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Os projetos que constituem o presente exposição foram desenvolvidos por alunos da Fa
culdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como Trabalho de 
Diplomação.
Este se caracteriza por condição particular: durante todo o curso o estudante recebe das dis
ciplinas de Projetos determinados temas a resolver; no Trabalho de Diplomação é o próprio 
aluno que propõe o assunto que irá desenvolver, responsabilizando-se pelo mesmo e 
atendendo seu interesse e motivação pessoal.
Cinco Estudantes, colegas de dois semestres consecutivos, sensibilizados e preocupados 
com o descaso da cidade para com o Guaíba voltaram sua atenção para o tratamento de 
sua orla portuária, dedicando a este tema esforços que transcendem os trabalhos normal
mente elaborados.
Porto Alegre, traumatizada pela grande enchente de 1941 teme o Guaíba, lhe dá as costas 
e o considera um inimigo em potencial. E não somente na zona portuária mas também em 
toda a sua orla no bairro Menino Deus, onde sua escassa profundidade lhe confere voca
ção turística.
Rio. Estuário, Pré Lagoa — não importa. O que vale é seu potencial paisagístico.
A amplidão da perspectiva sobre suas águas. O desafogo visual.
Em todas as cidades civilizadas do mundo tais condições teriam sido respeitadas com devo
ção e integralmente aproveitadas em sua vinculação com a cidade. Mas em Porto Alegre 
tal não aconteceu.
Foi pois com grande satisfação que os professores do Trabalho de Diplomação receberam 
destes cinco jovens arquitetos, seus dedicados e excelentes trabalhos nos quais propõem 
formas de resgatar essa dívida, integrando nossa paisagem urbana com esta magnífica 
dádiva com a qual a natureza brindou Porto Alegre.

Lincoln Ganzo de Castro 
João Carlos Menna Barreto 

Flávio Figueira Soares



Grupo do Porto
PLANO GERAL DOS PROJETOSNosso reconhecido agradecimento aos nossos pais; a Miriam, Mabel, Cláudia, Flávia, 

Margit, Márcia, Gigi & Esther, Maria & Carlos Cirne Lima, Fábio & Ana, Lalo, Mirela e 
a J. S. Bach.
Lembramos com carinho D. Maria Théia A. Postiga

Leonardo Câmara Canto - Museu de Arte Contemporânea

2 Lauro Dias Maciel - "Here Comes The Sun King"

3 Geraldo Benicio - Estação Metropolitana de Transportes

4 Geraldo Benicio E Pedro Rudi - "Mercado da Margem"

5 João Luiz Postiga - Insula Portoalegrensis - Complexo Cultural e Administrativo

6 Roni Anzolch - Insula Portoalegrensis - Complexo Turístico
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coletiva e a iniciativa individual. E são parte de um 
universo onde teorias e linguagens compunham o 
caminho a plena realização de uma motivação do 
grupo.
E perguntamos qual o veículo preciso e necessário 
para uma tal viagem aos infernos? Este veículo apa
rentemente trivial não é outro senão o projeto de ar
quitetura enquanto projeto. Um passeio pelo imagi
nário. Aqui o projeto como objeto de concreção con
ceituai, de investigação, de procurar ver o que não 
existe, uma realidade provinda do ar. Visionária até 
certo ponto esta atitude resgata aspectos esquecidos 
porque contraditórios a uma realidade forjada: exi
bir aos obreiros a pedra esquecida, àqueles que só 
acreditam no projeto construído, no projeto habitá
vel. Convém não esquecer que, em sua fase inicial, 
a arquitetura modernista também foi uma arquitetu
ra "de papel", assim como o neoclassicismo alemão 
do século XIX. Projetos "de papel" mudaram o curso 
da história da arquitetura, basta que nos lembremos 
de Tony Garnier e sua "Cidade Industrial" a princípio 
utópica. E ainda SanfElia, cujos desenhos foram um 
marco para a nascente arquitetura moderna.
Não sabemos se por comodismo ou negligência 
esquece-se as outras dimensões possíveis do projeto 
de arquitetura em benefício de uma opção unilate
ral: o projeto como meio, o projeto que vai ser cons
truído, o projeto-mercadoria. Fora disto não há ou 
não haveria arquitetura. Logo, a entropia do objeto 
arquitetônico: cópias sobre cópias até do que não de
veria ser copiado, por quem até mesmo não está ha
bilitado a copiar. Ganha com isto o profissional um 
honorário ridículo, perde a cidade um meio- 
ambiente mais estimulante e conseqüente.
"Uma nova ordem está no ar", dizia Le Corbusier, e 
ainda hoje a asserção permanece válida. É comum 
ouvir-se afirmar que nada há que possa ser feito. 
Contradizemos e afirmamos que há e muito. Não é 
necessário pactuar com fórmulas e procedimentos 
gastos, verdadeiros fósseis da prática cotidiana. 
Seguimos questionando e propondo. Entendemos 
que este é o momento propício para novas coloca

ções. Se a arquitetura funcionalista distorceu-se ao 
tal ponto da pura ergonometria, que dizer das fun
ções psicológicas e simbólicas da arquitetura, rele
gadas ao plano da simples não-existência?
Todas são questões deste f im-de-século. É preciso ver 
o projeto de arquitetura sob prismas outros que não o 
da estrita funcionalidade ou do plasticismo gratuito. 
Ê preciso admitir-se a existência de vários pontos de 
vista para um mesmo projeto. Pontos de vista não só 
concomitantes como também contraditórios: eis a 
gênese da postura inclusivista, uma postura aberta a 
outros processos de criação que não estritamente 
monistas. É como sonhar com a utopia do Terceiro Mi
lênio: a cidade em equilíbrio entrópico, ou seja, a ci
dade da conservação de energia, diversificada co
mo todo sistema ecológico estável, sem esbanja
mento nem restrições à liberdade humana.
O maneirismo que vem predominando na atual pro
dução arquitetônica é só um indício de que algo está 
por acontecer. E acontece em Minas, São Paulo e 
Berlim, que tem o muro e tem arquitetura. Porto Ale
gre até o momento só o muro.
Além das propostas mencionadas, participam desta 
mostra outros trabalhos realizados em outras áreas 
de Porto Alegre e que têm por atributo comum uma 
maneira diferenciada de pensar a cidade e a obra de 
arquitetura. A obra de arquitetura não como ele
mento isolado e estanque, mas como nascida de um 
contexto definido e determinado, nunca de uma fá
bula rasa. Contexto este tratado como elemento de 
recriação e de respeito mínimo.
Neste caso são exemplares os trabalhos apresenta
dos pelos acadêmicos Andréa Ostuni, Carlos 
Sant'Anna, Cleandro Krause, José Schoeller, Mirela 
Ampessan, Pedro Mozart Siqueira e Pedro Rudimar 
Schnorr, cujos trabalhos foram escolhidos não só 

apresentarem as características menciona
das, mas também por manifestarem sólidos interesse 
pelos problemas da arquitetura contemporânea.

Anzolch a área entre as docas 4 e 5, onde propôs um 
Complexo Turístico; a João Luiz Postiga, a área adja
cente a esta última, o cais entre as docas 3 e 4, que 
definiu como apropriada para um Complexo Admi
nistrativo e Cultural; a Geraldo Benicio da Fonseca, a 
área junto ao Mercado Público, onde interviu com 
seu projeto para uma Estação Metropolitana de 
Transportes; e, finalmente, a área junto ao Gasôme- 
tro que resultou no Museu de Arte Contemporânea 
de Leonardo Câmara Canto e no "Here comes the 
sun king" de Lauro Dias Maciel.
O critério para a escolha das áreas foi o de sua ociosi
dade atual e o programa de intervenção surgiu con
comitante ao desenvolvimento dos projetos. Todas 
as intervenções são polifuncionais e dependentes da 
área em que se realizaram. Mais que qualquer outro 
fator projetivo, foram evidenciados os nexos urba
nos, a opção pela continuidade das áreas atualmen
te seccionadas e o aproveitamento de todos os even
tos lingüísticos existentes ou em potencial, ofereci
dos pelo contexto urbano tal como está.
A concreção desta atitude de se fazer uma arquitetu
ra experimental e processualmente às avessas se nos 
mostrou de grande valia para a compreensão da to
talidade do fenômeno urbano. Revelaram-se ambi- 
güidades latentes inatas ao tecido urbano existente. 
Dificuldades inéditas se nos intranspuseram, a come
çar pela quase intransponibilidade do muro da Av. 
Mauá, fato agravado agora pelo linha do Trensurb. 
Como enfrentar o contexto caótico de uma cidade 
brasileira onde tudo é possível de ser encontrado? 
Como enfrentar a segmentação excessiva de seu es
paço? Será que seu contexto reside precisamente em 
sua total falta de contexto? Tais questões aparece
ram de forma nítida nos conteúdos formulados. 
Mas não nos teriam bastado apenas projetos acadê
micos, mas sim concentrar em nossas intervenções o 
máximo em termos de discurso arquitetônico con
temporâneo. Preocupações de natureza climática, 
de densidade urbana, qualidade de vida, polifuncio- 
nalidade, iconografia e perfil urbanos, a memória

Duas cidades, dois muros. Numa o fiel da balança 
das superpotências. Noutra, o fruto de misteriosos 
desínios tecnocráticos elevados à categoria de arte 
"nonsense": ou estaríamos à frente de uma nova 
Amsterdã terceiro-mundista? O rio não visto e não 
sentido não é, certamente, o Mar do Norte. . .
Que pânico as cheias de 1941 devem ter inculcado 
em alguns administradores e técnicos municipais pa
ra justificar uma obra dessa envergadura. Um diaue 
de 30km em torno da cidade é uma obra para anos. 
Acreditemos, porém, que possa ter sido uma iniciati
va válida e que não tenha tido ainda oportunidade 
de demonstrar sua eficácia, embora esteja concluído 
há aproximadamente quinze anos.
Mas o que realmente nos assusta é a maneira como 
este dique atravessa o centro de Porto Alegre, já que 
em outras áreas ele é bem menos perceptível. Uma 
fina lâmina de concreto secciona com minuciosa 
precisão a relação visual direta que tinham os porto- 
alegrenses com seu rio, bem na região mais central 
da cidade. A vantagem inicial deste muro foi, pelo 
menos, isolar e proteger os armazéns do cais do por
to da presença de pessoas estranhas. Isto, porém, 
enquanto o porto funcionava. Hoje sua função está 
reduzida a cais de reparos. Dados da Portobrás indi
cam que apenas o cais particular ainda está em ope
ração, ou seja, o trecho compreendido entre a Esta
ção Rodoviária e a Travessia Getúlio Vargas. 
Retomar o contato perdido da cidade com seu rio foi 
a premissa básica de orientação de nossas propostas. 
Foram selecionadas áreas específicas de interven
ção ao longo do trecho portuário entre a Usina do 
Gasômetro e a Estação Rodoviária. Estas áreas tive
ram sua escolha determinada através de um longo 
estudo da constituição histórica do porto, além de um 
estudo de viabilização das áreas e seus respectivos 
programas.
Tendo sido escolhidas cinco áreas de intervenção, 
cada integrante do "Grupo do Porto" selecionou 
aquela que mais lhe inspirasse empatia. Assim, cou
be, no sentido Estação Rodoviária-Gasômetro, a Roni
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distribuídos em 65 apartamentos tipo JK 
(40m2), 140 apartamentos de 1 dormitório 
(43m2), 85 apartamentos de 2 dormitórios 
(72m2) e 63 apartamentos de 3 dormitórios 
(102m2); além de 9.000m2de estaciona
mento coberto, que perfazem todas 
57.798m2de área construída total para um 
terreno de 21,280m2de área.
Em valores líquidos apresenta uma taxa de 
aproveitamento de 2,7, ocupação de 36%, 
densidade residencial de 562,40 hab/ha e 
comercial (lojas + escritórios) de 691,50 
hab/ha.
Fazendo-se uma comparação final obser
varemos a existência de uma densidade 
diurna de 1.253 hab/ha e noturna de 620 
hab/ha. Porém, tomando-se valores brutos 
864,10 hab/ha e 427 hab/ha respectiva
mente e, universalizando-se esta situação 
chegaremos a dados surpreendentes. 
Poder-se-ia alojar 1 milhão de habitantes 
em tão somente 2.700 ha ou um quadrado 
de 5 km de lado, distância que uma pessoa 
percorre a pé em 1 hora e 15 minutos, 15 mi
nutos de bicicleta ou 5 minutos de automó
vel. E tudo isto pode ocorrer sem áreas de 
iluminação precária, sem paredes cegas 
nem autovias mostruosas e dilacerantes. O 
custo de manutenção das cidades cairia 
violentamente, o tempo de deslocamento 
se reduziría a um mínimo e a cidade só se 
tornaria mais interessante e rica. Para finali-

A proposta se desenvolve na área do terra- 
pleno entre as docas 4 e 5 e compõe-se de 
lojas, edifícios comerciais e residenciais, 
um centro de artesanto, um centro comuni
tário e uma doca flutuante para o Grêmio 
Náutico União. Consta ainda de equipa
mento de atração turística formado por um 
mirante de 50m de altura e um propileu 
monumental de 1350m2de área de proje
ção.

Toda a proposta se comunica com o antigo 
Largo da Conceição através de um túnel li
gando a referida área em questão. Este tú
nel serve tanto a pedestres como a automó
veis sem,no entanto,ocorrer cruzamento de 
ambos os fluxos. A partir do Largo da Con
ceição o acesso se processa por meio de um 
rebaixamento de nível da Praça Edegar 
Koetz, gerando um "impluvium" com lojas, 
que leva o pedestre à uma galeria subterrâ
nea que, 200m adiante, desembocará na 
Rotonda Central, já na parte central do cais 
e que é o espaço principal de chegada ao 
projeto. Esta mesma galeria se interliga 
com os acessos já existentes do Trensurb. 
Há ainda uma ligação secundária para pe
destres entre a área do projeto e a Rodoviá
ria.

O acesso de veículos segue o mesmo trajeto 
da galeria principal, sendo porém localiza
do um nível mais baixo da mesma.
Em dados mais pormenorizados temos 
11.715m2de área comercial, sendo5.922m2 
de área comercial útil; 7.018m2 de área de 
escritórios; de habitação coletiva 22.862m2 cos.

zar, resta dizer que isto pode ser consegui
do com 17,70m2de habitação por habitan
te, média dos países desenvolvidos mais ri-
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Aproveitando-se lotes não ocupados, fron
teiriços ao aterro em questão, cria-se um 
centro de lojas que ancora o projeto do ou
tro lado do muro. Através de uma passa
gem aérea por sobre omuro enfatiza-se vi
sualmente a intenção. Já no outro lado do 
muro sucedem-se os prédios restantes. En
tre eles, doca turística, termas públicas, 
odeon, pousada-residência, salas de cine
ma, centro cultural, galeria de arte, museu 
arqueológico, secretaria de cultura, lojas, 
salas, restaurantes, bares e cafés. O esta
cionamento deste complexo localiza-se ao 
nível do subsolo contendo 174 vagas.
A área total do terreno é de 23.000m2. A 
área total construída é de 22.233m2, com 
uma área em projeção de 6.316m2, alcan- 
çandoassim uma taxa de ocupaçãode 27% 
e um índice de aproveitamento de 0,96.
O projeto tem a intenção de criar e explorar 
a contradição entre prédios isolados com 
sua linguagem, função e escala própria e 
prédios multifuncionais bem a maneira 
modernista.
Os espaços resultantes da organização dos 
prédios são pensados a nível do pedestre, 
tirando o máximo partido da forma do es
paço público e das construções que o limi
tam. O que transmite informações e dá se- 
qüência e hierarquia a estes espaços.

A proposta é fazer uma arquitetura inteligí
vel, onde os símbolos e as figuras transcen
dam suas simples imagens e dialoguem, 
revelando-se ao pedestre.
E enganoso acreditar que a arquitetura se 
torna humana se utilizarmos somente ma
teriais e formas "naturais'' Realmente hu
manos são as figuras, os arquétipos e suas 
interpretações e significados, pois eles ex
plicam e formam a nossa existência. Jun
tas, as figuras constituem uma linguagem, 
que se usada adequadamente, torna o 
meio com maior significado. E significado é 
a necessidade humana primária.
As figuras interhumanas básicas (arquéti
pos) como torre, rotonda, frontão, arco, co
luna, janela, portão são elementos que têm 
identidade própria e distinguem-se de for
mas locais e temporais. Os arquétipos são a 
essência da Arquitetura. Abolidos pela ar
quitetura moderna, que sempre teve por 
princípio a abstração, estes elementos per
deram a referência básica com a realidade. 
A busca destes elementos e de uma lingua
gem resultou em uma proposta que abran
ge sete prédios com funções e formas pecu
liares.
A área da proposta localiza-se no aterro en
tre as docas 3 e 4. O objetivo é um complexo 
administrativo, cultural e turístico.

I
I
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A intervenção considera três hipóteses prin
cipais:

— Porto Alegre teve relações íntimas com o 
rio Guaíba, a quem deve a origem e 
maturidade;

— em algum ponto de seu crescimento es
tas relações, no que tange à zona cen
tral e núcleo histórico da cidade, foram 
cortadas, persistindo no entanto na me
mória da população;

— esta relações, desejadase benéficas.po- 
dem ser recuperadas ou re-interpretadas 
a partir da situação atual graças à inter
venção arquitetônica.

Ninguém será ingênuo ao ponto de supor 
que o projeto arquitetônico será capaz de 
resolver problemas que nascem de condi
ções sociais, econômicas ou ambientais. No 
entanto, dentro da esfera urbana, e guar
dadas as proporções, ele certamente atua
rá como agente transformador, propondo 
alternativas para os problemas funcionais 
específicos a serem enfrentados, e o caso 
da estação metropolitana de transportes,

que concentra e organiza meios de transpor
te de massa: Trensurb, aeromóvel, etc.
Um projeto pode também utilizar elemen
tos formais para reinterpretar dados subjeti
vos, buscando referências urbanas que per
maneçam latentes na memória coletiva. 
Funcionará então como um catalizador de 
nostalgia — desta nostalgia que surge em 
cada um de nós, quando diante da incapaci
dade de viver o contato com o rio. O museu 
da cidade é uma metáfora desta unidade 
desejada. Sua estrutura avança sobre o por 
to, num empuxo em direção à água que trai 
a saudade que Porto Alegre tem pelo rio 
Guahyba.
O que propomos é uma nova política de de- 
sign, baseada na oportunidade:
— oportunidade de mostrar as pessoas que 

vivem a cidade, que existem outras for
mas de viver o ambiente construído;

— oportunidade de intervir criativamente 
no tecido urbano;

— oportunidade de recuperar este ambien
te para a ação social, que é a grande ra
zão de ser da cidade.
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O projeto pode ser definido como um Com
plexo Turístico neobarroco composto por 
área residencial, cultural, comercial e de 
lazer que pelas suas dimensões é quase um 
projeto urbano.

Sua localização é das mais privilegiadas já 
que a ponta do gasômetro assume um pa
pel de chegada da cidade, é o seu ponto 
inicial, e proporciona uma varredura visual 
de 270° ao longo da costa sul e norte da ci
dade.

Fechando as perspectivas da rua Mauá e da 
rua Vasco Alves existem pórticos que sinali
zam a entrada no "empreendimento'' No 
acesso principal (Vasco Alves), passamos 
por baixo do teatro e do cinema para aden
trarmos no espaço principal, constituído por 
uma praça. Seguindo à esquerda temos um 
centro comercial e à direita temos bares, 
restaurantes e boate. O eixo gerador da 
praça está voltado para oeste. Os prédios 
estão colocados em ângulo, afunilando-se

no sentido oeste como na praça do Campi- 
doglio de Michelângelo. Por fim, a compo
sição culmina numa arcada que emoldura 
o rio e a margem oposta, criando um con
traponto com o outro extremo da praça na 
qual se encontra a cidade. Além disso, o 
projeto visa valorizar o decantado pôr-de- 
sol do Guaíba (rio?) já que aponta para oes
te fazendo com que o sol percorra toda a 
extensão da arcada ao se pôr. Confrontan
do a arcada está presente ainda um anfi
teatro para qualquer "happening" ou para 
contemplação.
Pelo acesso da rua Mauá temos à esquerda 
um prédio residencial e à direita um centro 
cultural inspirado no muito bem sucedido 
SESC-Pompéia de São Paulo, com bibliote
ca e ateliers fechando assim um programa 
que propicia a ocupação do espaço do por
to com intensidade, fugindo da monofun- 
cionalidade excludente fazendo com que 
se integre a cidade reproduzindo suas ca
racterísticas essenciais.
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LEONARDO CÂMARA CANTO

O terreno escolhido para este projeto de 
Museu de Arte Contemporânea do Rio 
Grande do Sul, integrante do Projeto do 
Porto de Porto Alegre, situa-se entre o cais 
do DEPRECeo Gasômetro, na Ponta da Ca
deia, vértice da península do centro de Por
to Alegre. Trata-se de uma zona transitória 
entre a faixa portuária retilínea e a praia do 
Parque da Harmonia, hoje alvodo polêmico 
projeto "Praia do Guaíba"

Não se trata de um terreno especial, visto 
que consideramos essencial toda a interfa
ce entre a península e o rio. Contudo, não 
se pode negar a sua proeminência geográ
fica, a exigir um marco que reverencia a 
ponta de terra rio adentro, o fluxo e as mu
danças de nível deste rio.

A ponta da península nos traz a idéia de 
ponto, situação puntual. E o problema pas
sa a ser fazer um marco para um ponto. Um 
marco que seja vistoso para realmente mar
car o local e ao mesmo tempo inteiro, sem 
muitas fragmentações que descaracterizem 
a sua puntualidade. Isto exigiu uma cuida
dosa escolha do vocabulário arquitetônico 
para que a "oração urbana" do Projeto do 
Porto resultasse semanticamente correta. 
Deve-se esclarecer que não houve muitas 
interferências mútuas entre os integrantes 

do Grupo do Porto. Estes nem mesmo conver
saram muito durante o trabalho, nem se

orientaram por nenhum estilo histórico, 
mas recorreram livremente à História da Ar
quitetura, buscando vocabulário para cada 
situação especial que se apresentasse.
Para satisfazer a exigência da puntualidade 
do MAC/RS, foi adotado um volume em 
forma de cunha que entra rio adentro, a um 
tempo contrapondo-se a este fluxo e fican
do à mercê de suas mudanças de nível. Esse 
corpaapesar de monumental é inteiro o su
ficiente para, a nível de desenho urbano, 
ser visto como pontual. Essa cunha é tres
passada por um prisma curvado, seguindo 
a curva do rio em torno da península. Ape
nas ao nível de desenho dos espaços arqui
tetônicos percebe-se o tempero decorativo. 
Reforça esta puntualidade o caráter mono- 
funcional e especialista do programa Mu
seu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sul, onde todos os seus espaços lhe são 
exclusivamente serventes, não coexistindo 
com atividades antagônicas, bem à manei
ra modernista.
Tem-se aqui um contraponto funcional e es
tilístico ao trabalho de outros arquitetos do 
Grupo do Porto, onde se fez a associação 
entre habilitaçãoe trabalhoe adotou-se um 
ecletismo estilístico mais expressivo. 
Reforça-se, portanto, pelas diferentes pos
turas ante forma e função, o caráter histori- 
cista e pluralista deste Projeto do Porto co
mo um todo.
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