
A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO 
COMO UM CONJUNTO URBANO

LOPES, Daniela Simões1; BIASOLI, Carmen Abadie2.

1Estudante do curso de pós Graduação em Artes – Patrimônio Cultural e Conservação de Artefatos- IAD – UFPel- Av. Imperador Pedro I, 1713, Fragata- Pelotas/RS – Cep.96030-350 danisl79@hotmail.com
2Professora do departamento de Artes e Comunicação– IAD/UFPel- Orientadora
Rua Alberto Rosa,62  – CEP 96010-770. cbiasoli@terra.com.br


INTRODUÇÃO

Neste trabalho existem dois objetivos bem definidos: um é a contextualização da Praça Cel. Pedro Osório no tempo e no espaço urbano, mostrando que ela, além de fazer parte de um núcleo urbano com os prédios que a cercam, acaba por contribuir e impulsionar atitudes mais efetivas em relação ao todo. O outro objetivo é possibilitar propor, com base em análises e informações relativas à experiência de revitalização de um bairro do Recife e legislações vigentes, resultados mais efetivos e bem sucedidos. É através da análise de atividades de revitalização de outras áreas urbanas, como no caso de um bairro da cidade do Recife, que se pretende contribuir e expor caminhos possíveis, com um caráter mais prático e efetivo em relação ao conjunto urbano e a preservação de nosso patrimônio histórico. Buscou-se através desses dados, pontuar propostas e atitudes  efetivas que culminariam na revitalização do conjunto urbano, pois tendo visto esta área com um todo urbano, buscam-se, da mesma maneira, ações intercomunicáveis que apresentem um menor risco de fracasso relativo aos processos a serem implementados na referida área e sua continuidade. A busca da valorização do patrimônio histórico é permeada por vários aspectos, que vão desde o conhecimento das condições e cultura do local, fazendo um resgate do mesmo, como um trabalho de completa aceitação de comportamento e de atitude por parte da comunidade. Procura-se ressaltar alguns critérios, já versados em algumas cartas patrimoniais, tendo em vista a sua utilização na pesquisa do patrimônio cultural, através da abordagem de aspectos sociais, econômicos, físicos e urbanos importantes neste processo investigativo. Além disso,  uma leitura deste espaço urbano, contribuindo para uma futura reestruturação e manutenção de sua essência, tendo em vista não apenas a conservação de elementos isolados e sim de seu conjunto.



MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho é considerado um estudo de caso onde se utilizaram várias metodologias para o seu desenvolvimento. Primeiramente uma análise da praça feita através de pesquisas em fontes documentais e bibliográficas, com o objetivo de compreender aspectos relacionados ao objeto de pesquisa e seu contexto histórico.
Foi feito também um levantamento de fontes primárias (antigos cartões postais da época) junto ao Colecionador Flávio Kremer com o objetivo de obter informações referentes à: configuração, estrutura, conjunto urbano, interação com o entorno,visualidade da praça etc.
A influência do Programa Monumenta  na Praça e a análise da experiência urbana no Bairro de Recife, (Pólo do Bom Jesus), traçaram diretrizes para uma proposta possível de revitalização da Praça Cel. Pedro Osório, traçando-se assim procedimentos lógicos de delineamento ex-post-facto.
Paralelo ao levantamento documental, seguiu-se uma ampla revisão bibliográfica, no que se refere às questões sobre urbanismo e o conjunto urbano que a praça forma, na qual  autores como: Françoise Choay,  Paul Claval, Isabelle Cury, Lewis Munford,  Sílvio Zanchetti , Norma Lacerda entre outros foram consultados.


3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

• O poder público deve também ser gestor do processo através de uma organização técnica capacitada e qualificada para o assunto.
• O novo e o velho mundo podem cohabitar o mesmo espaço urbano.
• O controle dos limites das circunscrições possuirá eficácia através da aceitação destes limites por parte dos que circulam ou habitam na área, pois não se pode desorganizar o que dá valor às acumulações urbanas, as oportunidades múltiplas de trabalho, as questões e exigências da vida contemporânea.
• Respeitar paisagens e sítios públicos.
• Políticas públicas: devem sempre reger futuros projetos a serem implantados
• Legislações nacionais, internacionais e municipais devem facilitar o acesso a ações de revitalização.
• Torna-se necessária a criação de núcleos de desenvolvimento voltados ao patrimônio cultural.

4. CONCLUSÕES

 É de fundamental importância que o poder público exerça efetivamente sua autoridade, mas não de uma maneira autoritária, e sim de uma maneira gestora. É através de uma legislação adequada e eficaz, com uma organização técnica capacitada e qualificada para tal função com um planejamento nacional, que se pode fundamentar certas iniciativas, onde o novo e o velho mundo podem cohabitar o mesmo espaço urbano.
	Para que se reestruture a praça, muito além de um poder político devemos considerar que esta ação envolverá custos consideráveis, articulação dos espaços em áreas contínuas, organização de segurança, controles dos limites das circunscrições, por isso podemos dividir a revitalização da praça em 3 fases distintas: Fase 1 : comprometimento, interesse político e busca de parcerias; Fase 2: das obras, seguranças e implantação de novos usos; fase 3:manutenção da proposta, incentivos de manutenção e introdução de novos investimentos privados.  
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