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Resumo 

Este artigo se propôs a fazer uma análise da atuação do Programa Monumenta na cidade de Porto 

Alegre, e também da efetiva intervenção urbana pelos moldes da reabilitação, que deu ao antigo e perigoso 

centro o nome de Centro Histórico, com novas imagens e novos usos. Termos como reabilitação, revitalização e 

gentrificação foram trazidos para exemplificar as possíveis maneiras de ocorrerem intervenções em centros 

urbanos. A referida análise foi feita visando uma comparação com o Centro Histórico da cidade de Laguna e 

conta com ideias e sugestões extraídas das ações de preservação realizadas em Porto Alegre como parâmetro 

para a cidade de Laguna, além de exemplificar alguns instrumentos e políticas urbanas que podem auxiliar na 

gestão de centros urbanos. 
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Introdução 

A valorização dos centros urbanos está novamente em voga, sejam por questões econômicas, 

estruturais ou culturais. De fato, existe uma retomada no uso do solo e espaços públicos em centros urbanos e a 

valorização econômica acabou se destacando. As revitalizações, tão recorrentes atualmente, são em geral 

consequência de especulações imobiliárias. Segundo Ermínia Maricato, a revitalização, ou a renovação urbana, 

tem como conceito substituir edificações existentes, o que resulta em demolições e expulsão dos pequenos 

negócios tradicionais e a população moradora também. Outra alternativa de intervenção urbana é a reabilitação, 

que tem como objetivo uma ação que preserva, dentro do possível, o ambiente existente construído sem 

descaracterizá-lo. Pode ser melhor compreendida como a interposição de elementos que menos agridem e 

contrastam com o ambiente urbano pré-existente. São as interferências respeitosas entre as edificações 

antecedentes e as recentes, como afirma a Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano de Lisboa (DGOTDU) que estas buscam a conservação, recuperação e readaptação de espaços urbanos 

e edifícios objetivando beneficiar as condições de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu esquema 

estrutural básico e o aspecto exterior original. Reabilitação é uma ação citadina que não deixa o espaço/entorno 

precedente tornar-se retrógrado e obsoleto ao uso dos cidadãos a ponto de desvalorizar seu patrimônio histórico 

e imobiliário; e sim pode atingir ainda a promoção da cidade a centro de atração de capital privado e 

internacional, que também se vale da construção de uma nova e estratégica imagem da cidade. Também busca 

intervenções que possam garantir o conforto, acessibilidade e segurança estrutural. Na renovação existe uma 

valorização imobiliária. Já na reabilitação há um interesse na população existente e na memória da cidade.  

Porém, a intervenção que está sendo aplicada mais comumente no Brasil é a revitalização, ou seja, a 

renovação, que já no nome transparece uma ideia de substituição do que existe. Mesmo as propostas que 

possuem algum tipo de objetivos sociais e culturais, as revitalizações num geral tendem a elitizar e segregar as 

áreas revitalizadas, que tem como consequência um processo de “gentrificação”, onde a população existente na 

área revitalizada acaba sendo expulsa. Para Bidou Zachariasen, a gentrificação é um processo de troca de 

povoamento que envolve transformações de centros urbanos em suas dimensões materiais, econômicas, sociais 
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e simbólicas; retornando a classe média alta e expulsando a camada mais pobre que habitava a área.  (Bidou 

Zachariasen, 2006). 

 Ao se pensar em um projeto de revitalização, diversas ações precisam ser tomadas para que problemas 

como esses não ocorram. Além de levar em consideração outras condicionantes básicas de um projeto urbano, 

como funcionalidade, estrutura urbana, equipamentos urbanos, vegetação, uso misto do solo, desenvolvimento 

econômico, preservação da cultura e identidade do local, além da preservação ambiental, etc. Para isso, quais 

ações deverão ser tomadas pelo arquiteto urbanista? Como podemos desenvolver os centros urbanos 

degradados sem ter como consequência negativa um impacto social e poder garantir vida a área? Para tentar 

sanar algumas das maiores dúvidas dos planejadores e projetistas urbanos, compilaremos, através de pesquisa 

bibliográfica, algumas das principais ações de políticas de preservação da cidade de Porto Alegre tomadas para 

dar uma nova vida ao centro histórico da cidade e onde a população apropria-se cada vez mais. E, com estas 

compilações traremos possibilidades de ações urbanísticas para a cidade de Laguna, lembrando que esta não foi 

escolhida para participar do Programa Monumenta de 1999, em sua primeira edição, provavelmente pela falta 

de apresentação de um plano prático, bem elaborado e convincente das ações necessárias para a reabilitação e 

preservação do seu centro histórico tombado.  

Hoje esta cidade já está mais desperta para muito do que concerne ao planejamento urbano. 

Atualmente, lagunenses e seus representantes no governo estão discutindo, elaborando e votando o primeiro 

Plano Diretor, que já deveria estar em vigor desde 2001, para substituir a vigente lei municipal de zoneamento 

urbano datada de 1979. Ressaltando que a essência do plano é definir estratégias e possibilidades que não só 

solucionem os problemas, como impedir a recorrência dos mesmos. 

 

PORTO ALEGRE E AS POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

A cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, desempenha grandes esforços relacionados 

ao planejamento urbano desde 1959. O Centro da cidade representa uma área de grande vivacidade, pois ali se 

encontra importantes órgãos públicos, museus, centros culturais, teatros, bibliotecas, arquivos, além de um 

número considerável de comércio, serviços e uso residencial. Desde 1980 a população luta pela preservação, 

salvando edificações históricas como a Usina do Gasômetro e o Mercado Público. O município possui 

monumentos protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938 e seu 

centro foi tombado em 1999 para, assim, ter a oportunidade de participar do Programa Monumenta, plano de 

preservação urbana criado em conjunto pelo Governo Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID.  

O programa iniciou efetivamente em 2000 e buscou sempre firmar parcerias com as prefeituras 

municipais, o que em Porto Alegre resultou em diversos projetos abrangendo mais de 24,5 hectares como, por 

exemplo: Projeto de Qualificação do Espaço Público em ruas, praças, largos e avenidas, iluminação cênica dos 

monumentos e ao nível da rua, redesenho de canteiros, instalação de mobiliário, oficina de Arqueologia e 

pesquisa histórica e fotográfica que resultaram no Projeto Interpretativo da história da área central e resultou 

em exposição contendo informações históricas, possibilitando que a população e visitantes se apropriassem da 

identidade local.  

Segundo Briane Panitz Bicca foram elaborados pela Equipe do Patrimônio Artístico, Histórico e 

Cultural (Epahc) da Secretaria Municipal de Cultura levantamentos de edificações de valor cultural aplicados 

em 2008 e utilizados como instrumentos de proteção do patrimônio e a criação de Áreas Especiais de Interesse 

Cultural e Ambiental. A cidade já conta com 1037 imóveis. Outra ação relevante desenvolvida na cidade 

relacionada ao patrimônio  

 

foi a criação de perímetros de proteção dos locais com maior concentração de unidades 

arquitetônicas que definem as características dos bairros ou de ambientes urbanos 
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diferenciados, por sua harmonia ou reconhecidas por seu caráter tradicional e popular, 

ou, ainda, por conter paisagens expressivas. (BICCA, 2006) 

 

Tais ações trouxeram muitos benefícios à cidade e sucessivas restaurações deram visibilidade e novas 

funções ao centro da cidade, onde foi delimitada como área de valor cultural. Como, por exemplo, no entorno 

do Paço dos Açorianos, Mercado Público e da Praça XV de Novembro.  

Apesar da grande importância dos instrumentos de ação, o Orçamento Participativo também 

representou um papel importante na recuperação do centro Histórico da Cidade, dando maior densidade à área. 

Outro exemplo foi a criação do corredor cultural da Rua da Praia, com a transformação da Usina do Gasômetro 

em espaço cultural e a instalação da Casa de Cultura Mário Quintana, no antigo Hotel Majestic. A Feira do 

Livro, na Praça da Alfândega, também traz vida ao centro de Porto Alegre. Além das tradicionais bancas na 

praça, a Feira oferece atrações culturais e gastronomia em diversos espaços culturais do Centro.  

 

 

 

Figura 01 – Rua da Praia, Porto Alegre. 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1064179 

 

A cidade apresenta uma grande valorização dos imóveis de valor cultural, representada através de 

reformas e cores nas fachadas, atraindo pessoas com vontade de morar no Centro. Outro aspecto que traz 

benefícios aos centros urbanos é a utilização dos imóveis para moradia, onde a prefeitura realizou cadastro de 

mais de 6 mil pessoas interessadas em habitar nos prédios centrais, através do Programa de Arrendamento 

Residencial da Caixa Econômica Federal. 

 

Figura 02 – Rua da Praia, Porto Alegre. 
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Acervo Willian Dallabrida: fotografada em 24/05/2014 

  

 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA 

A legislação brasileira oferece um grande número de instrumentos e normas a ser regulamentadas e 

implementadas para reabilitação de centros históricos. Tais instrumentos são de fundamental importância para a 

realização de intervenções em centros urbanos degradados e estão a disposição a todos os municípios 

brasileiros. Tais informações estão descritas detalhadamente no Manual de Orientação para Implementação de 

Ações em Áreas Urbanas Centrais e Cidades Históricas, de 2011, organizado pelo Ministério das Cidades e 

IPHAN e contém importantes instrumentos para requalificação de áreas urbanas, com o objetivo de oferecer 

novas noções de urbanidade e qualidade de vida às áreas urbanas e cidades históricas brasileiras. 

Dentre os instrumentos apresentados no manual, encontra-se a orientação sobre Instrumentos de 

Política Urbana, que integra ações de gestão na área de preservação cultural, regularização, indução e 

desenvolvimento urbano. O Estatuto da Cidade possui um papel importante na legislação e regulamentação, 

mas não se resume somente a ele. O Plano Diretor é o principal instrumento, pois integra os demais 

instrumentos e cumpre com a função social, podendo incorporar planos de reabilitação e detalhar diretrizes e 

implementação de instrumentos específicos. No Manual encontramos em destaque a importância da gestão 

municipal:  

 

Todos os instrumentos aqui apresentados são aplicáveis pelo município, que é o 

principal executor da política urbana, inclusive em áreas tombadas pelo estado e pela 

União. Quando isso acontece, estes entes têm atribuição concorrente com o município 

no estabelecimento de normas de preservação e fiscalização dos bens culturais.  

(IPHAN, 2011) 

 

Devido a grande importância dos instrumentos, iremos relatar alguns que podem auxiliar no 

desempenho da atividade do arquiteto e urbanista frente à necessidade de um projeto de reabilitação urbana. 

Dentre os instrumentos disponíveis encontramos o PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

COMPULSÓRIA DA DÍVIDA PÚBLICA (PEUC) / IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO DE 
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DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. O PEUC “é um instrumento urbanístico por 

meio do qual a prefeitura obriga o proprietário a fazer uso do seu imóvel, fixando um prazo para isso acontecer, 

de acordo com os critérios estabelecidos no Plano Diretor.” (IPHAN, 2011, p. 104). Já o IPTU Progressivo no 

Tempo está relacionado a terrenos urbanos pouco ou não aproveitados que decorrido o tempo estipulado pela 

PEUC o proprietário não dá uso ao seu imóvel. A Desapropriação com Títulos da Dívida Pública “permite ao 

poder público, mediante o pagamento com títulos da dívida pública, incorporar o imóvel objeto de PEUC ao 

patrimônio público.” (IPHAN, 2011, p. 104). Estes três instrumentos tem como objetivo a função social, 

evitando a ociosidade de terrenos bem localizados ou que possuem infraestrutura pública. Outro instrumento 

interessante para aplicação em centros urbanos é a criação de ZONAS ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL, 

que define áreas da cidade destinadas para a construção de moradia popular, que podem ser regulamentada em 

vazios urbanos. 

É importante ressaltar que todos os instrumentos aqui mencionados e outros de extrema importância 

estão detalhados no Manual elaborado pelo IPHAN. Assim, estão disponíveis para os técnicos das prefeituras 

uma série de estratégias para contribuir efetivamente na aplicação das ações para reabilitação dos centros 

urbanos, consolidando as políticas públicas e ampliando a participação da comunidade no processo. Entretanto, 

para isso, é necessário conhecimento e grande dedicação do corpo técnico. 

 

PROPOSTAS PARA REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE LAGUNA 

 

Valendo-se da classificação dos cinco tipos de cidades, tendo como base a sua formação histórica, 

identificados por Max Weber e citado por Barbara Freitag em seu artigo intitulado “A Revitalização dos 

Centros Históricos das Cidades Brasileiras”, Laguna, no sul de Santa Catarina, se define na condição de 

Cidades históricas em sua origem e cidades “esquecidas e ou abandonadas, mas arquitetonicamente bem 

conservadas” e com um desenvolvimento mais tardio que cidades vizinhas e outras próximas, como Tubarão, 

Criciúma e Florianópolis que „assumiram o ônus da modernização‟ conforme a expressão da mesma autora.  

A expressão “Arquitetonicamente bem conservada” refere-se mais a quantidade de edificações que se 

concentram na área histórica de Laguna, do que propriamente a preservação física de cada sobrado. É notável 

que muitas estejam destruídas, em ruínas, esquecidas e abandonadas pelo descaso, ou por falta de recursos, dos 

proprietários. Fazendo-se urgente a restauração e reforma próprias ao caso, e assim demonstrar que o centro é o 

elemento central do espaço urbano, o espaço próprio para aglutinar uma diversidade de pessoas, e a partir dele 

se podem perceber os cuidados que a municipalidade teve com a área mais próxima a ela e se imagina o 

cuidado que terá nos outros bairros.  

O bairro da praia do Mar Grosso hoje é o que mais atenção e recursos têm recebido da prefeitura, pela 

elitização que se desenvolveu e que pode gerar maiores lucros imobiliários interessantes a alguns construtores e 

a outros envolvidos.  

 A prefeitura de Laguna carrega a logo de “Revitalização do Centro Histórico” em sua página de 

visitação na internet. Existem oito propostas para o Projeto de Revitalização do Centro Histórico: Praça 

República Juliana, Largo do Rosário, Mobiliário Urbano, Praça do Morro do Rosário, Pavimentações e 

Passeios, Praça Vidal Ramos, Museu Percurso e Orla da Lagoa. Todas estão implementadas e a plena cor e 

funcionamento, somente no site da Prefeitura Municipal de Laguna, entretanto nenhuma delas foi efetuada. A 

proposta Museu Percurso, que leva o turista a percorrer diferentes caminhos referentes às três linguagens 

arquitetônicas presentes nas fachadas, colonial, eclética e moderna, seria voltada para o turismo histórico e 

patrimonial, que segundo Frias e Peixoto dependem diretamente da composição de cenografias que estimulem a 

atividade sensorial dos turistas. Isso reforça o movimento de estetização das paisagens urbanas, que traz a 

superficialidade ao alcance máximo dos planejamentos urbanos feitos em muitos lugares. A extensão deste 

planejamento deve ser estratégica e penetrante a ponto de prever situações de conflitos entre os turistas e os 

moradores que poderão sentir-se como peças de museu, como relatado por um proprietário de um casario 

histórico quando entrevistado sobre preservação de seu patrimônio, e entre os frequentadores das atividades 
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noturnas de lazer e os residentes que possuem diferentes ritmos de vida. Paulo Peixoto traz Jose Madureira 

Pinto que diz: 

 
a verdadeira importância dos processos de patrimonialização reside, não tanto na estratégia de 

conservação das marcas arquitetônicas do passado, como, sobretudo, no estimulo dado, por seu 

intermédio, a criação cultural autônoma e a recuperação mais genuína da festa, a saber, a da celebração 

colectiva em que todos são tendencialmente protagonistas. (1995: 192).  

 

Nesse processo todos os habitantes são realmente beneficiados para muito além das aparências das 

fachadas de suas casas, poderiam ser mais amparados através de recursos públicos para as manutenções e 

reformas de sua habitação que é singular e especial para a identidade do centro. Alargamento e padronização de 

calçadas priorizando a circulação de pedestres, readequação dos pavimentos, instalação de mobiliário urbano 

mais confortável e convidativo, paisagismo mais exuberante e espalhado por toda área, fiação elétrica 

subterrânea, iluminação ao nível do pedestre e iluminação cênica aos monumentos, infraestrutura viária 

compatível com a quantidade de pessoas que ali circulam são melhorias que trariam novos costumes por 

antigos e novos usuários.   

Laguna conta com 600 casarios e monumentos tombados desde 1985, conta ainda com ruas muito 

estreitas e com os limites da lagoa a oeste e o morro a sul do núcleo do centro, então a ideia da retirada de 

circulação de carros de algumas ruas possibilitaria a implantação tal qual Porto Alegre de um “Corredor 

Cultural” e da “Esquina Democrática”, onde o município proveria o lazer público com áreas verdes e com o 

mobiliário urbano e os comércios se voltariam para o lazer alimentício, cultural, educacional e recreativo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 - Mapa centro histórico de Laguna 
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Fonte: Google Maps 

 

Para o corredor cultural as alternativas são: a travessa entre a Rua Jose Tonnay e a Rua Tenente Bessa, 

Rua Dr. Ângelo Novi, e a Rua 22 de Junho, esta última encontra-se fora da área de tombamento, mas de fácil 

acesso para qualquer meio de circulação, e seria própria para a reabilitação do ambiente de tráfico de drogas e 

prostituição ali instaurados há bastante tempo. E assim apagar gradativamente a imagem de que esta rua é 

perigosa, e que sempre houveram esquemas subversivos com o poder público policial.  

 Uma escola de formação de técnicos em restauração seria uma opção muito proveitosa para as casas 

serem reformadas com orientações e com os mínimos detalhes historicamente pertinentes ao invés do pastiche 

feito por profissionais desentendidos. Duas outras linhas de ações específicas do âmbito sociocultural que lá 

foram realizadas e poderia enriquecer o processo de conscientização de preservação do patrimônio se 

concretizadas em Laguna e se respeitar as particularidades da região, são as oficinas de arqueologia e as 

oficinas de requalificação dos artesãos que comercializam pelo centro. 

 A Feira de Antiguidades realizada em um dia da semana, teve na cidade gaúcha imediata repercussão 

positiva, igualmente poderia favorecer a região do Largo do Rosário, onde disponibiliza espaço para receber 

frequentadores com interesses diferentes dos frequentadores de outros planos aqui sugeridos. 

O Cine Teatro Mussi, depois de restaurado de longos anos de abandono, também agregará a função 

cultural oferecendo uma melhor estrutura tanto para os artistas quanto para a plateia. O Iate Clube Santa 

Catarina também está fora da zona de tombamento, mas situa-se aproximadamente a 500 metros do território 

preservado, e, assim como as propostas feitas para o Pórtico do Cais Mauá, “obra de arranque” do caso Porto 

Alegre, as reabilitações aqui intencionarão a navegação de passeio, a contemplação das paisagens naturais e 

urbanas do Centro Histórico, e ainda navegações para prática de esportes.  

A comunicação social, uma medida do “Projeto Interpretativo” da mesma cidade referida, empenharia 

em consolidar a impressão de que Laguna possui um centro histórico variado, rico em experiências humanas e 

estéticas. Além de divulgar a população e aos visitantes conteúdos com informações históricas, fotográficas e 

literárias importantes para a memória urbana.  

A foto abaixo retrata a degradação total a que chegou uma edificação, e deve se notar que o tapume 

não tem sequer um cartaz indicando o corpo técnico de restauração da obra, e se houve a parceria entre o 

proprietário e o IPHAN. 
 

 

 

Figura 04: Edificação em ruínas - Laguna 

 
Acervo pessoal: fotografada em 27/11/2013 
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Esta foto abaixo atrai por mostrar que o proprietário utilizou a cor que preferiu para pintar  as fachadas 

do imóvel, homogeneizando toda a fachada e desvalorizando as linhas e telhas que caracterizam a edificação. 
 

 

Figura 05: Edificação com pintura descaracterizada 

 
Acervo pessoal: fotografada em 27/11/2013 

 

A foto abaixo chama atenção para alguns detalhes: a iluminação e sua fiação aparente, a pavimentação 

sem padrão e esburacada, a instalação de mobiliário que não promove a sociabilização, e a publicidade de uma 

loja extrapolando o limite do espaço público.      

 
Figura 06: Rua  

 
Acervo pessoal: fotografada em 27/11/2013 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa bibliográfica e observação das necessidades de políticas de preservação e 

reabilitação do centro histórico da cidade de Laguna, podemos observar que existem algumas ações tomadas 

em cidades que encontravam seus centros urbanos degradados e proporcionaram uma nova vida a eles. Como o 

caso aqui citado da cidade de Porto Alegre, que através de diversas ações de preservação do seu patrimônio 

cultural, tomadas durante um longo período de sua história, proporcionaram vivacidade ao seu centro Histórico. 

Porém, essas ações foram desenvolvidas de maneira a abranger uma grande área e foi além dos restauros 

isolados das edificações e envolveu qualificação de mão de obra especializada e de artesãos, participação da 

comunidade na preservação do patrimônio, divulgação histórica da área em reabilitação para que a população e 

visitantes pudessem se apropriar da memória da região, qualificação com mobiliário urbano e comunicação 
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visual. Além do uso misto do solo, mantendo as atividades culturais, públicas e de comércio já existentes e 

atraindo moradores para a região. 

O Programa Monumenta foi de extrema importância para a execução dos projetos de reabilitação da 

cidade de Porto Alegre e foi substituído pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Cidades 

Históricas, do Governo Federal, uma nova estratégia de preservação do patrimônio cultural, que comtemplou 

no ano de 2013 tanto a cidade de Porto Alegre como de Laguna, uma oportunidade para a cidade reabilitar seu 

centro histórico, com recursos de aproximadamente 20 milhões e que contempla a primeira etapa de 

requalificação urbanística do centro histórico, restauração dos clubes, da casa Candemil, da casa de Anita 

Garibaldi e da antiga estação ferroviária. 

Para conseguirmos colocar em prática os projetos de reabilitação, precisamos de amparo na legislação. 

Esse amparo existe, o que foi possível perceber através da análise do Manual de Orientação para 

Implementação de Ações em Áreas Urbanas Centrais e Cidades Históricas, que expõe em detalhes todos os 

instrumentos disponíveis para reabilitação de centros urbanos e um material de extrema importância para o 

exercício do arquiteto e urbanista.  

Além de todas as ações citadas, o IPHAN também possui um papel de extrema importância nos 

centros históricos tombados, auxiliando na construção de uma consciência coletiva a cerca da importância da 

preservação do patrimônio edificado como condicionante para a manutenção da identidade local da cidade. 

Além de educação patrimonial, o órgão público hoje já presta esclarecimentos e orientações técnicas à 

população das cidades históricas tombadas, porém não em toda sua potencialidade devido a falta de 

profissionais e incentivos. Essa carência de ações públicas é notada principalmente na cidade de Laguna, pois 

muitos moradores de edificações tombadas não possuem condições financeiras para arcar com um projeto de 

restauro adequado as condições que muitas edificações se encontram.  
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