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O Plano Popular de Ação Regional (PPAR) é 
uma iniciativa conjunta que envolve diferentes 
setores da sociedade civil organizada e 
mobilizada. O Instituto de Arquitetos do Brasil 
– Departamento Rio Grande do Sul (IAB - RS) 
elaborou o projeto de assistência técnica em 
planejamento urbano insurgente em parceria 
com o Cidade em Projeto - Laboratório de 
Ensino Pesquisa e Extensão (CPLAB – UFRGS). 
O Coletivo Ambiente Crítico (CAC) e o Escritório 
Modelo Albano Volkmer (EMAV) apoiaram o 
projeto, além de dois Projetos de Extensão da 
UFRGS: o Planos Populares de Ação Regional 
e o 4º Distrito: diálogo entre atores sociais e 
conhecimento sobre o território. O Patrocínio 
foi do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do 
Rio Grande do Sul (CAU-RS).

 O projeto foi elaborado a partir da reivindicação 
de alguns Conselheiros, representantes das 
Regiões de Gestão do Planejamento (RGPs) 
no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (CMDUA) de Porto Alegre. 
As parcerias populares com os Conselheiros, 
Delegados, moradores e movimentos sociais 
foram fundamentais para a realização dos 
Planos; afinal, trata-se da criação de um 
espaço de discussão e proposição sobre a 

cidade que se deseja viver. Os PPARs foram 
utilizados como uma estratégia de mobilização 
e participação social.

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre prevê no 
seu sistema de planejamento a elaboração 
de Planos de Ação Regional (PAR) com a 
participação popular; mas, até os dias de hoje, 
a municipalidade não os colocou em prática. 
Um PAR nada mais é do que um plano que trata 
a cidade a partir da escala intermediária e de 
maneira multissetorial (habitação, mobilidade 
urbana, saneamento, saúde etc). Um PAR não 
é normativo como um Plano Diretor, ainda que 
a partir da escala intermediária possa iluminar 
possíveis modificações nas normas expressas 
no plano regulador. A partir da realização de 
um PAR é possível, também, elaborar de forma 
mais precisa as prioridades de investimentos, 
por se tratar de um plano de ação.

 Ainda que o presente Plano dialogue com este 
referencial, um Plano Popular como este tem 
características específicas. O Plano Popular 
de Ação Regional (PPAR) tem por trás a ideia 
de CONTRA PLANO, pois não é elaborado 
pelo Estado. Ainda assim, alguns princípios 

Clarice Misoczky de Oliveira
 Vice-Presidente IAB-RS (2017-2019)
 CPLAB-UFRGS

são mantidos, como a multissetorialidade, a 
abordagem da escala intermediária e a busca 
de respostas ao QUEM, COMO, e QUANDO das 
propostas. O valor (QUANTO) das propostas 
não chegou a ser abordado nesta etapa do 
projeto.

 Trata-se, portanto, de um Plano que se 
distancia do olhar exclusivamente técnico, mas 
busca evidenciar as carências, os desejos, as 
dificuldades da vida cotidiana e, sobretudo, das 
lutas urbanas. É um Plano para além de uma 
proposta otimista que foca em uma visão de 
cidade ideal. Representa uma estratégia de 
luta e de diferentes formas de organização. 
O PPAR é apenas uma etapa do processo; e, 
revelam-se, desde já, seus limites e desafios 
impostos na produção da cidade.  Não se trata 
de um plano no qual a população é convidada a 
participar de forma consultiva. O PPAR é mais 
do que um Plano Participativo ou Colaborativo, 
o PPAR é um Plano Popular, pois é elaborado 
pelas pessoas e para as pessoas. É, portanto, a 
realização de um momento do Direito à Cidade.
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Confrontar a realidade desejada pelas 
pessoas com a realidade existente da vida 
urbana.

Empoderar Conselheiros e Delegados do 
CMDUA a partir do debate em suas Regiões 
e de um vocabulário técnico do campo da 
arquitetura e do urbanismo.

Estimular a participação em espaços 
esvaziados como os Fóruns Regionais de 
Planejamento, constituídos por Conselheiros 
e Delegados.

Pensar em outras formas de organização 
para além de parcerias público-privadas.

Tensionar o Estado a realizar o seu dever 
com a sociedade.

Elaborar um documento que aborde a cidade a 
partir da escala intermediária, diferentemente 
de um Plano Diretor.

Realizar um momento de Direito à Cidade, 
compreendido como o direito à centralidade 
das pessoas na decisão da vida urbana.

Apoiar as reivindicações e os desejos das 
pessoas sobre a cidade onde vivem. O 
diagnóstico e as propostas são elaborados 
pelos moradores da região com auxílio de 
assessoria técnica.

Registrar diferentes saberes e olhares sobre a 
região e sua relação com Porto Alegre, desde 
uma análise multissetorial (Educação, Saúde, 
Mobilidade Urbana, Saneamento, etc.).

Identificar temas prioritários para a Região.

Promover e documentar um resgate histórico 
sobre o processo de urbanização da Região.

Promover o encontro entre moradores, 
Conselheiros, Delegados, movimentos 
sociais e lideranças comunitárias para 
debater e discutir a cidade que desejam.

Mobilizar a sociedade para o debate das 
questões urbanas, uma vez que o Estado 
deve realizar a revisão do Plano Diretor com 
a participação social, contemporâneo a este 
processo.
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Por uma cidade inclusiva, democrática, participativa 
e com respeito a todos. Ao pedestre, ao ciclista, à 
diversidade de gênero, raça, classe, idade e credo. Ao 
cidadão em situação de rua, aos que necessitam de 
moradia social, à luta e à resistência. Por uma cidade 
novamente ALEGRE, com valorização do espaço 
público, do encontro e do convívio, onde as crianças 
e adultos possam de brincar e de circular. Onde o 
desenvolvimento possa coexistir com o respeito ao 
meio ambiente, à memória, ao patrimônio histórico, 
artístico e cultural, à identidade dos bairros e da 
cidade, às necessidades da população de baixa renda. 
Uma cidade cujo desenvolvimento se dê a partir dos 
interesses dos cidadãos.

Foi com esse breve parágrafo que um grupo de 
moradores dos bairros da RP1 se apresentou à 
comunidade pedindo apoio e votos, na eleição 
para o Fórum Regional de Planejamento 01, 
ligado ao Conselho de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (CMDUA), em março de 2018.

Aquele grupo de cidadãos de Porto Alegre 
percebeu que ante uma conjuntura adversa, de 
ataques aos direitos e às conquistas históricas 
precisávamos lutar e construir desde os 
bairros, desde as nossas ruas, comunidades e 
cidade. Foi assim que se organizou essa chapa. 
De composição plural e diversa, formada por 
representantes de movimentos populares, 
coletivos, entidades e acadêmicos de áreas 
afins ao planejamento urbano, a chapa se unia 
em torno de ideias centrais: a defesa do Direito 
à Cidade, à democracia e à participação, à 
inclusão social e ao respeito à diversidade.

Chega de remoções forçadas, ocasionadas 
por “grandes empreendimentos”! Chega de 
destruir nosso meio ambiente em nome de 
um pretenso “desenvolvimento” que nunca 
chega! Chega de definir (e destruir) políticas 
públicas sem dialogar com seus atores e 
usuários. Chega de definir os rumos da cidade 
em gabinetes fechados. Chega de vender 
nossas praças, parques, o mercado público, os 
imóveis públicos municipais. Queremos uma 
cidade participativa, democrática, inclusiva, 
que respeite a todos e todas, valorize todas 
as formas de cultura e debata coletivamente 
a construção de soluções para os nossos 
problemas.

Esse tem sido o espírito desse coletivo, e com 
base nele temos interagido e nos aproximado 
de dezenas de coletivos, movimentos e 
entidades que compartilham das mesmas 
ideias e que atuam e lutam cotidianamente por 
essas causas na RP1 e na cidade.

Somos conscientes de que os bairros que 
formam a RP1 constituem não só o centro 
ampliado da cidade, mas um grande centro 
metropolitano, oferecendo serviços que 
atendem à população de toda a cidade e região 
metropolitana. É a área de maior concentração 
de serviços (públicos e privados), equipamentos, 
infraestrutura, transporte e também de grandes 
parques e áreas verdes. Acreditamos que 

essa área precisa ter mais oportunidades de 
moradia acessível e de promoção pública, 
para que mais pessoas possam ter acesso 
a todos esses serviços. E que esses espaços 
e serviços precisam estar abertos a todes, 
democraticamente. O caminho é o combate 
à especulação imobiliária, aos vazios urbanos 
e aos imóveis públicos e privados ociosos 
ou subutilizados e a construção coletiva e 
democrática de soluções para nossos bairros 
e nossa cidade.

Somos orgulhosos de tudo o que a cidade já 
inventou e praticou em termos de democracia, 
participação e debates públicos sobre outros 
mundos possíveis. Queremos defender esse 
passado, mas também pensar novas formas 
de atualizar esses conceitos e práticas.

Precisamos fazer cumprir a função social 
da cidade e da propriedade em nossa região, 
e tornar nossa cidade novamente um Porto 
Alegre, e um modelo de democracia e inclusão 
para o Brasil o Continente e o mundo. 
Sabemos que essa transformação não vai 
ocorrer se não for a partir de nós, cidadãs e 
cidadãos envolvidos com suas comunidades. 
Vamos construir esse futuro juntes!

Fórum Regional de Planejamento da RP1 – 
2018/2019, novembro de 2019
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O projeto foi elaborado tendo em vista a 
possibilidade de participação das RPs que 
estavam engajadas em realizar seus Fóruns 
Regionais de Planejamento (FRPs). No início 
do projeto foram convidadas aquelas Regiões 
comprometidas com a realização dos Fóruns. 
O projeto foi apresentado aos conselheiros e 
delegados de quatro RPs (1, 2, 4 e 7). No meio 
do processo a RP5 aderiu ao projeto passando a 
realizar seus Fóruns. 

O presente Plano apresenta apenas os resultados 
do processo desenvolvido junto à RP1. 

A seguir é apresentada uma linha do tempo com 
os principais eventos que pautaram o processo de 
elaboração das oficinas e planos. Ela representa 
de maneira sintética o processo desenvolvido 
com todas as RPs envolvidas no projeto, além de 
algumas especificidades referentes ao processo 
da RP1.

A elaboração dos PPARs aconteceu a 
partir da interação da equipe técnica com 
os representantes e moradores das RPs. 
As atividades internas da equipe técnica 
consistiram em reuniões para organização de 
atividades, além de realização de seminários 
sobre teorias de planejamento alternativo e 
análise de planos populares desenvolvidos 
no Brasil e no exterior, desenvolvimento de 
metodologias para oficinas participativas, 
sistematização dos dados e produção de: 
material para oficinas e publicidade, mapas, 
material gráfico para publicação física e digital 
dos Planos. 

Ficou a cargo dos Representantes das RPs 
envolvidas no projeto as seguintes atividades: 

  Divulgação e mobilização da comunidade 
das RPs para a participação nas oficinas;

   Definição da quantidade de oficinas e dos 
locais e horários em que elas aconteceriam.

O fluxo de trabalho durante o processo 
aconteceu conforme o Esquema Y. As oficinas 
participativas foram a principal interface entre 
a equipe técnica e os FRPs, pois são quando 
os seminários de treinamento técnico e o 
compartilhamento do conhecimento popular 
local se encontram, gerando o acúmulo de 
informações sistematizadas no PPAR.

As oficinas foram divididas em quatro tipos: 
(1) Preparatória, (2) Presente, (3) Passado, 
(4) Futuro e (5) Retorno. A metodologia foi 
baseada no método regressivo-progressivo, de 
Henri Lefebvre, autor de O Direito à Cidade. O 
método consiste em olhar para a cidade a partir 
do presente momento, resgatar a memória dos 
processos urbanos do passado e então fazer 
proposições para o futuro. Este método será 
descrito a seguir. Ainda baseado em Lefebvre 
(1991), o PPAR se trata de um contraplano, uma 
vez que não é realizado pelo Estado e também 
se distância da elaboração de um cenário ideal. 

Linha do Tempo - PPAR
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Diagrama de Fluxo de Trabalho
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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OFICINA PREPARATÓRIA (26.11.18) (fonte: Equipe PPAR)

A maioria das oficinas também contou com 
treinamento técnico ou momentos de formação 
sobre variados temas de interesse da Região, 
tais como: o que são Planos de Ação, Projetos 
Especiais, sistema de abastecimento de água, 
processos participativos, modelo espacial do 
atual Plano Diretor, evolução urbana da Região, 
resgate de fotografias históricas e de manchetes 
de jornal (em específico de cada RP), dados do 
IBGE e do Atlas de Desenvolvimento Humano 
(renda, escolaridade etc), aproximação e 
trabalho com mapas.

Cada oficina contribuiu para o acúmulo de 
conhecimento sobre a cidade e sobre a RP. 
As informações foram identificadas em um 
mapa de trabalho de uso coletivo e em mapas 
impressos com tamanho reduzido, além de 
fichas de papel. Em geral, as oficinas seguiram 
a sequência de apresentação, treinamento 
técnico (formação), atividade individual, 
atividade em pequenos grupos, atividade 
coletiva e debate final. 

Na Oficina Preparatória o projeto dos PPRs foi 
apresentado aos conselheiros e delegados das 
RPs 1, 2, 4 e 7. Após a atividade de formação 
sobre a participação popular em Porto Alegre, 
foi desenvolvido um teste da metodologia 
com uma atividade de mapeamento. Nessa 
atividade, os participantes se reuniram em 
grupos conforme as RPs que representavam e 
escolheram cinco temas prioritários para sua 
Região, identificando os principais problemas 
envolvidos e localizando-os em imagens de 
satélite. O principal objetivo dessa primeira 
oficina foi debater os limites e possibilidades 
de um PPAR, aprofundar o relacionamento 
com os Conselheiros e Delegados, debater a 
metodologia a ser trabalhada e ter uma primeira 
aproximação com a percepção da realidade 
urbana para cada RP. No final da oficina, houve 
um momento de apresentação e discussão 
sobre os resultados, e os representantes de 
todos as RPs presentes confirmaram seu 
interesse em participar do projeto. 

Na Oficina do Presente, os participantes foram 
incentivados a traçar um diagnóstico atual 
da área com base em seus conhecimentos 
prévios, em dados socioeconômicos do Atlas 
de Desenvolvimento Humano (apresentados 
em forma de mapa) e em cartões com temas 
urbanos (habitação, meio ambiente, transporte, 
etc.). A atividade foi dividida em cinco 
momentos: 

1) apresentação dos participantes e do projeto; 

2) momento de formação; 

3) identificação de pontos de referência e 
pontos/áreas de conflito na região; 

4) trabalho em pequenos grupos: seleção 
dos temas urbanos prioritários para a região, 
descrição dos pontos positivos e negativos de 
cada tema e identificação da sua localização 
no mapa; 

5) apresentação da atividade anterior ao 
grande grupo. 

LINHA DO TEMPO: PLANO POPULAR DE AÇÃO REGIONAL DA RP1
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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OFICINA DO PRESENTE 1 - RP1 - 21.02.19  (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO PRESENTE - MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

OFICINA DO FUTURO- RP1 (24.08.2019) (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO FUTURO - MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

OFICINA DO PASSADO - RP1 25.05.19 (fonte: Equipe PPAR)
OFICINA DO PASSADO - MATERIAIS (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Simultaneamente, a prática urbana dos 
participantes da oficina na vida cotidiana 
foi elaborada no mapa de trabalho. Cada 
participante identificou seus principais 
deslocamentos no mapa com alfinetes para 
marcar lugares e linhas coloridas para traçar as 
rotas. As adaptações do modelo das oficinas 
são planejadas considerando o tempo de 
duração e o número de participantes em cada 
RP.

A oficina do Passado buscou ativar as 
memórias dos participantes por meio da 
identificação de transformações urbanas e 
demandas históricas, de espaços de dominação 
e de transformação na região.

Após o momento de apresentação, ocorreu 
uma atividade de formação sobre a cronologia 
do planejamento urbano de Porto Alegre, com 
ênfase no atual Plano Diretor e suas implicações 
na região. A seguir, foram apresentadas 
manchetes e fotografias históricas que 
retratam momentos importantes do município. 
Essas apresentações evocaram memórias 
individuais e coletivas dos participantes, que 
foram incentivados a compartilhá-las com o 
grande grupo. 
No terceiro momento, os participantes 
receberam bandeirinhas em que deveriam 
escrever individualmente as principais 

transformações urbanas que ocorreram 
em lugares do seu entorno. Em seguida, 
eles se reuniram em pequenos grupos e 
escolheram alguns dos lugares para descrever 
o processo de transformação em cartões. 
No final, os participantes apresentaram 
seus resultados ao grande grupo, buscando 
explorar as múltiplas dimensões que se 
destacaram em cada transformação, estas 
sendo: imobiliária, arquitetônico-urbanística, 
institucional, financeira, simbólica, escalar, 
política e socioambiental. As bandeirinhas 
com a localização das transformações foram 
adicionadas ao mapa de trabalho.

Nas Oficinas do Futuro, os participantes se 
dividiram em grupos conforme as áreas em que 
residem e definiram temas urbanos prioritários 
para gerar suas propostas de transformação. 
Uma vez estabelecidos os temas de interesse, 
um membro da equipe técnica do PPAR 
atuou como mediador do grupo, resgatando a 
memória das questões tratadas nas oficinas 
anteriores. Um dos participantes do grupo foi 
escolhido como relator, sendo responsável pelo 
registro das propostas em fichas que continham 
os seguintes dados: “o quê?”, “quem?”, “como?” 
e “quando?”. Os grupos também receberam 
bolinhas de isopor para localizar no mapa de 
trabalho as propostas elaboradas. Ao final 

da oficina, os participantes socializaram as 
propostas e debateram com o grande grupo.

A Oficina de Retorno foi pensada como uma 
oportunidade de apresentação do PPAR, 
elaboração das considerações finais e validação 
do documento. Na oficina foi feita uma breve 
apresentação do documento, seguida por uma 
discussão sobre seu conteúdo e processo 
de elaboração. Após organização interna dos 
participantes, foi feita a atualização do PPAR 
de acordo com os apontamentos da RGP1. 
A oficina se deu ainda de modo presencial, 
semanas antes do início da pandemia de 
Covid-19

É importante ressaltar que a frequência 
dos participantes foi variável ao longo do 
processo, de modo que algumas pessoas 
não estiveram presentes em todas as 
oficinas, assim como pessoas novas se 
juntaram ao longo do processo. Por tal 
motivo, destaca-se a importância dos 
registros realizados a cada oficina para 
que a participação de todos fosse levada 
em consideração, do início ao fim de todo 
o processo.
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Nesta parte apresentamos algumas 
características sociodemográficas e territoriais 
da RP1. Porto Alegre teve início na área que 
hoje é chamada de Centro Histórico; foi a partir 
dessa desse local, portanto, que o município 
se desenvolveu. Por tal motivo, em um primeiro 
momento os planos urbanísticos para Porto 
Alegre se concentraram nessa área, sendo 1914 o 
ano em que se pensou pela primeira vez a cidade 
a partir de um instrumento de planejamento 
urbano. Após essa breve contextualização, é 
apresentado de maneira mais detalhada o que foi 
pensado no último Plano Diretor, com destaque 
para a RP1. O material apresentado a seguir foi 
objeto de formação e discussão nas Oficinas do 
Presente e do Passado.

RP1: LOCALIZAÇÃO E BAIRROS
(fonte: PMPA / elaborado pela Equipe PPAR)

Auxiliadora

azenha

bela vista

bom fim

centro histórico

cidade baixa

1
2
3
4
5
6

FARROUPILHA

FLORESTA

INDEPENDÊNCIA

JARDIM BOTÂNICO

MENINO DEUS

MOINHOS DE VENTO

7
8
9
10
11
12

MONT’SERRAT

PETRÓPOLIS

PRAIA DE BELAS

RIO BRANCO

SANTA CECÍLIA

SANTANA

13
14
15
16
17
18
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(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS

FACULDADE DE ARQUITETURA - UFRGS1

SOLAR DO IAB-RS2

KSA ROSA3

DADOS GERAIS
A Região de Gestão do Planejamento 01 
(Centro) é a área de urbanização mais antiga 
de Porto Alegre e ainda hoje concentra 
a maior parte da sua população. É nessa 
região em que se encontram as melhores 
condições de vida do município, com mais 
infraestrutura, equipamentos sociais, áreas 
de lazer, presença de patrimônio cultural, 
de atividades de comércio e serviços, além 
de grandes eixos de mobilidade urbana 
e expressiva valorização do solo. Ela é 
composta por 18 bairros, contando com 
população total de 276.799 habitantes 
(20% da população do município) vivendo 
em uma área de 25,79km², o que faz com 
que seja a região de maior densidade 
demográfica de Porto Alegre. A taxa de 
analfabetismo da sua população é de 0,5%, 
a menor entre as RP, e o rendimento médio 
dos responsáveis por domicílio é de 9,3 
salários mínimos, o maior entre as RP.
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O Plano de Melhoramentos, coordenado pelo 
engenheiro-arquiteto João Moreira Maciel em 
1914, apresentou uma primeira proposta de 
organização da cidade para área localizada 
entre o que hoje se denomina Centro Histórico 
e as imediações do atual Parque Farroupilha 
(conhecido como Parque da Redenção). 
Mediante um conjunto de ações que envolviam 
especialmente a valorização de uma rede viária 
estruturada e uma proposta de saneamento 
urbano, compatíveis com a realidade da época, 
o plano apresentou também uma preocupação 
com a valorização de espaços de referência, 
como o Porto e o Parque da Redenção. Na sua 
essência, ele tinha o desejo de transformar a 
cidade colonial numa cidade moderna.

O Plano Gladosch, desenvolvido entre 1935 e 
1938 pelo arquiteto-urbanista Arnaldo Gladosch, 
conta com uma série de estudos essencialmente 
viários para a área central de Porto Alegre e para a 
região que posteriormente seria denominada 4º 

Distrito. Dentre esses estudos, foram lançadas a 
estrutura de vias perimetrais e a possibilidade de 
criação do Túnel da Conceição. 

Em 1959, a cidade passou a ter seu primeiro 
Plano Diretor sob a forma de lei. Houve avanço 
na definição de zoneamentos para atividades 
urbanas, altura das edificações e demais regras 
para a construção no espaço dos lotes dos 
proprietários urbanos. A abrangência espacial do 
Plano se prolongava desde o Centro Histórico até 
as imediações da Terceira Avenida Perimetral.

Passados alguns anos, a conclusão de estudos 
sobre as expansões urbanas gerou o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 
em 1979. Este plano avançou significativamente 
em relação ao anterior na abrangência de 
suas proposições, incorporando inclusive uma 
proposta de sistema de planejamento como 
parte do documento legal.

Uma perspectiva de projeto de cidade e de 
gestão democrática.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental de Porto Alegre (PDDUA) foi 
aprovado e entrou em vigor em 1999, trazendo 
consigo avanços em diversos aspectos.

Elaborado a partir de um processo de 
discussão sobre a cidade do futuro, esse 
Plano propõe uma cidade que reconhece a 
diversidade e introduz, para além da lógica 
predominante de valorização de um plano 
regulador da propriedade privada, estratégias 
de desenvolvimento urbano. Além disso, ele 
incorpora instrumentos para uma política 
habitacional de interesse social e princípios 
originados do Capítulo da Política Urbana da 
Constituição Federal de 1988. Por meio da 
introdução de novos conteúdos, o PDDUA 
qualifica um sistema de planejamento que 
reforça a necessidade de participação da 
sociedade no processo de planejamento 
urbano e a perspectiva de monitoramento do 
desenvolvimento urbano. Assim, ele fortalece 
uma gestão democrática do planejamento 
urbano, estruturando um sistema de 
planejamento que reconhece um Conselho 
Municipal do Desenvolvimento Urbano 
Ambiental (CMDUA) e Regiões de Gestão do 
Planejamento (RGP, também conhecidas como 
RP) associadas às Regiões do Orçamento 
Participativo, existentes desde 1989. 

Linha do tempo: estudos, projetos e planos para Porto Alegre 
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO AMBIENTAL
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De forma inovadora, o PDDUA introduz as 
estratégias: Estruturação Urbana, Mobilidade 
Urbana, Malha Urbana, Uso do Solo 
Privado, Qualificação Ambiental, Promoção 
Econômica, Produção da Cidade e Sistema 
de Planejamento. Pela primeira vez, um plano 
diretor de Porto Alegre incorpora diretrizes 
espacializadas e programas específicos para o 
tema da economia.

Pensando na produção da cidade, pela 
primeira vez também introduz as bases para 
uma política habitacional de interesse social, 
capaz de destacar a regularização fundiária e a 
produção de novas habitações como conteúdos 
fundamentais. Com vistas à garantia da função 
social da propriedade urbana, são adicionados 
os instrumentos Área Especial de Interesse 
Social e Área Urbana de Ocupação Prioritária. 
Na sua lógica de plano que é processo e que 
também é projeto de cidade, destaca territórios 
específicos da cidade – por exemplo o 4º 
Distrito, a orla do Guaíba e o bairro Lomba do 
Pinheiro – como elementos estruturadores do 
seu modelo espacial e passíveis de projetos 
coordenados pelo Poder Público Municipal.

Em 2010, como conclusão de sua primeira 
Conferência de Avaliação (iniciada em 2003), 
adiciona instrumentos do Estatuto da Cidade 
(2001) e produz sua primeira revisão, atendendo 
a disposições do texto legal do Estatuto.

Passados 20 anos do seu processo de 

aprovação, o PDDUA entra neste momento 
em processo de nova avaliação, conforme 
exigência do Estatuto da Cidade. O momento, 
portanto, é de reunir esforços para que os 
desejos das comunidades possam fazer parte 
das mobilizações que estão se organizando 
para a valorização de uma cidade para todos.

Os mapa das RPs e das Macrozonas ilustram 
a divisão territorial que compõe o sistema de 
planejamento da cidade pensado a partir do 
PDDUA. O esquema abaixo demonstra os 
diferentes níveis e esferas de participação 
prevista na Lei. Já o Modelo Espacial representa 
o projeto de cidade a partir do qual Porto Alegre 
se desenvolveria. Para a área da RP1, o PDDUA 
propôs como elementos estruturadores do 
Modelo Espacial um Corredor de Urbanidade, 
Corredores de Centralidade, Áreas Especiais e 
Áreas miscigenadas.

PDDUA - Mecanismos de Participação 
(fonte: adaptado de Arq. Tereza Albano)

(fonte: PMPA, 2010)

PDDUA - Estratégia de Sistema de Planejamento: 
Regiões de Gestão do Planejamento
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(fonte: PMPA, 2018) (fonte: PMPA, 2008)

PDDUA - Macrozonas PDDUA - Modelo Espacial

A seguir de forma mais detalhada são 
apresentadas as estratégias pensadas para 
a área da RP1 enquanto estratégia de cidade 
global. São identificados importantes conflitos 
na região, como o de acesso à moradia e à cidade 
para as populações em maior vulnerabilidade 
social. As estratégias do PDDUA para a RP1 são 
ilustradas abaixo.

(fonte: PMPA, 2008)

Estratégia de Estruturação Urbana
Programa de Espaços Abertos Programa de Integração Metropolitana

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO COMERCIAL SIGNIFICATIVA

ÁREAS ESPECIAIS DE INTERESSE INSTITUCIONAL
E TERMINAIS DE TRANSBORDO

PARQUES EXISTENTES E POTENCIAIS

BAIRROS DE INTERESSE CULTURAL

PATRIMÔNIO CULTURAL

CORREDORES DE CENTRALIDADE

CENTRO HISTÓRICO

EIXOS DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA

MZ 1 CIDADE RADIOCÊNTRICA

MZ 3 CIDADE XADREZ

MZ 4 CIDADE DA TRANSIÇÃO
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(fonte: PMPA, 1999) (fonte: PMPA, 2010) (fonte: PMPA, 2010)

Estratégia de Qualificação Ambiental
Valorização do Patrimônio Cultural

Estratégia de Qualificação Ambiental
Proteção e Recuperação Ambiental

Estratégia de Mobilidade Urbana

TERMINAL DE ESTACIONAMENTO CENTRO HISTÓRICO RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

ESTACIONAMENTO DISSUASÓRIO ESPAÇOS COM PRÁTICAS SOCIAIS SIGNIFICATIVAS RECUPERAÇÃO DE CORPOS D’ÁGUA

PONTO DE CONEXÃO PONTOS DE EMERGÊNCIA VISUAL

TERMINAL DE RETORNO ORLA

EIXO DE TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO PATRIMÔNIO CULTURAL

EIXO DE TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO PROJETADO BAIRROS DE INTERESSE CULTURAL

EIXO DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE PARQUES EXISTENTES E PROPOSTOS
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(fonte: PMPA, 2010)

(fonte: PMPA, 2010)

Estratégia de Promoção Econômica
Ações Prioritárias

Estratégia de Produção da Cidade
Programa de Projetos Especiais

(fonte: PMPA, 2010)

Estratégia de Produção da Cidade
Programa de Habitação de Interesse Social

(fonte: PMPA, 2010)

USO DO SOLO PRIVADO
UNIDADES E SUBUNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA

CENTRO: programas e ações para revitalização econômica

ÁREA INTENSIVA

AEIS III

AEIS II

AEIS, AEIS I

ESPECIAL: INTER, OLÍMPICO, IGUATEMI, ARADO

REGIME ESPECIAL

19.2 PARQUE NATURAL

17 A I INSTITUCIONAL

16.1 AAC PRED RES

15.1 AIC PRED RES/ 15.2 AIC

7 MISTA 3

5 MISTA 2

3 MISTA 1

1 PRED RESIDENCIAL

PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS

CIDADE CONSOLIDADA: ações prioritárias - abastecimento,
ocupação/renda/consumo para os excluídos,
fomento atividades econômicas

AEIS DE REGULARIZAÇÃO HIS
REDUÇÃO DA SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL /
CIDADE SOCIALMENTE MISCIGENADA

SETOR PRIVADO, SETOR HOTELEIRO, UNIÃO, ESTADO,
MUNICÍPIO, EXÉRCITO: TURISMO/ HABITAÇÃO/ COMÉRCIO/
SERVIÇOS/LAZER

SETOR PRIVADO, UNIÃO, ESTADO, MUNICÍPIO: CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIAL, ESTADUAL E FEDERAL/
PARQUE DE EVENTOS/COMÉRCIO/HABITAÇÃO/
ESPORTES/HOTELARIA/DIVERSÕES/SERVIÇOS/
CULTURA/PROTEÇÃO NATURAL

2

1
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Nesta parte apresentamos um mapa 
introdutório de espaços de conflito e locais de 
referência na RP1. Em seguida, exploramos os 
temas trabalhados na Oficinas do Presente. 
Nessa oficina, a RP1 escolheu tratar dos 
seguintes temas urbanos: HABITAÇÃO, 
EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SANEAMENTO, 
DRENAGEM URBANA E GESTÃO DE 
RESÍDUOS, MEIO AMBIENTE, CULTURA E 
PATRIMÔNIO, ESPORTE E LAZER, MOBILIDADE 
URBANA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNERO e 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Para cada um desses temas, é apresentado 
o diagnóstico elaborado pelos participantes 
e um mapa temático que agrega a leitura 
técnica à leitura comunitária. A leitura técnica é 
representada pelos dados oficiais da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre (PMPA), disponíveis 

“Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

Oficina do Presente (fonte: Equipe PPAR)

Oficina do Presente (fonte: Equipe PPAR)

através das bases do DATAPOA e do OBSERVA 
POA. Já a leitura comunitária localiza no 
território os pontos positivos e negativos 
relativos ao tema em questão.

Ao final, apresentamos uma tabela que resume 
os elementos trazidos pelos participantes nas 
oficinas temáticas do PRESENTE.
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Na temática do Presente partimos de uma 
identificação no território de pontos de 
referência, tais como: equipamentos, espaços 
públicos, pontos comerciais e demais aspectos 
que caracterizam o território da RP1. O mapa 
a seguir apresenta os pontos de referência 
identificados pelos participantes na Oficina do 
Presente. 

Oficina do Presente - Pontos de Referência
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

RP1

PRAÇAS E PARQUES
VIAS PRINCIPAIS

VEGETAÇÃO

Oficina do Presente - Pontos de Referência
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Oficina do Presente - Pontos de Referência
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

OFICINA DO PRESENTE

CONFLITOS
PONTOS DE REFERÊNCIAS

7

11

25

14

23 4 26

33

10

32

22

1720
27

3134

1

8

9

5

3

6

19
28

30

29

24
13

16

12

15

18

21

2

36

37

35

1Km N



23

Os pontos de referência inserem-se em diferentes 
temáticas urbanas. O setor mais destacado foi o 
de Economia e Comércio, seguido de Mobilidade 
e Cultura e Patrimônio. O gráfico a seguir 
demonstra as diferentes ocorrências de registro 
das temáticas.

Pontos de Referência e Pontos de Conflito por Temática Urbana
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

PONTOS DE REFERÊNCIA

PONTOS DE conflito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bairro Cidade Baixa

Bar Opinião

Bares

Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre (CMPA)

Casa dos Conselhos Municipais de Porto Alegre

Churrascaria Barranco

Comércio na Av. Getúlio Vargas

Diretório Central de Estudantes da UFRGS (DCE UFRGS)

Esquina Democrática

Esquina R. General Lima e Silva e Av. Loureiro da Silva

Estádio Beira-Rio

Feira Modelo da R. General João Telles

Feira orgânica (Feira Ecológica do Bom Fim)

Foro Central de Porto Alegre

General João Telles

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)

Lancheria do Parque

Largo Zumbi dos Palmares, Feira Modelo da Epatur

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Mercado Público de Porto Alegre

Ocupação

Ônibus, Centro

Orla (Parque Moacyr Scliar)

Parque Farroupilha (Parque da Redenção)

Parque Marinha do Brasil

Ponte de Pedra (Ponte dos Açorianos)

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA)

R. da República

R. General Lima e Silva

Supermercado Zaffari R. General Lima e Silva

Trensurb, Estação Mercado

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Viaduto Otávio Rocha

34

35

36

37

Inundação, Água

Locais de conflito

Residência, Lazer

Vazio habitacional
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O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas e 
negativas no que diz respeito à temática da Habitação. Localiza, 
também, as ocupações, a presença de vilas já assentadas no local 
e também os quilombos existentes na região. Destacamos que por 
meio dos dados oficiais, apenas os quilombos e pequenos focos de 
habitação informal são mapeados para a RP1. A Vila Chocolatão 
já foi reassentada em um terreno na divisa de Porto Alegre com o 
Município de Viamão.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Foi mencionado que a iniciativa de “ocupar o espaço como 
uma expressão legítima do direito à cidade” é um aspecto 
positivo existente na região, assim como, ocupar espaços 
desocupados ou ociosos. Nesse sentido, foi citado o exemplo 
da Ocupação Baronesa. Esta está localizada no mapa ao lado 
na Rua Baronesa do Gravataí, local originário da ocupação 
tendo sido demolido após reintegração de posse em julho de 
2019. Após este evento a ocupação migrou para a Travessa 
Comendador Batista. 

Como ponto negativo foi levantada a  problematização que 
leva a ideia de “invasão” e a criminalização das ocupações 
foram citadas como situações negativas.

Foram apontados aspectos negativos como a falta de 
moradia, falta de regularização fundiária e falta de políticas 
públicas para atender a demanda, ao mesmo tempo em que 
há multiplicação de espaços vazios e imóveis desocupados, 
com ameaça ao direito à moradia e à cidade. A falta de 
articulação entre movimentos sociais, falta de articulação 
comunitária e a exploração por grandes empreendedores 
também foram apontadas como questões negativas.

Oficina do Presente - Habitação
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

HABITAÇÃO

A gente vê como aspecto positivo o crescimento da luta pelo direito à 
moradia, e aí citando: Utopia e Luta, a 20 de Novembro e todo o movimento 
de regularização fundiária no entorno, a Vila dos Papeleiros, a Princesa 
Isabel, Condomínio dos Anjos na [Av.] Ipiranga. Então é todo o movimento 
e inclui o Orçamento Participativo, que tem como prioridade a habitação. 
E nós temos mais de 17 mil [unidades habitacionais] na região central - 
a Lupicínio Rodrigues, a Planetário -, que são formas de urbanização 
através da luta.
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Foi lembrado como ponto positivo a presença 
de instituições federais de educação, como 
a Universidade Federal do Rio Grande Sul 
(UFRGS), o Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul (IFRS) e a Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). O 
movimento estudantil também foi citado como 
positivo, assim como os projetos de extensão 
da UFRGS e os Cursinhos de Educação Popular 
oferecidos na região. 

Ainda foi apontado como aspecto positivo 
a concentração de escolas tradicionais. 
Já a precarização das escolas públicas foi 
considerada um problema, sendo destacado o 
caso do Instituto de Educação General Flores 
da Cunha, que após ser transferido de local 
perdeu muitos alunos em função da falta de 
espaço e de acessibilidade. Também foram 
considerados negativos a existência de pontos 
de exclusão do serviço público em “regiões 
populares inseridas em bairros elitizados” e 
os contrastes e conflitos sociais entre escolas 
públicas e privadas.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Educação. 
Em preto e cinza estão localizadas as creches, pré-escolas, 
equipamentos de ensino fundamental, médio e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), segundo dados oficiais da PMPA. Note 
que o mapa mostra apenas a localização das escolas; não é 
fornecido o número de vagas oferecidas para equipamento de 
educação.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Educação
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foram apresentadas questões negativas como 
a falta de segurança em espaços com pouco 
fluxo de pessoas, como o interior dos bairros, 
túneis e viadutos. Foram citados como locais 
de insegurança o viaduto Imperatriz Leopoldina 
(Av. João Pessoa), o Parque da Redenção, o 
Centro Popular de Compras de Porto Alegre - 
Pop Center (conhecido como Camelódromo) 
e a esquina da Av. Salgado Filho com a Av. 
Borges de Medeiros. Também foi lembrado o 
problema de falta de integração e insegurança 
no Campus Saúde da UFRGS. Os vazios 
urbanos da região foram citados como zonas 
de insegurança para as mulheres.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações negativas 
no que diz respeito à temática da Segurança. Para o tema, 
nenhum ponto positivo foi destacado. Os outros símbolos no 
mapa destacam as ocorrências oficias registradas pela Defesa 
Civil e a localização de delegacias na RP1. 

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Segurança
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foram identificados problemas de saneamento 
básico no Centro por causa da densificação 
populacional e da falta de renovação da 
infraestrutura. Em relação à drenagem pluvial, 
há ocorrência de alagamentos na região e 
problemas no Parque da Redenção. Além 
disso, identificou-se que em alguns pontos 
do bairro Cidade Baixa o esgoto cloacal foi 
desviado para a rede de coleta pluvial. A falta de 
campanhas de conscientização para melhorar 
a coleta de lixo, de uma “política de reciclagem 
mais realista” e de iniciativas inovadoras foram 
identificadas como aspectos negativos.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática de Saneamento e 
Coleta de lixo. Para esta temática, nenhum destaque positivo 
foi dado. Em preto e cinza, as leituras técnicas da PMPA 
referente aos pontos e trechos de alagamentos na RP1.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Saneamento, drenagem e gestão de resíduos
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foram citados como locais positivos os morros 
Ricaldone e Santa Tereza. Além disso, foram 
considerados lugares com potencial para 
qualificação do ambiente natural a Orla do 
Guaíba e o Jardim Botânico. Este foi lembrado 
como um espaço que está sofrendo ameaças 
devido à extinção da Fundação Zoobotânica do 
Rio Grande do Sul (FZB) e à possibilidade de 
construção de um empreendimento privado no 
local.

Foram apontados aspectos negativos como a 
poluição sonora, visual e do ar e a necessidade 
de manejo da arborização*, que está 
envelhecida.

*As árvores plantadas pela PMPA são produzidas no Viveiro 
Municipal. Atualmente, o descaso com o Viveiro é caso de 
justiça.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática do Meio Ambiente. 
Embora tenham sido destacados elementos positivos no 
mapa, foi apontada a problematização do descaso com a 
manutenção das árvores em toda a região. 
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MEIO AMBIENTE

Oficina do Presente - Meio Ambiente
(fonte: elaborado Equipe PPAR)

A

B

D

C

1km N

LEITURA TÉCNICA
RP1

PRAÇAS E PARQUES

ÁGUA

VIAS PRINCIPAIS

VEGETAÇÃO
ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP)

LEITURA COMUNITÁRIA

MORRO RICALDONE (+)

JARDIM BOTÂNICO (+)

MORRO SANTA TEREZA (+)

ORLA DO GUAÍBA (+)

A

B

C

D

A

B

D

C

1km N

LEITURA TÉCNICA
RP1

PRAÇAS E PARQUES

ÁGUA

VIAS PRINCIPAIS

VEGETAÇÃO
ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP)

LEITURA COMUNITÁRIA

MORRO RICALDONE (+)

JARDIM BOTÂNICO (+)

MORRO SANTA TEREZA (+)

ORLA DO GUAÍBA (+)

A

B

C

D



29

O Mapa ao lado mostra a localização de situações e de lugares 
que dizem respeito à temática de Cultura e Patrimônio. 
Destaca-se a localização de situações positivas e negativas 
no Centro Histórico.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Foi apresentada como positiva a presença de espaços 
culturais e de patrimônio histórico, tanto públicos quanto 
privados, que devem ser valorizados. Dentre os locais 
citados, sete estão localizados no Centro Histórico: Cais 
Mauá (também conhecido como Cais do Porto), Praça da 
Alfândega, Viaduto Otávio Rocha, Igreja Nossa Senhora das 
Dores, Casa de Cultura Mário Quintana, Biblioteca Pública 
Municipal e Usina do Gasômetro. Também foram citados 
outros locais da região: Atelier Livre, Ginásio Municipal 
Osmar Fortes Barcellos (Ginásio Tesourinha), Anfiteatro 
Pôr-do-Sol, Hidráulica Moinhos de Vento e R. Gonçalo de 
Carvalho (túnel verde de árvores Tipuana). Outros locais da 
região também foram lembrados:

“Espaços potenciais para presença de urbanidades: a gente 
valoriza a Redenção, a Cidade Baixa, a Orla, o 4º Distrito, 
que são espaços que estão aí na discussão há 20, 30 anos 
(...) temos que olhar isso enquanto projeto de cidade.”

Considerou-se negativa a falta de reconhecimento de 
locais de interesse cultural material e imaterial, a falta de 
debates com participação social sobre o que é patrimônio 
cultural na região e a fragilidade das políticas públicas para 
a temática. Nesse sentido, foi apontado que embora haja 
instrumentos do PDDUA que levem em consideração o 
patrimônio, na prática não há efetividade.

Também foram lembrados como aspectos negativos o 
desrespeito à identidade do bairro enquanto memória e a 
falta de valorização dos espaços públicos como espaços 
da população. Criticou-se a poluição visual, que é muito 
presente na região central, e que não tem nenhum controle.

Oficina do Presente - Cultura e Patrimônio
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas e 
negativas no que diz respeito à temática de esporte e lazer em 
espaços públicos.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

A região possui os maiores e principais espaços públicos da 
cidade. Nesse sentido, foi considerado positivo o espaço público 
vivo dos bairros Bom Fim, Cidade Baixa e Centro Histórico; por 
outro lado, é negativa a baixa vitalidade em bairros residenciais, 
como o Petrópolis e o Jardim Botânico. O grande o número 
de feiras, considerados importantes espaços de convívio, foi 
considerado positivo.

Foram lembrados como positivos os locais de shows abertos, 
como o Anfiteatro Pôr-do-Sol, o Parque Moinhos de Vento 
(conhecido como Parcão) e o Parque da Redenção, e os locais 
fechados, como casas noturnas, o Estádio Beira-Rio e o Auditório 
Araújo Viana. Também foram citadas como positivas as estruturas 
públicas de esporte e lazer, como a orla, o Parque da Redenção, 
o Parcão, o Parque Marinha do Brasil, a Praça da Encol, o Jardim 
Botânico, o Ginásio Tesourinha e o Estádio Beira-Rio.

Foi apontada como negativa a falta de disponibilidade de locais 
com esportes monitorados para a população (principalmente 
idosos e jovens) e a desativação do Centro Estadual de 
Treinamento Esportivo (CETE), espaço que oferecia esse serviço 
para uma vasta população. Além disso, embora a melhoria da 
iluminação dos parques seja considerada positiva, a precariedade 
da iluminação nas ruas é apontada como um problema. De 
modo geral, são consideradas negativas a situação de abandono, 
precariedade e falta de investimento e manutenção nos espaços 
públicos, bem como as ameaças de privatizá-los e cercá-los.

[o Parque da] Redenção tem hoje uma rede de lazer e mais 
esporte que o [Ginásio] Tesourinha. Além de esportes em que 
a gente usa o pé e a mão, monitorados, com professores (...)... 
Além disso, nós temos outros esportes em que a gente usa a 
cabeça, como o golfe, o xadrez e outras coisas mais.

Nós temos uma grande concentração de espaços que estão 
ali como eram há 70 anos atrás, sem nenhum investimento e 
precarizando.

Oficina do Presente - Esporte e Lazer
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Foi considerado positivo que a região possua 
a maior presença de pedestres e o maior 
atendimento por ônibus e serviços alternativos, 
como BikePoa e patinetes. Também foi 
citado que a região tem a maior extensão e 
concentração de ciclovias e ciclofaixas; mesmo 
assim, ressalta-se que muitas ainda não foram 
feitas e que é necessário criar conexões entre 
elas. Estas situações são localizadas no mapa 
a partir do ícone          .

A saturação dos ônibus e o atendimento 
deficitário nos bairros limítrofes foram citados 
como negativos, assim como a baixa qualidade 
dos espaços para pedestres e pessoas com 
deficiência, idosos e pessoas com carrinhos. 
Também foi considerada negativa a priorização 
do transporte individual e a saturação de 
automóveis particulares, que necessitam de 
mais vagas e edifícios de estacionamento. 
Estas situações são localizadas no mapa a 
partir do ícone         .

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Mobilidade 
Urbana. É possível perceber mais aspectos positivos na área 
central e a concentração de aspectos negativos em bairros 
como Mon’t Serrat, Bela Vista, Rio Branco e Petrópolis. O 
Mapa destaca também a localização dos principais terminais 
de diferentes modais de transporte.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Mobilidade e Transporte
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Oficina do Presente - Assistência Social
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

ASSISTÊNCIA Social

Foi lembrada como positiva a articulação da sociedade 
civil para distribuição de alimentos à população em 
situação de rua. Esta e outras questões positivas são 
localizadas no mapa a partir do ícone          .

Foi exposta como negativa a situação de negligência do 
Estado e Município em relação às pessoas mais carentes, 
com falta de políticas públicas e principalmente de 
ações. Esta e outras questões positivas são localizadas 
no mapa a partir do ícone         .

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas e 
negativas no que diz respeito à temática da Assistência Social. 
Em preto está representada a localização dos equipamentos 
de assistência social da PMPA, porém não há informação do 
tipo de serviço prestado nem da sua capacidade.
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Foram citadas como iniciativas positivas o 
movimentos feministas e as ações de luta e 
resistência das mulheres, lembrando o Parque 
da Redenção como um espaço histórico 
de mobilização. É considerada positiva a 
Ocupação Mirabal, que acolhe mulheres 
vítimas de violência doméstica; essa ocupação 
originalmente se localizava na RP1, mas  
atualmente está no bairro São João, ou seja, 
em outra região de gestão do planejamento. 

As questões negativas estão relacionadas à 
falta de creches públicas, à ausência de debates 
de gênero e emancipação das mulheres em 
bairros nobres, aos casos de machismo e 
assédio nas festas do bairro Cidade Baixa, à 
zona de prostituição e exploração sexual no 
bairro Floresta e Av. Farrapos. Os vazios urbanos 
foram citadas como zonas de insegurança para 
as mulheres.

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática de Gênero. Está 
localizada a única delegacia da mulher na região, e há 
destaque para alguns lugares citados pelos participantes. 

LEITURA TÉCNICA

LEITURA COMUNITÁRIA 

Oficina do Presente - Gênero
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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O engajamento da população em causas 
sociais, a alta participação e o movimento 
estudantil foram citados como aspectos 
positivos. Foi ressaltada a existência de grande 
número de movimentos sociais na região, tais 
como o movimento de luta pela moradia, de 
ocupação do espaço público, o quilombola, o 
negro, o de mulheres, o LGBTs,  o de sindicatos, 
etc. Esta e outras questões positivas são 
localizadas no mapa a partir do ícone         .

Foi considerada negativa a falta de políticas 
públicas e de interlocução com a Prefeitura e 
outros atores, além da falta de espaços com 
infraestrutura para acolher os movimentos, que 
sofrem criminalização. Esta e outras questões 
positivas são localizadas no mapa a partir do 
ícone         .

O Mapa ao lado mostra a localização de situações positivas 
e negativas no que diz respeito à temática da Mobilização 
Social. A PMPA não tem dados oficiais sobre este tema.
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Oficina do Presente - Cultura e Patrimônio
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Nesta parte apresentamos os resultados da 
Oficina do PASSADO, em que os participantes 
destacaram lugares que foram transformados 
de maneira positiva ou negativa ao longo da 
história, ou transformações desejadas que 
nunca aconteceram. 

Na sequência, apresentamos a memória 
dos participantes para os processos de 
transformações de alguns desses lugares. 
Sempre que possível, tais lugares foram 
relacionados com os temas explorados na 
Oficina do PRESENTE.

Por fim, apresentamos um quadro resumo da 
Oficina do Passado.

Oficina do Passado (08.04.19) (fonte: Equipe PPAR) “Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)



40

1Km N

Oficina do Passdo - Danos, melhorias e desejos.
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Os Lugares do Passado foram identificados 
pelos participantes da Oficina do Passado. 
São áreas, espaços públicos e edificações 
considerados importantes na história da 
RP1, sendo referências significativas para a 
comunidade local. O mapa a seguir mostra a 
localização desses lugares, diferenciando os 
espaços em que ocorreram transformações 
negativas e positivas; também estão 
representados os lugares que os participantes 
desejam que melhorem.

Oficina do Passado - Lugares do Passado
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)

1Km N

Oficina do Passdo - Danos, melhorias e desejos.
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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Os aspectos mais mencionados são transformações positivas e 
negativas que se relacionam com a temática de Cultura e Patrimônio 
foram aqueles mais mencionados. Em seguida, teve destaque a 
temática de Habitação, em que danos e desejos obtiveram resultados 
similares, e a temática de Mobilidade, em que prevaleceram os danos.

Lugares do Passado - Danos, Melhorias e Desejos por Temática Urbana
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)



42

Relatos e comentários sobre Lugares do Passado, destacando-se os principais 
aspectos e temáticas urbanas citados na Oficina do Passado.

Sobre o Cais Mauá foi relatado, como aspecto 
negativo, o fato de não ter havido uma 
discussão com a região sobre o projeto*, 
que ainda assim é tido como um exemplo de 
política urbana. O acesso das comunidades 
populares ao local, assim como à orla, está 
sendo cada vez mais dificultado devido à 
especulação. Considera-se que a recuperação 
dos armazéns e o desenvolvimento de uma 
atividade econômica no local seria o suficiente 

Em relação à Casa de Cultura Mario Quintana, 
foram apontados como pontos positivos a 
obra de restauração e o fato de ser um grande 
símbolo da cidade de Porto Alegre. 

*Projeto de revitalização do Cais Mauá, que esteve 
em vigor entre os anos de 2010 e 2019, mas nunca foi 
construído pela concessionária responsável pela parceria 
público-privada. Em 2019, o governador Eduardo Leite 
rompeu ocontrato. O Cais Mauá segue fechado para a 
população desde 2010, e atualmente não há nenhuma 
proposta para o  local.  
** O trecho da Orla do Guaíba compreendido entre a 
Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias foi reformado 
recentemente e passou a ser chamado Parque Moacyr 
Scliar. Atualmente, o trecho entre a Rótula das Cuias e o 
Estádio Beira-Rio está em obras de reformulação. 

A Casa de Cultura Mario Quintana, ela é um símbolo.
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para o local. Além disso, foi demonstrada 
insatisfação com o muro da Mauá, cuja função 
poderia ser resolvida de uma maneira menos 
agressiva. Levantou-se o fato de que muitas 
vezes as soluções dadas pelo Poder Público 
são desastrosas. 

Como aspecto positivo, foi apontada a 
ocupação pelo Movimento da Defesa Pública 
da Alegria, que aconteceu no                 Cais Mauá 
entre 2013 e 2014, e a criação do Movimento 
Cais Mauá de Todos, que está pautando a 
questão na mídia  e impedindo a construção de 
um shopping, que até hoje não foi edificado. 

Cais do Porto dec.1960 - Fotos Antigas RS_Domínio Público. 
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Um exemplo de abandono, é a Praça 
Garibaldi.  

A praça da Alfândega, que para mim é 
emblemática, porque se circulava em 
torno da praça, e ali tem o que vamos 
dizer, a preservação do patrimônio 
mais importante que Porto Alegre 
tem culturalmente, tá ali em torno 
daquela praça. A gente não pode 
perder de vista. 

O Mercado Público enquanto símbolo para a 
cidade foi apontado como positivo. Ele está 
relacionado a uma série de memórias, como 
a de destruição da Estação Ildefonso Pinto, 
que era uma grande obra de arquitetura com 
uma bela praça, para a realização de uma obra 
“horrorosa” onde atualmente estacionam os 
ônibus Jardim Ipê e Bom Jesus. Os participantes 
também se recordaram da recente obra de 
restauração do mercado e burocratização para 
utilização de espaços públicos para realização 
de atividades.  

Quanto à Praça da Alfândega, foi colocado 
como um aspecto positivo sua restauração e 
reforma.

Tu tem que colocar um banheiro público ali, mesmo 
que tu não vá usar. A taxa é de R$800 reais, para uma 
atividade no espaço público. Ali no Glênio Peres, que a 
gente desenvolvia a feira da economia solidária, feira da 
diversidade, tá proibido. Nem pode entrar na agenda. O 
mercado público também tinha, mas não se tem mais.

Além da perda de equipamentos culturais, no caso edifícios, 
também há a perda da chance de ocupar os espaços públicos. 
Atividades cultuais, seja feira, etc. […]. Agora está cerceada essa 
situação, tem que pagar taxas altíssimas para atividades que 
podiam ocorrer antes com maior facilidade, agora tem uma 
dificuldade maior.

Centro dec.1940 -  Fotos Antigas RS_Domínio Público

Porto Alegre Praça Garibaldi 1920 - Fotos Antigas RS_Domínio Público 

Av. Sepúlveda dec.1930_Praça Alfândega - Fotos Antigas RS_Domínio Público
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O Viaduto Otávio Rocha, concluído na década 
de 1930, foi apontado como um exemplo 
de patrimônio da cidade. No entanto, não é 
demonstrada nenhuma preocupação do Poder 
Público com          sua restauração, que não    
aconteceu pois não há implementação do 
projeto que está pronto, com determinação do 
valor a    ser destinado à obra. 

A Usina do Gasômetro é um centro histórico e 
cultural atualmente vazio, sem uso público nem 
comunitário.  Ao lado da edificação, há uma 
área utilizada pelo Departamento Municipal de 
Limpeza Urbana (DMLU), que poderia ser de uso 
dos recicladores para triagem e  recolhimento 
de resíduos.  

Foi apontado que a Rua da Praia (R. dos 
Andradas) foi vilipendiada e destruída. Foi 
manifestado o medo dos projetos que estão 
por vir e que podem destruir esse espaço 
da cidade. Ressaltou-se que ela não perdeu 
totalmente seu encanto, que se mantém no 
trecho que tem início na R. Caldas Júnior e se 
estende até a Usina do Gasômetro.

Tá virando que nem o 4º distrito, que nem a Voluntários da 
Pátria, simplesmente... Por falta do que? Por falta de uma 
política de intervenção do próprio poder público, aquilo 
ali vê a cidade se exaurir em si mesma, porque [...] fruto 
da política que a gente tem neoliberal né. Que deixa pra 
iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não vai. Ela só 
vai ali aplicar naquilo que para ela é viável financeiramente, 
se não é viável financeiramente, deixa morrer.

Centro, Av Borges de Medeiros, R Fernando Machado, 1940-50
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78.VIADUTO OTÁVIO ROCHA

Como é um espaço que tá em reforma, que é um espaço 
que a gente tinha quase como um espaço público nos-
so, a gente tinha acesso pela prefeitura… E depois não 
era mais, e aí foi fechado e a gente fica pensando como 
voltar a ser. Que a sala Elis Regina os grupos de teatro 
podiam usar pra fazer intervenção, a feira Latino Ame-
ricana, que é uma grande feira mundial, acontecia ali. 
Isso gerava desenvolvimento, agregava os grupos de 
economia solidária que se encontravam ali, pegavam as 
datas comemorativas pra poder ir lá e comercializar. Do 
lado da Usina a gente tem um espaço que é um espaço 
que foi ocupado, que é o Museu do Papel né, é um espa-
ço que também tinha uma intervenção meio cultural 
[...]. É um espaço do DMLU, e não se pensa os resíduos, 

não se pensa a educação ambiental [...]. Da Usina, da Orla, 
da Redenção, dos parques todos, eles têm uma demanda 
de evento, mas não tem uma organização para gestão 
dos resíduos. Que a Usina lá podia ter um espaço, do lado 
onde já é uma área do DMLU, para se trabalhar educação 
ambiental e que os catadores tenham o espaço. Os gal-
pões, pros indivíduos estarem lá quando forem montados, 
assim como os pescadores tinham na época da piracema 
um recurso, uma ajuda de custo, que eles pudessem estar 
lá, pra que eles também pudessem sair do ciclo dos atra-
vessadores e eles conseguirem vender seus materiais para 
as fábricas e de fato conseguirem sobreviver e não serem 
explorados.
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Com relação ao Teatro de Câmara Túlio Piva, 
foi levantada a questão do sucateamento 
dos equipamentos culturais em geral, e o mal 
cuidado por parte dos agentes públicos. Além 
da iminência de transferência para a iniciativa 
privada.

Sobre o Tesourinha foi apontado a falta de 
adequação desse equipamento público.

O Parque da Redenção, Parque Farroupilha, foi 
citado como um espaço público de referência 
na cidade de Porto Alegre.

Sobre o Cine Marrocos foi apontado o fato de 
que era um exemplo de cultura descentralizada 
e que contribuía para que as pessoas pudessem 
se conectar entre si, porém foi destruído e 
transformado em estacionamento, sem que 
houvesse participação da comunidade em 
discussões sobre o tema. Foi citado também, 
que em Porto Alegre não sobrou um único 
cinema de rua, sendo o último a ser fechado 
o Cine Vitória, e como a questão econômica 
relacionada ao discurso de “desenvolvimento” 
sufoca as relações interpessoais e tornam as 
pessoas ainda mais individualistas.

O Cine Marrocos, na Getúlio Vargas, ele 
tem uma relação histórica tremenda, 
porque ali naquela época as comunidades, 
principalmente as de bairro, era a única 
diversão que tinha no bairro. Então tu ia 
nas matinês naquele bairro, nos cinemas 
de bairro tu te reunia, fazia essa interação.

Parque Farroupilha, 3º quartel d sec. XX- década de 60 - papel, 30x40 cm
sem assinatura - procedência desconhecida.

A gente identificou ali a questão do equipamento públi-
co cultural. A gente pegou cidade baixa, todo esse perfil 
cultural, manifestações que estão pulsantes ali. Mas de 
novo a estratégia nociva da questão capitalista da cons-
trução civil, já tá influenciando setores da administra-
ção pública e caindo no esquecimento, como é o caso 
do Teatro de Câmara Túlio Piva, que tá indo já pra 5 
anos de fechamento e de abandono. Quem circula pela 
obra cultural sabe que é uma obra de menos de 20 mil, 
porque ele já se encontrava muito bem, teve uma ques-
tão ali, mas de novo: poderia ter sido solucionado com 
manutenção. Ao que tudo indica é aquela tática: ficar 
depredado, colocar a opinião pública contra, e vender. 

77. TESOURINHA
(Ginásio Mun. Osmar Fortes Barcellos)
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A Cidade Baixa, como um todo, e mais 
especificamente a Rua João Alfredo esquina 
com a Rua da República, foram citados como 
locais importantes de identidade cultural e 
diversão, tendo em vista que é onde começou o 
carnaval de Porto Alegre. Contudo, também foi 
levantada a questão da expulsão da negritude 
da região e a burocratização da utilização dos 
espaços públicos para essas manifestações 
culturais.

Com relação ao tema Transporte Coletivo, foi 
levantado que o aumento da insegurança na 
cidade associado à má qualidade do serviço 
de transporte público coletivo e ao surgimento 
do Uber conduziu a uma situação em que 
há menos pessoas caminhando nas ruas e 
utilizando o transporte público. 

No que diz respeito a Trensurb, foi demonstrada 
insatisfação com a sua implementação no 
trecho da região Centro Histórico. 

Foi demonstrada insatisfação em relação à 
atual localização da Estação Rodoviária de 
Porto Alegre, que não é mais considerada 
viável. O Poder Público não confere atenção à 
situação, embora pudesse intervir e repensar 
uma localização possivelmente próxima ao 
Aeroporto. 

Tem a questão cultural nossa, principalmente  da 
negritude que tá sendo expulsa aqui da região centro, 
mesmo sendo berço... A questão ali da cidade baixa né, 
das manifestações populares… Começou com a retirada 
do Carnaval da região lá pro Porto Seco [...] Então tem 
essas questões aí, formas de políticas para nos afastar, 
por exemplo, alguém citou aqui que eles cobram uma 
taxa, eles cobram uma taxa do lixo pra ti fazer evento, 
eles cobram ambulância, tu tem que ter segurança... 
Tem que ter dinheiro pra fazer isso. Não existe mais 
aquela manifestação popular espontânea, de grupos 
que se criavam antes.

Daí a gente reivindica usar a orla, 
mas o permissionário não deixa. 
Agora os blocos começaram a ter 
força, esperamos que possamos 
unir os blocos para haver uma 
maneira de caminhar juntos 
- para fazer essa luta pela 
permanência da cultura, que é 
o que nos resta hoje. Os campos 
de futebol nossos sumiram - 
secretaria do esporte sumiu. 
Questão da cultura e esporte 
para os jovens. 
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Com relação a região dos bairros Centro 
Histórico, Floresta, Av. Farrapos, Av. 
Cristóvão Colombo e R. Voluntários da 
Pátria foi apontado o crescente fenômeno 
de prédios vazios, fechados e sem uso, 
devido à especulação imobiliária. Além de ser 
levantada a questão do potencial dessa área 
para projetos de habitação social, devido a 
densidade, localização acessível e abundância 
de infraestrutura. Também foi colocada como 
uma transformação recente, a proliferação 
de prédios comerciais no bairro Floresta, 
estranhamente, levando em consideração de 
que é um momento de especulação imobiliária 
e a maioria dos prédios dessa região estão 
vazios ou para alugar, não se tendo alta 
demanda para comércio. Sendo assim, a vinda 
desses empreendimentos poderia ocasionar 
um fenômeno de gentrificação na região, com 
os aumentos nos aluguéis. 

Com relação a esses bairros foi apresentado 
o fato da rearticulação das associações 
de moradores, de uns 10 anos para cá, que 
tem batalhado contra algumas questões 
relacionadas a especulação imobiliária. Tendo 
em vista sua população mais idosa, em torno 
de 60-70 anos, que está preocupada com a 
renovação do movimento

Quanto ao bairro Santana foi relatada a não 
instalação do centro cultural comunitário, 
tendo-se assim a perda da memória histórica 
dos artistas da região, como o Brilhante e 
grupos de teatro, que por não terem onde ficar 

Porto-Alegre-Congestionamento-Av-Farraposacervo
Ricardo-Reischak-11-03-1976_Prati.com.br

Coleção Dr. João Pinto Ribeiro Netto - Moinhos de Vento, década 20_30. Papel - sem 
assinatura - doação Condessa Gisella Bastian Pinto Ribeiro, 2006

Outra coisa que a gente notou é que tá crescendo o 
número de prédios vazios, principalmente na região 
aqui: Farrapos, Voluntários da Pátria, bairro Floresta, 
Cristóvão Colombo. Agora também vindo pra cá cada 
vez mais. Então são prédios que estão abandonados, 
vazios, ociosos e que eles estão fechando com tapume, 
fechando com tijolo, botam placa de aluga-se para 
mostrar que eles estão monitorando aquilo, quando na 
verdade tá tudo guardadinho. Então em conjunto com 
esse fenômeno dos prédios que já estão trintando, ou 
seja, eles já tão tentando administrar a sua forma né, que 
é uma forma assim que é sempre de longo prazo né, eles 
pensam lá na frente. Sendo que essa área aqui, o centro, é 
muito denso, mas essa área aqui (se referindo a Farrapos) 
tem muita vocação de habitação popular e é próximo da 
cidade para poder acessar. 

se desarticularam e estão buscando novas 
alternativas. Foi citado que locais como esse, 
públicos, fazem muita falta à região como 
alternativa aos centros privados que funcionam 
como empreendimento cultural.
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Como negativo foi apontada a expulsão de 
moradores da antiga Ilhota, para o Bairro 
Restinga. Foi apontado como um ponto 
positivo a política habitacional no período da 
Administração Popular, com as tentativas de 
permanência das vilas no local, através de 
alguns empreendimentos habitacionais que 
priorizaram a manutenção das pessoas onde 
elas residem, como os empreendimentos 
citados no título acima. Atualmente a política 
habitacional é composta por um lado de 
processo de expulsão das pessoas dos 
centros urbanos com os empreendimentos 
do Minha Casa Minha Vida, que as transferem 
para zonas isoladas da cidade. Além disso, foi 
citado também as condições dos morros de 
Porto Alegre, onde apenas um tem ocupação 
regular, o Morro São Caetano e todos os 
outros possuem ocupações irregulares e a 
regularização fundiária não funciona.

Com relação a Vila Chocolatão foi apontado que 
poderia ter sido demarcada como área de interesse 
social para serem construídas casas populares, 
porém tornou-se uma zona administrativa, onde 
atualmente é apenas estacionamentos. Contam que 
inicialmente a comunidade não seria realocada, e 
isso só aconteceu por desejo de um magistrado em 
específico. 

Por fim, o que nós achamos positivo no centro é a política 
habitacional. O resgate das comunidades que moravam 
em habitações -subhabitações- [...] E onde ele mora foi 
o Condomínio dos Anjos, foi uma política habitacional 
premiada, foi um dos melhores projetos habitacionais 
feito na região centro, junto com o Princesa Isabel, 
dois exemplos de políticas habitacionais feitas com 
qualidade para pessoas que precisam morar, que foi um 
projeto muito bem feito. Temos o Papeleiros [Vila Santa 
Terezinha], temos a Lupicínio Rodrigues e temos o nosso 
início disso, que é a Planetário, nosso grande cartão 
postal, desde essa reação pioneira que é a ocupação. E o 
que nós temos que lamentar é a retirada da Chocolatão 
do centro, que foi a única vila que nós não conseguimos 
manter aqui no centro.

Então eu acho que Porto Alegre ela teve ações nos 
últimos anos, que foram intervenção de resistência, que 
deixaram um legado positivo, concreto, físico palpável, 
que não fica assim no ar, e aí queria citar e resgatar 
algumas coisas. A ação do primeiro fórum, com relação 
às ocupações, ela nos trouxe a provocação da política 
central, a política de moradia central e aí eu acho que 
alguns já falaram, que as comunidades, a Lupicínio [...] 
e várias que nesse período aconteceram a partir dessas 
provocações e discussões que naquele momento era 
palpitante, uma coisa mais da articulação da política 
habitacional. E daí também algumas coisas que a 
gente conquistou, que ao mesmo tempo conquistou 
pra vida das pessoas, mas não pra história da cidade. 
Nós podemos pegar o Sul América seguros, que é ali 
em cima da padaria, na esquina democrática, que as 
pessoas passam, e não tem resgate histórico nenhum, 
que aquilo é fruto de uma ocupação durante um fórum 
mundial social, inclusive entre as pessoas que moram lá. 
Inclusive só tem uma família, que agora nem mora mais 
lá, se mudou, que ainda morava lá, que é a questão da 
revitalização daquele prédio. Na mesma ação também 
aconteceu na pauta a discussão sobre a retomada dos 
prédios do Ipê da Salgado. São três prédios, tanto é que 
hoje os três são habitados, e as pessoas da mesma forma 
que o Sulamérica, não deve ter a mínima noção de como 
aquilo ali se deu, mas é fruto de um embate, de uma 
ocupação, de enfrentamento com a sociedade para que 
aquilo ali acontecesse. Então são históricos que vão na 
contramão da criminalização do processo de ocupação.

 Não vamos fazer uma injustiça aqui. A Chocolatão só 
saiu por causa de um magistrado. Que tentaram tirar 
toda a comunidade lá, desde o início com a desculpa dos 
incêndios, e ele na liminar diz assim - não lembro bem 
das palavras, mas ele diz assim-: muito mais me choca 
e me causa constrangimento a miséria e a necessidade 
daquele povo, do que os gabinetes trancados nas suas 
janelas. E através deste magistrado é que se começou o 
processo, na verdade dentro do tribunal e junto com os 
outros órgãos para fazer a realocação da Chocolatão. Se 
não nem isso teria saído. Não é um Projeto exemplo, foi 
premiado, mas muito longe de ser exemplo. Da população 
que foi removida, hoje, olha não tem 10%, a população não 
se encontra toda lá no local.
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Com relação às ocupações da região, foi colocado 
que a Ocupação Lanceiros Negros esteve em dois 
prédios no Centro Histórico, sendo o segundo vendido 
sem nenhum movimento de resistência, e que a 
Ocupação da Saraí não conseguiu resolver o processo 
de desapropriação.

A Ocupação Baronesa teve início em 28 de Março de 
2019, em prédios que estavam ociosos há mais de 
10 anos e anteriormente eram moradias da Brigada 
Militar. Durante o processo de reintegração de posse, 
houve muitas ameaças por parte da Prefeitura, o que 
seria levado para a reunião do Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos, tendo em vista todas as violações 
sofridas. Após uma audiência pública, houve 
possibilidade de as famílias permanecerem no imóvel. 
Entretanto, no dia 7 de Junho de 2019, conforme notícia 
do site G1, foi cumprido um mandato de reintegração 
de posse que retirou dez famílias do imóvel no bairro 
Menino Deus. No dia 18 de Julho, a Prefeitura de Porto 
Alegre deu início à demolição do edifício sob alegação 
de suposto risco de desabamento; nessa ocasião, 
as famílias foram novamente despejadas, agora das 
calçadas, onde estavam após terem sido retiradas da 
ocupação em junho.

A Casa de Referência Mulheres Mirabal (Ocupação 
Mirabal) inicialmente se estabeleceu no Centro 
Histórico, onde atendeu mulheres que sofreram 
violência doméstica e seus filhos por cerca de Lanceiros Negros jul2016 2_ocupacoesPOA_Guilherme Hexsel

Foi citado como um aspecto positivo que ainda 
exista uma parcela do Arquipélago em boas 
condições que pertença a Porto Alegre. Apesar 
de haver aspectos negativos acontecendo 
por lá, como a questão do lixo, há aspectos 
positivos. 

dois anos. Atualmente, a ocupação está localizada 
no espaço físico da Escola Estadual de 1º Grau 
Benjamin Constant, que havia sido fechada. Segundo 
participantes da Oficina, há uma série de escolas 
fechadas, cuja maioria está em boas condições de 
uso. Também há escolas que estão sob ameaças de 
fechar porque o índice de ocupação é baixo, de acordo 
com as contas “malucas” que a Prefeitura realizou. 
Tendo-se em vista a relevância das escolas enquanto 
equipamentos públicos, é necessária atenção para 
que elas resistam abertas. Indica-se a necessidade de 
mapear os espaços públicos que foram fechados nos 
últimos dois anos para pensar em possíveis usos. 
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Sobre o Hipódromo e o Barra Shopping foi 
colocado a influência econômica muito forte 
que se têm nas transformações de Porto 
Alegre. Anteriormente, no Cristal onde era o 
Hipódromo se tinha equipamentos públicos 
de lazer que eram pontos de encontro e 
socialização das comunidades do entorno e 
que com a vinda do Shopping se rompeu essa 
conexão entre os moradores, que começou com 
a desapropriação de casas. Foi dito também 
que a comunidade não foi nem consultada com 
relação a isso.

Tinha uma relação no Hipódromo do Cristal, e isso 
aí muito de vocês são novos e não sabem, ali era o 
hipódromo, antes da construção do Cristal, do Barra 
Shopping no Cristal, ali era o hipódromo. Ao redor 
daquele hipódromo ali existiam vários campos de 
futebol, onde as comunidades se desenvolveram em 
torno desse campo de futebol, tinha comunidades. 
E que ali aos domingos, que eu me lembro, eu ia com 
meu pai. Meu pai tinha cavalo de corrida, então a gente 
ia junto com ele. Então eu cresci ali nos estábulos da 
hípica e junto ia jogar bola com a gurizada ali naqueles 
campinhos de futebol. E eu observava que ali era 
uma multidão, enquanto tu tinha a elite lá dentro do 
hipódromo no Cristal, tu tinha ali fora ali as camadas 
mais populares jogando bola. Quando, e aí foi o nosso 
governo, e aqui acho que foi um tremendo erro nosso, 
quando a gente autorizou, se vendeu, não sei se fez a 
concessão pra construir aquele shopping no Cristal, o 
Barra Shopping, praticamente se destruiu isso. A relação 
que se tinha de aproximação, a proximidade que se tinha, 
dessa relação né que tu tinha, essa harmonização. Das 
pessoas interagirem. [*Questionamento da coordenação 
sobre como foi a resistência da comunidade a isso?*] R: 
A comunidade não foi nem consultada sobre isso, ela foi 
atropelada. E era o meu partido que tava no governo. 
Né, foi atropelada, ou seja: Se desrespeitou essa relação. 
Não se manteve esse equilíbrio.

A respeito desses locais foram consideradas 
satisfatórias as ações de resistência eficaz na política 
habitacional, com as primeiras ocupações durante 
o Fórum Social Mundial e o resultado positivo na 
reocupação de imóveis na Av. Slgado Filho e na Av. 
Borges de Medeiros. Foram lembradas experiências 
concretas que comprovam que as ocupações podem 
dar certo na região: Movimento Autônomo Utopia e 
Luta, Ocupação Popular 2 de Junho, Assentamento 
20 de Novembro, a Umbu (fruto de processo de 
permuta), Coletivo Ksa Rosa e Ocupação Primavera, 
além de alguns processos no bairro Cidade Baixa 
e outros processos mais recentes que não foram                 
citados. 

Por outro lado, foi apontado como negativo a 
desconstrução de políticas de assistência às pessoas 
em situação de rua, como as casas de passagem e 
os abrigos. Ut
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A Oficina do Futuro teve como propósito 
estimular a apresentação de propostas de 
interesse da comunidade. A RP1 escolheu 
os seguintes temas: drenagem e gestão de 
resíduos, meio ambiente, mobilidade urbana, 
habitação, educação, saúde, assistência social, 
mobilização social, cultura e patrimônio, raça 
etnia e gênero, segurança.

Nesta parte apresentamos as propostas 
localizadas em um mapa geral, e logo a 
seguir, de maneira mais detalhada no formato 
de quadros. O item “o que diz o Estatuto da 
Cidade?” indica quais são os instrumentos do 
Estatuto da Cidade que podem contribuir para 
colocar em prática as propostas apresentadas. 
Nem todas as propostas são contempladas 
por instrumentos do Estatuto. 

“Como ler este plano” (fonte: elaborado pela Equipe PPAR)Oficina do Futuro (fonte: Equipe PPAR)
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No mapa abaixo são localizadas as propostas 
elaboradas para a RP1. Cada código 
apresentado corresponde ao tema com que 
a proposta se relaciona e o seu número de 
identificação. 

Oficina do Futuro - Localização das Propostas
(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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As temáticas urbanas que apresentam maior número 
de propostas são Habitação, Cultura e Patrimônio e 
Mobilidade, conforme o gráfico abaixo. Alguns instrumentos do Estatuto da Cidade podem 

contribuir para a implementação das propostas. 
Destaca-se o Artigo 2º, que define as diretrizes 
para que se possa garantir o objetivo de ordenação 
do pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana. É importante 
salientar que os artigos sobre Gestão Democrática 
da Cidade (Capítulo IV do Estatuto) têm incidência 
sobre quase todos os aspectos identificados nas 
propostas, inclusive sobre a questão da mobilização 
social destacada pela RP1. 

Da mesma forma, complementando a questão dos 
conteúdos mínimos do Plano Diretor, conforme 
o Artigo 42ª, o Artigo 42-A elenca um conjunto 
de conteúdos a serem observados no caso de 
municípios com áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos. Na sua essência, este artigo produz 
repercussões sobre questões envolvendo por 
exemplo a regularização fundiária e a drenagem.

Na sua globalidade, as questões destacadas pelos 
representantes da RP1 são, portanto, ações que 
deveriam estar associadas a um sistema de gestão 
do planejamento municipal como expressão de 
políticas públicas setoriais e integradas, articuladas 
a um processo de discussão da cidade que fosse 
capaz de considerar, a cada momento,  demandas 
da sociedade nos seus diferentes espaços de 
vivência.

A seguir os quadros que apresentam as propostas 
resultantes da Oficina do Futuro.Propostas por Temática Urbana

(fonte: elaborado pela Equipe PPAR)
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notas de fim

1 IBGE.2010

Os mapas e modelos espaciais do Plano Diretor
foram obtidos na página da SMURB no site da
Prefeitura de Porto Alegre e nos documentos 
do Plano Diretor de Porto Alegre de 1997 e de
2010.

Os Mapas do Presente foram elaborados 
com base em dados ofi ciais disponíveis nas 
páginas eletrônicas da PMPA e do Observatório 
da Cidade de Porto Alegre (ObservaPOA); os 
dados de leitura comunitária foram produzidos
nas Oficinas do Presente.

As imagens da seção Leituras Comunitárias da
Oficina do Passado foram obtidas no Museu de 
Porto Alegre Joaquim Felizardo e no acervo de 
uso comercial livre da plataforma online Flickr.
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anexos

Breve histórico da gestão atual do Fórum 
Regional de Planejamento 01 (2018-2020)

Prevendo a revisão do Plano Diretor (além de 
outros processos urbanos importantes na 
cidade) um grupo de atores/cidadãos ligados 
à entidades/coletivos com atuação na pauta 
urbana organizou uma chapa para disputar a 
eleição do Fórum Regional de Planejamento 
01, no Conselho de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental em março de 2018. A chapa 
apresentou uma plataforma clara: defesa 
do Direito à Cidade, da inclusão social, 
da democracia, participação, uma cidade 
para todos e todas, e contra os ataques da 
especulação imobiliária e da elitização da 
cidade.

A eleição foi muito positiva e mobilizou a 
comunidade dos bairros. A chapa obteve mais 
de 90% dos votos na RP1.

Além da RP1, o campo popular elegeu 
conselheiros em outras regiões e também 
diversas entidades, mudando o equilíbrio de 
forças dentro do conselho.

Apesar da vitória eleitoral, o governo e os 
representantes dos interesses do mercado 
imobiliário compuseram uma frágil maioria no 
Conselho, impedindo avanços significativos no 
âmbito institucional.

A partir daí o Fórum Regional de Planejamento 
01 fez o movimento inverso: se não podemos 
avançar dentro da instituição, vamos buscar 
aproximação e fortalecimento com a base 
social: os cidadãos, coletivos e movimentos 
que atuam na defesa do direito à cidade.

Desde então o Fórum procurou se aproximar 
das lutas vivas no território e região. Fortalecer 
as relações com os movimentos, coletivos, 
entidades, ocupações etc.

Dentro desse processo organizamos a primeira 
PLENÁRIA ABERTA DA RP1, em março de 2019, 
no Parque da Redenção. A plenária contou com 
a participação de mais de 150 pessoas ligadas 
à dezenas de lutas, coletivos, movimentos e 
entidades, que apresentaram as situações que 
estão vivendo e disputando na cidade.

Após a Plenária, as reuniões do Fórum passaram 
a ocorrer de forma itinerante em diversos 
espaços do território, que representavam lutas 
vivas na cidade. Houve reuniões em praça 
pública, em ocupações, na sede de diferentes 
grupos coletivos.

Eleições CMDUA – Gestão 2018/19, maço de 2018 - Acervo RP1

Plenária Aberta da RP1, março de 2019 – Acervo RP1

Reunião na Ocupação Saraí em abril de 2019 e Reunião na Praça da 
Alfândega em maio de 2019 – Acervo RP1
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Nesta fase o Fórum foi se ampliando e indo 
bastante além dos próprios delegados e 
conselheiros, passando a se constituir em uma 
Frente de Resistência que articula diversas 
lutas na região central de Porto Alegre.

A partir desse momento passaram a se integrar 
no Fórum Movimentos de luta por moradia 
e pelo espaço público; grupos de pesquisa 
acadêmicos voltados para a questão urbana; 
coletivos e entidades da cultura; ongs e coletivos 
que pautam a questão urbana, representações 
parlamentares e partidárias, entre outros.

Essa frente atuou em situações pontuais 
contra alterações graves na cidade, como a 
defesa e apoio à ocupações realizadas em 
imóveis ociosos e abandonados que não 
cumpriam sua função social, realizada por 
movimentos organizados em defesa do direito 
à moradia; e como no caso da ameaça de 
privatização das praças e parques e a venda 
dos imóveis públicos. Realizamos abaixo-
assinados, publicamos artigos de opinião e 
manifestos nos meios de imprensa, realizamos 
um grande CORTEJO pela região, com mais de 
120 pessoas.
Nesta época os integrantes da Ocupação 
Baronesa, que haviam ocupado um edifício 

Como a prefeitura abandonou o tema da 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR, a RP1 se somou 
à iniciativa proposta pelo IAB e parceiros, da 
realização de PLANOS REGIONAIS DE AÇÃO 
POPULAR. Participamos de diversas oficinas 
e começamos a organizar nosso diagnóstico e 
nossas propostas para a região com vistas à 
revisão do Plano Diretor.

Quando a Prefeitura finalmente iniciou o 
processo de revisão, e fez menção a se reunir 
com os Fóruns Regionais de Planejamento, 
passamos a realizar reuniões semanais para 
amadurecer nossas propostas e posições 
sobre o processo. Quando fomos convidados 
pelo poder público avaliamos coletivamente 
e entendemos que era importante participar. 
Indicamos local e data, como as demais regiões. 
A Prefeitura não acatou nossa sugestão de 
local, decidindo unilateralmente pela Câmara 
de vereadores.

residencial de propriedade do Município de 
Porto Alegre abandonado há muitas décadas. 
Na medida do possível o Fórum apoiou a 
ocupação realizando lá reuniões, pensando 
ações conjuntas para defender o direito à 
moradia e o cumprimento da função social da 
propriedade e da cidade, e se fazendo presente 
no local.Reunião na Ocupação Saraí em abril de 2019 e Reunião na Praça da 

Alfândega em maio de 2019 – Acervo RP1

Reunião na Ocupação Baronesa, junho de 2019 e Cortejo em agosto de 2019 
– Acervo RP1

Reunião na Cooperativa 20 de Novembro – Acervo RP1
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Esse processo segue em andamento, ainda 
temos muito que discutir e propor. Porém, 
avaliamos que há muitos problemas na forma 
como a Prefeitura vem conduzindo o processo.

Neste momento (novembro de 2019) o Fórum 
da RP1 passou a se dedicar a se articular com 
outros fóruns regionais, com as entidades 
do CMDUA e outras que atuam na defesa do 
Direito à cidade, e com movimentos populares 
e outras organizações para construir uma 
ampla frente de entidades e movimentos para 
defender o Direito à Cidade, a inclusão social e 
a democracia no processo de revisão do Plano 
Diretor.

FÓRUM REGIONAL DE PLANEJAMENTO DA 
RP1 – 2018/2019, NOVEMBRO DE 2019

Antes da realização da oficina o Fórum foi 
até uma reunião do CMDUA entregar um 
documento criticando fortemente o processo 
de revisão em curso. Um processo pouco claro 
e transparente, que não considera o plano 
existente, não apresenta dados e informações 
sobre a cidade e sobre os anos de aplicação (ou 
não) do plano vigente, e não oferece espaços e 
condições adequadas para a participação da 
população.

No dia 22/10 fomos até a reunião do Conselho 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
apresentar um manifesto contra esse processo 
da forma como está sendo conduzida. 
Diferentes conselheiros concordaram com 
os apontamentos, mas os representantes da 
gestão não souberam se explicar ou defender 
o processo, reconhecendo que carecem de 
dados, informações, mas sem apresentar 
disposição a rever o método e o processo 
como um todo.

O Fórum participou da oficina realizada pela 
prefeitura, mas levando as críticas ao modelo 
de revisão pouco democrática e transparente, 
além de denúncias sobre a situação da 
cidade e o abandono das políticas públicas de 
planejamento, urbanismo, habitação, etc. Oficina PMPA – Acervo RP1
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