
... ENTRE muros... ENTRE a rodovia federal e o manguezal... ENTRE o caos urbano e a preservação ambiental...

ESPAÇO DO  | ENTRE |  : CENTRO CULTURAL EM PALHOÇA
Sendo o projeto a leitura daquilo que o espaço diz, procurou-se respeitar as construções do entorno 
imediato, não obstruindo a insolação nestas edificações. Os afastamentos laterais foram generosos 
para respeitar a insolação destas casas e, principalmente, garantir privacidade aos vizinhos. Parte da 
edificação possui 2 pavimentos, sendo que em alguns pontos há verticalização da edificação, 
chegando a 6 pavimentos. O motivo desta verticalização é o fato de querer proporcionar aos usuários 
do centro cultural uma vista ampla do manguezal do centro do município. A verticalização da edificação 
acontece em pontos estratégicos, sendo uma das “torres” a responsável pela circulação vertical de 
todo o centro cultural. As duas torres são ligadas por passarelas que permitem que o usuário do centro 
cultural tenha contato com o ambiente natural ao deslocar-se pelo espaço. O objetivo realmente era 
evitar que o centro cultural fosse uma espécie de “shopping center” onde, em sua maioria, as pessoas 
entram e não tem contato com o mundo externo, perdendo totalmente a noção do tempo. Essas 
passarelas possuem dimensões generosas permitindo que não sejam apenas locais de passagem, mas 
também de convívio e de exploração do lugar.

Na “torre” mais alta fica a midiateca, neste caso, uma espécie de biblioteca mais informatizada. A 
midiateca tem acervo de livros mais voltados à arte e à cultura e não de um acervo grande e 
diversificado, já que há previsão de que a Biblioteca Municipal de Palhoça seja transferida para o atual 
prédio do Fórum Municipal (prédio que fica no entorno do terreno). A midiateca também tem um acervo 
de diferentes mídias (VHS, CDs, DVDs) que podem também ser consultados e assistidos no local. Um 
espaço realmente atrativo, tanto para crianças, jovens, adultos e idosos. Um espaço em que há 
informação, tecnologia, contato com a paisagem natural da região. Junto à midiateca, no último 
pavimento, há um espaço interativo ecológico, que busca retratar a agressão sofrida pelos manguezais, 
os benefícios deste ecossistema e as necessidades de preservação.

Alguns espaços no centro cultural são flexíveis, como as oficinas e as salas de projeção, que possuem 
divisórias móveis. As exposições também podem ter configurações diferenciadas de acordo com a 
temática. Outro exemplo de flexibilidade é o teatro que tem duas formas de apropriação, dependendo do 
tipo de peça e do número de público esperado. A caixa de palco é central total, configurando um palco 
do tipo arena, onde o público está situado em dois lados opostos. Dependendo da peça, o palco pode 
ser aberto para ambos os lados ou apenas para um, configurando um palco do tipo italiano. O palco 
central foi proposto com a intenção de aproximar os espectadores do palco, proporcionando-lhes 
vivenciar o espaço teatral. A ideia era de criar um teatro do povo, possibilitando uma maior difusão 
cultural, havendo uma troca muito grande entre aqueles que encenam (produção do centro cultural ou 
não) e aqueles que assistem.

Os cafés foram implantados de modo a animar o ambiente em que estão inseridos, próximo ao teatro e 
próximo ao parque, no acesso pelo deck. O café próximo ao deck será utilizado também como bar no 
período noturno, transformando este espaço bastante vivo mesmo durante a noite. 

Os tetos jardins têm função de configurar ambientes de estar e também de captar água da chuva para 
reaproveitamento da água coletada para utilização nos vasos sanitários do Centro Cultural. A idéia de 
trazer o verde para o Centro Cultural pode ser observada também nas fachadas voltadas para o oeste, 
que são verdadeiras cortinas verdes que amenizam a incidência solar no interior dos ambientes, além 
de configurar uma fachada diferente, já que traz o verde no plano vertical, não muito usual na região. O 
verde pode ser notado a partir dos ambientes internos também, já que na midiateca, na circulação 
vertical e nos banheiros há esquadrias transparentes que permitem que a vegetação faça parte do 
ambiente interno. 

| PÁTIO INTERNO | ESPAÇO DE TROCAS E DE ENCONTROS. ESPAÇO PARA APRESENTAÇÕES, FEIRAS E EVENTOSSO DIRETO AO PÁTIO INTERNO A PARTIR DA AVENIDA RIO BRANCO. USADO TAMBÉM COMO ACESSO DE SERVIÇO.

| ACESSO | VISTA DO ACESSO A PARTIR DA SERVIDÃO HERBERT WESTPHAL E DO CAMINHO PARA PEDESTRES QUE MARGEIA O RIO PASSA VINTE.


