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A valorização do contexto – o caso de Porto Alegre, RS 

João Farias Rovati1 

O grande desafio enfrentado pela atitude contextualista no Brasil é trabalhar com um 
quadro urbano fragmentado que emite mensagens contraditórias – e que pouco lembra a 
relativa homogeneidade dos tecidos que, há 40 anos, inspiraram os trabalhos de Aldo 
Rossi e outros críticos da arquitetura e do urbanismo ditos modernistas. Algumas 
características deste desafio são abordadas com base no exemplo do centro histórico de 
Porto Alegre, cuja arquitetura é marcada por uma legislação fortemente inspirada no 
zoning nova-iorquino. Libertar-se de modelos formais e olhar o que está em nossa volta, 
tecer a complexidade do urbano promovendo a mistura e a diversidade social e 
funcional, estes são os caminhos sugeridos para a valorização do contexto analisado.  

Palavras-chave: urbanismo, contexto, zoning, centro, Porto Alegre 

Valuation of the context – the case of Porto Alegre, RS 

The great challenge faced by the adherents of the contextualistic attitude consists of 
working with a fragmented urban scenario that sends contradictory messages and hardly 
reminds the relative homogeneity of the fabrics that inspired the works by Aldo Rossi 
and other so-called modernist critics of architecture and city planning 40 years ago. The 
article discusses some characteristics of that challenge on the basis of the example of the 
historical downtown area of Porto Alegre, whose architecture is determined by a 
legislation strongly inspired by New York’s zoning. To be liberated from formal models 
and to look at what surrounds us, to weave the complexity of the urban context by 
promoting mixture and social and functional diversity – these are the paths suggested by 
the author to value the context that is analyzed here.  
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Qual contexto? 

O discurso da valorização do “contexto” ganhou força no Brasil na década de 1970, 
animado pela crítica à arquitetura e ao urbanismo ditos modernistas. A cidade 
“tradicional” reafirmava-se então como alternativa à “moderna”, como testemunhou a 
ampla divulgação alcançada na época por obras de Aldo Rossi e Carlo Aymonino. Nos 
anos seguintes, entretanto, as práticas sustentadas por tal discurso revelaram-se frágeis 
diante de uma realidade que parecia afastar-se cada vez mais da tradição urbana 
lentamente sedimentada no Velho Mundo. 

O grande desafio enfrentado pela atitude contextualista no Brasil é trabalhar com um 
quadro urbano fragmentado que emite mensagens contraditórias – e que pouco lembra a 
relativa homogeneidade dos tecidos que inspiraram os trabalhos de Rossi, de Aymonino 
ou dos irmãos Krier. Trataremos desse desafio abordando como exemplo o centro de 
Porto Alegre. 

Da Europa à América 

Banalizou-se na literatura que os planos diretores de Porto Alegre de 1959 e de 1979 
inspiraram-se fortemente na Carta de Atenas, em idéias de Le Corbusier (os cinco 
pontos da nova arquitetura) e do Movimento Moderno. Não é este o lugar para analisar 
a validade desta apreciação. O que se procurará demonstrar aqui é que o centro de Porto 
Alegre passou por brutal transformação bem antes que os urbanistas “modernistas” 
implementassem ali suas concepções. 

No início dos anos 1930, o Edifício Imperial (rua dos Andradas) e o Novo Hotel Jung 
(Marechal Floriano esquina Otávio Rocha), com pouco mais de dez pavimentos, 
situavam-se entre os mais altos prédios da capital dos gaúchos. Porto Alegre já se 
espraiava pelos arrabaldes, mas sua região mais densa e habitada ainda era a que hoje 
corresponde ao centro da cidade. Para além destes limites, predominavam casas e 
sobrados relativamente dispersos. No centro, articulava-se uma trama densa e contínua 
de ruas-corredores, aqui e ali suavizada por largos e praças – com todas as 
características e qualidades do chamado tecido urbano tradicional. Casas e sobrados 
lindeiros de linhas ecléticas dominavam a paisagem. Os edifícios mais imponentes 
adotavam estilos históricos. A abertura da avenida Borges de Medeiros e a construção 
do viaduto Otávio Rocha, pelo tipo de operação e por sua arquitetura, lembravam um 
gesto de Haussmann.  



Novo Hotel Jung 

 

Porém, parte da cidade já olhava em outra direção. A palestra que o engenheiro 
Fernando de Azevedo Moura – um dos sócios proprietários da empresa Azevedo Moura 
& Gertum – proferiu em 1933 na Sociedade de Engenharia, tratando da “arquitetura 
contemporânea norte-americana” (Azevedo Moura, 1933), testemunha este novo olhar. 
Naquela ocasião, ao ler suas notas, Moura de fato lançou uma hipótese sobre o futuro de 
Porto Alegre. 

O discurso de Moura (1933), diríamos isso hoje, tratou da transição de um contexto, 
marcado pela predominância dos estilos históricos, para outro. Ele inicia sua exposição 
abordando a história da arquitetura no Ocidente, pautada pelos estilos nacionais “desde 
as arquiteturas dos egípcios, assírios e gregos até as arquiteturas da Renascença”. E 
prossegue: “O homem médio – the man in the street, como dizem os ingleses – de todas 
as épocas anteriores à nossa, se não foi um entusiasta, pelo menos sentiu-se a gosto no 
ambiente arquitetônico que era criado em roda dele.” O que este homem médio não 
tolerava era o que lhe parecia estrangeiro e, por isso, exótico. “O cavaleiro e o burguês 
contemporâneos de São Luiz, Rei da França, deviam ter motivos de ufania com a 
elegância e a ousadia da Sainte-Chapelle, então em construção” – mas deviam “olhar 
para as construções românicas com desprezo e com sentimentos muito próximos a que 
chamamos atualmente ‘esnobismo’”. 

No século XIX, a intolerância com os “estilos de épocas anteriores” desapareceria e, 
junto com ela, também o regionalismo declinaria. A arquitetura, na visão de Moura 
(1933), passa então a ser “uma questão de moda, torna-se eclética e arqueológica” – em 
um mesmo momento, no mesmo país, “se constroem edifícios greco-romanos, 
bizantinos, românicos e góticos”. Para o engenheiro, este ecletismo seria resultado do 
desenvolvimento dos meios de transportes e das novas possibilidades que ofereceram ao 
intercâmbio intelectual e artístico. Porém, esta arquitetura estaria com os dias contados, 



por tratar-se de uma “arquitetura artificial”, que o espírito acadêmico separava da 
construção e de seus novos processos. 

Moura (1933) ressalta que chamou a atenção dos colegas para a “anomalia e 
decadência” da arquitetura do século XIX justamente para salientar “o grande interesse 
que apresenta o estudo da arquitetura na Norte América”, onde “no alvorecer do século 
XX, foram aparecendo novas e promissoras tendências da arte de bem construir”. Ao 
descrever o que vira nos Estados Unidos, afirma que o estudo da arquitetura norte-
americana tinha interesse universal: “O exame de suas manifestações presentes, 
equivale, em mais de um ponto, a um exame da arquitetura mundial do tempo em que 
vivemos, sem consideração de fronteira”. 

Moura (1933) discorre sobre a “casa isolada”; fala sobre sua crescente substituição pelo 
“apartamento confortável, mas compacto”; trata dos diversos estilos coloniais. Demora-
se na descrição do edifício de apartamentos, “esta criação recente”, definida como 
“combinação de residências compactas superpostas” e detalhada na sua distribuição – 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, um ou dois dormitórios e banheiros. O edifício de 
apartamento representa uma “grande transformação arquitetônica e social” e há quem 
preveja que, “em breve, este moderno gênero de habitação coletiva, substitua 
completamente a vivenda individual isolada”. A idéia de que “o morador do 
apartamento vive nele porque é barato” deveria ser abandonada: “Os apartamentos estão 
invadindo a parte mais aristocrata de Nova Iorque, a parte superior da Quinta Avenida”, 
constata. 

A presença cada vez maior do apartamento na paisagem da cidade norte-americana teria 
provocado mudanças também no terreno das leis e da “organização dos imóveis”. As 
leis foram modificadas para facilitar as transações. E surge a figura do “gerente dos 
serviços coletivos do apartamento – elevador, aquecimento, refrigeração, serviço de lixo 
e portaria”. 

Moura percorre outros temas – a habitação das classes menos favorecidas pela fortuna, 
o apartamento-hotel, o hotel americano, os clubes. E enfim sua atenção se volta para o 
arranha-céu. Faz uma defesa apaixonada do “grande edifício de escritórios”, por ele 
qualificado como “uma das obras primas da arquitetura dos nossos tempos”, que agrega 
as grandes “evoluções da técnica”. Se a primeira geração destes edifícios dissociou a 
construção da arquitetura, restando ao arquiteto “apenas ‘enfeitar’ as formidáveis 
superfícies verticais das fachadas”, com o tempo surgiu uma outra concepção da estética 
do arranha-céu, adotando-se, como “solução lógica, a ostentação da estrutura do 
edifício”. 

Se o arranha-céu representava algo novo para a arquitetura e para a cidade, esta também 
contribuía para a configuração do grande edifício. Moura refere-se às “leis municipais 
das zonas – zoning lands – que modificaram totalmente a estética dos edifícios de 
grande altura”. Sua descrição é detalhada: “A nova lei de zonas de Nova Iorque não 
proíbe a construção de arranha-céus, mas modifica consideravelmente sua aparência”. 
Mostra que as alturas dos edifícios são associadas, por distritos, à largura das ruas e, 
mais importante ainda, que o dispositivo dos set backs (que, a partir de uma 
determinada altura, obriga a obediência de um novo recuo em relação ao alinhamento) 
permite “o levantamento de torres de altura indefinida sobre uma área equivalente a 
25% da superfície total do terreno a ser construído”. Assim, somente “considerações de 



ordem técnica” passaram a limitar a altura das torres, o que teve como resultado “uma 
surpreendente e interessante arquitetura, que está mudando completamente o aspecto da 
cidade”. 

A partir dos anos 1930, o ecletismo, a presença dos estilos históricos, aqui e ali 
temperados por inspirações art nouveau e por outras referências, declina em Porto 
Alegre – de maneira lenta, porém constante. O discurso do engenheiro Fernando 
Azevedo Moura e toda a imensa obra de sua empresa testemunham isso (Canez, 2004). 
Os edifícios não serão tão altos que, a rigor, possam ser chamados de arranha-céus. 
Porém, tendo inicialmente suas fachadas marcadas por “enfeites” (Novo Hotel Jung), 
logo prevalecerão os volumes limpos e os planos lisos, apenas recortados por janelas – 
como acontece no Edifício Vera Cruz, projetado no final dos anos 1930 por João 
Monteiro Neto e construído pela Azevedo Moura & Gertum. 

Edifício Vera Cruz 

 

Em nenhum outro período de sua história, Porto Alegre foi palco da construção de 
edifícios tão altos como nos anos 1950. Na virada da década, quando era prefeito o 
engenheiro Ildo Meneghetti, são instituídas leis municipais que – calcadas na zoning 
law evocada por Moura – introduzem o set back em nossa legislação urbanística e, tal 
qual a lei nova-iorquina, permitem, no centro da cidade, a construção a qualquer altura 
em área equivalente a 25% da superfície total do terreno sobre o qual se construirá. Com 



base nesta legislação, ergueu-se o Santa Cruz, projeto de Carlos Alberto de Holanda 
Mendonça (1955), até hoje o mais alto edifício de Porto Alegre. Com base nesta mesma 
legislação, Edgar Graeff – um entusiasta da “escola carioca” – projetou o Edifício 
Presidente Antonio Carlos (1952), construído na rua dos Andradas. 

Edifício Presidente Antonio Carlos  

 

Em 1959, foi instituído o primeiro Plano Diretor de Porto Alegre, que, em sua expressão 
legislativa, nada mais era do que uma norma de uso e ocupação do solo. Edvaldo 
Pereira Paiva e a equipe que coordenou a elaboração desse plano evocaram muitas 
vezes a Carta de Atenas para justificar suas idéias e iniciativas. Mas, mesmo que 
quisessem, não conseguiram modificar de forma significativa a legislação que vigorava 
no centro da cidade: ao contrário, a norma que nos anos 1950 orientou a construção dos 
seus altos edifícios inspiraria a definição dos “índices de aproveitamento” dos demais 
edifícios do centro ou localizados em outras partes da cidade. Note-se ainda que, de 
maneira um tanto paradoxal, já que muitas vezes é considerada altamente segregadora, a 
regulamentação de 1959 contribuiu para conter a manifesta preferência da promoção 
imobiliária pela construção de edifícios de comércio e serviços na região, ao instituir ali 
zonas de uso misto e residencial. 



Desafios do presente 

Tratar do centro de Porto Alegre, no presente, significa compreender com isenção a 
trama histórica que o gerou. Afinal, como propuseram Rossi e outros, não 
encontraríamos precisamente neste âmbito parte dos elementos fundadores da 
identidade arquitetônica e cultural dos nossos lugares urbanos? 

O centro de Porto Alegre, como outras regiões da cidade, parece ter sedimentado 
experiências arquitetônicas e urbanísticas incompletas e contraditórias. A geração de um 
tecido urbano tradicional foi apenas uma destas manifestações. Ruas relativamente 
estreitas e terrenos originalmente parcelados para abrigar casas e sobrados, que por 
muitas décadas foram a base e a expressão de uma urbanidade aberta à diversidade 
funcional, passaram a abrigar altos edifícios, muitos deles construídos exclusivamente 
para a realização de atividades de comércio e serviços (bancos, lojas de departamentos, 
escritórios). Surgem novos programas, como o edifício-garagem, e, quase ao mesmo 
tempo, o acesso a alguns trechos de ruas é proibido ao automóvel, o que significa nova 
dificuldade de circulação para a população residente na área. Edificações de grande 
importância histórica e social para a cidade – os quartéis, a Igreja das Dores, a 
Prefeitura Municipal, o Mercado Público e tantos outros – convivem com prédios 
abandonados ou que há muitos anos não recebem nenhum tipo de manutenção. Já há 
algum tempo fala-se na “decadência” do centro. O lugar, entretanto, resiste bravamente 
e ainda é um dos espaços mais “vivos” da cidade, inclusive nos finais de semana. Nem 
espaço americanizado nem modernista, o centro parece nos desafiar para o 
estabelecimento do diálogo entre experiências históricas diversas – e não para a busca 
de “nova” referência formal para sua arquitetura. Procedimentos de gestão, neste caso 
como em muitos outros, devem anteceder a proposição de projetos propriamente 
arquitetônicos, na escala do edifício ou urbana. Pois o valor do centro, sem dúvida, não 
está neste ou naquele lugar ou edifício, neste ou naquele “estilo”, mas na sua densidade 
social. Se o discurso da valorização do contexto ganhou força no momento em que se 
generalizou a crítica a procedimentos considerados simplificadores e totalitários 
praticados em nome da modernidade, não podemos ignorar que a cidade brasileira, 
gostemos ou não de suas formas, é essencialmente uma obra do século XX. 

Porém, a consideração contextual da cidade obriga-nos também a exercitar o 
distanciamento da abordagem histórica. Se, como sustentamos aqui, trabalhar o 
contexto significa, antes de qualquer outra coisa, tecer a complexidade do urbano 
promovendo a mistura e a diversidade social e funcional, então precisamos nos libertar 
de modelos de análise construídos a partir da leitura de realidades históricas muito 
diversas daquela que miramos. Precisamos olhar o que está em nossa volta e, 
simplesmente, enxergar o que vemos. Tal advertência pode parecer óbvia; contudo, o 
exercício que supõe, como sugeriu Georges Perec, não é dos mais fáceis: 

Observar a rua de quando em quando, de maneira sistemática. 
Aplicar-se. Não ter pressa. 
Anotar o lugar, a hora, a data, o tempo. 
Anotar o que se vê. O que se passa de importante. Sabemos ver o que é importante? 
Alguma coisa chama nossa atenção? 
Nada nos surpreende. Então não sabemos ver. 
É preciso ir mais devagar, quase abobalhadamente. Forçar-se a escrever sobre o que não 



tem interesse, sobre o que é evidente, o mais comum, o mais insignificante (Perec, 
2000, p. 100)2. 

Ao propor a abordagem da arquitetura que nos é familiar como se a descortinássemos 
pela primeira vez, e ao decompor suas formas em linhas, planos e relações de escala, 
esta visão fenomenológica da cidade daria suporte teórico a reflexões inovadoras no 
campo da análise urbana – como ilustram os trabalhos de Kevin Lynch, realizados nos 
anos 1950-80. A valorização daquilo que aparentemente é banal ou ordinário na relação 
estabelecida pelos moradores com o lugar em que vivem ganha, assim, um estatuto 
metodológico inspirador para os projetos arquitetônicos e urbanísticos marcados pela 
atitude “contextualista”. 

Como testemunham as idéias de Fernando Azevedo Moura e algumas ações dos 
operadores dos nossos planos diretores, a fantasia e o fantasma do arranha-céu há mais 
de meio século rondam o centro de Porto Alegre. A história pode nos ajudar a 
compreender as razões que levaram à emergência e à afirmação deste “tipo 
arquitetônico” na cidade; porém, somente o olhar que se desvencilha do passado pode 
dar-lhe um novo significado urbano. Em face de nossas heranças históricas, algumas 
transformadas em escombros, estamos desafiados a instituir a identidade do nosso 
contexto. 

NOTAS 

1 Arquiteto e urbanista [UFRGS, 1982]; mestre em Planejamento Urbano e Regional 
[IPPUR/UFRJ, 1990]; doutor em Projeto de Arquitetura e Urbanismo [Universidade de 
Paris 8, 2001]; professor [UFRGS, Faculdade de Arquitetura, Departamento de 
Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional]. 

2 A tradução é do autor, que se interessou pela obra de Perec a partir da leitura de 
Panerai et al. (1999). 
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