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RESUMO 

A ditadura militar não terminou. Passados mais de 50 anos do golpe, o país ainda 
carrega consigo os conceitos utilizados na época até os dias de hoje. O relatório 
final da Comissão Nacional da Verdade foi um grande avanço nesse sentido, pois 
trouxe luz a um período obscuro da história brasileira. Além disso, ele prevê a 
preservação das memórias das graves violações dos direitos humanos e da luta pelo 
Estado Democrático de Direito. Dessa forma, propõe-se um espaço que reúna as 
memórias nacionais e sirva como estimulador da mudança. A partir do conhecimento 
sobre o passado, a proposta para o Memorial Nacional pela Justiça, Verdade e 
Direitos Humanos em Porto Alegre simboliza um marco da memória política do país 
e das vítimas que sucumbiram na ditadura militar. Através da arquitetura combinada 
com o paisagismo, ele deverá possibilitar o conhecimento do passado e olhar para o 
futuro. O objetivo é fazer do memorial um lugar voltado à valorização da democracia, 
da cultura e dos direitos humanos, que promova a reflexão e o exercício da 
cidadania. Ele terá caráter público e sua abrangência será nacional, sendo 
idealizado com o apoio direto do Ministério da Cultura e seus órgãos vinculados 
(através do Ibram – Instituto Brasileiro de Museus), financiado com recursos do 
Orçamento Geral da União (OGU) através Lei Rouanet (Lei 8.313/91) e Renúncia 
Fiscal por meio da Lei 8.313/91. 

 

Palavras-chave: Arquitetura. Memorial. Ditadura Militar. Direitos Humanos. 
Democracia.  
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ABSTRACT 

The military dictatorship is not over. After more than 50 years of the coup, the country 
still carries with it the concepts used at the time to this day. The final report of the 
National Truth Commission was a great step forward in this regard, as it brought light 
to an obscure period in Brazilian history. In addition, it provides for the preservation 
of memories of serious violations of human rights and the struggle for the Democratic 
State of Law. In this way, a space is proposed that brings together the national 
memories and serves as a stimulator of change. From the knowledge about the past, 
the proposal for the National Memorial for Justice, Truth and Human Rights in Porto 
Alegre symbolizes a milestone in the political memory of the country and the victims 
who succumbed to the military dictatorship. Through the architecture combined with 
the landscaping, enable the knowledge of the past to look to the future. 
 
 

Keywords: Architecture. Memorial. Military dictatorship. Human rights. Democracy.  
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 MEMÓRIAS DE UMA DITADURA: 

O MEMORIAL NACIONAL PELA JUSTIÇA, VERDADE E DIREITOS 
HUMANOS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A ditadura brasileira não acabou. Passados mais de cinquenta anos da instauração, 

este é o entendimento que se tem quando se lembra que lei da anistia, por ter sido 

recíproca, estabeleceu que os crimes cometidos pelos agentes do Estado nas ações de 

repressão fossem anistiados (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2018). Isso continua a ser 

um grave problema político e uma barreira no processo de plena democratização brasileira.  

 Desde sua instauração no golpe de 1964 até a restauração da democracia em 

1985, a ditadura militar brasileira marcou a história do país, deixando muitos 

questionamentos sem respostas. Talvez o mais triste deles seja o dos mortos e 

desaparecidos políticos que, segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade, soma um 

total de 434 vítimas (CNV, 2014). Apesar de ter seu fim datado como 1988 (SOARES, 

2015), ainda é possível notar o forte apelo às ideologias militares nos dias de hoje, seja 

através de pedidos por uma nova intervenção civil-militar ou a notável perpetuação dos 

conceitos implementados na época.   

 Um exemplo disso é a Lei de Segurança Nacional – Lei Nº 7.170/83, “adotada 

ainda na ditadura militar e reflete as concepções doutrinárias que prevaleceram no período 

de 1964-1985” (CNV, 2014 p.971). A atribuição de caráter militar às polícias estaduais 

surgidas de legislação da ditadura, colocando o Brasil no topo do ranking entre os países 

com maior letalidade policial, tanto na condição de vítima quanto de algoz (10º ANUÁRIO 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2016) é outro exemplo. 
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 Portanto, assim como a Alemanha, Chile, Colômbia e Argentina, que possuem 

espaços destinados à preservação de memórias de períodos semelhantes em suas 

histórias, por exemplo, a presente monografia para o Trabalho de Conclusão de Curso de 

Arquitetura e Urbanismo propõe como tema o Memorial Nacional pela Justiça, Verdade e 

Direitos Humanos. Entretanto, como um memorial pode ajudar a curar o passado? A 

arquitetura pode nos ajudar a perceber todas as angústias sofridas pela nação no passado? 

 A proposta de um memorial é preservar, restaurar e criar um marco das memórias da 

resistência, repressão e das graves violações de Direitos Humanos ocorridas durante o 

período da ditadura militar no Brasil. Implantar o projeto no estado que possuiu a maior rede 

repressiva da época conforme dados da Comissão Nacional da Verdade (2014), além de 

fortalecer os princípios que regem Estado democrático de direito. A justiça, pelos que 

sucumbiram perante a repressão e opressão sofrida durante a ditadura; a verdade, para que 

se conheça a história da maneira como ela ocorreu, para preservar a memória e fortalecer a 

democracia, e os direitos humanos, para que estes não sejam mais violados, firmando os 

princípios de cidadania e dignidade da pessoa humana previstos na Constituição de 1988. 

 Segundo Dilma Rouseff (2014), em discurso às Forças Armadas no aniversário de 50 

anos do golpe, 

 

Conhecer a história é condição imprescindível para conhecê-la melhor […]. 
A verdade não significa revanchismo. A verdade liberta todos nós daquilo 
que ficou por dizer. Liberta tudo aquilo que permaneceu oculto (ALESSI, 
2014). 

 

 Portanto, o memorial não surge com o aspecto de revanchismo. A ideia principal é 

que ele atue como agente de requalificação urbanística e do espaço público, criando um 

novo marco urbano na paisagem de Porto Alegre e reforçando os laços da cidade com o 

Lago Guaíba. No caso do memorial, expor o período da ditadura militar e proporcionar, 

através de experiências sensoriais ao visitante, uma ampla reflexão deste período e como 

as doutrinas militares se refletem na atualidade. 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro irá tratar da 

contextualização histórica que embasa o discurso desta monografia: a ditadura militar. Nele, 

serão apresentadas as origens, como aconteceu e a consolidação à nível Nacional e 

Estadual do golpe. Também será abordado a origem e instauração da Comissão Nacional 

da Verdade e o surgimento do conceito de Direitos Humanos a nível internacional e sua 

inserção na Constituição. Por fim, fará uma reflexão sobre a perpetuação dos conceitos do 

período na atualidade, justificando a escolha do tema e a criação do Memorial Nacional. 
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 No capítulo seguinte, a abordagem se dá ao redor do método que deverá conduzir 

o desenvolvimento do trabalho. Nele será apresentado o projeto de forma escrita, com 

diretrizes e o programa que norteará o desenvolvimento da segunda etapa deste projeto, o 

Trabalho de Conclusão de Curso II. Também será apresentado o conceito que amarra o 

projeto como um todo, a organização espacial proposta com fluxogramas espaciais e 

conceituais e o programa de necessidades com especificações de metragens e 

espacialidades propostas. 

 O terceiro capítulo apresentará o lugar que está sendo implantada a proposta, as 

justificativas utilizadas para definição da cidade, bem como as estratégias definidas para a 

escolha da área de intervenção. 

 O quarto capítulo fará uma análise das características da área de intervenção, 

estudando os aspectos físicos e ambientais do terreno através de mapas de topografia, 

ocupação do solo, vegetação, levantamento fotográfico realizado in-loco e dos 

condicionantes legais. 

 No quinto capítulo tratará da análise e estudo de projetos semelhantes. Será feita a 

análise de referenciais arquitetônicos e paisagísticos para auxiliarem o desenvolvimento do 

projeto na segunda etapa, que se dará seguinte à esta monografia. Os projetos serão 

elencados levando em consideração os aspectos construtivos, conceituais, funcionais e 

materiais, cujas estratégias possam a vir ser utilizadas futuramente. 

 Por fim, o último capítulo fará a conclusão deste trabalho. Neste momento será 

apresentado as diretrizes para aplicação e materialização dos estudos realizados pela 

monografia. Entretanto, não será encontrada a aplicação da proposta de fato, uma vez que 

a intenção é demonstrar neste capítulo como se concluiu o levantamento dos dados 

apanhados e a forma que eles serão utilizados no desenvolvimento do projeto arquitetônico 

e paisagístico a ser desenvolvido posteriormente.  

 O objetivo é fazer do memorial um lugar voltado à valorização da 

democracia, da cultura e dos direitos humanos, que promova a reflexão e o exercício 

da cidadania. Ele terá caráter público e sua abrangência será nacional, sendo 

idealizado com o apoio direto do Ministério da Cultura e seus órgãos vinculados 

(através do Ibram – Instituto Brasileiro de Museus), financiado com recursos do 

Orçamento Geral da União (OGU) através Lei Rouanet (Lei 8.313/91) e Renúncia 

Fiscal por meio da Lei 8.313/91. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 A maior parte das informações para formulação teórica deste trabalho foram obtidas 

pelo portal Memórias da Ditadura, considerado o maior acervo online sobre a história da 

ditadura no Brasil. Ele é uma realização do Vlado Educação - Instituto Vladimir Herzog. Já 

os dados da parte regional foram mais variados e igualmente seguem a mesma linha de 

raciocínio. Isso se justifica, pois, o presente trabalho não tem a perspectiva histórica, ele 

apenas analisa sumariamente o contexto histórico para verificar a incidência do ocorrido no 

momento presente. 

 Cabe a esta monografia explicar brevemente quem foi e o porquê de Vladimir Herzog 

ter tamanha importância, sendo uma figura icônica quando se fala na ditadura militar do 

Brasil. Vladimir foi um jornalista, professor e cineasta brasileiro. Em 24 de outubro de 1975, 

ano em que foi escolhido para dirigir o jornalismo da TV Cultura, foi chamado para prestar 

esclarecimentos sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), na sede do 

DOI-Codi em São Paulo.  

 

Figura 1 - Foto do jornalista Vladimir Herzog 

 

Fonte: Wikipedia, 2018 

 

 Seu nome tornou-se fundamental no movimento pela restauração da democracia no 

Brasil depois de 1964. Isso após Vladmir ser encontrado morto no dia seguinte ao que se 

apresentou voluntariamente à sede do DOI-Codi para prestar depoimento e acabou 

sofrendo torturas que acarretaram na sua morte. Em sua versão oficial, na época, os 
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militares afirmaram que ele teria se enforcado, chegando a divulgar uma foto do suposto 

enforcamento. Entretanto, testemunhos de jornalistas presos no mesmo local apontam que 

ele foi assassinado sob tortura, e em 1978 a legista Harry Shibata confirmou ter assinado o 

laudo necroscópico sem examinar o corpo do jornalista. Neste mesmo ano, a Justiça 

brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog 

(INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Em 1996 a Comissão especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente 

que ele foi assassinado. O atestado de óbito só veio a ser retificado em 2013, cujo 

documento passou a constar que sua morte decorreu de lesões e maus-tratos sofridos 

durante o interrogatório em dependência do II Exército – SP (DOI-Codi) (INSTITUTO 

VLADIMIR HERZOG, 2018). O caso é apenas um dos outros tantos recorrentes casos de 

tortura seguida de morte ou desaparecimento ocorrido no período militar. 

 

Figura 2 - Imagem do jornalista Vladimir Herzog morto no DOI-CODI de São Paulo 

 

Fonte: Wikipedia, 2018 
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2.1. O Brasil antes do golpe 

 Pouco antes da instauração da ditadura em 1º de abril de 1964, o Brasil vivia um 

intenso debate em torno de reformas sociais, políticas e econômicas (RUTE PINA, 2018).  

 

O Congresso brasileiro e a “estrutura política em geral” viviam uma 
crescente polarização, “isto é, uma divisão equilibrada de forças entre 
partidos politicamente diferentes”. (SANTOS, apud CARLOS FICO, 2004 
p.45). 

 

 Quando o presidente João Goulart anunciou que iria pôr em prática estas reformas, 

com o objetivo de reduzir a concentração de renda e terra no país, contava com a 

aprovação popular e ganhou apoio massivo da população, que foi às ruas defendê-las e 

aprofundá-las (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2018). 

 As propostas da Reformas da Base1 de Jango, contavam com o apoio de 59% da 

população e, embora acusadas pelos opositores de comunistas, todas as propostas se 

mantinham dentro das instituições democráticas. O objetivo delas era romper com o 

monopólio da propriedade da terra, que impediam o amplo desenvolvimento econômico e 

uma melhor distribuição da riqueza. 

 

Figura 3 - Manifesto contra as reformas da base de João Goulart em 1964 

 

Fonte: Revista Operacional, 2018 

                                                

1 As reformas da base reuniam um conjunto de iniciativas: as reformas bancária, fiscal, urbana, 

administrativa, agrária e universitária. A principal delas era a reforma agrária, que visava garantir o 

acesso à propriedade de milhões de trabalhadores rurais (MARIETA DE MORAES FERREIRA, 2004). 
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 O comício realizado na Central do Brasil em 13 de março de 1964 marcou a tomada 

de posição de Jango diante da polarização que o país vivia naquele momento, voltando-se 

para sua base de sustentação: as esquerdas trabalhistas, socialistas e comunistas, 

tornando-se um marco em defesa das reformas da base (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 

2013). A presença de Jango no comício gerou repercussões imediatas em todo o país, 

desencadeando manifestações antigovernamentais e pedidos de impedimento do presidente 

(SÉRGIO LAMARÃO, 2004).  

 Em resposta ao comício, no dia 19 de março ocorreu em São Paulo a primeira 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tendo como principal articulador o deputado 

Antônio Silvio da Cunha Bueno. O deputado foi apoiado pelo governador Ademar de Barros, 

e preparada com o auxílio da Campanha da Mulher pela Democracia (Camde), da União 

Cívica Feminina, da Fraterna Amizade Urbana e Rural, entre outras entidades. A marcha 

reuniu cerca de trezentas mil pessoas na capital paulista, com medo do perigo comunista e 

favoráveis à deposição do presidente da República. (SÉRGIO LAMARÃO, 2004). 

 

Figura 4- Marchadeiras com rosário nas mãos abrem o protesto no Rio de Janeiro 

 

Fonte:  Memorial da Democracia, 2018 

 

  



22 

 

2.2. O golpe militar de 1964  

 O golpe militar teve início na madrugada de 31 de março, com a movimentação de 

tropas que saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Foi realizado não 

somente por setores das Forças Armadas, mas também com o apoio de importantes setores 

da sociedade brasileira: uma coligação de forças de interesses composta por grandes 

empresariados, imprensa (os principais jornais do país), latifundiários, Igreja Católica, 

empresas estrangeiras instaladas no país, além de vários governadores de estados 

importantes. (CELSO CASTRO, 2004).  

 Devida a notável passividade do governo e dos grupos de apoio (INSTITUTO 

VLADIMIR HERZOG, 2018), não foi possível realizar uma articulação dos militares legalistas 

e tampouco teve sucesso uma greve geral proposta pelo Comando Geral dos Trabalhadores 

em apoio ao governo (CELSO CASTRO, 2004). João Goulart estava no Rio de Janeiro no 

momento do golpe e viajou para Brasília. Logo em seguida se encontrou com Leonel Brizola 

em Porto Alegre, que tentava organizar a resistência com apoio de oficiais legalistas. Jango 

desistiu de um confronto militar com os golpistas e se exilou no Uruguai, e após sua morte, 

seu corpo retornou ao Brasil para sepultamento em 1976 (CELSO CASTRO, 2004).  

 No entanto, antes mesmo de Goulart deixar o país, o presidente do senado, Auro de 

Moura Andrade, declarou vaga a presidência da república, alegando que Jango teria fugido 

do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu interinamente a presidência da 

república, conforme previsto na Constituição de 1946 e neste momento, os golpistas 

tentaram assumir o controle do movimento. (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Contudo, o poder real encontrava-se na mão dos militares e, um dia após a 

deposição de Jango, o general Costa e Silva autonomeou-se Comandante-Chefe do 

exército, através de uma notificação que enviou para todos os militares, assumindo um 

cargo que habitualmente era exercido pelo presidente da república. O novo presidente do 

país, de forma autoritária e sem voto direto, organizou o chamado Comando Supremo da 

Revolução, composto por três membros: o brigadeiro da Aeronáutica, o vice-almirante da 

Marinha e ele próprio como representante do Exército. (CELSO CASTRO, 2004). 

 Os Estados Unidos acompanharam de perto o desenrolar da história através de seu 

embaixador no Brasil, Lincoln Gordon (CELSO CASTRO, 2004). Na mesma data, teve início 

a Operação Brother Sam da Marinha dos EUA, para apoiar o golpe que iria derrubar o 

governo constitucional. Mas nem foi preciso, pois como não houve resistência organizada, a 

situação militar se resolveu internamente (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 2018). 
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 Nos primeiros dias após o golpe já se instaurou uma violenta repressão, que atingiu 

os setores políticos mais mobilizados com a esquerda. Amplos setores da sociedade 

brasileira e da classe média, como citado anteriormente, pediram e estimularam a 

intervenção militar, a fins de evitar uma esquerdização do governo e de se controlar a crise 

econômica. Este fato foi uma das formas que a ditadura-militar encontrou de se 

institucionalizar e de se legalizar frente à opinião pública (INSTITUTO VLADIMIR HERZOG, 

2018). 

 

Até 1968, inventou-se todo tipo de “inimigo”. Líderes trabalhistas, 
comunistas, liberais críticos, sindicalistas, todos eram, de alguma forma, 
conectados a planos de subversão. Até mesmo políticos do Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), a “oposição” consentida criada pelo Ato 
Institucional Nº 2, de 1965, eram tratados dessa forma quando podiam 
oferecer alguma resistência a projetos julgados importantes pelo governo 
(...). Outro aspecto fundamental na construção discursiva da legitimação foi 
a economia. A combinação de inflação com o baixo crescimento da 
economia onerava, sobretudo, os trabalhadores, mas também a pequena 
burguesia, pequenos e médios comerciantes e industriais. (KONRAD, 
LAMEIRA E LIMA, 2013 p. 8). 

 

 Entretanto, desde o início ficaram claras as intenções do governo, e já no primeiro 

Ato Institucional o regime se configurava como uma ditadura (CELSO CASTRO, 2004). 

Antes de dar continuidade à esta monografia, é essencial compreender o que configura uma 

ditadura militar. Conforme Pinto  

 

Ditadura militar é o regime político no qual membros das Forças Armadas 
de um país centralizam política e administrativamente o poder do Estado em 
suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a participação e a decisão 
nas instituições estatais. (PINTO, 2018.) 

 

 Portanto, concederam-se amplos poderes ao Executivo para decretar Estado de sítio 

e suspender os direitos políticos dos cidadãos por até dez anos, cassar mandatos sem 

apreciação judicial, dentre outras decisões arbitrárias. Portanto, houve uma onda de 

cassações de mandatos, milhares de pessoas foram presas e ocorreram às primeiras 

torturas e assassinatos logo nos primeiros meses do regime (INSTITUTO VLADIMIR 

HERZOG, 2018).  

 Por fim, Pinto ainda ilustra resumidamente como funcionou a ditadura militar no 

Brasil através de um mapa mental (Figura 5), a fim de facilitar a compreensão dos fatos de 

forma mais resumida. 
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Figura 5 - Mapa mental da ditadura militar no Brasil 

 

Fonte: Tales Pinto/Brasil Escola, 2018 

 

2.3. A consolidação da ditadura no Rio Grande do Sul 

 No contexto do golpe militar de 1964, o Rio Grande do Sul teve um papel importante 

na deposição do presidente João Goulart. Para fins de contextualização, é necessário 

entender que o governador Ildo Meneghetti se elegeu apoiado por uma sigla que reunia 

todos os partidos conservadores do estado, enquanto a nível nacional, o país se encontrava 

nas mãos de Jango e Leonel Brizola. Portanto o governador do Estado passou a conspirar 

contra o governo Federal para derrubar Goulart desde o primeiro dia de seu mandato em 

1963. (PADRÓS, BARBOSA, LOPEZ E FERNANDES, 2014). 

 Vitorioso o golpe, começou a intervenção nos movimentos sociais e políticos que 

defendiam a resistência, dando início a ditadura no estado - passo fundamental para a 

consolidação da primeira Ditadura de Segurança Nacional no Cone Sul (KONRAD, 

LAMEIRA E LIMA, 2013). Tal importância é dada ao estado, pois ocorreu uma tentativa de 

resistência no Rio Grande do Sul, como forma de enfrentar movimento golpista. Em Porto 

Alegre, capital do estado, onde o João Goulart esteve reunido com Brizola e o general 
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Ladário Pereira Telles, momento em que se dispuseram a defender a legalidade e o 

mandato constitucional de Goulart (PADRÓS, BARBOSA, LOPEZ E FERNANDES, 2014).

   

 Contudo, o governador do estado passou a dizer que reagiria a qualquer atentado 

contra a Constituição, tomando uma série de medidas a fim de decretar apoio aos golpistas. 

Uma delas foi enviar uma ordem para que as emissoras de rádio e televisão sediadas na 

capital evitassem a difusão de pronunciamentos que possam perturbar a tranquilidade e 

incitassem a subversão, dentre outras que visavam a repressão rápida dos focos de 

resistência. (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013). 

 

O objetivo era muito claro, evitar que a Cadeia da Legalidade, organizada 
por Brizola ante a tentativa de Golpe de 1961 fosse repetida, tratando-se, na 
prática, de censura e do controle estatal, a fim de impedir a reação das 
forças contrárias ao Golpe no estado. (KONRAD E LAMEIRA, 2011, p. 89) 

 

 Mesmo com os decretos de Meneguetti, houve uma ocupação inicial das emissoras 

de televisão pelas tropas do III Exército comandadas pelo general Ladário Telles em apoio à 

Goulart, dando início ao processo de levante popular. Neste momento o governador do 

estado declara-se aliado dos golpistas, transferindo a sede do Governo para Passo Fundo 

(KONRAD E LAMEIRA, 2011). 

 

De posse das rádios gaúchas, a Cadeia da Legalidade foi reeditada, 
divulgando notas e proclamações de entidades, conclamando o povo à 
resistência contra o “golpe dos gorilas”, culminando com um comício no 
Largo da Prefeitura. Os oradores pediram a união das forças populares 
contra o Golpe às instituições e a defesa da Constituição. (KONRAD, 
LAMEIRA E LIMA, 2013 p. 4). 

  

 A situação se complicou, e apesar da forte mobilização popular e do controle de boa 

parte do Rio Grande do Sul, Goulart recusou-se a distribuir armas à população. O presidente 

avaliou que não teria condições de resistir ao golpe e no mesmo dia foi embora de Porto 

Alegre para seu exílio no Uruguai (PADRÓS, BARBOSA, LOPEZ E FERNANDES, 2014). 

Portanto, com a saída de Jango do Brasil e a desistência de um confronto com os militares, 

iniciava-se a consolidação da Ditadura de Segurança Nacional no Brasil. Mesmo assim, 

após o anúncio da vitória do Golpe, foram tentados alguns movimentos no estado, mas 

todos foram reprimidos pela Brigada Militar, o que já servia como amostra do que viria a 

seguir (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013). 
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Imediatamente após o Golpe, a nova fase política que marcaria o Brasil 
começava a tomar contornos. Centenas de pessoas foram presas, inclusive 
o Prefeito de Porto Alegre, Sereno Chaise, mesmo sob veementes protestos 
de vereadores e deputados. Leonel Brizola teve de fugir e se esconder. Em 
nível nacional e estadual teve início o período de acusações, expurgos e 
perseguições políticas (...) sob louros e louvores de uma pretensa nova 
democracia, iniciava-se a ditadura civil-militar de Segurança Nacional. 
(PADRÓS, BARBOSA, LOPEZ E FERNANDES, 2014 p. 49). 

 

2.4. Períodos da ditadura 

  Neste capítulo, serão retratados resumidamente os períodos que sucederam 

o golpe de 1964. O critério de categorias utilizado segue a mesma linha de raciocínio 

adotado pelo Instituto Vladmir Herzog, que dividiu a passagem do regime em três partes: A 

legalização do regime, o período da repressão e violência estatal contra os opositores e por 

fim, a reabertura política com a Lei da Anistia e o movimento pelas eleições diretas para 

presidente. 

 

2.4.1. A legitimação do regime militar 

 Tendo conquistado o poder, o golpe dado em nome da democracia e contra a 

ameaça subversiva precisava se legitimar e ser justificado. Assim, as formas de legitimação 

do golpe podem ser identificadas em três eixos principais: um eixo ético-moral, um político e 

o outro econômico (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013). 

  Entende-se que a legitimação da ditadura ocorreu em paralelo à propaganda de 

que existia um inimigo, no aspecto ético-moral do discurso legitimador, demonstrando o 

suposto envolvimento dos líderes políticos reformistas de esquerda e dos movimentos 

sociais populares com o comunismo internacional e a corrupção. Sobressaíram as 

acusações de corrupção contra os trabalhistas, líderes sindicais e de movimentos sociais, 

políticos e todos aqueles que podiam representar alguma resistência à ditadura militar 

(KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013). A importância dada ao inimigo interno era fundamental 

no processo de legitimação golpista, justificando atos de repressão e o terror do Estado. 

 No entanto, a resistência popular ao golpe começou a se manifestar já nas eleições 

para governador em 1965, em que os candidatos da base do governo foram derrotados em 

cinco dos onze estados que estavam disputando. Em resposta, o governo impôs o Ato 

Institucional nº 2 (AI-2), que determinou que a eleição presidencial passasse a ser indireta, 

extinguiu os partidos, reafirmou as cassações e a suspensão de direitos políticos, ampliou 

os poderes autoritários do presidente da República para intervir nos estados, e determinou a 

criação de apenas dois novos partidos: um de apoio, denominado Aliança Renovadora 



27 

 

Nacional (Arena) e outro de oposição, intitulado Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

(INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Outro aspecto fundamental na construção do discurso legalista foi a economia. A 

inflação tornou-se bastante impopular diante da desaceleração econômica durante o 

governo Jango e, combinada ao baixo crescimento da economia, acabava afetando os 

trabalhadores. O governo militar passou então a ser visto como realizador de grande esforço 

na contenção do custo de vida, assim como as classes produtoras, sempre reafirmando seu 

papel no combate à inflação (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013). 

 

A justificação pelo combate à inflação, entretanto, até 1968, foi a que mais 
sofreu crises de legitimidade. Apesar dos alegados esforços, o governo 
enfrentou dificuldade em reverter a alta no custo de vida. Tomando medidas 
impopulares como o arrocho salarial, causou enorme insatisfação popular. A 
situação só seria controlada com a retomada do crescimento, durante o 
chamado “Milagre Econômico” brasileiro (...) Dados divulgados pela Revista 
Veja, em 31 de março de 2004, mostravam que a taxa de inflação dos 21 
anos de Ditadura Civil-Militar ficou na casa dos 24%, superior à taxa entre 
1944 e 1964, de 22%. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico da 
Ditadura foi menor, 242% contra 265% (KONRAD, LAMEIRA E LIMA, 2013 
p. 10-11) 

 

2.4.2. Períodos de repressão e violência 

 O discurso legalista ocorreu entre 1964 a 1968 e neste período, além do já 

comentado AI-2, o governo golpista determinou também o Ato Institucional Nº 3 (AI-3), que 

tornou as eleições para governadores dos estados indiretas, além de cassações e pressões 

criando um clima de constrangimento durante as eleições. Outra decisão do governo foi a 

revogação da Constituição de 1946, decretando o Ato Institucional Nº 4 (AI-4), que convocou 

o Congresso para aprovar o projeto da Nova Carta Constitucional formulada em apenas 72 

horas, e aprovada em exatamente 33 dias. Conhecida como Constituição Liberticida por seu 

caráter autoritário, estabeleceu eleições indiretas para presidente e governadores e 

determinou que os governadores nomeassem os prefeitos das capitais (INSTITUTO 

VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Com a posse do general Costa-e-Silva como presidente em 1967, houve a 

promessa de um regime mais liberal e humano. Neste momento, muitos liberais que 

apoiaram o golpe tinham rompido com o regime assustados com as cassações e com os 

Atos Institucionais, que consolidavam a ditadura militar (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 

2018). Entretanto, a resistência à ditadura se ampliou muito no decorrer de 1967 e 1968, 

começando pelo movimento estudantil que engajou setores da classe média em 

manifestações de rua cada vez maiores, fortemente reprimidas com prisões e listas para 
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que, quem tivesse participado, não conseguisse mais emprego (INSTITUTO VLADMIR 

HERZOG, 2018). 

 

A violência policial contra populares e estudantes no Rio de Janeiro atingiu 
seu ápice no dia 21 de junho de 1968, chamado de “sexta-feira sangrenta”, 
com dezenas de feridos e quatro mortos. Em resposta, a Passeata dos Cem 
Mil, que ocorreu em junho, foi à maior manifestação de massa do período, 
causou tanta repercussão que levou o governo a negociar com os 
estudantes, mas sem acordo. Em julho daquele ano, as manifestações de 
rua foram proibidas pelo ministro da Justiça (INSTITUTO VLADMIR 
HERZOG, 2018). 

 

 

Figura 6 - Foto da violência protagonizada pelas forças policiais na sexta-feira sangrenta 

 

Fonte: Memorial da Democracia, 2018 

 

 Em resposta a grande tensão causada pelas manifestações na tropa que 

pressionava o governo por mais repressão, o governo decretou no dia 13 de dezembro de 

1968 o Ato Institucional Nº 5 (AI-5), que consolidou a fase mais terrível do período ditatorial. 

A partir desse momento, o general-presidente passou a ter poderes absolutos, fazendo uso 

deles e caracterizando um período de arbítrio completo e que não podiam ser objeto de 

apreciação do Judiciário (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 
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 A partir do AI-5 o presidente podia fechar o Congresso Nacional, as assembleias 

legislativas e as câmaras municipais; cassar mandatos legislativos e executivos, federais 

estaduais e municipais; suspender direitos políticos; demitir ou remover funcionários civis, 

militares e juízes; decretar estado de sítio sem restrições; confiscar bens para punir 

corrupção; legislar por decreto, baixar atos institucionais e complementares e, além disso, 

os acusados de crimes contra a segurança nacional passaram a ser julgados por tribunais 

militares, sem recurso, perdendo o direito de habeas corpus (INSTITUTO VLADMIR 

HERZOG, 2018). 

 

A tortura e assassinato se tornaram política de Estado, extrapolando os 
próprios limites e leis do regime militar, em práticas amplamente ilegais, 
cometendo crimes contra os direitos humanos e crimes de lesa-
humanidade. Durante o governo do general Médici, eleito indiretamente no 
dia 25 de outubro de 1969, inaugurou-se a etapa mais sombria do regime, 
que foi a aplicação do terror do Estado para enfrentar a resistência dos 
opositores (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 

2.4.3. A reabertura política 

 Após a posse do general Figueiredo - o quinto e último general-presidente da 

ditadura - em 1979, houve o anuncio do propósito de fazer do Brasil uma democracia. O 

objetivo de seu projeto de governo era reduzir aos poucos os aspectos mais autoritários da 

ditadura e institucionalizar o regime sem ceder o poder à oposição, nem absorver suas 

propostas democratizantes (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Entretanto, a oposição cresceu, as greves operárias se espalharam, o movimento 

pela anistia ganhou força em vários estados e realizando manifestações expressivas. 

Figueiredo inicialmente rejeitou a proposta de anistia, solicitando revisão de algumas penas. 

Enviou ao congresso um projeto de anistia restrita e a oposição por sua vez, solicitava 

anistia ampla. Assim, a luta foi longa (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 

Nos anos de 1978 e 1979, ocorreram vários comícios e manifestações 
públicas a favor da anistia. O tema foi incorporado pelo regime, mas 
apropriado de maneira diferente das demandas do movimento. No final, a 
anistia legal foi parcial e restrita, e ainda por cima beneficiou os 
torturadores, através do perdão aos “crimes conexos” praticados para 
combater os “subversivos” (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 

 Portanto, mesmo que limitada, a Lei da Anistia permitiu que milhares de pessoas 

perseguidas pela ditadura recuperassem sua cidadania e milhares de exilados começaram a 

retornar ao país. Contudo, tendo sido imposta a um Congresso mutilado, a anistia foi 
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considerada insuficiente pela sociedade, e por serem recíprocos, os crimes cometidos pelos 

agentes do Estado nas ações repressivas também foram anistiados (INSTITUTO VLADMIR 

HERZOG, 2018). 

 Posteriormente, com a intenção de dividir a oposição e ampliar a base de apoio do 

governo, Figueiredo enviou um projeto de reforma partidária ao Congresso, aprovada em 

novembro de 1979. Arena e MDB foram extintos e surgiram seis novos partidos, dividindo a 

oposição. No mesmo período, havia a proposta de criação de um partido de trabalhadores 

tendo como base articuladora os operários do ABC de São Paulo, concretizando na 

formação do Partido dos Trabalhadores (PT) no início dos anos 80. Foi a mais importante 

novidade no cenário político naquele momento (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Com a inflação em 78% ao ano, os metalúrgicos do ABC organizaram grandes 

greves operárias contestando e confrontando o poder da ditadura, sustentadas por 

assembleias com até 80 mil operários, alvos de grande repressão. Após 41 dias de 

paralisação e a uma maciça intervenção da polícia militar, a greve contribuiu para 

comprometer o projeto de manutenção do poder (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 Já em 1982, após o restabelecimento do voto direto para governador, iniciou-se o 

movimento pelas Diretas Já!2 para as eleições para presidente em 1984. A campanha foi 

aderida por milhares de pessoas e, consequentemente, gerou um clima de tensão e grande 

irritação por parte dos militares, que ameaçaram novos golpes que não se concretizaram. 

Em novembro de 1984 os chefes militares concordaram que a sucessão se fizesse de 

acordo com a lei (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). Em 15 de março de 1985, após a 

morte de Tancredo Neves que havia derrotado Maluf nas eleições para presidente em 1984, 

seu vice, José Sarney, assumiu a presidência, sendo o último capítulo do período da 

ditadura no Brasil (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 

2.5. Comissão Nacional da Verdade 

 Após décadas de luta dos familiares de mortos e desaparecidos exigindo respostas 

sobre os crimes ocorridos durante o regime militar, foi criada em 2011 a Comissão Nacional 

da Verdade (CNV), se tornando um marco para os esclarecimentos desse truculento período 

da história do Brasil (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). Além de montar uma narrativa 

de memória e verdade sobre as práticas violentas praticadas pelo Estado, a CNV traz 

                                                

2 Diretas Já! Foi um movimento pela reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil no 
período de 1983-1984 (CORRÊA, 2018), e a maior campanha cívica já ocorrida no país (MEMORIAL 
DA DEMOCRACIA, 2018). 
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consigo 29 recomendações para que se possa promover a justiça em relação aos crimes 

ocorridos no período (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 2018). 

 A Comissão Nacional da Verdade surge de lei instituída em 16 de maio de 2012 

durante o governo da ex-presidente da república, Dilma Rouseff  

 

com a intenção de investigar e esclarecer as graves violações de direitos 
humanos no período da ditadura civil-militar no Brasil, para efetivar o direito 
à memória e à verdade histórica e promover o esclarecimento dos casos de 
torturas, mortes, desaparecimentos, ocultação de cadáveres, e identificar e 
tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionadas à pratica de violações de direitos humanos (...)” (LEI Nº 
12.528, 2011). 

 

 Assim, é muito importante compreender a importância da CNV e suas 

recomendações, pois ela joga luz à um passado obscuro do Brasil. A Comissão documenta 

e esclarece assuntos que até então não se tinha respostas, amparando as famílias das 

vítimas, e através de suas recomendações, propõe mecanismos para atuar contra 

impunidade, as violações dos direitos humanos e impedir que as práticas repressivas e 

violentas persistam no presente. Uma das recomendações inclusive sugere a “preservação 

da memória das graves violações de direitos humanos” (CNV, p. 974, 2014), temática 

abordada por esta monografia. 

 Das 29 recomendações citadas anteriormente, vale ressaltar algumas delas: o 

reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional; promoção dos 

valores democráticos e dos direitos humanos na educação; revogação da Lei de Segurança 

Nacional; desmilitarização das polícias militares estaduais (INSTITUTO VLADMIR HERZOG, 

2018) e a instalação de um Museu da Memória para “preservar, restaurar e promover o 

tombamento ou a criação de marcas de memória em imóveis urbanos os rurais onde 

ocorreram graves violações de direitos humanos”  (CNV, p. 974, 2014). 

 Portanto, a CNV reforça o discurso não-revanchista dessa monografia. A proposta 

surge da intenção de criar o espaço de preservação das memórias, verdade e direitos 

humanos sugerido pela CNV. É muito importante que se promova a justiça para que as 

ações repressivas e violentas do passado não se repitam ou continuem no presente e futuro 

da nação. 
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2.6. Direitos Humanos 

 Para que se tenha plena compreensão do que são e o como foram gravemente 

violados no período militar, será introduzida uma breve definição do termo, sua história e 

quais sãos os principais direitos humanos estabelecidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 
qualquer outra condição (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2018). 

 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi adotada pela ONU em 10 

de dezembro de 1948 (ONU BRASIL, 2018), três anos depois do estabelecimento das 

Nações Unidas em 1945, que surgiu “em meio ao forte lembrete sobre os horrores da 

Segunda Guerra Mundial” (ONU BRASIL, 2018). Estes direitos incluem o direito à vida e à 

liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, e estabelece que 

todos os seres humanos merecem eles sem discriminação (ONU BRASIL, 2018). Portanto, 

nota-se que durante o período militar no Brasil estes direitos foram praticamente ignorados, 

principalmente o direito à liberdade de opinião e expressão, que sofriam fortes repressões 

por parte do Estado.  

 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece as obrigações dos 
governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos 
atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de 
grupos ou indivíduos (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 2018). 

 

 A ONU reconhece que todos os seres humanos podem desfrutar de seus direitos 

sem distinção de qualquer natureza, como citado anteriormente, sejam elas condições 

sociais, físicas, nacionais, condição de nascimento ou riqueza. São garantidos pela lei dos 

direitos humanos proteção a indivíduos e grupos contra ações que interfiram nas liberdades 

fundamentais e na dignidade humana (ONU BRASIL, 2018).  

 A partir disso, é possível notar que as torturas, mortes e violências cometidas pelos 

militares - legalmente justificadas e posteriormente comprovadas como políticas de Estado 

infringiram estes direitos - violaram gravemente o direito à liberdade e dignidade, além de 

discriminar grupos e indivíduos. No entanto, essa legislação não estabelece o que são os 

direitos humanos, apenas traz o entendimento de que estes direitos são inerentes a 

qualquer pessoa simplesmente por ela ser um humano (ONU BRASIL, 2018). Destacam-se 
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algumas características consideradas pela ONU como mais importantes dos direitos 

humanos: 

• São fundamentados sobre o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa; 

• São direitos universais, sendo aplicados a qualquer pessoa sem discriminação; 

• Ninguém pode ser privado de seus direitos humanos, podendo apenas serem 

limitados em situações específicas; 

• Os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, a violação de um direito vai afetar o 

respeito por outros; 

• Todos os direitos humanos devem ser vistos com igual importância, sendo 

igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. 

 No Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu o Estado democrático de direito e 

buscou garantir os direitos humanos. Seus princípios fundamentais são: A soberania; a 

cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

e o pluralismo político. 

 A Constituição é um documento jurídico que estabelece as normas fundamentais 

para a organização do Estado e da sociedade que vive nele (LANÇA, 2016). A dignidade da 

pessoa humana encontrada nos fundamentos já dá sinais de que a Constituição de 1988 

garante os direitos humanos. Ao longo dela, encontra-se no artigo 5º o direito à vida, à 

privacidade, à igualdade e à liberdade, além de outros direitos conhecidos como 

fundamentais para um ser humano. Ela também dá o direito à educação, e alega que é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade visando o desenvolvimento da pessoa.  

 O documento também estabelece a liberdade de imprensa e considera a saúde 

como direito de todos e dever do Estado, criando o SUS pela mesma Constituição, 

regulamentado pela Lei 8.090 de 19 de setembro de 1990, dentre outros. Portanto, além de 

garantir os direitos humanos, como já citados, sua importância também é permitir que uma 

comunidade de pessoas se organize e se estruture no território de um país, e que o poder 

para esta organização busque o bem comum e garanta os direitos daqueles que à compõe. 

Visa também impedir o abuso ou posição privilegiada de pessoas ou grupos que 

prejudiquem a vida de outros.  
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2.7. A perpetuação dos conceitos: justificativa para o tema 

 Mesmo que o fim da ditadura seja datado de 1985 após a reabertura política com a 

eleição direta para presidente, esta monografia entende que, como comentado nos capítulos 

anteriores e na sua introdução, a impunidade dos criminosos da ditadura alimenta os 

agentes policiais do presente quando se lembra a reciprocidade da Lei da Anistia. Portanto, 

isso continua a ser um grave problema político no processo de plena democratização do 

Brasil. A ditadura não terminou de fato. Nessa perspectiva, o tema se justifica ao propor a 

criação de um espaço que reúna e preserve as memórias das graves violações de direitos 

humanos e da luta pela justiça, uma vez que se entenda que a arquitetura exercerá o seu 

papel social e cultural promovendo a reflexão do período na atualidade. 

 Ainda que existam documentos que comprovem a utilização de violência como 

política de Estado, praticada sistematicamente durante o período de exceção (CASTRO, 

2018), é possível notar o forte apelo às ideologias militares nos dias de hoje. Um documento 

da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, por exemplo, revela o 

envolvimento de três ex-presidentes da ditadura militar brasileira em assassinatos de 

opositores políticos, o qual se recorta um pequeno trecho que diz: 

 

(…) General Milton, who did most of the talking, outlined the work of the CIE 
against the internal subversive target during the administration of former 
President Emilio Garrastazu Médici. He emphasized that Brazil cannot 
ignore the subversive and terrorist threat, and he said that extra-legal 
methods should continue to be employed against dangerous subversives. In 
this regard, General Milton said that about 104 persons in this category had 
been summarily executed by the (…). Figueiredo supported this policy and 
urged its continuance. (Central Intelligence Agency, Office of the Director of 
Central Intelligence, Job 80M01048A: Subject Files, Box 1, Folder 29: B–10: 
Brazil)3 

 

 Portanto, os defensores da ditadura no presente parecem ignorar a história recente 

do país, demonstrando a falta de conhecimento sobre a história política brasileira e até 

mesmo sobre o próprio período militar (INGRID FAGUNDEZ, 2015). Ainda assim, o apoio ao 

                                                

3 O General Milton, que fez a maior parte da conversa, delineou o trabalho da CIE (Centro de 
Informações do Exército) contra o alvo subversivo interno durante a administração do ex-
presidente Emilio Garrastazu Médici. Ele enfatizou que o Brasil não pode ignorar a ameaça 
subversiva e terrorista, e disse que métodos extralegais devem continuar a ser empregados contra 
subversivos perigosos. A este respeito, o General Milton disse que cerca de 104 pessoas nesta 
categoria foram sumariamente executadas pela CIE (...). Figueiredo apoiou esta política e insistiu em 
sua continuidade (AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA, ESCRITÓRIO DO DIRETOR DA 
CENTRAL DE INTELIGÊNCIA.  
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golpe militar cresce no Brasil desde 2012, onde um levantamento aponta que quase 48% 

dos ouvidos no país são favoráveis a uma intervenção militar para conter a corrupção 

(SORANO, 2015). 

 A reivindicação por uma nova intervenção ganhou visibilidade em junho de 2013, 

quando 30 mil manifestantes (SORANO, 2015) fizeram uma marcha na região central de 

São Paulo em que pedem uma intervenção militar diante de uma suposta ameaça de um 

regime comunista no Brasil (TERRA, 2013). O que mais chama atenção é a intitulação 

utilizada por estes manifestantes: “Marcha da família com Deus, em defesa da vida, da 

liberdade, da pátria e da democracia, contra o comunismo” (TERRA, 2013). Não fosse 

tamanha semelhança com a marcha organizada nos primórdios do regime militar brasileiro, 

a necessidade de criação de um inimigo de estado se repete na história, da mesma maneira 

pela qual o regime militar em 1964 buscou forças para se legitimar constitucionalmente. 

 

Figura 7 - Participantes da marcha em Belo Horizonte, 2014 

 

Fonte: Manifestantes..., 2014 

 

 As manifestações voltaram em 2015, com o foco na queda da presidente Dilma 

Roussef, reeleita com o voto popular direto em eleição apertada no final de outubro de 2014. 

No protesto de 15 de março daquele ano, as mensagens exibidas pelos manifestantes já 

eram mais claras e cartazes com pedidos de intervenção e gritos de socorro às Forças 

Armadas eram exibidos por vários manifestantes (SORANO, 2015). Dilma sofreu 

impedimento em maio de 2016, sendo sucedido por seu vice, Michel Temer. (OLIVEIRA, 

2018).  



36 

 

 

Figura 8 - Cartaz traz os dizeres “O Brasil não será uma nova Cuba” durante protesto no 
Rio Grande do Norte em 2015 pelo impeachment do presidente Dilma Rousseff e contra o 

PT 

 

Fonte: Reinaldo Canato, 2018 

  

 Dois anos depois da queda da presidente Dilma, já no impopular governo Temer 

(BOGHOSSIAN, 2018), em maio de 2018, iniciaram-se manifestações pela redução do 

preço do diesel e os pedidos por intervenção militar se multiplicaram pelo Brasil (OLIVEIRA, 

2018). O insucesso nas negociações com os caminheiros na época combinados com uma 

indignação com a situação política leva a população a acreditar que todos os problemas do 

país seriam resolvidos caso os militares retornassem ao poder (OLIVEIRA, 2018).  

 Mais uma vez, a história se repete. Insatisfeitos com os governos empenhados em 

promover um país mais justo e igualitário, a classe média vai às ruas pedir por uma nova 

intervenção militar para evitar subversão. Cria-se um inimigo com a ajuda midiática, 

semelhante à polarização que o país vivia momentos antes do golpe de 1964, e 

manifestantes clamam por socorro às forças armadas, como forma de solucionar de forma 

imediata os problemas do país. 
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Figura 9 - Marcha da Família com Deus pela Liberdade pede intervenção militar no Rio de 
Janeiro 

 

Fonte: Fernando Frazão/Agência Brasil 

 

 A Lei de Segurança Nacional – Lei Nº 7.170/83, “adotada ainda na ditadura militar, 

reflete as concepções doutrinárias que prevaleceram no período de 1964-1985” (CNV, 2014 

p.971), também é um exemplo de que os conceitos militares prevalecem na atualidade. 

Inclusive, vale ressaltar que a própria Comissão Nacional da Verdade recomenda a 

revogação desta, sendo substituída por “legislação de proteção ao Estado democrático de 

direito” (CNV, 2014 p.971). Por fim, outro aspecto herdado da ditadura é a militarização 

das polícias estaduais, surgidas de legislação do estado de exceção. Entende-se que isso 

coloca o Brasil no topo do ranking entre os países com maior letalidade policial, tanto na 

condição de vítima quanto de algoz (10º ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, 2016).  

 Portanto, é notável – a partir desta perspectiva – que o país não tenha conseguido 

lidar com seu passado, visto que passados mais de 50 anos da instauração do golpe militar 

de 1964, a nação ainda convive com ideologias, conceitos e doutrinas que acenam para a 

volta deste período. Tais conceitos também estão impregnados institucionalmente no próprio 

sistema político. Apesar disso, a existência da Constituição de 1988 visa garantir a 

soberania popular e os direitos humanos, sendo o instrumento mais importante na 

construção e consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil. 
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3. O LUGAR 

3.1. Localização 

 Devido à sua posição geográfica estratégica, com fronteiras para o Uruguai e 

Argentina, rotas de fuga para perseguidos políticos, o relatório final da CNV cita uma rede 

de 39 locais de detenção e tortura montada no Rio Grande do Sul. A maior estrutura 

repressiva do país em número de unidades instaladas. Além disso, define esta rede como 

locais e instituições associados a graves violações de direitos humanos (2014).  

 

Figura 10 – Mapa com quantitativos, por estado, dos locais de graves violações 
dos direitos humanos de 1964 a 1985 

 

Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2014 
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 Um mapa mais aproximado da Região Sul do país, traz estes quantitativos 

especificados por cidade em cada estado, e o nome de cada um destes pontos, visível na 

Figura 11: 

 

Figura 11 - Mapa aproximado da região sul com a denominação dos pontos de repressão 
por cidade 

 

Fonte: Modificado pelo Autor, adaptado da CNV, 2014 

  

 Com base nessa análise, observou-se que Porto Alegre teve 18 pontos ligados à 

repressão no período da ditadura. A cidade possuiu o maior número destes locais ligados à 

graves violações dos direitos humanos dentro do Estado e, inclusive, maior do que nos 

demais estados da Região Sul e até mesmo do país. Portanto, chegou-se à conclusão de 

que o memorial será implantado no município. Porto Alegre possui 1,47 milhões de 

habitantes e ocupa um território de 496,682 km² (IBGE, 2018). 
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3.2. Critérios para a escolha do terreno 

 Para a definição do terreno com maior potencial para a inserção do projeto, foram 

definidos 4 critérios, sendo estes: (1) caminhos da ditadura em Porto Alegre, (2) inserido na 

rota cultural, (3) terrenos ociosos de caráter público próximo a parques e praças, (4) de fácil 

acesso, próximo a elementos polarizadores, geradores de fluxo de pessoas.  

 Os caminhos da ditadura em Porto Alegre nortearam a escolha da área central do 

município para implantação do memorial. O Centro Histórico foi cenário de movimentos de 

resistência bem como abrigo de pontos ligados à repressão durante a ditadura militar. Nesse 

sentido, o mapa da Figura 12 - que ilustra os caminhos da ditadura na cidade - foi 

fundamental para a definição da área de intervenção, pois através dele é possível observar 

a localização exata destes pontos, e determinar que o terreno deveria estar próximo à eles. 

 O segundo critério foi buscar um terreno que estivesse dentro da rota cultural da 

cidade, visto que o memorial é um espaço que promove a cultura através da combinação da 

história, memória e patrimônio. O mapa da Figura 13 auxilia a visualização destes 

equipamentos e destaca a quantidade de museus no centro. 

  Outro critério utilizado foi a busca por terrenos públicos que estivessem ociosos ou 

em estado de degradação na área urbana, e que estivesse próximo à parques e praças. De 

preferência à parques importantes da cidade, a fins de estimular a requalificação e utilização 

do espaço público. 

 O quarto e último critério utilizado para nortear a escolha do terreno foi determinar 

que ele devesse ser um lugar de fácil acesso e que estivesse próximo a pelo menos dois 

elementos polarizadores da cidade, para sua inserção estar dentro de rotas de grande fluxo 

de pedestres.  

 Por fim, vale ressaltar que, por ter uma série de potencialidades, o terreno é alvo de 

um projeto que prevê um shopping center para a área, que integra um plano de revitalização 

do Cais Mauá. Este projeto também é alvo de breve análise desta monografia, com objetivo 

de conferir a real localização do empreendimento bem como suas intenções. Entretanto, o 

memorial surge como alternativa para exploração da cultural e não comercial do local, 

conforme previsão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do município.  
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3.3. Caminhos da ditadura em Porto Alegre  

 

Figura 12 - Mapa dos caminhos da ditadura em Porto Alegre 

 

Fonte: XII Salão de Ensino da UFRGS, 2016 e ilustrado pelo Autor, adaptado de < 

http://www.snazzymaps.com >, 2018 

  

 Através de análise do mapa dos Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, 

desenvolvido para o XII Salão de Ensino da UFRGS em setembro de 2016, constatou-se 

que o Centro Histórico da cidade foi o local com o maior número de pontos ligados a 

memória, resistência e opressão no período militar (Figura 12). Assim, o Centro torna-se 

local ideal para a implantação do projeto para o memorial. 
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3.4. Equipamentos culturais  

 

Figura 13 – Mapa dos equipamentos culturais em recorte de Porto Alegre 

 

Fonte: do Autor, adaptado de < http://www.snazzymaps.com >, 2018 

  

 Nota-se que as edificações culturais se encontram na sua maior parte no Centro 

Histórico, o que indica que é um local de promoção da cultura. Destacam-se aqui os 

museus, tornando o centro também um local de preservação da memória. A área de 

intervenção está em um raio de aproximadamente 2 km destes pontos, ou seja, se encontra 

dentro da rota cultural de Porto Alegre.  
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3.5. Praças e parques 

 

Figura 14 – Mapa com as praças, parques e áreas verdes em Porto Alegre 

 

Fonte: do Autor, adaptado de < http://www.snazzymaps.com >, 2018 

  

 A área de intervenção também está inserida em um local próximo a diversos parques 

e praças da cidade, podendo ser citados os principais: 03. Parque Harmonia; 04. Anfiteatro 

Pôr do sol; 05. Orla do Guaíba e 10. Parque Farroupilha. Portanto, têm-se um percurso pré-

estabelecido por essas praças e parques, que engloba a área da proposta.  
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3.6. Definição da área de intervenção 

 Com base nessas diretrizes pré-estabelecidas e das análises apresentadas até 

então, concluiu-se que a implantação do Memorial Nacional pela Justiça, Verdade e Direitos 

Humanos será no terreno entre a Usina do Gasômetro e o Cais Mauá, no fim da Avenida 

Mauá, em frente à Avenida Presidente João Goulart e da Praça Brigadeiro Sampaio, no 

Centro Histórico de Porto Alegre/RS.   

 

3.7. Projetos para área 

 Feita a definição da área de intervenção, fez-se necessário verificar os projetos 

previstos para o local ou seu entorno, visto que se trata de um ponto com bastante potencial 

na cidade e, por isso torna-se alvo da especulação imobiliária.  Os projetos encontrados 

estão ilustrados graficamente na Figura 15: 
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Figura 15 - Mapa com os projetos previstos para a área e entorno 

 

Fonte: do Autor, adaptado de < http://www.snazzymaps.com >, 2018 

  

 Com base no mapa da Figura 15 nota-se que existe um projeto previsto para área 

de intervenção, e outro recentemente concluído no entorno imediato. Os projetos em 

questão estão demarcados graficamente no mapa acima. Observa-se a existência de dois 

projetos: o primeiro, representado pelos números 1 a 3 da Figura 15, é referente à proposta 

de Revitalização do Cais Mauá, do arquiteto e urbanista Jaime Lerner. O plano do arquiteto 

é desenvolver o complexo em três etapas em trechos diferentes em toda a extensão do 

Cais. 

 A primeira fase da proposta, demarcada com o número 1, corresponde ao Setor 

Docas e vão receber três prédios comerciais e um centro de eventos nas instalações do 
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antigo frigorífico do Porto. A segunda fase, demarcada com o número 2, corresponde à 

parte central da proposta, denominadas pelo Autor como Setor Armazéns, onde se 

localizam os armazéns que serão revitalizados e darão lugar a atividades culturais, lojas, 

bares, hotel e restaurantes. Por fim, terceira fase, demarcada com o número 3, corresponde 

ao Setor Gasômetro, que contemplará atividades comerciais e áreas de lazer próximo à 

Usina do Gasômetro. Em resumo, vai ser construído um shopping center com lojas âncora, 

centros comerciais e estacionamentos privativos entre a Usina e o Cais. (MAUÁ, 2018)  

 Entretanto, a presente monografia propõe uma alternativa para esta terceira fase da 

proposta em questão, desconsiderando o projeto para o shopping center, mas levando em 

consideração os estudos realizados pelo Relatório de Impacto Ambiental desenvolvido pela 

equipe do arquiteto, preservando os aspectos naturais da área, propondo sua exploração 

cultural, conferindo caráter público à proposta. 

 Outro projeto importante e já concluído nas imediações da área de intervenção é a 

requalificação da Orla do Guaíba - com autoria do mesmo arquiteto. Este projeto está 

demarcado pelos números 4 e 5 na Figura 15 e destacam-se pela qualidade do espaço 

público projetado pelo arquiteto, sendo inclusive um exemplo de alternativa para a própria 

área de implantação do projeto. A proposta para o memorial poderá ser interpretada como a 

extensão da orla já requalificada, servindo como uma conexão entre a Usina do Gasômetro 

e o Cais Mauá.  

 

3.8. Acessos e elementos polarizadores 

 Os principais acessos ao município são feitos através da BR-116 para quem vem de 

Guaíba e região Oeste e liga Porto Alegre às cidades importantes como Florianópolis, 

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro; a BR-448 conectando a capital gaúcha ao interior do 

Estado; e a BR-290 que conecta a capital ao Litoral Norte e no sentido oeste, até a fronteira 

com a Argentina, no município de Uruguaiana. Já os principais acessos ao terreno são feitos 

através da Av. Presidente Castelo Branco - rota de saída e de entrada na cidade; a Avenida 

Mauá, que é a extensão da Av. Presidente Castelo Branco e costeia a borda da cidade; e 

para finalizar, a Av. Presidente João Goulart, que passa em frente ao lote e segue na 

direção sul da cidade. Por fim, ainda é possível observar a existência de elementos 

polarizadores próximos à área de intervenção, fato que fortalece o fluxo de pessoas na 

região, complementando a justificativa para a escolha da área. Podem-se destacar alguns 

dos principais como a Usina do Gasômetro, a requalificada Orla do Guaíba e o Cais Mauá, 

que compõe os equipamentos culturais e públicos na orla.  
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Figura 16 - Mapa com recorte de Porto Alegre: acessos, centralidades, o bairro e o lote 

 

Fonte: Ilustração do Autor, adaptado de < http://www.snazzymaps.com >, 2018 
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4. O TERRENO 

 

Figura 17 – Mapa com marcação do terreno, entorno e acessos 

 

Fonte: Ilustração do Autor adaptado de mapa oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2018 

  

 O local apresenta uma série de potencialidades (área próxima do Lago Guaíba, de 

fácil acesso, topografia plana, rota de turismo, potencial econômico, próxima de demais 

equipamentos culturais, próximo de diversas praças,...) e atualmente se encontra em estado 

de degradação. O lote corresponde à área localizada no final da Avenida Mauá, entre a 

Usina do Gasômetro e o Cais Mauá – que conforme relatório da CNV foi um ponto de 

repressão na ditadura – com testada voltada para a Avenida Presidente João Goulart, em 

frente à Praça Brigadeiro Sampaio. O terreno possuí área total de, aproximadamente, 

37.000 m².  
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4.1. Topografia 

 

Figura 18 – Mapa da topografia do terreno 

 

Fonte: Ilustração do Autor adaptado de levantamento da Prefeitura Municipal, 2018 

  

 A topografia da cidade é formada por morros e áreas planas e baixas, com 27 

arroios e cercada pelo Rio Gravataí, o Lago Guaíba e a Lagoa dos Patos. As regiões mais 

baixas possuem cerca de 35% de sua área urbanizada abaixo da cota 3, praticamente no 

mesmo nível médio das águas dos rios. Os pontos com maior represamento de águas 

coincidem com o centro da capital, área de maior densificação urbana (DEP, 2018). Como é 

possível observar na Figura 18, a área de intervenção é cortada por três cotas de nível em 

toda sua extensão (1,2 e 3), sendo uma área mais plana e baixa da cidade, em uma área 

próxima ao nível dos rios conforme citado anteriormente. O entorno se encontra em uma 

área mais elevada.  
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4.2. Ocupação do solo 

 

Figura 19 - Mapa fundo figura do entorno imediato 

 

Fonte: Ilustração do Autor adaptado de mapa oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2018 

  

 Através do mapa fundo figura (Figura 19), nota-se que a ocupação do solo vai 

diminuindo conforme se aproxima do Guaíba. Outro aspecto importante que se deve levar 

conta é a presença do Muro da Mauá, que cruza o terreno. O Muro da Mauá representa 4% 

da extensão de diques (DEP, 2018) criados para proteção contra cheias de alguns dos 

principais equipamentos públicos da área central no município de Porto Alegre na década de 

70, após a histórica enchente de 1941 que alagou parte da cidade. Com extensão de 2.647 

metros de muros e comportas, possui altura total de 6 metros, sendo 3 abaixo da terra e 3 

acima e 14 portões prontos para serem imediatamente fechados diante da ameaça de 

cheias (GUIMARAENS, 2018). Portanto, serão previstos novos acessos de forma que 

atenda ao público do Memorial e permita maior permeabilidade entre a cidade e o Guaíba, 

alterando pontualmente o Muro para que ele receba novas aberturas e comportas. 
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4.3. Vegetação 

 

Figura 20 - Mapa de vegetação 

 

Fonte: Ilustração do Autor adaptado de mapa oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2018 

 

 Com base nos dados levantados pelo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA, 2015) 

do projeto de Revitalização do Cais Mauá, e de análise através do Google Maps, marcou-se 

a localização aproximada das massas vegetais existentes no lote e seu entorno. Com base 

no RIMA, verificou-se que grande parte da vegetação existente no local é caracterizada 

como paisagismo, com árvores isoladas ou em pequenos grupos. Conforme o estudo, no 

perímetro da área de intervenção as vegetações se caracterizam como espécies para 

ajardinamento do local, e na Praça Brigadeiro Sampaio como árvores de espécies nativas 

ou exóticas e árvores de florações expressivas. Portanto, há possibilidade de modificações e 

relocações das espécies existentes na área de intervenção. Já a Praça Brigadeiro Sampaio, 

por possuir espécies nativas, não permite tais intervenções. 
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4.4. Usos do solo 

 

Figura 21 - Mapa dos usos do solo 

 

Fonte: Ilustração do Autor adaptado de mapa oficial da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2018 

 

 No entorno imediato do terreno encontram-se em grande parte parques (verde), 

edificações institucionais (amarelo) e predominantemente prédios residenciais, comerciais e 

mistos (vermelho). Portanto, a proposta do Memorial condiz com seu entorno, que como se 

pode observar, a área próxima ao Lago Guaíba é predominantemente pública e institucional, 

possuindo um entrono residencial.  
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4.5. Levantamento fotográfico 

 Para complementar o estudo das características do terreno, foi feito um 

levantamento fotográfico da área de intervenção, a fim de proporcionar o reconhecimento 

completo da área. Este levantamento está disposto nas Figura 23e Figura 24, e os pontos 

de onde foram tiradas as fotografias estão marcadas em um mapa na mesma montagem. 

Assim, têm-se a perspectiva do estado atual da área e nota-se que ela se encontra sem 

utilização, em estado de degradação, reforçando a intenção da proposta ser um agente de 

requalificação deste espaço. 

 

Figura 22 - Vista aérea da área de intervenção mostra a relação dela com a Usina do 
Gasômetro e o Cais Mauá 

 

Fonte: Ricardo Stricher, 2018 

 



56 

 

Figura 23 – Montagem com fotos tiradas no local 

 

Fonte: montagem do Autor com base nas fotos de Daniele Gorgen, 2018 
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Figura 24 – Montagem com fotos tiradas no local 

 

Fonte: montagem do Autor com base nas fotos de Daniele Gorgen, 2018 
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4.6.  Condicionantes legais 

4.6.1. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) 

 Por tratar-se de uma Zona Especial (ZONA ESPECIAL DE INTERESSE CULTURAL 

E AMBIENTAL4), o Plano Diretor mostra que não existem condicionantes específicos 

definidos pela legislação municipal para o local. Assim, o projeto é tratado como especial, 

necessitando um estudo de viabilidade junto aos órgãos responsáveis. Entretanto, a 

proposta deverá ter caráter simbólico, e com auxílio de análise do entorno e terreno dos 

capítulos anteriores, deverá ter-se controle da altura de possíveis edificações, bem como 

serão respeitados os afastamentos necessários. A taxa de ocupação não será extrapolada e 

os índices também serão controlados. O projeto deverá ser uma inserção que cause o 

menor impacto ambiental, desde a sua concepção, até o projeto final.   

 Nesse sentido, entende-se que o projeto está de acordo com o que prevê o Plano 

Diretor Municipal, uma vez que se trata de um projeto sociocultural com caráter público e 

não irá alterar significativamente a paisagem da área portuária da cidade. A proposta para o 

Memorial parte da premissa de que, conforme o item 6 dos 10 pontos por um projeto de 

cidade publicado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul 

– IAB RS em 2016, a paisagem da cidade é um patrimônio de todos.   

 Portanto, cabe aqui ressaltar que o projeto para o Memorial surge como uma 

alternativa para o shopping center projetado para o mesmo local. Tal projeto vai contra estes 

princípios, uma vez que ele irá alterar significativamente a paisagem da área portuária de 

Porto Alegre, para supostamente atender às exigências financeiras de um negócio 

imobiliário com atividades fundamentalmente privadas ou privatizantes.  

 

  

                                                

4 Art. 92. As Áreas de Interesse Cultural são áreas que apresentam ocorrência de Patrimônio Cultural 
que deve ser preservado a fim de evitar a perda ou o desaparecimento das características que lhes 
conferem peculiaridade. (PDDUA, Lei complementar nº 434 – Subseção II. Disponível em < 
http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/spm/2ss2_2.htm >. Acessado em 10 out. 2018.  
 
Art. 86. A identificação de Áreas Especiais de Interesse Ambiental visa ao cumprimento das diretrizes 
constantes na Lei Orgânica do Município referentes às políticas de preservação dos patrimônios 
cultural e natural e dividem-se em: I - Áreas de Proteção do Ambiente Natural; II - Áreas de Interesse 
Cultural. 
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4.6.2. Código Florestal (Lei nº 12654 de 25/05/2012) 

 O Código Florestal estabelece normais gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva legal. Portanto, pelo projeto estar 

localizado em uma área portuária, com ligação direta para o Lago Guaíba, deve-se levar em 

consideração algumas destas normais que norteiam os limites construtivos da proposta. 

 Conforme o item 2 do Art. 3º do Código Florestal, entende-se que uma Área de 

Preservação Permanente (APP) é 

 

uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (LEI Nº 
12654/2012). 

 

 Além disso, a lei também diz que é de interesse cultural a implantação de 

infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e 

culturais ao ar livre em áreas urbanas consolidados, observando as condições 

estabelecidas por ela. Uma destas condições é de que só será permitida a 

intervenção em Área de Preservação Permanente em hipóteses de utilidade pública, 

de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Portanto, o projeto para o 

Memorial respeitará este critérios uma vez que ele irá ter um programa educacional 

e cultural, e requalificará o espaço urbano degradado proporcionando um novo 

espaço público. 

 Por fim, é importante destacar que o Código Florestal também traz no 

segundo capítulo, a delimitação das Áreas de Preservação Permanente. Neste caso 

específico, considera-se uma faixa com largura mínima de 30 metros, pois se trata 

de uma área no entorno dos lagos e lagoas naturais em zonas urbanas. 

 

4.6.3. Código de Edificações de Porto Alegre (Lei n° 284 de 27/10/1992) 

 Para o tipo de projeto proposto por esta monografia, cabe avaliação de algumas 

informações descritas no Código de Edificações da cidade. Para fins de compatibilização, 

foram adotadas as normas referentes à Museus encontradas no Código, visto que o projeto 

desta monografia se refere à um Memorial e possuem funções similares, abordadas nos 
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capítulos anteriores. Independente disso, segundo a Seção XXII do Código, o projeto se 

caracteriza como edificação específica e, portanto, deverão atender as disposições previstas 

na tabela do Anexo 1.1 do código nos quesitos que lhes forem aplicáveis. 

 Como o programa previsto para o memorial possui características distintas, devem 

atender diferentes exigências previstas nos anexos do Código, especificadas abaixo: 

• Museu: é classificado com o código F-1, sendo descriminado como “locais onde há 

objetos de valor estimável” (LEI Nº 284/92), grau de risco pequeno. O cálculo da 

população é feito também através da classificação F-1, sendo 1 pessoa/1 m² de área 

bruta. Unidade de passagem: 100 (corredor) e 75 (escada). Pé-direito conforme o 

tipo de edifício: 2,40m. 

 

• Cafeteria: classificada com C-1: comércio em geral de pequeno porte. Grau de risco 

médio. O cálculo populacional é feito através de 1 pessoa/3,00m² de área bruta, para 

térreo e subsolo e 1 pessoa/5,00m² de área bruta, para pavimentos superiores. 

Unidade de passagem: 100 (corredor) e 60 (escada). Pé-direito de 2,40m. 

 

• Auditório: é classificado como F-2, grau de risco pequeno. O cálculo de população é 

o mesmo do item anterior: 1 pessoa/1 m² de área bruta. Unidade de passagem: 100 

(corredor) e 75 (escadas). Pé-direito 2,40m. Além disso, conforme a Seção VIII do 

Código deverá ter instalações sanitárias separadas por sexo e sala de espera 

contígua e de fácil acesso à sala de espetáculos com área mínima de 0,20m²/pessoa 

sob a capacidade total. Demais itens e complementações poderão ser consultados 

na página 48 do Código de Obras. 

 

• Estacionamento: é classificado como G-2, grau de risco médio sendo 40 vagas/1 

pessoa. Unidade de passagem: 100 (corredor) e 75 (escadas). Pé-direito nunca 

inferior à 1/12 do maior percurso, em caso de subsolos, e ventilação com 

obrigatoriedade de entrada e tiragem do ar em locais distintos, que possibilitem 

ventilação cruzada, podendo efetivar-se através de dutos. 

• Reservatórios: O dimensionamento do reservatório de consumo varia conforme 

legislação específica. O padrão para dimensionamento do reservatório de hidrantes, 

segundo Anexo 11.2 do Código, estima um reservatório de 12.000l para edificações 

de risco pequeno. 

 

• Depósito de lixo:  segundo Anexo 12, para edificações não-residenciais de 2.000 a 

3.000 m² de área, deverão possuir compartimentos com 3,00 m² de área, com 
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largura de 1,20m. Acima de 4.000 m² deverão ser acrescidos 1,00 m² para cada 

1000m² de área não-residencial. Pé-direito deverá ser no mínimo de 2,20m. 

 

4.6.4. Lei de Prevenção contra Incêndios (Lei Complementar nº 14/2013) 

 Conforme o Tabela 1 do Anexo A da Lei de Prevenção contra Incêndios, que 

classifica as edificações e áreas de risco quanto à ocupação, o Memorial se enquadra na 

categoria do Grupo F: Local de Reunião de Público; e na subcategoria 1, sendo F-1: Local 

onde há objeto de valor inestimável, como museus, centro de documentos históricos, 

galerias de arte, entre outros. A Tabela 3.1 da Lei classifica as edificações e áreas de risco 

quanto à carga de incêndio específicas por ocupação, cuja Carga de Incêndio (qfi) prevista 

para a categoria F-1(Museus) é de 300 MJ/m².  

 Por fim, Tabela 6F-1 presente na Lei Complementar especifica as exigências para 

as edificações com área superior a 750m² ou altura superior a 12,00m. Para F-1 (museu): 

 

Tabela 1 - Medidas de segurança para edificações do Grupo F divisão F-1 (museus) 

Medidas de Segurança 

contra Incêndio 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6<H ≤12 12<H ≤23 23<H ≤30 Acima de 30 

Acesso de viatura na 

edificação 

X X X X X X 

Segurança estrutural 

contra incêndio 

X X X X X X 

Compartimentação 

vertical 

- - - X² X³ X7 

Controle de materiais de 

acabamento 

x X X X X X 

Saídas de emergência X X X X X X 

Plano de emergência X X X X X X 

Brigada de incêndio X X X X X X 

Iluminação de 

emergência 

X X X X X X 

Alarme de incêndio X X X X X X 

Detecção de Incêndio X X X X X X 

Sinalização de X X X X X X 
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Medidas de Segurança 

contra Incêndio 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6<H ≤12 12<H ≤23 23<H ≤30 Acima de 30 

emergência 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros automáticos - - - - - X 

Controle de fumaça - - - - - X6 

Fonte: Reprodução Lei Complementar n° 14.376/2013 

4.6.5. ABNT NBR 9077 – Saída de emergência em edifícios 

 A NBR 9077 exige que as edificações devam possuir condições para que a 

população possa abandona-la, em caso de incêndio, completamente protegida fisicamente, 

e permitir o fácil acesso de auxílio externo para controle do fogo e retirada da população do 

local. Compreende-se como saída de emergência: 

• Acessos ou rotas de saídas horizontais: acessos às escadas, quando houver, e 

respectivas portas ou ao espaço livre exterior, nas edificações térreas; 

• Escadas ou rampas; 

• Descarga. 

 As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da 

edificação, calculadas pelos coeficientes da Tabela 5 do anexo da norma, considerando sua 

ocupação através da Tabela 1 do anexo da NBR 9077. Exulem-se deste cálculo: 

• Áreas de terraços, sacadas e assemelhados, exceto as pertencentes às edificações 

dos grupos de ocupação A, B e H. 

• As áreas totais cobertas das edificações F-3 e F-6, inclusive canchas e 

assemelhados; 

• As áreas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificações dos grupos 

F-3, F-6 e F-7, quando, em razão de sua disposição em planta, estes lugares 

puderem eventualmente ser utilizados como arquibancadas. 

• Excluem-se também no cálculo de população, as áreas de sanitários nas ocupações 

E e F.  

 Conforme a Tabela 1 do anexo da norma, que classifica a edificação quanto ao uso, 

o Memorial se enquadra na categoria F: locais de reunião de público; e na subcategoria F-1: 

locais onde há objeto de valor estimável, sendo eles museus, galerias de arte, arquivos, 

bibliotecas e assemelhados. Seguindo as instruções normativas, na Tabela 5 do anexo, 
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onde constam os dados para o dimensionamento das saídas, é possível encontrar os dados 

necessários para o dimensionamento populacional para o memorial. Para F-1, deve-se 

considerar 1 pessoa/3,00 m² de área. Capacidade da Unidade de passagem: 100 (acessos 

e descargas), 75 (escadas e rampas) e 100 (portas).   

 

4.6.6. ABNT NBR 9050 – Norma de Acessibilidade 

 Para conferir o caráter democrático à proposta, ou seja, para que o Memorial seja 

espaço de todos e para todos, ele deverá estar de acordo com as exigências da NBR9050, 

que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados no projeto nas 

condições de acessibilidade. Portanto, estão separadas aqui as informações mais 

relevantes que deverão ser abordadas no projeto e, para fins de dimensionamento, a 

proposta irá adotar as referências encontradas na norma. Caso haja necessidade de 

informações complementares de itens que possam surgir ao longo do desenvolvimento do 

projeto arquitetônico, a norma deverá ser consultada novamente, visto que as informações 

separadas por esta monografia são prévios e como já citados, abordam as mais relevantes 

nesta etapa. 

 Para pessoas em cadeiras de rodas a norma adota um módulo de referência com 

projeção de 0,80m por 1,20m no piso, que equivale a uma pessoa utilizando cadeira de 

rodas motorizadas ou não, conforme a Figura 25: 

Figura 25 - Módulo de Referência conforme NBR9050 

 

Fonte: ABNT NBR 9050, p. 8, 2015 

  

 Para área de circulação e manobra, também são adotados parâmetros a fins de 

permitir o deslocamento em linha reta e áreas de manobra para cadeiras de rodas. A largura 

mínima para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas é de 90 cm. Para 

uma faixa de circulação de uma pessoa em cadeira de rodas e um pedestre, a largura varia 

de 1,20m a 1,50 e, para duas pessoas em cadeira de rodas, essa faixa precisa ter de 1,50m 

à 1,80m no mínimo. A largura mínima necessária para transposição de obstáculos isolados 
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com extensão de no máximo 40 cm deve ser de 80 cm e, quando o obstáculo for superior a 

40 cm, este mínimo sobe para 90 cm de largura, conforme a imagem abaixo: 

 

Figura 26 - Largura mínima necessária para transposição de obstáculos segundo a NBR 

 

Fonte: ABNT NBR 9050, p. 10, 2015 

 

 As medidas necessárias para manobra de cadeira de rodas, sem deslocamento, 

estão especificadas conforme a norma na figura a seguir: 

Figura 27 - Área de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento segundo a NBR 

 

Fonte: ABNT NBR 9050, p. 11, 2015 

  

 Quando existir deslocamento, a largura mínima para 90º no percurso é de 1,20m e, 

quando for consecutivo de 90º, com percurso intermediário, é aceitável a largura de 90 cm. 

Áreas de alcance manual podem ser encontradas no capítulo 4.5 da NBR9050, a partir da 

página 15. Por se tratar de um Memorial e possuir áreas expositivas, a proposta deverá 

também cumprir às exigências do capítulo 4.8 da norma vigente, que se refere aos 
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parâmetros visuais, especificando ângulos visuais nos planos verticais e horizontais, de 

forma que atenda todo o tipo de público. 

 Por ser um espaço público, o memorial deverá possuir uma ou mais rotas 

acessíveis, segundo orientação do capítulo 6 da norma. Entende-se que: 

 

A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que 
conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações, e que 
pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota 
acessível externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de travessias 
de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas, passarelas e outros 
elementos da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, 
pisos, rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação. 
(ABNT NBR 9050, p.54, 2015). 

 

 Todos os acessos bem como conexões entre as funções e atividades previstas no 

programa também deverão ser acessíveis, vinculados através da rota acessível e à 

circulação principal e de emergência, permanecendo livres de obstáculos permanentemente. 

Demais especificações quanto à rota e os elementos que a compõe deverão ser 

consultados na página 54 da NBR9050/2015. 

 As rampas deverão obedecer aos limites máximos definidos pela norma e 

calculados conforme a equação e especificações da figura abaixo: 
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Figura 28 - Imagem com fórmula e exemplo para dimensionamento de rampas 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, p. 58, 2015 

  

 As inclinações devem ser conforme os limites estabelecidos na Figura 22: 

 

Figura 29 - Imagem com limites ideais para inclinação de rampas 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, p. 59 

 

 Além disso, a largura das rampas é estabelecida pelo fluxo de pessoas, sendo que 

o mínimo recomendável para rampas em rotas acessíveis é de 1,50m, e o mínimo 

admissível é de 1,20m. Toda rampa deve possuir corrimão de duas alturas em cada lado. As 

informações complementares para as rampas são encontradas no capítulo 6.6, página 58 da 

NBR9050/2015. 
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 Escadas devem ser dimensionadas, conforme ABNT NBR 9050:2015, página 62, 

atendendo as seguintes condições: 

• 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, 

• pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e 

• espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m; 

 A largura é estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme a ABNT NBR 

9077, apresentada no capítulo anterior. O mínimo aceitável para escadas em rotas 

acessíveis é de 1,20m. As circulações externas não poderão ter inclinação superior a 3% e 

as calçadas possuem dimensões mínimas, dividias em três faixas de uso, conforme a figura 

abaixo: 

 

Figura 30 - Dimensões mínimas para calçadas 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, p. 75 

  Por se tratar de um agente de requalificação urbana, o projeto para o 

memorial irá atuar na adequação dos passeios públicos existentes do seu entorno a fim de 

garantir total acessibilidade ao local. As adequações de calçadas seguirão os critérios 

estabelecidos pela norma nas páginas 77 a 82 da ABNT NBR 9050:2015. 

 Os sanitários deverão seguir rigorosamente os critérios estabelecidos no capítulo 7 

da norma e o número mínimo de sanitários acessíveis é definido pela Figura 31: 
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Figura 31 - Número mínimo de sanitários acessíveis 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, p. 84 

 

 As dimensões dos sanitários deverão levar em consideração a circulação com o 

giro de 360º; Área necessária para garantir a transferência lateral, perpendicular e diagonal 

para a bacia sanitária; E deverá ser instalado colunas de apoio para manobras, conforme 

Figura 32: 

 

Figura 32 - Áreas de transferência e manobra para uso da bacia sanitária 

 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, p. 86 
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5. MÉTODO 

 Para que seja possível a aplicação do tema apresentado, esta monografia propõe 

uma metodologia para que o conteúdo didático possa se materializar em um projeto. O 

método consiste definir algumas fases a serem aplicadas no processo de projeto, para que 

ele auxilie no processo criativo. Estas fases estão definidas e justificadas no decorrer deste 

capítulo. 

 

5.1. Definição do tema  

 Os estudos realizados por esta monografia até o momento demonstram a 

importância e a necessidade de criar um espaço que reúna as memórias deste truculento 

período da história política do país – a ditadura militar, a fim de permitir a interpretação do 

mesmo por parte da população. Estimulando a conscientização e o fortalecimento do Estado 

democrático de direito, para que períodos repressivos ou autoritários não se repitam.  

 A construção de um memorial que reúna as memórias da ditadura militar e que ao 

mesmo tempo sirva como homenagem às vítimas é um desafio, uma vez que a 

sensibilidade do tema pode gerar desconforto em setores políticos e da sociedade civil do 

país e ser interpretado como revanchismo. Entretanto, é importante ressaltar que a proposta 

não surge com esse objetivo, mas sim com o intuito de olhar o futuro conhecendo o 

passado. 

  Entende-se que o Brasil não soube lidar com as mágoas do passado, visto que 

através da Lei da Anistia não puniu os agentes responsáveis pelos crimes cometidos na 

ditadura militar, deixando essa lacuna da sua história recente em aberto, o que mantém 

alguns dos conceitos vivos na atualidade. Portanto, a proposta gira em torno do lembrar 

para não esquecer. Lembrar para que não se repita. A função da arquitetura neste projeto 

será preservar a memória das graves violações de direitos humanos e da luta pela justiça, e 

promover a reflexão do seu legado na atualidade. O memorial deverá passar ao visitante a 

mensagem de lembrar a história e homenagear as vítimas do período militar a fim de auxiliar 

a nação a perceber as angústias do passado. 

 Desde a sua implantação até as escolhas dos materiais, os espaços projetados 

deverão provocar a inquietude. A intenção é criar um espaço sensorial, que permita a 

interpretação e estimule a mudança. Nesse sentido, definiu-se que o projeto terá caráter 

social e cultural. O memorial irá servir como um marco de relevância nacional. Deverá 

reiterar a importância da democracia e das instituições democráticas, servindo como objeto 
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de estudo para que a sociedade possa ter pleno conhecimento e consciência da história 

nacional, para que, parafraseando Thomas Jefferson, sirva como instrumento da eterna 

vigilância necessária para a liberdade. 

 

5.2. Conceito 

 Definir o conceito consiste em sintetizar as principais características e a mensagem 

do projeto de forma objetiva, transformando-as em um ou mais elementos que atuem como 

instrumentos estruturadores na concepção da identidade da proposta. Ele surge também 

como guia na construção do espaço, visto que se faz presente de forma intuitiva em todo o 

processo, a fim de marcar o intelecto e o cognitivo do ser humano: mente, espírito e 

pensamento. Portanto, o conceito visa criar uma identidade forte para o trabalho a partir da 

definição de espaços memoriais, e dos símbolos mais marcantes que representem 

resistência popular e a luta pelo Estado Democrático de Direito. 

 A partir do levantamento histórico feito por esta monografia, é possível perceber a 

repetição de alguns termos que definem de maneira objetiva o contexto em questão. Estes 

termos servem como pano de fundo para a definição do conceito que consequentemente 

resultará na identidade do projeto, visto que a partir deles é possível subtrair elementos-

chave que os caracteriza/simbolizam: cores, formas e sensações. Essa gama de termos e 

sensações está sintetizada no organograma abaixo: 

 

Figura 33 – Mapa de palavras 

 

Fonte: do Autor, 2018 
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  Visualizando de forma mais clara estes termos com a ajuda do mapa de palavras, é 

possível notar os caminhos que serão seguidos na elaboração da identidade visual que 

deverá complementar o projeto arquitetônico no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso II. Com essa gama de sensações e expressões que definem bem o que foi e o que 

é uma ditadura, o projeto poderá criar elementos que transmitam os mesmos através do 

espaço construído e de estratégias que garantam o caráter sensorial da proposta. 

 Criar uma identidade marcante confere ao projeto o poder de marcar o intelecto e o 

cognitivo do ser humano, neste caso específico, dos visitantes do memorial, e reforça o 

caráter sóbrio e significativo e sensorial da proposta. Nesse sentido, criou-se uma identidade 

visual a fins de identificar o memorial. O resultado final obtido está representado na figura 

abaixo:  

 

Figura 34 - Identidade visual criada para o memorial 

 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor, 2018 

 

 Extrapolando a identidade visual e a definição da gama de sensações, o memorial 

também é organizado conceitualmente em três partes: a praça, o marco e a barra. A 

primeira será um parque aberto, com caráter público. A praça, que entende a cidade e se 

relaciona com ela. O segundo representa o ato da memória vivente, o legado da história no 

presente, aberto em determinados momentos deixando a vida passar com naturalidade.  

 Por fim, a barra. Em um primeiro momento, ela representa a verdade, a informação 

e a história. O espaço entende a importância de conhecer o passado da nação e a influência 

dela no futuro. Aloja o conhecimento. Num segundo momento, a barra é representada como 

um espaço de apoio. Acredita que o espaço pode promover encontros casuais. Abriga um 

café e um bar. Esta organização conceitual está ilustrada no fluxograma abaixo:  
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Figura 35 - Fluxograma conceitual 

 

Fonte: Ilustração do Autor, 2018 

 

 Dessa forma, o conceito do projeto gira em torno dos materiais perenes e sóbrios, 

buscando uma arquitetura marcante. Será uma arquitetura por vezes lida como um grande 

volume rígido e pesado, outras como um lugar que deixa a vida passar por entre seus 

espaços, leve e esperançoso. Mesclando a tecnologia com as técnicas construtivas já 

conhecidas, o projeto buscará um caráter mais brutalista no ponto de vista de um estilo 

arquitetônico, e explorará a tecnologia no uso dos materiais de forma contemporânea, 

conferindo um teor sóbrio e pesado, mas ao mesmo tempo sensível e leve desejado neste 

projeto. Tamanha sensibilidade será explorada nas intersecções entre o objeto construído e 

a luz natural. 

 

5.3. Diretrizes de projeto 

 Para nortear o desenvolvimento dos projetos arquitetônico e paisagístico 

posteriormente, a pesquisa tratou de definir diretrizes que conduziram a aplicação do tema 

proposto. Dessa forma, define as etapas de projeto a serem realizadas, que tem como base 

o programa de necessidades. Entretanto, essa vinculação não deverá se dar de forma rígida 

e inflexível, visto que, dada a sensibilidade do tema, seria uma decisão arbitrária. 

 O anteprojeto arquitetônico e o paisagístico estão intimamente conectados e serão 

desenvolvidos com base nestas diretrizes: 

• Definição do problema, onde ficam definido os objetivos do trabalho e quais os 

problemas a serem resolvidos, apresentados no capítulo anterior; 
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• A coleta de dados, que faz um levantamento das características da área de 

intervenção e traz uma análise de seus aspectos físicos e ambientais, bem como de 

seu entorno imediato; 

• O estudo preliminar de arquitetura, que busca referências em projetos com propostas 

similares, a fim de inspirar o desenvolvimento dos desenhos, auxiliar na definição 

dos materiais que possam vir a ser utilizados, e na determinação de processos que 

podem ser aplicados no novo projeto; 

• Análise de dados, que interpreta as soluções encontradas nas etapas anteriores e 

define como devem ser e quais soluções encontradas serão utilizadas, com base na 

pesquisa apresentada; 

• Seguimento condicionantes legais municipais como o Plano Diretor, o Código de 

Obras e legislações federais como Normas Técnicas e Lei de Prevenção contra 

Incêndio, especificadas nesta monografia; 

• Experimentação, por meio de modelos, para verificar quais materiais e técnicas 

construtivas serão mais adequados na elaboração do projeto. 

 Esta monografia também faz parte de um pacote de materiais que compõe este 

trabalho: um livro, que corresponde a monografia complementada com o projeto que será 

desenvolvido no TCC II; pranchas em formato A1, que serão feitas para a apresentação do 

projeto arquitetônico na próxima etapa; e uma maquete em escala à definir, com a 

volumetria final do projeto que também será feita na segunda etapa deste trabalho. 

 

5.4. Programa de necessidades 

 O programa de necessidades é definido com base no estudo preliminar da 

arquitetura, ou seja, através da análise de referenciais arquitetônicos e paisagísticos. O 

programa será norteador no desenvolvimento da composição formal do projeto, pois as 

ambiências e áreas estabelecidas permitem a real compreensão da sua materialização. 

 Tendo como base a organização conceitual proposta e por se tratar de um projeto 

arquitetônico e paisagístico, definiu-se que o programa deveria estar dividido conforme a 

abordagem do capítulo anterior: a praça, o marco e a barra. Entretanto, apesar de estarem 

separados para facilitar a compreensão compositiva, eles estão intimamente conectados e 

se complementam, formando percurso desejado para o Memorial Nacional pela Justiça, 

Verdade e Direitos Humanos. O primeiro programa de necessidades apresentado se refere 

à praça. Ela estará presente em todo o espaço e receberá devido tratamento paisagístico, a 

fim de conferir à proposta o caráter significativo desejado: 
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Tabela 2 - Programa de Necessidades da Praça 

A PRAÇA 

 Ambiente Quantidade Área (m²) Área total (m²) 

1. Praça da memória 01 - - 

2. 
Área de vegetação com 

percursos 
01 - - 

3. Esculturas representativas 03 - - 

4. Vagas de estacionamento 40 12,50 500,00 

ÁREA TOTAL  500,00 m² 

 

 Seguindo a linha de raciocínio adotada a partir do fluxograma conceitual 

apresentado, a praça se conecta ao marco, que possuí o segundo programa de 

necessidades proposto. 

Tabela 3 - Programa de Necessidades do Memorial 

O MARCO 

 Ambiente Quantidade Área (m²) Área total (m²) 

1. 
Monumento em homenagem às 

vítimas 
01 434,00 434,00 

ÁREA TOTAL 434,00 m² 

 

 Por fim, o percurso desejado é complementado com a barra, que surge como o 

Memorial propriamente dito. Nela será abrigado todo o programa principal e complementar, 

com espaços expositivos de caráter sensorial na volumetria principal, e com todo o 

programa de apoio ao memorial. 
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Tabela 4 – Programa de Necessidades de Edificações 

A BARRA 

 Ambiente Quantidade Área (m²) Área total (m²) 

1. Hall de acesso/acolhimento 01 50,00 50,00 

2. Foyer + café 01 100,00 200,00 

3. 
Auditório com capacidade para 

88 pessoas 
01 200,00 200,00 

4. Circulações 01 20,00 20,00 

5. 
Auditório com capacidade para 

88 pessoas 
01 200,00 200,00 

6. Sala da administração 01 15,00 15,00 

7. Sala de controle 01 10,00 10,00 

8. Sala de reuniões 01 20,00 20,00 

9. 
Sanitários (masculino, feminino 

e PcD) 
04 15,00 60,00 

10. Áreas de exposição permanente - - - 

11. Áreas técnicas - - - 

ÁREA TOTAL APROXIMADA 775,00 m² 

ÁREA TOTAL ESTIMADA 1.709,00 m² 

  

 Da mesma forma que a organização conceitual resultou em um organograma que 

foi norteador na definição do programa de necessidades, os espaços propostos se 

organizam por meio de um fluxograma espacial. Este, por sua vez, será o norteador da 

disposição e localização do programa no espaço físico, a fim de auxiliar o desenvolvimento 

do projeto. 

 



78 

 

Figura 36 - Fluxograma do programa 

 

Fonte: Ilustração do Autor, 2018 

 

 Os espaços propostos irão abordar alguns conceitos trabalhados por Gordon Cullen 

em seu livro Paisagem Urbana (2009), onde o autor escreve sobre recintos, estreitamentos, 

delimitações e mistério. O primeiro deles intitulado de recinto, segundo o autor:  

 

É uma síntese da polaridade entre pés e pneus (...) Fora dele, o ruído e o 
ritmo apressado da comunicação interpessoal, vai-vem que não se sabe par 
aonde vai nem donde vem; no interior, o sossego e a tranquilidade de sentir 
que o largo, a praceta, ou o pátio tem a escala humana” (CULLEN, 2009 p. 
27). 

 

 A partir disso, os espaços informação e reunião tomam partido para surgirem como 

recintos dentro do espaço projetado, onde as pessoas poderão encontrar a história do 

período militar e, quando se encontrar no espaço aberto, sossego e tranquilidade. 

 

Num recinto, reagimos ao fato de nos encontrarmos completamente 
cercados. A reação é estática: partir do momento que se entra para o 
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recinto, e durante a sua travessia, o cenário mantem-se, e é apenas à saída 
que se depara, bruscamente, com novo cenário (CULLEN, 2009, p.49). 

 

 Os estreitamentos são, conforme Cullen, a aproximação de dois elementos criando 

uma sensação de pressão, numa proximidade inevitável que contrasta diretamente com as 

características da praça (2009). Apropriando-se disso, a proposta monta os espaços de 

repressão e resistência no projeto, criando um lugar para sentir. 

 Já a delimitação “consiste numa quebra de continuidade, que obriga a olhar e deter-

se, mas sem bloquear nossa sensação de progressão”. (CULLEN, 2009, p.49). No projeto 

para o Memorial, este conceito será incorporado ao longo do percurso, de forma que 

conduza a pessoa pela paisagem e ao mesmo tempo limite o olhar na perspectiva do 

observador a notar um novo elemento, neste caso, o próprio Memorial às vítimas da 

ditadura. 

 Por fim, mas não menos importante, o mistério. Cullen nos mostra que, “do 

pavimento vulgar e banal do mundo agitado em que vivemos, muitas vezes, num relance, o 

desconhecido, o caráter misterioso de uma cidade em que tudo é possível” (CULLEN, 2009, 

p.53). Este conceito será abordado no decorrer da proposta, com fito de instigar o usuário à 

observação e a utilização dos espaços. Dessa maneira, os itens previstos no programa de 

necessidades, combinados com o conceito da proposta deverão proporcionar o caráter 

sensorial desejado pelo projeto desde sua concepção inicial. 
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6. REFERENCIAIS PROJETUAIS 

 Neste capítulo será analisado alguns projetos já executados que possuem espaços 

semelhantes, a fim de embasar o desenvolvimento da presente proposta nos quesitos 

arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Para que se tenha melhor compreensão dos 

aspectos analisados em cada projeto, eles serão categorizados como (6.1) referenciais 

arquitetônicos e (6.2) referenciais paisagísticos, no decorrer dos capítulos seguintes. 

 

6.1. Referencial arquitetônico 

6.1.1. Memorial Nacional pela Paz e Justiça 

Figura 37 - Foto escultura no acesso ao Memorial e a Praça Memorial ao fundo 

 

Fonte: MASS Design Group 

 

 Inaugurado em abril de 2018 em Montogomery -Alabama, o Memorial Nacional pela 

Paz e Justiça projetado pelo escritório MASS Design Group em parceria com a Equal 

Justice Initiative, é o primeiro memorial dedicado ao “legado de negros escravizados, 

pessoas aterrorizadas pelo linchamento, afro-americanos humilhados pela segregação racial 

e pessoas de cor sobrecarregadas com presunções contemporâneas de culpa e violência 

policial nos Estados Unidos” (Equal Justice Initiative, 2018). 
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 O projeto foi concebido para criar um espaço sóbrio e significativo, que abrace a 

verdade e inspire a reflexão sobre a história de desigualdade racial dos Estados Unidos, e 

estimule a mudança.  Implantado em um terreno de aproximadamente 24.200 m², a estrutura 

do Memorial pela Paz e Justiça contém os nomes de mais de 4 mil vítimas de linchamento 

gravadas em colunas que representam cada município onde ocorreram linchamentos por 

terror racial nos Estados Unidos. São mais de 800 monumentos feitos em aço cortem.  

 

Figura 38 - Colunas em aço cortem com nome das vítimas e o local dos linchamentos 

 

Fonte: MASS Design Group, 2018 

  

 O percurso do Memorial começa com a abordagem da escultura sobre a escravidão 

do artista africano Kwame Akoto-Bamfo e conduz os visitantes à uma “jornada da 

escravidão, através do linchamento e do terror racial, com textos, narrativas e monumentos 

para as vítimas de linchamento na América” (EJI, 2018). 

Figura 39 - Escultura localizada no início do percurso expressa o caráter do memorial 

 

Fonte: Equal Jutice Initiative/Human Pictures, 2018 
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 Através deste percurso, o visitante é conduzido ao centro do terreno, onde está 

situada a Praça Memorial, o monumento com as colunas com os nomes das vítimas citado 

anteriormente. Dando sequência à experiência, o percurso leva até outra escultura, de Dana 

King, dedicada às mulheres que apoiaram o boicote aos ônibus na cidade de Montgomery. 

O percurso termina expondo questões contemporâneas de violência policial e justiça 

criminal expressadas em um monumento de Hank Willis Thomas. 

Figura 40 - Foto do percurso com a Praça Memorial ao fundo demonstram parte do 
percurso e a sobriedade do espaço 

 

Fonte: MASS Design Group, 2018 

 

 A escolha desta referência se deu pelo conceito trabalhado pelos Autores, que 

utilizam o memorial como ferramenta para reconhecimento da história e estimulador da 

mudança; a materialidade utilizada, com poucos elementos que reforçam o caráter sóbrio e 

significativo; e por fim o percurso, cuja lógica é conduzir os visitantes pela área através de 

caminhos que remontam a história norte-americana levando o visitante até sua parte central. 
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Figura 41 - Foto do centro da Praça Memorial mostra o caráter reflexivo da proposta 

 
Fonte: MASS Design Group, 2018 

 

 

Figura 42 - Foto de parte do percurso da praça memorial mostra as colunas representativas 

e parede com queda d’água 

 

Fonte: Equal Jutice Initiative/Human Pictures, 2018 
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6.1.2. Cais do Sertão Luiz Gonzaga: programa, relação com entorno e museografia 

Figura 43 - Foto da fachada do Museu Cais do Sertão Luiz Gonzaga 

 
Fonte: Nelson Kon/Brasil Arquitetura, 2018 

 

 Projetado pelo escritório Brasil Arquitetura, o Cais do Sertão surgiu após o governo 

do estado de Pernambuco destinar um armazém e uma área livre contígua a ele para a 

construção do mesmo. O conjunto, situado onde nasceu a cidade do Recife e à beira do 

mar, é considerado patrimônio histórico nacional. A proposta, que teve como premissa 

manter os galpões do porto dando-lhes novas funções, foi desenvolvida com o 

aproveitamento de um deles juntamente com a criação de um novo edifício conectado ao 

pré-existente, reforçando a característica longilínea de construções do porto, abrigando todo 

o programa do museu.  

 O projeto foi concluído em 2018 e a área total, contando a aproveitada, é de 

7.500m². Segundo os arquitetos, o museu “deveria também criar um novo marco urbano na 

paisagem do Recife. Deveria ainda funcionar como o agente de requalificação urbanística 

de todo o centro histórico” (BRASIL ARQUITETURA, 2018). Os aspectos que se destacam 

na análise deste referencial são o programa, a museografia e a forte relação criada com o 

entorno do projeto. No que se refere ao programa, como já citado, o museu se divide em 

duas partes: o novo (azul) e o velho (vermelho) (Figura 44).  



86 

 

Figura 44 - Planta baixa do térreo com demarcação da pré-existência e a nova edificação 

 

Fonte: Ilustrado pelo Autor, adaptado de < http://brasilarquitetura.com/# > 

 

 Na pré-existência, está instalada a exposição de longa duração, cuja museografia e 

arquitetura se destacam pela “conjugação da alta tecnologia expositiva, com objetos 

variados pesquisados com rigor antropológico, obras de arte em diferentes suportes 

especialmente criadas para o museu, documentos, filmes e fotografias” (BRASIL 

ARQUITETURA, 2018). A parte nova abriga as exposições temporárias, reserva técnica, 

auditório, salas de aula, dentre outros espaços, implantados em uma estrutura com vão livre 

de 65 metros, criando uma grande praça coberta, possibilitando diversos usos. 

 

Figura 45 - Planta baixa do térreo e segundo pavimento com zoneamento do programa 

 

Fonte: Ilustrado pelo Autor, adaptado de < http://brasilarquitetura.com/# > 
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Figura 46 - Planta baixa do terceiro pavimento e da cobertura com zoneamento do 
programa 

 

Fonte: Ilustrado pelo Autor, adaptado de < http://brasilarquitetura.com/# > 

  

 Vale destacar também que, através de análise, observa-se o rigor apresentado na 

modulação do projeto, que se estende desde o armazém pré-existente, reforçando o caráter 

longilíneo dos armazéns na nova edificação (Figura 47). 

 

Figura 47 - Planta baixa com marcação da modulação do projeto 

 

 
Fonte: Ilustrado pelo Autor, adaptado de < http://brasilarquitetura.com/# > 
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Figura 48- Foto do vão livre da nova edificação do museu, a grande praça coberta 

 
Fonte: Nelson Kon/Brasil Arquitetura, 2018 

 

Figura 49 - Foto mostra o caráter longilíneo dos armazéns pré-existentes, mantido na nova 
edificação 

 
Fonte: Nelson Kon/Brasil Arquitetura, 2018 
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6.1.3. Museu Judaico de Berlim: espaço sensorial, conceitos abordados 

 

Figura 50- Foto da fachada frontal do Museu Judaico de Berlim, de Daniel Libeskind 

 

Fonte: Sumit Singhal, 2018 

 

 O Museu Judaico de Berlim surge para exibir, pela primeira vez na Alemanha do 

pós-guerra, a história social, política e cultural dos judeus no país desde o século IV até os 

dias de hoje. O interessante de se analisar neste referencial é a maneira como o museu põe 

em discussão o papel da arquitetura no contexto histórico-cultural de uma nação, em um 

espaço que busca marcar a reunificação alemã pós-queda do Muro de maneira 

emblemática. A proposta do projeto analisado é muito similar aos objetivos apresentados 

por esta monografia.  

 O projeto é de 1999, do arquiteto Daniel Libeskind e está localizada em Berlim, na 

Alemanha. O edifício é revestido com zinco, material tradicional na história arquitetônica 

berlinense e, por se oxidar com a exposição à luz e às intempéries, cria mudanças na 

fachada através dos anos. Para acessar o museu é necessário adentrar o Kollegienhaus, o 

antigo museu barroco situado ao lado, através de um percurso subterrâneo que conduz até 

à escadaria principal da edificação. A escolha desta referência se deu pela extrema 
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sensibilidade do Autor ao criar os espaços edificados, com sua museografia e espacialidade 

criando uma ambiência sensorial do espaço. A figura abaixo mostra uma vista aérea do 

museu: 

 

Figura 51 - Vista aérea do museu 

 

Fonte: Natalia Yunis, 2016 

 

 O arquiteto parte da desconstrução da Estrela de Davi. Ao estilhaçar o símbolo 

mais representativo da cultura judaica, representando o assassinato dos judeus, o arquiteto 

imediatamente cria um grande choque. Uma revolta perante às atrocidades sofridas pelo 

povo judaico na Alemanha. Esta estrela decomposta é perceptível na fachada da edificação 

ao formarem rasgos que parecem cortar o edifício para a entrada de luz natural, para manter 

sempre presente esta memória impactante (GOMES, 2007). 

 A proposta é composta por três eixos que representam as experiências dos judeus 

na Alemanha: a continuidade, o holocausto e o exílio. O primeiro corresponde à extensão do 

acesso ao novo edifício conduzindo até as salas de exposições. A partir dele, nasce o eixo 

do Holocausto, que é representado pelo vazio. Ele possui uma significação muito clara: a 

ausência/não existência dos judeus de Berlim, sucumbidos no Holocausto. Este eixo cria um 

espaço intermediário de articulação entre o acervo da história de Berlim e a história dos 

judeus em Berlim. A reflexão instigada pelo arquiteto neste espaço é da busca pela 
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compreensão de que a ausência não pode ser dominada, nem nunca pôde. E a ruptura não 

poderá ser curada ou ter seu conteúdo preenchido por artefatos de museus. (GOMES, 

2007) 

 

Figura 52 - Fotos dos vazios articuladores cuja, iluminação é natural - feita através de 
aberturas na cobertura 

 

Fonte: Natalia Yunis, 2016 

  

 Estes vazios não contam com calefação ou condicionamento de ar e tampouco com 

luz artificial. Eles evidenciam-se como elementos independentes do restante do edifício. São 

seis no total e somente pode-se acessar fisicamente o último deles, intitulado como Vazio da 

Memória, onde se encontra a obra de Shalechet de Manash e Kadishman. Ela é composta 

por milhares de rostos de barro que emitem um ruído quando as pessoas passam sobre, 

criando um imenso eco através do vazio e uma sensação desoladora ao visitante. 
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Figura 53 - Foto do vazio acessível com a obra dos milhares de rostos de barro 

 

Fonte: Natalia Yunis, 2016 

 

  Para reforçar o caráter sensorial do espaço, o arquiteto cria corredores 

estreitos que formam a articulação dos espaços, com a intenção de transmitir a sensação de 

repressão e opressão sofridas pelos judeus no Holocausto. São espaços estreitos entre 

paredes cegas, onde ao caminhar, o visitante se sinta insignificante frente à força das 

paredes e sem liberdade de seguir outro caminho, sem saber o que espera logo depois. 
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Figura 54 - Foto dos estreitos corredores que conduzem o visitante na visita ao museu 

 

Fonte: Natalia Yunis, 2016 

  

 Por fim, o eixo do exílio, que oferece um ponto de escape até o exterior da 

edificação, conectando o museu ao Jardim do Exílio. Este jardim é um grande quadrado 

composto por 49 pilares de concreto dispostos em uma quadrícula, com seção quadrada, 

preenchidos com terra de Berlim, exceto pelo central que contém terra de Jerusalém. Todos 

possuem vegetação no topo. Este espaço, como o próprio nome diz, é um espaço de fuga 

do conturbado período representado pelos espaços anteriores, completando o percurso 

proposto. A intenção do arquiteto neste espaço foi impor um tratamento mais humano, 

fazendo com que, ao vivenciar as emoções, transforme o visitante do museu ao deixar o 

edifício. 
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6.2. Referencial paisagístico 

6.2.1. Parc des Glacis: percursos e conexões 

 

Figura 55 - Vista do centro da cidade para as escadas de acesso e à esplanada 

 

Fonte: Nicolas Waltefaugle, 2018 

 

 Com Autoria do Ateliers 2/3/4, o Parc des Glacis está localizado em Besançon na 

França, possuí área total de 2.500 m² e foi concluído em 2013. Trata-se de um espaço 

contemplativo, rodeado por muros em aço corten que funcionam como trincheiras que 

rasgam o terreno, jogando com a topografia natural. Nestes muros estão gravadas as 

lembranças dos soldados, ao mesmo tempo que fornecem vistas para a paisagem ao redor 

da praça e para o Centro Histórico da cidade. Este referencial destaca-se pelos fluxos 

criados e as conexões feitas através da praça, perceptíveis através da  Figura 56: 
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Figura 56 - Diagrama de percursos e conexões 

 

Fonte: Ateliers 2/3/4, 2018 

 

 

 Através deste diagrama disponibilizado pelos Autores do projeto, é possível 

perceber os percursos possíveis na praça e as conexões que ela permite. O espaço está 

localizado em uma via arterial, cortada por uma via peatonal de grande fluxo. A proposta 

mantém este forte caminho existente e cria acessos diversos que, como já citado, conectam 

diversos lugares, destacando-se o Centro Histórico da cidade. 

 

Figura 57 - Implantação geral da proposta 

 

Fonte: Ateliers 2/3/4, 2018 
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 O projeto possuí também uma grande esplanada de 35m x 40m, dedicada ao 

coronel Jean Morin, comandante da resistência das Forças Francesas do Interior, que 

ajudaram na libertação da França. Nesta esplanada encontram-se o memorial à memória 

dos Mortos no Exterior e o Monumento aos Mortos da cidade de Besançon. A esplanada se 

transforma em tribuna para cerimônias em homenagem à ambos os mortos e os muros, por 

servirem como trincheiras/contenções para a topografia natural, transformam-se em 

arquibancadas para serem utilizadas pelo público em geral ao prestigiarem estas 

cerimônias. 

 

Figura 58 - Foto de momento em que ocorre uma cerimônia na esplanada 

 

Fonte: Nicolas Waltefaugle, 2018 

 

Figura 59 - Foto do muro que serve como contenção e conta a história do local 

 

Fonte: Nicolas Waltefaugle, 2018 
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Figura 60 - Foto aproximada mostra a história marcada sobre o muro em aço corten 

 
Fonte: Nicolas Waltefaugle, 2018 

 

 
Figura 61 - Planta de iluminação e foto noturna com iluminação aplicada 

 
Fonte: Ateliers 2/3/4 /Nicolas Waltefaugle, 2018 

 

 Por fim, vale destacar o projeto de iluminação noturna deste projeto, que também 

tira partido da utilização dos muros ao utilizá-los como planos de iluminação guiadores de 

um caminho. Além disso, como é possível observar na planta da Figura 61, existem 

iluminações que guiam os usuários do parque por caminhos secundários. 
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7. CONCLUSÃO 

 Conforme Vieira, os memoriais são conhecidos como espaços que reverenciam a 

memória individual ou de uma coletividade (2006).  Portanto, a partir dos dados levantados 

por esta monografia e com base na definição, o futuro Memorial Nacional pela Justiça, 

Verdade e Direitos Humanos de Porto Alegre deverá expressar o tema em sua totalidade. O 

projeto irá abrigar em seus espaços, paredes e praça, uma arquitetura e museografia 

tecnológica e intencionalmente expressiva, permitindo em suas entrelinhas uma verdadeira 

interpretação da espacialidade. Ele deverá funcionar como ferramenta para reconhecimento 

da história e estimulador da mudança, passando para o visitante a mensagem de lembrar o 

período e os acontecimentos, e homenagear as vítimas e desaparecidos na ditadura militar. 

 Permitir esta interpretação do espaço confere ao memorial um caráter mais 

humano. As pessoas passarão a interagir com ele e não somente passar pelo espaço por 

despercebido. Dessa forma, o projeto irá criar uma ambiência sensorial do espaço, que 

deverá provocar a inquietude em seus visitantes. Para conferir tal caráter, o memorial deve 

explorar elementos que contribuam para que isso aconteça: o vazio, corredores estreitos, e 

o principal deles: a desconstrução do símbolo mais representativo da soberania nacional – a 

democracia.  

 A desconstrução e mutilação da democracia de forma simbólica retrata a revolta 

diante das atrocidades cometidas nos períodos mais truculentos da ditadura, as graves 

violações dos direitos humanos e a falta de liberdade, com o objetivo de chocar o visitante. 

Esta desconstrução será refletida em forma de fachada e auxiliará na composição formal da 

edificação que representará o memorial. Os corredores estreitos irão transmitir a sensação 

de repressão e a opressão sofridos pela oposição e movimentos contrários à ditadura. Eles 

também representarão a falta de liberdade e a sensação de ter que seguir por outro 

caminho sem saber o que vem a seguir, ou seja, os percursos que guiam o eixo principal do 

projeto serão tratados dessa maneira.  

  O vazio pode ser entendido como a ausência. Ausência das vítimas. Ausência dos 

desaparecidos. Todos os documentados pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade 

em 2014. Ele servirá como o articulador entre os espaços construídos, acervos e 

exposições, instigando a reflexão de que a ausência não pode, nem nunca pôde ser 

dominada. A mancha na história política não poderá ser apagada com objetos museicos ou 

representações simbólicas. O vazio rejeita que este período teve fim. Ele é símbolo do 

infinito. 
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 Estes elementos servirão para reproduzir e transmitir as sensações sofridas pelas 

pessoas durante a ditadura militar e, simbolicamente, representar no espaço construído o 

reflexo deste período a fim de manter sempre presente a memória de forma impactante. 

Proporcionando essa experiência mais humana e sensorial, o memorial deverá fazer com 

que o vivenciar das emoções transforme o visitante ao deixar o espaço. 

 A partir das análises do terreno, a abordagem inicial na concepção do projeto se 

dará através da leitura e interpretação de seus condicionantes limitadores: o Muro da Mauá, 

o Lago Guaíba e o eixo Usina-Cais. A proposta irá criar um percurso remontando a história 

tomando partido deles: O Muro da Mauá sofrerá manutenção e restauro da estrutura 

existente, sem modificar sua forma original, com intuito de preservar a memória de uma 

coletividade. Entretanto, ele terá um novo uso: ser o elemento articulador entre a cidade e o 

rio, limitador do percurso e um grande painel expositivo que remonta as memórias do 

período militar. Deverá ser aplicado sobre ele materiais sóbrios para conferir-lhe o caráter 

significativo desejado em toda a proposta. 

 Como a área está intimamente ligada a dois lugares históricos da cidade: a Usina 

do Gasômetro e o Cais Mauá, como já citado, a construção deste novo território deve 

compreender a importância da história e criar um claro compromisso com a diversidade dos 

cidadãos e os espaços democráticos. Para que isso seja possível, o projeto transforma sua 

área de implantação em uma praça pública, a Praça da Memória. Com tratamento 

paisagístico que preserve as belas visuais proporcionadas pelo terreno, o público será 

conduzido ao longo da praça pelo percurso criado, que proporcionará em determinados 

momentos, áreas de interpretação da história. Este percurso irá conectar o Gasômetro, o 

Cais Mauá e permeará o Memorial, oferecendo hierarquia urbana gradual, transitando entre 

os espaços de maneira harmônica. Além disso, a proposta também é conectar por meio de 

uma travessia elevada, que passará por cima da Av. Presidente João Goulart e a Praça 

Brigadeiro Sampaio, fazendo a ligação dela e da cidade com o novo espaço projetado, bem 

como com os existentes. 

 Para complementar, foi desenvolvido um mapa síntese de toda a proposta, ilustrado 

na Figura 62. Da mesma forma que as diretrizes elencadas no capítulo 5.3 guiarão o 

desenvolvimento técnico do projeto, o mapa síntese norteara o processo criativo na 

concepção da proposta como um todo. No mapa já está elencado algumas estratégias 

possíveis para serem aplicadas na área de intervenção, e que serão aprimoradas e 

desenvolvidas por completo no Trabalho de Conclusão de Curso II.   

 Por fim, ainda é essencial lembrar-se da importância de manter viva a memória de 

um período histórico para o país, pois por não se conhecer realmente o passado, alguns 
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conceitos são perpetuados no presente e podem perigosamente trazer de volta momentos 

que não são compatíveis com os dias atuais. Dessa forma, a arquitetura surge, através de 

um Memorial, como ferramenta para auxiliar a perceber todas essas angústias e a curar, de 

certa forma, o nosso passado. 

Figura 62 - Mapa síntese da proposta 

 
Fonte: Ilustração do Autor, 2018 
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