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APRESENTAÇÃO
“Já estaria na porta do Hotel quando o relógio da Matriz 
marcasse cinco para as oito. Atravessaria devagar a rua em 
direção à Praça, seguiria entre os canteiros da amores-perfei-
tos em direção à coluna com a estátua da Liberdade (alusiva 
ao dia 13 de maio, data da Abolição da Escravatura) e dali 
chegaria ao Foro. Estaria pensando nos juízos de Deus, nos 
juízos dos homens, ao abrir a porta do gabinete, ao entrar no 
gabinete, ao sentar na escrivaninha” (Aldyr Schlee, Contos de 
Verdades, p. 72).

Apresentamos aqui as Diretrizes de Requalificação da Praça Alcides 
Marques e do Largo das Bandeiras, que fazem parte do PAC Cidades 
Históricas – uma ação entre os governos e a sociedade para a preser-
vação do patrimônio brasileiro, valorizando a nossa cultura e promo-
vendo o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade 
e qualidade de vida para os cidadãos. Parceria entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Jaguarão, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) e a Faculdade de Arquitetura da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, o Programa promove a valorização do 
patrimônio cultural e material das cidades brasileiras, resgatando os 
espaços de relevância pública e histórica. O município de Jaguarão 
tem especial destaque no repasse de recursos do PAC Cidades His-
tóricas, sendo a cidade com o maior número de projetos no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Estão também contempladas neste PAC a finalização das obras do 
Teatro Esperança e da Antiga Enfermaria Militar – para a instalação 
do Centro de Interpretação do Pampa –, do Mercado Público, da 
Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, da Antiga Inspetoria Veteriná-
ria, da Casa de Cultura, dentre outras.

“[...] nos arrabaldes, modestas casas com fa-
chadas altas e telhados inclinados para trás, 
numa meia-água muito comum dos dois lados 
do rio  a que chamam “cachorro sentado”. Terá 
chegado até a Praça, ao largo da Matriz, quem 
sabe ao Hotel; e terá se admirado da beleza dos 
casarões de altas portas e tantas e tantas saca-
das  que constituem ali o mais admirável e bem 
conservado conjunto de arquitetura eclética do 
Rio Grande do Sul” (Aldyr Schlee).

A Praça Dr. Alcides Marques possui importância histó-
rica para o município, sendo sítio de marcos como o 
antigo depósito de material bélico do Exército, já́  ten-
do recebido os nomes de Praça Residência, Praça In-
dependência e Praça 13 de Maio, antes da atual deno-
minação. Situa-se em frente à Igreja Matriz do Divino 
Espírito Santo (principal igreja da cidade) e por isso é 
denominada popularmente de Praça da Matriz. Além 
do próprio valor histórico-patrimonial da praça, em seu 
entorno encontram-se vários monumentos artísticos de 
relevância para seus frequentadores e turistas.

Além dos aspectos históricos, a Praça e o Largo das Ban-
deiras são espaços de referência cultural da cidade, pois 
recebem as principais festividades do município: o Car-
naval de Rua, a Motofest e a Feira Binacional do Livro, 
eventos de grande porte que aquecem o turismo e a 
economia da região. 

Há, portanto, a necessidade de um projeto para salva-
guardar o acervo cultural e histórico da Praça, assim como 
para o benefício da sua utilização como espaço público 
em suas múltiplas funções, para atender a todas as faixas 
etárias e graus de escolarização de moradores e turistas. 

A valorização do patrimônio histórico da região com 
certeza beneficiará a permanência na cidade do fluxo de 
turismo. É necessário revalorizar também o significado 
da memória fluvial, antiga e importante vocação da ci-
dade, assim como das ricas contribuições étnicas, espe-
cialmente dos índios pampianos e dos escravizados das 
charqueadas.

Por se tratar de zona de fronteira, com a particular e rica ca-
racterística de ter uma cidade gêmea, Rio Branco, a região 
é rica em transculturalidade, o que lhe proporciona maior 
relevância patrimonial, histórica, linguística e artística.

Há o costume de se 
trocarem os bancos 
de concreto de lugar 
para a sombra, sendo 

que o banco mais 
utilizado é o torto, 
uma vez que não 

empoça água.
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“Jaguarão está ali, a meio caminho de 
Montevidéu e de Porto Alegre, entre dois 
pequenos cerros – o da Enfermaria e o do 
Cemitério – e o rio que lhe dá nome e que 
separa e une a cidade a Río Branco, do 
outro, no Uruguai” (Aldyr Schlee).

Vestígios arqueológicos 
revelam que, no início 

da Era Cristã, ancestrais 
dos kaingang e guarani 

domesticavam seus 
animais e cultivavam suas 
hortas em nossa região.

Sob o comando de 
Manuel Marques 

de Souza, em 1802, 
instala-se a Guarda do 

Serrito de Jaguarão, 
primeiro núcleo, de 

caráter militar.

Em 1813, delimita-se 
o terreno da então 

freguesia: uma gleba 
entre os arroios que 

desembocam no 
Jaguarão.

Em 1815, em que 
a freguesia contava 
com 500 moradores, 

além de militares, e 30 
tendas de negócios, 

foi implantada a malha 
urbana ortogonal, com 
quarteirões regulares.

No ano de 1818 é erguida 
uma singela capela com 
teto de palha que viria a 

dar origem à Igreja Matriz 
– em frente a qual havia a 

Praça Residência – atual Pç. 
Alcides Marques e o Largo 

das Bandeiras – com caráter 
de plaza mayor: um largo 

de chão batido com funções 
cívico-militares.

Por este período, é 
feito um cercamento 

de madeira, 
provavelmente para 
reunir o gado dos 
vizinhos na Praça.

A única espécie 
vegetal identificada 

deste período é 
o Jerivá (Syagrus 

romanzoffiana) que 
é nativa e ainda se 
encontra na Praça.

Desde a formação 
inicial da freguesia até 
os dias atuais, o espaço 
público formado pela 
atual Pç. Dr. Alcides 

Marques e pelo Largo 
das Bandeiras mantém-
se como centro físico e 

simbólico da cidade.

A partir da sequência cronológica dos 
dados históricos e com a ajuda de 

croquis interpretativos, os períodos de 
transformação do espaço podem ser 

agrupados em:

• Período Inicial (1805-1870)

• Período áureo (1870-1917)

• Consolidação do traçado (1917-1937)

• Configuração atual (1937-2014)

PERÍODO INICIAL



Tradicionais da cidade, 
os primeiros quiosques 

datam de 1887. 
Logo após a praça é 

arborizada, em maioria, 
de espécies exóticas. 

Espécies arbóreas como 
a Brachychiton populneus 
encontram-se na praça 

até hoje.

É inaugurado em 
1891 o obelisco, 

com a Estátua 
da Liberdade, 
para celebrar 
a Lei Áurea. 

Nesse período 
também a praça 
é densamente 

arborizada.

Ao longo do 
século XIX é 
construída a 

imponente Igreja 
Matriz do Divino 
Espírito Santo, 
de estilo luso-
brasileiro, com 
influências do 

Barroco.

Nas primeiras 
décadas do 
século XX, 
a praça é 

urbanizada 
com iluminação 

e bancos. 

A praça continua de 
chão batido, mas 
ganha um mastro 
para a bandeira 

nacional, passando 
a denominar-se 

Largo da Bandeira. 

Na década de 
1940 foram 
construídos 
os banheiros 
públicos e o 

chafariz.

No entorno da Praça, 
erguem-se prédios de 
imenso valor histórico-

arquitetônico. 

A Praça abriga 12 
monumentos relacionados 

à formação da história 
jaguarense e brasileira. 

No contexto atual, em 
relação ao ambiente urbano, 
a Praça mantém seu caráter 
centralizador, como espaço 

social de convívio, lazer, 
serviços e turismo. 

Em 1877, a praça se 
encontra dividida em 
dois espaços: um é 

ajardinado nos moldes 
das praças francesas 
e o outro, de chão 

batido, destina-se às 
funções cívico-militares e 

religiosas.

A primeira inundação registrada 
foi em 1888, a penúltima, entre 

os dias 13 e 15 de setembro 
de 2013. O rio Jaguarão estava 
com 4,3 metros acima do nível. 
Moradores tiveram que deixar 

suas casas. 

Delimitado o Largo das 
Bandeiras por meio-fio, 

origina-se a popularmente 
conhecida Rua do Amor.

PERÍODO ÁUREO CONSOLIDAÇÃO DO TRAÇADO

1960

Também são 
construídos a rosa 

dos ventos e o 
relógio solar.



Equacionar valores (históricos, artísticos, sociais, eco-
nômicos);
Preservar a centralidade, a monumentalidade e a re-
levância espacial legitimada pela apropriação da co-
munidade;
Fazer que o bem cultural seja um patrimônio cultural; 
Inibir a espectacularização e elitização do lugar;
Agregar valor ao que já tem valor, com intervenções e 
acréscimos contemporâneos de qualidade;
Fazer da intervenção uma oportunidade para geração 
de renda e estímulo ao turismo;
Aumentar a permeabilidade entre o público e privado, 
preservando os usos mistos dos edifícios do entorno;
Manter o compromisso com a sustentabilidade e ha-
bitabilidade;
Apresentar e divulgar os valores culturais em formato 
bilíngue.

PRINCÍPIOS NORTEADORES

diretrizes
PARA REQUALIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO

Os entrevistados 
para o estudo 

demonstraram grande 
afeto pela praça. “É 

o ponto de encontro 
da cidade” e é 

frequentada por todas 
as idades.

Schinus molle 
(aroeira salsa) é 

a árvore símbolo 
escolhida pela 

população por uma 
votação recente. 

Existe um exemplar 
na praça e este deve 

permanecer.
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ACARÁTER DOS 
ESPAÇOS

ELEMENTOS 
TRANSITÓRIOS

ELEMENTOS FÍSICOS
• Padronização das pavimentações, melhorando a cir-
culação de pedestres, a drenagem urbana e a absor-
ção de águas pluviais, a habitabilidade e a facilidade 
de manutenção. Para as ruas e a área do Largo, suge-
re-se a utilização de paralelepípedo com junta seca, e 
para os caminhos no interior do parque ajardinado, a 
pedra portuguesa.

• Projeto de iluminação cênica, destacando os edifí-
cios e monumentos com luminárias embutidas nos 
passeios públicos.

• Manutenção da linha de mobiliário (bancos, luminá-
rias, lixeiras) sobre os passeios nas bordas da praça.

• Execução de projetos de conservação específicos 
para a estátua da Liberdade e Rosa dos Ventos e reor-
ganização dos demais monumentos.

• Remoção de veículos publicitários, reduzindo a polui-
ção visual e a ocupação irregular dos espaços públicos.

• Qualificação da edificação que abriga os sanitários.

• Proposição de coreto, que servirá de palco de apoio 
às atividades transitórias (festas, feiras, Carnaval, etc.).

• Remoção do chafariz, mantendo o ponto d’água, 
que pode ser trabalhado com jatos de água e elemen-
tos lúdicos, sem gerar empoçamento. 

• Reorganização das atividades dos trailers e do co-
mércio ambulante, sendo substituídos os equipamen-
tos existentes por quiosques localizados junto à Rua 
Praça Dr. Alcides Marques.

Jardim Francês

Praça Cívica

Igreja Matriz

Desde a origem, esse es-
paço público é o centro físi-
co e simbólico da malha urbana, 
característica que não perdeu com 
a expansão urbana do século XX e que o 
Projeto deverá potencializar. O Largo das 
Bandeiras é uma praça seca com funções 
cívico-militares, ao modo das praças 
luso-brasileiras. A Praça Alcides Marques 
– um parque com passeios em eixos e 
diagonais –, ilustra a espacialidade do 
ecletismo e o ajardinamento à maneira 
francesa, o que remete ao período de 
prosperidade socioeconômica da região. 
Essas características devem ser mantidas 
para preservar o espírito do lugar.

• Devem ser mantidos o caráter de 
espaço cívico do Largo das Bandeiras e o 
caráter de jardim urbano da Praça. As de-
cisões do Projeto e as especificações de 
materiais na intervenção proposta devem 
buscar facilitar a manutenção periódica, 
com economia de meios e recursos. 

diretrizes
diretrizes

diretrizes

Localização dos quiosques

Ponto de água

Edificação dos banheiros requalificada

Palco/coreto

Linhas de mobiliário/iluminação

Monumento à Liberdade

Rosa dos Ventos

• Manutenção da atividade do comércio de ambulan-
tes, propondo estrutura adequada para seu funciona-

mento, com condições de higiene e segurança. 

• Preservação e potencialização dos eventos periódi-
cos: Feira do Livro, Carnaval e Motofest.  



DMOBILIDADE
diretrizes

Modificação do sentido das vias para 
sentido único, tornando a Praça e o 
Largo uma rotatória.

Modificação dos perfis viários das ruas da Praça Dr. 
Alcides Marques, mantendo a circulação viária e o 
estacionamento com delimitação da calçada por 
fradinhos.

Mudança de perfil

Vias de sentido único

Passagens para pedestres

Alargamento dos passeios

Linhas de fradinhos

Estacionamento

Ponto de Táxi

As casas mais 
antigas têm camadas 
de diferentes estilos 

arquitetônicos 
(elementos 

modernos, ecléticos 
e coloniais na 

fachada). 

Em termos 
geológicos, além de 

pequenas rachaduras 
identificadas no piso 
da praça, registra-se 
a existência de sinais 

de movimentação 
estrutural no casario 

situado no seu 
entorno. 

• Alargamento dos passeios públicos na Avenida 
27 de Janeiro e na Rua Gal. Osório, substituindo as 
atuais calçadas por passeios com maior largura para 
a expansão das atividades que podem ocorrer nos 
pavimentos térreos das edificações, sem descaracte-
rizá-las. Os perfis viários devem permitir a circulação 
viária, de pedestres e estacionamento paralelo à rua.

• Programação de projeto de acessibilidade universal 
em todas as faces da Praça, com rebaixo do meio-fio 
e implementação de piso tátil.



PARQUE 
INFANTIL 

QUIOSQUES 
Reorganização das atividades dos trailers e 
do comércio ambulante, sendo substituídos 
os equipamentos existentes por quiosques, 
localizados junto à Rua Praça Dr. Alcides 
Marques.

Antes, quando eu era um guri, 
ir a Jaguarão era voltar para casa: de 

trem, carro-motor, avião ou barco a vapor. 
Chegava-se (do Brasil ou do Uruguai) 

com o coração apertado pela magia do 
reencontro e o medo do desencontro, ao 
adivinhar os velhos telhados despontando 

entre campo e arvoredo; e logo logo, 
ao divisar o casario estendido igual dos 
dois lados do rio – a Ponte no meio –, 

com a esperança de que aqui e ali ainda 
estivessem bem resguardados todos os 

afetos recuperáveis a cada regresso 
(Aldyr G. Schlee).

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Centro de Estudos Internacionais sobre Governo 
(CEGOV) 
Diretor do CEGOV | Marco Cepik
Vice-Diretor do CEGOV | Gustavo Grohmann

Coordenação Geral do Projeto
Prof. Dr. Eber Pires Marzulo
Vice-Coordenadora do Projeto
Prof.ª Dr.ª Luisa Durán Rocca
Arq. Agatha Müller de Carvalho, Murilo Müller
Arquitetura e Urbanismo e Patrimônio Histórico
Prof.ª Dr.ª Luiza G. Duran Rocca
MSc. Izabele Colusso, MSc. Geiza Zanini Rorato, Arq. 
André Cavedon Ripoll, Larissa Kafruni, Fernanda 
Brandalise, Maurício Casado da Veiga
História
MSc. Cristina Schneider
Rafael Santos de Abreu
Pesquisa Social e Participação
Prof. Dr. Marcelo Kunrath Silva
MSc. Matheus Mazzili Pereira, Patrick Dias Gomes
Arqueologia
Prof.ª Dr.ª Lizete Dias de Oliveira
Daniela do Amaral da Silva 
Paisagismo
Prof.ª Dr.ª Beatriz Fedrizzi
Rafael Basegio
Economia da Cultura
Prof. Dr. Eduardo Ernesto Filippi
Arq. Marcelo Arioli Heck 
Design de Produto 
Prof.ª Dr.ª Adriana Eckert Miranda
Luísa Freitas dos Santos
Geografia
Prof. Dr. Roberto Verdun
Geo. Lucile Bier, Dr.ª Lucimar de Fátima dos Santos 
Vieira (Convidada)
Produção do Caderno
Redação Final | Prof. Antônio Falcetta 
Desenhos a mão livre | Prof.ª Dr.ª Luisa Duran 
Projeto Gráfico e Editoração | Joana Oliveira de 
Oliveira, Gabriel Thier, Liza Bastos Bischoff
Textos de Aldyr Garcia Schlee gentilmente cedidos 
pelo autor.

Equipe Técnica IPHAN
Superintendente do IPHAN | Eduardo Hahn
Coordenadora | Arq. Ana Beltrami
Arq. Roseli M. Comissoli de Sá

+ diretrizes
Preservação da atividade do 

parque infantil na área em que 
ocorre atualmente, modificando 
seu desenho, com a inserção de 
vegetação de grande porte no 

centro para melhorar o conforto 
térmico, acrescentando piso com 
amortecimento, brinquedos mais 

atrativos e seguros, e uma barreira 
de fechamento, que pode também 

servir de assento. 

+ diretrizes
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