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Antes de falar do projeto, vale ressaltar a forma agressiva de “evolução” de muitas cidades; a forma do 
“destruir para construir”. A especulação imobiliária em Palhoça está crescendo assustadoramente e 
muitas casas são destruídas para darem lugar a novos edifícios. Este projeto tem o objetivo de ir contra 
a agressividade da especulação imobiliária, aproveitando um vazio urbano para criar um espaço de 
articulação do território, de conexão urbana sem, com isso, provocar desapropriações no entorno.

O centro cultural é um equipamento desenvolvido no centro de Palhoça para ser um elemento que 
configura o espaço urbano de forma fluida, respeitando as condições do meio. A implantação do projeto 
priorizou a conexão entre a Av. Rio Branco e a Servidão Herbert Westphal, onde o pedestre pode circular 
livremente pelo interior da quadra, já que as edificações foram implantadas de forma a criar um pátio 
frontal e um pátio interno. O usuário percebe e descobre o centro cultural aos poucos e não de uma única 
vez, já que pela dimensão e configuração ele se espalha pela quadra, interligando diversos pontos na 
quadra antes desconectados. O térreo é convidativo e funciona como uma extensão da rua, uma rua 
interna que vai costurando estes pontos. A fachada da Av. Rio Branco funciona como um local de captura 
de pessoas, que se sentem a vontade para adentrar o espaço do Centro Cultural, sem que precisem 
desenvolver alguma atividade ali. Ambos os pátios podem ser utilizados para realização de atividades e 
apresentações culturais diversas. No pátio interno são projetados filmes numa parede cega e palco pode 
ser montado para apresentações e shows ao ar livre.

As rampas na fachada frontal acessam primeiro e segundo pavimentos do Centro Cultural. O segundo 
pavimento funciona como uma praça suspensa que interliga todas as edificações, com jardins que 
configuram espaços de estar e permanência. Na fachada frontal buscou-se evidenciar a inclinação da 
platéia no teatro, quebrando um pouco a ortogonalidade. A região central de Palhoça tem o lençol freático 
elevado e sofre problemas constantes com alagamentos decorrentes de fortes chuvas, sendo 

desaconselhado fazer uso de subsolo. Por este motivo o estacionamento ocupou parte do térreo, num 
local onde não há cruzamento com fluxo de pedestres, permitindo grandes percursos e amplos locais de 
permanência de pessoas sem o contato com veículos. Junto ao pátio interno configura-se uma área 
verde de lazer que surgiu da existência de algumas árvores no terreno. 

Desde o início optou-se pela escolha de um terreno desocupado e consequentemente pela não retirada 
de nenhuma das casas localizadas na Servidão Herbert Westphal, mesmo que com a retirada delas fosse 
possível ter uma das fachadas voltada para o Rio Passa Vinte. Todo o entorno foi mantido, respeitando o 
gabarito existente para propor o centro cultural. Ao mesmo tempo em que se buscou a manutenção das 
casas, viu-se a dificuldade de se trabalhar num miolo de quadra já que há vizinhos por todos os lados e 
que podem vir a obstruir futuramente o projeto do centro cultural. Sendo assim, propõe-se que as 
edificações existentes de no máximo 2 pavimentos mantenham o gabarito atual recebendo incentivos da 
prefeitura ou até mesmo que haja uma mudança na Lei de Zoneamento (que nesta área permite 
edificações de até 12 pavimentos), já que o centro cultural é de interesse público.

Um problema identificado na quadra em que se situa o centro cultural é a ausência de conexão para 
pedestres numa extensão de 600m entre as vias Av. Rio Branco e 24 de abril. Desta forma, uma das 
primeiras decisões do projeto foi criar um passeio público ao longo da borda do Rio Passa Vinte que 
fizesse esta ligação. Este passeio contribui para o deslocamento do pedestre, desencorajando o morador 
local a usar o automóvel no centro da cidade. Deste passeio ao longo do rio parte uma ponte que acessa 
a área verde existente, que atualmente encontra-se abandonada. Propõe-se a criação de um parque 
nesta área, que juntamente com o centro cultural, transformará este local hoje inutilizado, num espaço 
de grande vivência pública. 
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