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A arte como vitrine para quem trafega pela ponte da Av. General Flores da Cunha

A relação de desenho da paisagem do anexo da Casa de Cultura com a Praça do Ecoturismo vista a partir do Rio Gravataí

1_ continuidade da pré-existência desenhada
2_ praça de eventos interna
3_ auditório com abertura para a rua compartilhada / 
palco para a cidade
4_ dança e teatro como espetáculo para a rua rápida

1_ praça interna articulada com a praça do ecoturismo
2_ atividades no 2° pvto. com vista para o rio gravataí

1_ dança e teatro como espetáculo e chamariz para 
quem trafega na ponte
2- fluidez e conexão do térreo

1_ intervenção respeitosa com a altura e o desenho 
do patrimônio
2_ palco para a cidade
3_ praça interna centralizada de convívio e articulação

Entende-se como o novo Complexo Casa de Cultura De-
mósthenes Gonzalez um espaço articulado entre si e suas 
funções, entre o novo e o antigo, entre edifício e cidade, entre 
arte e domínio público e entre ser humano e natureza. Logo, 
vemos que a arquitetura da nova intervenção deve estar em 
consonância com essas relações, deve ser respeitosa, sutil, 
harmônica e solidificada a partir de tecnologias atuais e 
familiarizadas com o local em questão.

Diretrizes e Critérios
De início, as questões que surgiram foram: as condicionan-
tes geográficas, o patrimônio construído, o galpão colado ao 
fundo do lote e a condição espacial da rua em frente. A res-
posta buscada foi a síntese arquitetônica dessas questões 
aliadas das demais soluções correlatas (estrutura, progra-
ma, sustentabilidade).
O novo anexo então foi pensado com seus usos quase todos 
elevados, por conta de um térreo livre e aberto ao público 
e também por conta da relação próxima ao Rio Gravataí. 
O único setor nesse piso é o do auditório. A inclinação 
do bloco em concreto dele, e por consequência da praça 
interna, segue o desenho urbano pré-existente do píer de 
Cachoeirinha voltado ao rio, em uma forma de articular o 
espaço e o desenho do piso do térreo com o entorno, fortale-
cendo a relação com a água.  O seu palco abre-se para a rua 
compartilhada em frente, com a possibilidade de integrar 
uma apresentação do auditório com essa rua e com a praça 
do Ecoturismo. Nesse mesmo piso o Bistrô ocupa a porção 
híbrida de encontro do antigo sobrado com a cobertura do 
novo anexo e a exposição permanente e parte da temporária 
localiza-se dentro da antiga casa.
Acima, um volume leve e de cor branca, com um vão interno 
que se abre para a praça interna abaixo e leva luz, vento e a 
vista da copa de um ipê amarelo. Optou-se por um diálo-
go mais silencioso com o entorno pois, além do respeito 
ao patrimônio em si, notou-se também um entorno muito 
poluído com vias rápidas e arquiteturas com publicidades de 
considerável ruído visual. 
O bloco correspondente a sala de dança e teatro projeta-se 
na chegada da Avenida Beira Rio como uma marquise que 
convida o pedestre para esse espaço. Ele está alinhado em 
fachada e altura com o sobrado, porém sua leveza destaca 
respeitosamente um do outro e aproveita-se do estaciona-
mento para carros junto ao passeio do empreendimento ao 
lado para fortalecer a sensação de marco de recebimento 
junto ao início da rua compartilhada. O espaço é pequeno, 

espremido entre a empena e o antigo sobrado, mas a inten-
ção foi de trazer atividades culturais para a vista de quem 
está passando pela ponte, principalmente através de veícu-
los automotores. Devido a velocidade desse tipo de modal 
abriu-se todo o vão nos dois sentidos e os ensaios internos 
de danças e teatro ficam à vista da cidade e funcionam 
como um chamariz para o espaço.
Procurou-se locar as oficinas junto as fachadas laterais 
e setorizá-las mais próximas da empena de concreto por 
conta de seus usos e de questões acústicas, enquanto a 
parte administrativa volta-se à Av. Beira Rio. A ideia também 
consiste em alimentar visualmente todas as ruas ao redor 
com arte, sendo as salas de música e artes de um lado, a de 
dança e teatro do outro e o auditório e praça interna para a 
fachada principal.
O acesso ao andar superior no antigo sobrado ocorre por 
um elevador pneumático reposicionado e pela antiga escada 
mantida e requalificada. No novo anexo acessa-se pela 
praça interna a partir de uma fenda que se abre entre a es-
cada e o elevador, fechada por uma porta metálica de correr 
(igual às do palco) nos períodos em que o local se encontra 
fechado. Os edifícios conectam-se internamente, de forma 
controlada, por ambos os níveis.

O caminho das águas do Gravataí
A instalação artística semelhante a uma rachadura proposta 
para o viaduto voltado ao complexo é de um mural em con-
creto com o traçado, em baixo relevo, do Rio Gravataí dentro 
da sua bacia. Esse traçado acompanha o percurso de quem 
chega pela Avenida Beira Rio em direção ao rio e, além de 
comunicar a importância do mesmo, localiza-o geografica-
mente entre as cidades e o local culturalem questão.

Estrutura
O sistema construtivo é misto, tendo o arranque da base em 
concreto e um grid metálico no pavimento acima. A pré-fa-
bricação dos componentes em perfilaria metálica desse 
pavimento superior racionaliza a construção e a deixa mais 
seca nesse ponto próximo ao rio, torna a obra mais precisa 
e é menos agressiva nos encontros com o antigo sobrado 
tombado, além de possibilitar um térreo mais livre e interliga-
do ao seu entorno.
Os pilares de apoio na porção norte distam de 15 metros 
no sentido longitudinal e possuem distâncias variáveis no 
sentido transversal, com vão máximo de 12 metros. Todo o 
bloco do auditório é estrutural e sustenta a porção oeste do 

pavimento acima. O sistema de estrutura metálica do andar 
superior é racional e regular em um grid de 5 metros (sentido 
longitudinal) por 5,50 metros (sentido transversal), atiranta-
do nos maiores vãos junto à praça interna e fachada sul e 
no balanço voltado à leste. A empena em concreto sustenta 
a estrutura metálica nesse ponto e em toda a sua extensão, 
a cada 5 metros, e permite que os vãos sejam maiores e de 
perfilaria mais leve. O balanço, no bloco da sala de dança e 
teatro, é relativamente modesto a partir da empena, 3,95m, 
mas aparenta voar próximo do passeio tendo em vista que o 
pilar está mais recuado.  O vão da fachada principal possui 
19 metros, vencido por uma treliça de 4,10 metros de altura. 

Sustentabilidade e Bioclimatismo
As fachadas do novo anexo são protegidas conforme sua 
orientação: à oeste temos toldos externos, a sul (aqui mais 
próximo do sudoeste) o brise na vertical segura o sol poente 
e à leste a proteção é interna tendo em vista a relação visual 
buscada em projeto. Todos os ambientes são bem ventila-
dos e a praça interna central possui um ipê que sombreia e 
traz frescor no verão e deixa o sol passar no inverno, além 
da questão lúdica das flores que caem.
As salas de arte e música possuem fiada de iluminação 
zenital com vidro serigrafado e ventilação por efeito chaminé 
além de isolamento acústico.
A cobertura capta toda a água e armazena em uma cisterna 
abaixo da escada de acesso, para depois filtrá-la e bombeá-
-la novamente para os reservatórios superiores. 

Materialidade
Os materiais do projeto mostram-se a partir da sua natu-
ralidade: o concreto aparente é a estrutura base do bloco 
metálico acima que possui as perfilarias pintadas na cor 
branca. Os forros em chapas perfuradas, também na cor 
branca, configuram o plano do teto enquanto o piso em 
madeira é o mais indicado para boa parte das funções do 
novo anexo, principalmente as oficinas. Para o sobrado 
sugere-se descascá-lo e trazer o tijolo maciço à vista em sua 
tonalidade natural ou em uma cor cerâmica clara e sutil. A 
porção interna segue o mesmo princípio do novo anexo: piso 
em madeira e paredes brancas para que se confira valor às 
obras em exposição. O piso da praça interna, do passeio e 
rua compartilhada é em concreto drenante para aumento da 
permeabilidade do solo junto ao rio.


