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ESPAÇO DO  | ENTRE |  : CENTRO CULTURAL EM PALHOÇA

Ao tratar do tema “Centro Cultural” é importante falar inicialmente do significado da 
palavra “cultura”. Segundo Chauí (2006), cultura significava cultivo, cuidado. 
Primeiramente com a terra, com as crianças, com os deuses e o sagrado. No século 
XVIII a palavra ressurge relacionada com o conceito de civilização. Passa a ser vista 
como um conjunto de práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, ofícios) que permite 
avaliar e hierarquizar as sociedades. No século XX, no entanto, a cultura passa a ser 
entendida como criação coletiva da linguagem, da religião, dos instrumentos de 
trabalho, das formas de habitação, vestuário e culinária, das manifestações do lazer, da 
música, da dança, da pintura e da escultura, dos valores e das regras de conduta. Na 
linguagem sociológica, cultura é tudo o que resulta da criação humana. O homem cria, 
transforma e é afetado por essas transformações. O homem, ao produzir cultura, produz 
a si mesmo; se autoproduz. Logo, não há cultura sem o homem e não há homem sem 
que haja cultura.

O indivíduo, ao nascer, encontra uma sociedade já estruturada com regras, costumes, 
valores, idioma, religiões, etc. Tudo isto faz com que esse indivíduo agregue 
gradativamente aquilo que a sociedade lhe oferece. O homem assimila cultura por meio 
da interação com outras pessoas, iniciando-se na família. O homem não nasce "ser 
social", ele torna-se "ser social" em contato com os outros.

O Brasil vive hoje uma profunda crise da cultura, resultante dos problemas sociais que 
afetam o país. A indústria do entretenimento transformou a cultura em artigo de compra 
e venda, simplificando-a com linguagens rápidas e de fácil assimilação, manipuladoras 
muitas vezes. Os cinemas, os teatros, as artes plásticas são para um público restrito, 
não acessível à maioria da população. Segundo pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) divulgada em novembro de 2010, a população brasileira não 
costuma frequentar espaços culturais ou não tem acesso. Os resultados apontam que 
54% dos brasileiros nunca foi ao cinema e 60% nunca foi a um teatro. Com relação às 
visitas a museus, a pesquisa revelou que 68% dos bra sileiros nunca acessaram um. A 
mesma pesquisa divulgou também que cerca de 89% dos brasileiros “consome” cultura 
apenas por meio de TV. Além de muitos não terem acesso à cultura, grande parte dos 
brasileiros não tem oportunidade de produzir cultura, fazendo com que a produção 
cultural não faça parte do universo delas.

Sendo assim, fica evidente a necessidade da existência de locais 
onde a cultura possa chegar de outras formas à população em todo 
o Brasil. Neste trabalho, propõe-se a criação de um espaço público 
na cidade de Palhoça, onde os indivíduos se envolvam na produção 
cultural, permitindo a difusão da cultura e das trocas sociais. A ideia 
da popularização da produção cultural surge como uma proposta 

para a formação cidadã, fazendo da arte e da cultura instrumentos 
de mudança do homem e do mundo. Os cidadãos envolvidos na 
produção cultural são protagonistas, são formadores da sua própria 
opinião, são criadores e não apenas consumidores. A cultura é 
direito de todos, assim como moradia, educação e saúde.
Em Palhoça, assim como em inúmeras cidades brasileiras, os espaços públicos não 
são valorizados pelo poder público. O número destes espaços em Palhoça é pequeno e 
os existentes estão em situações pouco ou nem um pouco convidativas. Um exemplo é 
o Parque Ecológico, situado no centro do município, totalmente abandonado e que 
alguns moradores chegam a utilizá-lo como depósito de lixo. É evidente a necessidade 
de novos espaços públicos e aqueles relacionados à cultura precisam de mais 
investimento por parte do município.

Além da proposta de um objeto arquitetônico integrado à paisagem urbana, sugere-se a 
exploração dos pontos de cultura já existentes no município, construindo sedes 
adequadas para realização das atividades nos diversos bairros. No bairro Barra do Aririú 
o tradicional Grupo Folclórico Filhos da Terra não possui sede própria, sendo mantido 
pelos próprios membros do grupo. Havendo uma edificação na Barra do Aririú que 
pudesse atender tanto as necessidades desse grupo quanto a de outros moradores que 
necessitam de bibliotecas setorias,  espaços para realização de oficinas, entre outras 
atividades, um ponto de cultura dentro do município de Palhoça estaria sendo 
fortalecido e integrando esta rede de pontos culturais que se deseja para a cidade. Na 
Enseada de Brito, por exemplo, já existe o Casarão da Cultura, onde são realizadas 
exposições, oficinas culturais e diversos cursos. A ideia é de que cada bairro 
potencialize as atividades culturais já existentes, como forma de disseminação da 
cultura em todo o município, tendo que haver trocas culturais entre um ponto de cultura 
e outro, para que essa rede funcione da melhor forma. É necessário, então, além de 
todos esses espaços uma eficiente política cultural no município.

Atualmente existe o “Espaço da Cultura e Lazer” no centro de Palhoça, que nada mais é 
do que uma rua coberta que usualmente tem o trânsito de veículos interrompido para 
realização de eventos culturais junto à Praça 7 de Setembro. Um espaço como este é 
importante para a cidade, já que tem um contato direto com a população tendo a rua 
como palco, mas é evidente que um espaço como este não é suficiente para atender às 
necessidades culturais da população. Neste espaço já foram realizados eventos como 
apresentações de coral, de boi-de-mamão, torneios de dominó, entre outros eventos e 
onde todos os anos são realizados os desfiles do Natal Reluz, idealizado e realizado pela 
atual administração da Prefeitura Municipal.

Espaço da Cultura e Lazer (rua coberta) junto a Praça 7 de Setembro 
em dia sem evento. Fonte: Acervo próprio
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Município de Palhoça: Dividido em Distrito Sede e Distrito Enseada de Brito. 
Localização dos bairros e identificação dos pontos de cultura. Fonte: Acervo próprio. 
Adapatado de mapa da Prefeitura

Área conurbada: Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça

Distrito Sede: BR-101 cortando o município em vermelho e em amarelo a BR-282. Em azul 
o Rio Passa Vinte e em laranja a localização do terreno do centro cultural. 
Fonte: Google Earth

Palhoça é um dos mais extensos municípios do litoral catarinense, 
com 395 km², dividido em Distrito Sede (região central) e Distrito 
Enseada de Brito (praias). Segundo dados do IBGE (2010), o 
município de Palhoça possui 137.200 habitantes e densidade 
demográfica de 347,6 hab/km², sendo que a grande maioria - 98,5% 
- reside na área urbana. Juntamente com as cidades de 
Florianópolis, São José e Biguaçu, Palhoça ajuda a compor a área 
conurbada da Grande Florianópolis.

A partir de 1970, Palhoça passa por um período de crescimento: a abertura da BR-101 faz 
parte da estrutura desenvolvimentista, criando a ligação conurbada e formando, junto com 
a BR-282, o eixo espacial que rege a estrutura urbana da cidade. É nítida a influência da 
BR-101 na configuração da região, visto que esta rodovia divide bruscamente o município 
em duas áreas que tiveram crescimento desigual. A BR-282 também se mostrou de grande 
importância para a formação morfológica de Palhoça, visto que esta faz a ligação do 
município com a Serra Catarinense.

Ao fazer uma análise do espaço urbano de Palhoça é possível verificar a ausência de 
conexões intra-urbanas, sendo necessário fazer uso de rodovias federais (BR-101 e 
BR-282) para trânsito local. Esta ausência transformou a BR-101 no grande eixo de ligação, 
tanto entre os bairros do município, quanto de Palhoça com os municípios da área 
conurbada. Neste sentido a BR-101 cumpre duplo sentido que, a primeira vista parece 
ambivalente: é ao mesmo tempo um elemento de ruptura e de integração do tecido urbano 
municipal. As obras de duplicação são lentas, o que dificulta o acesso ao sul do município.

A situação atual não somente fragmenta os espaços da cidade, como também acaba por 
fragmentar a própria população do ponto de vista social e cultural, facilitando o processo de 
ocupação desigual e dificultando a qualificação do espaço urbano. O rápido processo de 
ocupação trouxe um custo social e ambiental para o município, que resultou na 
multiplicação de áreas carentes, ocupação de mangues e áreas ambientalmente frágeis, 
marginalidade, violência urbana. 

O crescimento da malha urbana, a duplicação da BR-101 no trecho 
da cidade de Palhoça e a qualificação dos loteamentos tornaram a 
região atrativa para a classe média. Essa expansão da malha 
urbana do município, no entanto, não ocorre de maneira 
homogênea. Proporcionada em grande parte pela implantação dos 
inúmeros loteamentos residenciais, é marcante a existência de 
grandes e numerosos vazios urbanos.  

Na última década a ampliação das áreas residenciais tem ocorrido preferencialmente na 
margem oeste da rodovia, em direção à área de preservação ecológica do morro da Pedra 
Branca, através de grandes loteamentos que rapidamente se apropriam de áreas agrícolas, 
dando-lhes usos urbanos. Pode-se colocar como principal motivo para a expansão o fato de 
que essa é uma das poucas regiões dentro do território do município não restringida por 
condicionantes ambientais. Essa tendência de crescimento é nítida a partir da transferência 
da sede administrativa do município para o bairro Passa Vinte. É provável que esta região 
desenvolva uma centralidade complementar ou até mesmo substitua a centralidade 
representada pelo centro histórico e pela região da Ponte do Imaruim. É no lado oeste que se 
encontra o loteamento Pedra Branca e a Universidade do Sul do Estado (UNISUL).

Na margem leste da BR-101 encontra-se o núcleo histórico de formação do município 
confinado entre a extensa área de mangue e a barreira representada pela BR-101. Ali se 
concentra grande parte dos equipamentos e serviços urbanos, sobretudo nas imediações da 
praça central, com uma dinâmica urbana de apoio a população local, mesmo que esta ainda 
dependa bastante da centralidade representada pelo município-pólo da área conurbada, 
Florianópolis. Área central do município. Em destaque as vias principais, em roxo a Praça 7 de setembro e 

em laranja a localização do terreno. Fonte: Osmair Cesar

BR-101 (em vermelho) dividindo bruscamente o Distrito Sede do município. Em destaque as 
vias principais e a Praça 7 de setembro, parte mais central do município. Fonte: Osmair Cesar

Rua coberta em um dos dias de desfile do Natal Reluz. Fonte: Orildo 
João da Silveira Filho
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Apresentação do grupo folclórico Filhos da Terra na rua coberta. 
Fonte: Orildo João da Silveira Filho
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Evolução da redução da área de manguezal feita por LOPES (1999) a partir de interpretação de aerofotos. 
Área compreendida entre BR-101 e Baía Sul nos anos de 1957, 1978 e 1995. Os pontos vermelhos 
representam a localização do terreno nos três momentos analisados.

A escolha do terreno para a implantação do Centro Cultural foi uma 
etapa bastante demorada, mas, desde o início, a ideia era trabalhar 
com um terreno desocupado no centro do município, para fortalecer 
o Centro Histórico, já que há um processo de dissolução do centro 
com a transferência de órgãos municipais para o bairro Passa Vinte. 
O terreno deveria ser numa área em que estivesse próximo a um 
grande fluxo de pessoas, facilitando o acesso ao Centro Cultural. Foi 
decidido, então, escolher um terreno próximo à área mais central, 
onde se situa a Praça 7 de Setembro, a Igreja Bom Jesus de Nazaré, 
ginásio de esportes Palhoção, escolas públicas e privadas, comércio 
e serviços diversos.

Foram escolhidos quatro terrenos, que somados, 
deram forma ao terreno final.  Dois terrenos tem suas 
fachadas frontais voltadas para a Avenida Rio Branco 
(que em conjunto com a Rua 24 de abril formam um 
sistema binário na circulação de veículos no centro do 
município). Além destes, foram escolhidos um terreno 
“miolo” de quadra, acessado também pela Avenida 
Rio Branco e um terreno menor, acessado pela 
Servidão Herbert Westphal que margeia o Rio Passa 
Vinte. Todos os terrenos estão desocupados e, juntos, 
contabilizam área total de 7.190m².

Todos os terrenos situam-se em AMC-7. Nesta área o número 
máximo de pavimentos é 12, sendo o índice de aproveitamento de 5,2 
e a taxa de ocupação de 50% para edificações de até 8 pavimentos. 
As edificações do entorno imediato possuem gabarito variado, mas 

predominam as edificações de no máximo dois pavimentos. No 
entanto, duas edificações próximas ao terreno possuem 8 e 14 
pavimentos, onde deu-se início o processo de verticalização na área 
central do município. 

Potencialidades do terreno:

- fachada para uma das vias mais importantes da 
cidade servida de ciclovia, Av. Rio Branco, estando 
próximo a uma parada de ônibus; 
- acesso direto à margem do rio Passa Vinte; 
- parte do terreno desenvolve-se no interior da quadra, 
tendo um acesso direto a partir da avenida principal,
-  área verde na outra margem do rio, evidenciando a 
necessidade de ligação entre uma margem e outra 
para que a população possa usufruir deste espaço 
arborizado. 

Em uma das visitas ao local foi possível obter fotos dos 
prédios vizinhos. Após esta visita ao terreno o Centro 
Cultural passou a ter um objetivo de caráter ambiental 
também: denunciar a destruição do manguezal na área 
central. O visual do manguezal é belíssimo e poucas pessoas tem 
oportunidade de vê-lo da mesma forma, já que são poucas as 
edificações com mais de quatro pavimentos no município. Surgiu aí a 
ideia de um Centro Cultural que pudesse ser utilizado também para 
dar apoio à preservação e apreciação do meio ambiente.

O manguezal de Palhoça situa-se na bacia hidrográfica do Rio Passa 
Vinte, que possui sua nascente no Morro do Gato (329m) e deságua 
na Baía Sul, banhando uma área de aproximadamente 26km². No 
município de Palhoça, encontram-se três manguezais: o do 
Aririú-Cubatão, Maciambú – ambos fazem parte do Parque Estadual 
da Serra do Tabuleiro – e o de Palhoça.

O manguezal de Palhoça, através do Decreto Municipal n° 428/96 de 
13 de maio de 1996, foi transformado, juntamente com o manguezal 
da Barra do Aririú, no Parque Municipal dos Manguezais. Segundo o 
Decreto, os objetivos da criação do Parque são: preservar o 
patrimônio natural, sendo utilizado como área de interesse ecológico 
e de pesquisa científica; aproveitar as condições de sua paisagem 
natural e cultural para o desenvolvimento de atividades educativas, de 
lazer e recreação; promover a recuperação da cobertura vegetal típica 
da região, em área que se fizer necessária.

Criou-se o Parque na tentativa de impedir a ocupação sobre o 
manguezal e manter o que ainda existe dele. Mesmo com a 
demarcação do Parque o problema do avanço da urbanização sobre o 
manguezal continuou. Segundo LOPES (1999) a prefeitura de Palhoça 
há alguns anos autorizava loteamentos no manguezal e em alguns 
casos chegou a doar aterros. 

Analisando as imagens é possível observar que o centro do município 
de Palhoça situa-se entre a BR-101 e o Manguezal de Palhoça, não 
tendo para onde se expandir. Essa configuração talvez tenha sido a 
maior responsável pelo processo de invasão do manguezal. 

A melhor forma de proteção é o conhecimento. Acredita-se que 
somente após a valorização do ecossistema manguezal e de sua 

importância tanto na questão da proteção da costa quanto na 
reprodução de inúmeras espécies animais é que será possível a 
preservação dessas áreas tão ameaçadas. A partir do conhecimento 
é que a população passará a denunciar invasões, aterros, 
desmatamentos, na tentativa de preservar o meio-ambiente e pensar 
nas gerações futuras, no desenvolvimento sustentável.

Ao mesmo tempo em que havia a vontade de projetar 
um centro cultural, era necessário pensar como se 
poderia fazer com que as pessoas que estivessem no 
centro cultural pudessem saber o que é o manguezal, 
como ele vem sendo agredido, que medidas devem ser 
tomadas para sua preservação, etc. Desta forma, 
chegou-se à conclusão de que seria necessário haver 
espaços que funcionassem como verdadeiros mirantes 
para esses espaços naturais tão ricos. 

O município de Palhoça não possui sistema de tratamento de esgoto, 
sendo que grande parte do esgoto produzido é lançado diretamente 
sobre o manguezal ou nos rios que o alimentam, resultando num 
grande mau cheiro no manguezal e poluindo o habitat natural de 
inúmeras espécies animais, comprometendo a alimentação de muitos 
habitantes locais. Além disso, o manguezal vira lixão em alguns 
pontos. É necessário forte investimento público em saneamento 
básico e proteção dos recursos hídricos para um desenvolvimento 
baseado na proteção ao meio ambiente, reforçando o papel do 
homem na natureza: o de hóspede e não de proprietário.

Identificação dos quatro terrenos escolhidos para a implantação do Centro Cultural. Fonte: Google Earth

Mapa de uso do solo do entorno do terreno. Sem escala. Fonte: Acervo próprio. Levantamento realizado pela 
autora

Manguezal
Aipicum

Vegetação arbórea nativa
Área com predomínio de pastagem e presença de culturas cíclicas
Pastagem
Área coberta por vegetação arbórea nativa, pastagem e cultura cíclica, porém com limites não nítidos na foto aérea
Áreas urbanas ou povoadas
Tanques de cultivo de camarão
Manguezal desmatado

Avenida Rio Branco, próxima a Servidão 
Herbert Westphal

Acesso ao terreno “miolo”de quadra Servidão Herbert Westphal margeando o Rio 
Passa Vinte

Vista de parte do terreno. Acesso à margem do 
Rio Passa Vinte

Residenciais Mirante do Cambirela e Albatroz 
vistos a partir do terreno do projeto

Vista de parte do terreno e entorno. Duas 
torres residenciais em construção no fundo

Vista de parte do terreno e entorno. Morro da 
Pedra Branca ao fundo

Vista de parte do Manguezal de Palhoça

Manguezal de Palhoça. Em destaque, a área do terreno do Centro Cultural. Fonte: Osmair Cesar
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Assim que foi iniciado o processo de estudo de volumetria 
optou-se pela criação de um pátio interno. Foram descartadas 
as possíveis implantações “tradicionais”, como as ilustradas 
nas imagens. Estudos foram realizados em maquete física para 
definir a melhor forma de ocupação do terreno.

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. 

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. 

"Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa 
de uma selva. É por isso que toda a criação autêntica é um dom para o futuro."    Albert Camus

À Deus em primeiro lugar. Ao meu pai e à minha irmã, mas principalmente à minha mãe por nunca 
ter medido esforços para que mais um sonho fosse realizado. Aos meus queridos orientadores José 
Kós e Américo Ishida pelo incentivo e por manhãs e tardes de assessoramento e a todos os profes-
sores que colaboraram não só com o meu trabalho, mas com minha formação durante todo o curso. 
Aos meus amigos que me apoiaram nos momentos difíceis e que riram comigo nos momentos 
felizes, em especial nessa reta final à Arthur Becker Lins, Ricardo Moritz, Patricia Brandão e Felipe 
Prazeres. Ao meu namorado Daivit pelo amor e paciência.
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Acessos e conformação de pátios: acesso de veículos pela Av. Rio Branco.  Pedestres acessam a partir 
de dois pontos na Av. Rio Branco e também pela Servidão Herbert Westphal. Os pátios são importantes para 
a realização de eventos, como feiras de artesanato, exposições ao ar livre (esculturas, por exemplo), 
pequenos shows, apresentações, exibição de filmes, etc. 

Circulações verticais e horizontais: As circulações verticais são feitas através de rampas, elevador na 
edificação onde se encontra a administração do centro cultural e um elevador tipo monta cargas na midiateca 
para permitir acesso de pessoas com mobilidade reduzida. As circulações horizontais entre as edificações 
acontecem por meio de passarelas generosas que servem também como espaços de estar e mirantes (já que 
é possível visualizar tanto o entorno quanto os vários espaços do centro cultural).

Fluidez do térreo: Foi priorizado o deslocamento do pedestre pelo interior do terreno, 
permitindo que ele circule pelo Centro Cultural sem que necessariamente desenvolva alguma 
atividade no espaço.

Permeabilidade do solo: Grande parte do terreno é permeável, já que possui áreas verdes e a pavimentação 
é feita com piso intertravado de concreto e deck de madeira.

Implantação do Centro Cultural

Áreas

Térreo  2.667 m²
1º Pavto 2.290 m²
2º Pavto 1.675 m²
3º Pavto     390 m²
4º Pavto    523 m²
5º Pavto    234 m²

TOTAL  7.780 m²

OFICINAS

ESTAR

SALA PROJEÇÃO

ESPAÇO INFANTIL

MIDIATECA

ESPAÇO DO MANGUE

MIDIATECA

Nível 7,45

SALA DE DANÇA

Nível 0,00

Nível 4,00

Nível 18,00

Nível 14,50

Nível 7,45

Nível 11,00

Nível 0,00

Nível 4,00

PÁTIO INTERNO

Nível 7,50

Nível 4,00

Nível -0,05

Nível 4,00

Nível 7,45

Nível 0,00

Nível 11,00

Nível 14,50

CAFÉ/BILHETERIA

FOYER

PÁTIO ACESSO / EVENTOS RECEPÇÃO / ESTAR

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OFICINAS

SALAS DE DANÇA

FIGURINO

DEPÓSITO

ESTACIONAMENTO

TEATRO

ESTAR

ACESSO PÁTIO

ESPAÇO INTERVENÇÃO

ESTACIONAMENTO

Nível 7,50

Nível -0,05

Nível 4,00

Nível 7,50

Nível -0,05

Nível 4,00

PLATÉIA 2

PALCO

CAIXA CÊNICA

PLATÉIA 1

09 | PLANTA BAIXA - 3° PAVTO
ESC 1:250

10 | PLANTA BAIXA - 4° PAVTO
ESC 1:250

13 | CORTE BB
ESC 1:125

14  | CORTE CC
ESC 1:125

12 | CORTE AA
ESC 1:125

11 | PLANTA BAIXA - 5° PAVTO
ESC 1:250

08 | PLANTA BAIXA - 2° PAVTO
ESC 1:250

06 | PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC 1:250


