua obra Introduction to London: Aspects of Change 

(BOTELHO, 2005, p. 55), de gentrification, tornando-se, ao longo dos anos 1990, uma política e estratégia urbanas articuladas com o local 
e global. 
2 Este, segundo, FESTUGATO (2012) a Rua General João Manoel terminava em um barranco intransitável no antigo Morro da Formiga.  
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para a circulação das pessoas. 

 

No caso da Rua João Manoel, para além do interesse público, a família Chaves Barcellos, 

residente no local e proprietária de um belo palacete e dos imóveis do quarteirão, também já 

desejava tais ações, principalmente a conexão entre as propriedades da Rua Duque de Caxias e 

Fernando Machado, no sentido de valorizar os imóveis ali localizados. (ALOISE, 2013). Em 1922 

plantariam jacarandás, que até hoje permanecem na escadaria, no intuito de valorizar o local. Em 

1928, durante a administração de Alberto Bins, com o mesmo intuito de valorização imobiliária, 

financiaria a construção de um terço da obra da escadaria, projetada por Christiano de la Paix 

Gelbert, chefe da Seção de Arquitetura da Diretoria de Obras da Prefeitura de Porto Alegre, e 

executada pela firma de Theo Wiedersphan. 

 

Tendo características do Eclético possui gradis de ferro ornamentados na escada 

intermediária, guarda corpo do belvedere em pedra e concreto e, devido a sua importância 

arquitetônica e pela identidade do lugar, para o imaginário porto alegrense, a escadaria é tombada 

pelo EPAHC – Equipe Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre. 

 

   

Figura 01: Base da Escadaria na Rua Coronel Fernando Machado. 

Contextualização Urbana 

A escadaria localiza-se na porção central do quarteirão formado pelas seguintes ruas e 

suas características: 

a) Rua Duque de Caxias: limite norte do quarteirão, largura 10,00m em mão de sentido 

único oeste para leste, pavimento asfalto, inclinação ascendente no sentido da mão de direção de 

aproximadamente 5%. Passeios pavimentados em ambos os lados com largura bastante variável 

devido a heterogeneidade dos alinhamentos prediais; 
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Figura 02: Rua Duque de Caxias. 

b) Rua Coronel Fernando Machado: limite sul do quarteirão, largura de aproximadamente 

8,50m em mão de sentido único leste para oeste, pavimento asfalto, inclinação levemente 

ascendente no sentido da mão de direção de até a porção central de aproximadamente 1%. 

Passeios pavimentados em ambos os lados, largura de 4,50m;  

 

 

Figura 03: Rua Coronel Fernando Machado. 

c) Rua General Auto: limite leste do quarteirão, largura de 8,50m em mão de sentido único 

norte-sul, pavimento asfalto, com forte inclinação ascendente no sentido contrário da mão de 

direção de aproximadamente 9%. Passeios pavimentados em ambos os lados com largura de 

2,00m; 
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Figura 04: Rua General Auto. 

d) Rua General Bento Martins: limite oeste do quarteirão, largura de 6,00m, em mão de 

sentido único norte-sul, pavimento em asfalto, com inclinação ascendente no sentido contrário da 

mão de direção de aproximadamente 6%. Passeios pavimentados em ambos os lados com 

largura variável média de 2,00m. 

 

 

Figura 05: Rua Coronel Bento Martins. 

e) Rua João Manoel: inicia na porção central norte do quarteirão, esquina com Rua Duque 

de Caxias, largura de 6,50m em mão de sentido duplo, interrompida a partir de aproximadamente 

130m (onde se inicia a escadaria), pavimento em asfalto, com inclinação ascendente no sentido 

sul para norte em aproximadamente 2%. Passeios pavimentados em ambos os lados com largura 

variável média de 1,50m no lado leste e 2,00 no lado oeste. 
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Figura 06: Rua General João Manoel. 

A escadaria possui papel de continuidade da Rua João Manoel, no sentido norte-sul, isso 

permite a transposição do desnível do terreno para a ligação com a Rua Coronel Fernando 

Machado. O desnível superado por ela chega aos 16,37m entre a base e o topo, numa extensão 

plana de aproximadamente 48,00 metros. 

 

 

Figura 07: Final da Rua General João Manoel e início da escadaria. 

O quarteirão apresenta características de ocupação intensa e praticamente não existem 

vazios internos, onde os poucos existentes estão posicionados na porção superior da Rua 

General João Manoel, um na esquina com a Rua Duque de Caxias, lado leste, e o outro que se 

inicia a aproximadamente 40 metros da esquina oposta com essa Rua, lado oeste, nos fundos do 

antigo palacete da família Chaves Barcelos. Ambos são ocupados por estacionamentos. 
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Figura 08: A escadaria da Rua General João Manoel e seu quarteirão. 

Os alinhamentos são praticamente todos edificado com predominância de usos mistos, uso 

residencial com comercial de térreo, fortemente verticalizado, inclusive no entorno imediato da 

escadaria. Porém, não há acessos diretos as edificações verticalizadas. 

 

A área do entorno, especialmente ao leste, nos arredores da Praça da Matriz, é f marcado 

pela presença de edifícios e equipamentos institucionais, tais como: 

1) Pinacoteca (no próprio quarteirão); 

2) Colégio Paula Soares; 

3) Palácio Piratini (Sede do Governo do Estado); 

4) Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o Solar dos Câmara; 

5) Complexo da Catedral Metropolitana e Cúria Metropolitana; 

6) Teatro São Pedro e Multipalcos; 

7) Palácio da Justiça; 

8) Museu Júlio de Castilhos; 

9) Casarão da Família Chaves Barcelos (esq. Rua Duque de Caxias, lado oeste); 

10) Conjunto de Casas de aluguel de João Knogl e Theo Becker3, no lado oeste da base 

                                                
3O conjunto é composto por oito casas em meia morada e uma de morada inteira, todas com térreo e dois pavimentos, em exceção a 
primeira, com porão e dois pavimentos, sendo que essa, a mais próxima a escadaria, possui porta de entrada e janelas para a lateral da 
escadaria, bem como acesso independente também na lateral da escadaria pela Rua Coronel Fernando Machado. 
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da escadaria, na Rua Coronel Fernando Machado. 

 

Figura 09: A localização de edifícios com valor histórico/arquitetônico em relação a escadaria. 
 

Breve Descrição das Percepções do Percurso na Escadaria e seu Entorno Imediato 

Atualmente, a escadaria mantém a integridade da maioria de seus elementos construtivos, 

tendo como danos percebidos a sua conservação, rupturas de alguns de seus acabamentos, 

rachaduras e pequenos desníveis do seu piso, pintura sem manutenção e vandalismos que, em 

sua maioria, tratam-se de pichações. 

 

 

Figura 10: Pichações e fuligem na parte central da escadaria. 
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Figura 11: Pichações, rachaduras do pavimento e frisos na lateral dos degraus rompidos. 

Além das pichações, existe a má conservação (ou inexistência) de ajardinamento, das 

edificações ali existentes que possuem sinais, principalmente na porção central da escadaria, de 

ruínas e uso da indigência com depósito de materiais, lixo e dejetos. 

 

O estado de abandono dos imóveis e as evidências de usos inadequados trazem influência 

latentemente danosa a percepção de segurança, apresentando dificuldades para a apropriação e 

atratividade do espaço.  

 

 

Figura 12: Casa de dois pavimentos sem uso na porção superior da escadaria. 
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Figura 13: Casa de pavimento único em ruínas na porção central da escadaria. 

 

Figura 14: Sobrado de na porção inferior da escadaria. 

Soma-se às condições negativas, o que outrora trazia aprazível desfrute visual aos 

pedestres, seu percurso hoje encontra-se cercado por muradas e edifícios altos4 que não mais 

permitem o aproveitamento da paisagem que ali existia. 

 

Há também a falta de animação causada pelos usos, já que boa parte dos terrenos que 

                                                
4 O crescimento da cidade influenciou o entorno da escadaria, que passou a abrigar edifícios altos, mudando completamente sua 

percepção, fazendo com que o seu percurso, outrora ligado ao desfrute visual da paisagem, perdesse com o tempo o seu valor.  
(FESTUGATO,  2012) 
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margeiam a Rua são ocupados por estacionamentos, não permitindo ao espaço gozar de 

vitalidade atrativa a passagem ou permanência.  

 

Figura 15: Vista da General Rua João Manoel próximo à Rua Duque de Caxias. 

 

 

Figura 16: Vista da Rua General João Manoel próximo ao topo da Escadaria. 
 

Proposta de Intervenção 

A proposta aqui apresentada apoia-se na metodologia de reabilitação do lugar, onde 

múltiplas intervenções sobre aspectos culturais, sociais econômicos e funcionais, possam 

despertar a recuperação funcional da escadaria como elemento de ligação peatonal entre a 

extremidade alta e a extremidade baixa da Rua João Manoel. Hoje a ligação é permeada por uma 

total falta de animação do espaço, causada pelos motivos anteriormente já citados. 

 

Se buscará a criação de equipamentos culturais utilizando imóveis subutilizados e 

degradados, tornando-os locais de promoção de qualificação profissional, como é o caso dos 

locais previstos para as oficinas e ainda, preservar o patrimônio cultural ali existente (Palacete dos 
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Chaves Barcelos), no sentido de dinamizar atividades culturais, turismo e lazer, bem como 

consolidar os elementos de identidade referentes aos exemplares arquitetônicos e o lugar.  

 

Pretende-se melhorar a humanização do percurso através da criação de áreas de convívio 

como uma praça, promovendo uma área de circulação com qualidade ambiental, aprazível e de 

segurança, além de nivelar os passeio e calha de circulação. 

 

A característica residencial deverá tanto quanto possível ser mantida, através de cuidados 

com o conforto ambiental urbano, com baixos níveis de ruído e pouca circulação de veículos, para 

que não haja saída de moradores antigos e sua substituição por novos moradores. 

 

Junto as áreas de convívio se fomentará o comércio de alimentos e atividades artísticas, 

promovendo um ambiente econômico, agregado aos aspectos culturais, que possua uma 

organização associativa para sua manutenção. 

 

Espera-se que com estas ações se crie uma rede de conexões com esses novos e 

requalificados espaços junto da Escadaria, que através das vias do entorno, se reafirme a relação 

com as referências espaciais e arquitetônicas já citadas daquela região, qualificando o mobiliário 

urbano, passeios e a infraestrutura urbana, o que consequentemente, se reverterá em qualificação 

da imagem deste local. O intuito é resgatar a animação do lugar, já que se entende que para a 

reabilitação se faz necessária a “costura” desta região com a “trama urbana”, ao mesmo tempo 

que “fortaleça” a sua vizinhança (JACOBS, 2000). 

 

Os elementos arquitetônicos estarão relacionados diretamente a forma da via e voltados 

para a rua interagindo com a fruição de pessoas, podendo propiciar uma maior apropriação das 

áreas públicas, trazendo maior vida a circulação e acessos, maior segurança para os 

frequentadores, comerciantes e moradores locais, fazendo com que esses elementos 

arquitetônicos tenham a funcionalidade de  

 

[...] olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos chamar de proprietários 
naturais da rua. Os edifícios de uma rua preparada para receber estranhos e 
garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores devem estar voltados para 
a rua. Eles não podem estar com os fundos ou um lado morto para a rua e deixa-la 
cega. (JACOBS, 2000, pg. 36) 

A relação de proximidade entre as fachadas dos prédios e a rua é muito importante, visto 

que quanto mais essas forem “interessantes e variadas, o ambiente urbano é convidativo e 

enriquecedor. Quando os andares térreos são fechados ou quando lhes faltam detalhes, a 

experiência é correspondentemente rasa e impessoal.” (GEHL, KAEFER & REIGSTAD, 2015. 
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pgs.31,32). 

 

A figura a seguir apresenta um zoneamento das intervenções propostas, visando o 

esclarecimento das relações espaciais entre os elementos que constituem a área de intervenção: 
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Figura 17: Zoneamento da proposta. 

 As intervenções físicas iniciam pelo nivelamento entre os passeios e o leito 
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carroçável da Rua João Manoel, devolvendo a rua aos pedestres, permitindo-lhes o andar 

confortável e completamente livre de obstáculos, inclusive com espaço suficiente para a 

realização de eventos ao ar livre, como feiras variadas. 

 

 

Figura 18: Croqui de Estudo da Proposta visto a partir do cruzamento das ruas General João Manoel e Duque de Caxias 
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Figura 19: Croqui de Estudo da Proposta visto a partir da Rua General João Manoel para a Praça proposta 

Tal relação de posse do espaço urbano pelo pedestre remota as origens da criação do 

ambiente urbano onde a concepção dos espaços servia ao próprio ser humano. Segundo Gehl 

(2013), os pedestres foram empurrados para junto das fachadas dos edifícios em calçadas cada 

vez menores pela invasão dos carros.  

 

A transição de nivelamento do leito carroçável da Rua Duque de Caxias para passeio na 

Rua General João Manoel deverá ser evidenciado pela mudança do tipo de piso, que deverá ser 

de padrão evidente, próprio ao trânsito de pedestres, porém resistente a passagem eventual de 

veículos mais pesados. 

 

O acesso de veículos motorizados fica restrito aos moradores dos três edifícios 

residenciais, veículos de serviço das oficinas e carga e descarga de suprimentos dos 

bares/restaurantes. Fica proibido o estacionamento de qualquer veículo motorizado fora das 

garagens dos edifícios residenciais da Rua ou do estacionamento que serve as oficinas e ao 

Edifício Sta. Clara. 

 

A velocidade de circulação dos veículos motorizados que acessarem a Rua deverá ser 

restrita a 10Km/h, limite devidamente sinalizado, bem como sinalizado a restrição aos veículos 

motorizados em geral, sendo assim de preferência absoluta dos pedestres. 

 

A circulação de bicicletas, skates e outros veículos de tração humana e pequeno porte 

deverá ser livre e compartilhada, em baixa velocidade, sinalizada e com preferência aos 

pedestres. Para tanto, estimulara-se o uso desses através de mobiliário de apoio, como 

bicicletários e paraciclos. 

 

Propõe-se que o Palacete dos Chaves Barcelos seja restaurado e preparado para o novas 

atividade funcionais, coordenação das atividades associativas5 e realização de atividades sociais 

e culturais. 

 

A arborização existente na Rua e na Escadaria deverá ser plenamente preservada, 
                                                
5A proposta de atividades associativas se refere a criação de grupo, como associação, para realizar a administração dos 

equipamentos e atividades contempladas nessa proposta. É bastante crucial que o conselho de administração tenha em sua composição 
representantes dos moradores. A associação deverá coordenar também as questões de caixa para a manutenção e melhorias no local. 
Esse caixa poderá ser complementado e mantido com valores arrecadados, aluguéis de espaços comerciais da Praça proposta e da Casa 
03 (Figura 14), participação sobre parte dos lucros auferidos sobre a comercialização de produtos com selo de marca da Escadaria 
confeccionados pelos artesãos e artistas ligados a associação, bem como pela venda de tijoletes com o nome de doadores, que seriam 
fixados na murada da parte superior da Rua General João Manoel Esse tipo de associação, em que os moradores possuem participação 
direta nas modificações do entorno urbano, encontra respaldo em iniciativas como o High Line de Nova York, onde uma linha do trem 
urbano desativada de lugar a um parque linear urbano financiado através de parceria entre o poder público e a Associação de Amigos do 
High Line, cujo projeto de intervenção é do estúdio de paisagismo James Corner Field Operations e do escritório de arquitetura e 
urbanismo Diller Scofidio+ Renfro. 
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especialmente a plantada dentro da época de contexto de construção da escadaria. 

 

A área dos estacionamentos entre o palacete dos Chaves Barcelos e o Edifício Santa 

Clara deverá ser transformada em pequena praça de permanência e descanso, promovendo uma 

sensação espacial de continuidade da Rua General João Manoel, bem como sensação de maior 

amplidão aos frequentadores, em contraponto a murada do lado leste da Rua. Isso se dará 

através da retirada dos muros e execução de "amaciamento e concordância" entre os desníveis 

com a Rua, bem como com compatibilização e semelhança entre tipos de piso, mobiliário urbano 

e sinalização visual. 

 

Porém, cuidados deverão ser tomados para não provocar a total descaracterização dos 

dois níveis altimétricos existentes nesse terreno, visto que pretendesse evitar a retirada da escada 

e da balaustrada que ali existem, servindo a balaustrada posteriormente como "balcão" para 

contemplação da porção inferior da praça. 

 

 

Figura 20: Escada e balaustrada do terreno dos vistas a partir da parte inferior estacionamentos. 

Outro importante elemento desse espaço a ser preservado e restaurado é a fonte revestida 

em azulejos existente na porção inferior do terreno. Inclusive se propõe a sua incorporação ao 

ambiente interno dos estabelecimentos que se deseja instalar como pano de fundo da praça. 
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Figura 21: Fonte revestida de azulejos. 

Tais estabelecimentos seriam constituídos preferencialmente por equipamentos como 

pequenos bares e restaurantes compatíveis em tipo com a ambiência local, tendo características 

de entorno com uso residencial, contribuindo com a vitalidade e animação do lugar inclusive a 

noite aumentando a sensação de segurança. 

 

O mesmo tipo de estabelecimento é proposto e para os mesmos fins, para ocupar a casa 

de número 03 (FIGURA 14), situada na base da escadaria, na Rua Coronel Fernando Machado, 

ficando toda extensão da escadaria resguardada. 

 

Outro ponto positivo da instalação desses estabelecimentos seria a contribuição com 

valores monetários provenientes do aluguel desses espaços, em especial no caso da casa de 

número 03 (FIGURA 14), a própria restauração poderia ter seus valores cobertos pelo pretendente 

a locação. 

 

Essa mesma casa tem um bom potencial de estímulo de mão dupla com as demais com 

que compõe conjunto: várias delas possuem atividades comercias em curso, trazendo potenciais 

clientes para a atividade que ali fosse desenvolvida (um restaurante, por exemplo), ao mesmo 

tempo que poderia atrair novos clientes para as diversas atividades que acontecem nas demais. 
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 Figura 22: Croqui de Estudo da Proposta visto da parte central da escada. 

Propõe-se, ainda, a continuidade plena do uso dos três edifícios residenciais existentes na 

Rua João Manoel, visto que ao apostarmos na diversidade de usos das propostas aqui 

apresentadas, certamente, melhoraria a sensação de segurança, com a qual colaborariam, bem 

com a aprazibilidade do lugar, aumentando o sentimento de apropriação local pelos moradores e 

evitando o processo de gentrificação. 

 

No conjunto formado pela casa de número 01 (FIGURA 12), no topo da escadaria, bem 

como nas demais edificações usadas como estacionamentos e que se desdobram a partir dela 

pelas bordas da porção de terreno nos fundos do edifício Santa Clara, propõe-se, com as devidas 

adaptações e restauros, a implantação de conjunto de oficinas de artes e artesanato. 

 

 

Figura 23: Edificações do conjunto lado oeste. 
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Figura 24: Edificações do conjunto lado sul. 

Ali, espaços, equipamentos, e técnicas poderiam ser compartilhados por artistas e 

artesãos de diferentes vertentes, que trabalhando de forma associativa, teriam a sua disposição o 

apoio necessário para o desempenho de suas atividades, um possível selo de marca com relação 

a Escadaria da João Manoel e ainda, poderiam oferecer a perpetuação de seus ofícios de forma a 

contribuir socialmente. 

 

 

Figura 25: Edificações do conjunto lado sul. 

Além disso, propõe-se que a casa de número 02 (FIGURA 13), localizada na porção 

central da Escadaria, após restaurada, contivesse espaço permanente de exposição e venda das 

obras e produtos confeccionados pela associação de artesãos e artistas, contribuindo com a 
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geração de renda para a associação e seus membros, além de constituir-se como elemento extra 

para a atração de turistas. 

 

O espaço remanescente do atual estacionamento entre as instalações da associação e o 

Edifício Santa Clara recebe nessa proposta a implantação de pátio de convivência e recepção de 

visitantes da associação, além de vagas de estacionamento de serviço e para os moradores do 

Edifício, que ao contrário dos demais residenciais ali existentes, não possui garagem. 

 

A Escadaria da Rua General João Manoel, bem tombado, deverá ter intervenções voltadas 

a restauração de suas características originais e preservação de sua materialidade, onde seus 

espaços vazios, ao seu redor, recebam ajardinamentos próprios, e o espaço vazio localizado do 

lado oeste, porção superior, de maiores dimensões receber canteiros destinados a atividades 

como uma pequena horta comunitária, com o fim de oferecer a população lindeira uma atividade 

de lazer altamente integradora com o sítio. 

 

O percurso da escadaria poderá receber instalações leves com material gráfico alusivo ao 

próprio bem e sua história, imagens e acontecimentos. Poderá ser palco de venda de produtos 

artesanais da associação de artesãos e artistas bem como de outras feiras e atividades que 

mantiverem afinidade com o espaço, como apresentações culturais musicais ou teatrais que 

poderão ser desenvolvidas no espaço central da Escadaria. 

 

 

Figura 26: Espaço central da escadaria. 
 

Considerações Finais 
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A reabilitação urbana é atualmente compreendida como uma das principais ações para 

promover a recuperação de lugares, principalmente das grandes cidades, para que estes possam 

readquirir o convívio, a sociabilidade e, não menos importante, a valorização imobiliária e 

patrimonial já teve em que outro momento da história urbana de sua cidade. 

 

Certamente o grande desafio que representa essa ação urbanística está ligado 

diretamente a tentativa de modificar a tendência de desocupação e deterioração, fortemente 

ocorrida a partir da metade do século XX nos grandes centros, no Brasil mais fortemente a partir 

dos anos de 1970. 

 

No caso brasileiro, percebe que essas estratégias de reabilitação urbana em áreas centrais 

seguiu tendências de promover/vender a cidade em uma perspectiva de competitividade, porém 

outras estratégias seguiu uma tendência de realmente fazer com que despertasse ao cidadão 

local a (re)ocupar a área central, através da cultura, incentivo ao comércio e valorização do 

espaço em questão. 

 

Seria nessa última perspectiva que a proposta aqui apresentada, se apoia, no sentido de 

mobilizar diferentes fatores, para valorizar o espaço em questão, criando uma nova imagem para 

o mesmo, porém valorizando sua história, cultura e relações de sociabilidade existente no meio. 

Para tanto, propõe-se a intervenções pontuais mas que dialogam com o entorno espacial fazendo 

com as intervenções criem uma sinergia no sentido de ocupação do local e valorização da 

Escadaria da Rua General João Manoel, localizada na área central de Porto Alegre. 

 

Pensar e propor tal reabilitação demonstra a importância que esse local possui para a 

memória urbana da cidade e o potencial que possui em relação as suas vicissitudes econômicas, 

sociais e arquitetônicas, principalmente a partir de uma reabilitação urbana que leve em 

consideração os aspectos aqui explanados.  

 

Dessa forma, acredita-se que a partir das intervenções propostas nesta região da área 

central, poderemos ter a oportunidade de reafirmar uma nova imagem para este local, onde os 

elementos paisagísticos, arquitetônicos e de desenho urbano relacionados ao espaço, certamente 

remeterá ao cidadão o desejo da valorização do caráter patrimonialista do local, tanto no sentido 

das formas naturais quanto das formas histórico-culturais. 
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