
Um vazio central assume o protagonismo espacial da 
proposta. Se cria assim um novo acesso que se relacionará 
diretamente com o espaço público, e a partir dele se 
pode aceder a todos os novos programas do Complexo.  

Mais do que simplesmente atender a T.O. = 80% 
(976,80m²) e a T.P. = 10% (122,50m²), as demandas são 
vazios estratégios e integradores da proposta. No Novo 
Complexo de Cultura, não existem espaços residuais.

Além do espaço da Casa Wilkens e da sua 
extensão imediata, os programas solicitados 
do novo Complexo que organizam em  “L”                                                                                                                                 
ao redor da antiga edificação.

Os volumes de cobertura tem como estrutura um sistema 
unidirecional de vigas de concreto armado moldadas 
“in loco”, lançadas a cada 2 m, buscando ao máximo o 
aproveitamento das forças atuantes no conjunto.

A esquina da Casa Wilkens reassume a sua vocação 
comercial, antigamente como Armazém agora como 
Bistrô. A. Funcionários B. Bistrô C. Público Geral (Auditório, 
Exposições e Oficinas) D. Carga e Descarga Auditório.

A organização espacial do programa parte do princípio de 
locar as atividades com grande fluxo pontual e cotidiano na 
cota zero do Novo Complexo de Cultura. Dessa maneira o 
Auditório, as Oficinas e o Bistrô tem acessos independentes 
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COMPLEXO CASA DE CULTURA . CACHOEIRINHA RS D1. O PÁTIO CENTRAL COMO CORAÇÃO 
DO COMPLEXO CULTURAL

D2. CASA WILKENS E 
O PROGRAMA AMPLIADO

D3. ACESSOS E FLUXOS

D4. TAXAS DE OCUPAÇÃO 
E PERMEABILIDADE

D5. ESTRUTURA DAS COBERTURAS

“Pátio, céu canalizado. 
O pátio é a janela 
Por onde Deus olha as almas. 
O pátio é o declive 
Por onde se derrama o céu na casa. 
Serena 
A eternidade espera na encruzilhada das estrelas. 
Lindo é viver na amizade obscura 
De um saguão, de uma aba de telhado e de uma cisterna.” 
 
Jorge Luis Borges, Um Pátio (1923)

e diretamente ligados ao Pátio e/ou ao espaço público. Apenas a 
Exposição Temporária, também geradora de fluxo, foi local acima 
da cota zero. Mas neste caso consideramos a sua condição 
sazonal e do público se diluir nos dias e horários do evento.
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IMPLANTAÇÃO GERAL
Escala 1/500

QUADRO DE ÁREAS GERAIS

Setores m²

Administrativo
Auditório
Espaço de Oficinas
Acervo/Depósito
Exposições
Sanitários (Total)
Bistrô

Total Geral

Espaço Público: Av. Beira Rio
e Av. Flores da Cunha

177,17
583,70
164,50

87,10
236,70
104,50
102,10

1.481,70

1.401,10

50m10 200 5

Adminstrativo Acervo

Auditório Exp. Temp.
Oficinas Acervo

Bistrô Sanitários e Apoio

A proposta de criação do complexo cultural tem por finalidade 
requalificar a região através de melhorias nas dependências da Casa 
de Cultura Demósthenes Gonzalez. A nossa proposta, atendendo o 
edital e o termo de referência deste concurso público, visa impulsionar 
a diversidade de atividades e usos do local, oferecendo espaços 
adequados para oficinas, cursos, teatro, e outras iniciativas de economia 
intelectual e criativa, além da integração com a Praça do Ecoturismo eo 
Rio Gravataí.

Esta iniciativa pública, gera uma oportunidade excepcional para a 
consolidação de um espaço de cultura e lazer, com grande apelo de 
resgate cultural e de memórias afetivas, proporcionando às futuras 
gerações o conhecimento de sua história por meio da qualificação do 
novo complexo cultural.

A atual Casa de Cultura está situada ao lado da ponte sobre o Rio 
Gravataí, na divisa do município com Porto Alegre, no bairro Vila Carlos 
Wilkens. A casa originalmente foi residência da família de Carlos 
Wilkens, onde se estabeleceu um comércio de “secos e molhados”, 
o primeiro da região, em maio de 1917. Esta edificação foi reformada 
para sediar a Casa de Cultura inaugurada em 2016.

Já, no ano de 2019 foi inaugurada, junto ao Rio Gravataí, a Praça do 
Ecoturismo Leonel de Moura Brizola, que se tornou ponto turístico da 
cidade e está localizada em frente à Casa de Cultura.

Importante registrar que o antigo Armazém dos Wilkens também possuía 
um pequeno porto, onde recebia mantimentos para abastecer a região. 
Este porto, assim como a ponte e a cachoeira que nomeou o Município, 
eram três importantes pontos de ligação da comunidade com o rio.

A retomada desta área, agora com a ampliação e qualificação da antiga 
da Casa Wilknes, fortalece a consolidação desta ligação social, cultural 
e afetiva, da cidade com o Rio Gravataí.

A CASA WILKNES COMO PATRIMÔNIO E A SUA AMPLIAÇÃO

Esta proposta arquitetônica de intervenção referencia-se nas 
recomendações do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos 
e Sítios) e nas normativas estabelecidas pelas Cartas Patrimoniais 

de preservação e restauro, nacionais e internacionais, amplamente 
estudadas e discutidas por especialistas da área, está alinhada ao que 
se pretende para o desenvolvimento de projeto de restauro necessário 
à salvaguarda do bem tombado em questão.

Para tanto, no desenvolvimento da proposta de projeto arquitetônico 
considerou-se uma breve analise da contextualização histórica e 
urbana do local de sua inserção, a relação com o entrono imediato 
(imóveis vizinhos) e principalmente relação entre a pré-existência e 
o volume novo através da distinguibilidade dos materiais originais e 
propostos, diferenciação no estilo arquitetônico e harmonização das 
tipologias construtivas fazendo com que sejam entendidos como uma 
única composição arquitetônica e assumindo nova significação cultural 
alinhada à contemporaneidade de uso e da paisagem, favorecendo 
apropriação pelos cidadãos e reforçando os laços de pertencimento 
com o local.

O projeto arquitetônico proposto para compor o lote alinha-se as 
características da paisagem urbana atual, tem conceito e partidos 
contemporâneos, sua implantação e tipologia favorecem as relações 
com o entorno próximo, respeitando alinhamentos e gabaritos já 
existentes na quadra e propostos pela legislação de tombamento.

A mudança do entorno é uma realidade urbanística latente, a proposta 
apresentada acredita que a escolha da tipologia e materialidade 
sugeridas contribuirá para a valorização da paisagem e para a unidade 
de conjunto urbano da quadra.

CONSTRUINDO UM ESPAÇO CULTURAL DE RESISTÊNCIA

Propomos construir um espaço público que permita reconhecer e 
construir a história da cidade de Cachoeirinha. A nossa proposta é 
uma adição horizontal, entendendo a importância da Casa Wilkens e a 
sua lógica espacial/funcional. Originalmente com comércio no térreo e 
residência no pavimento superior.

Procuramos estabelecer uma estratégia projetual que unifica e 
complementa o conjunto. Nossa estratégia de implantação surge da 
percepção da possibilidade da distribuição do programa solicitado ao 
redor de um PATIO CENTRAL (Diagrama D1). 
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