
Texto Resumo da Proposta  
 
O projeto do complexo cultural e a requalificação da Casa de cultura Demósthenes Gonzales 
estão situados na cidade de Cachoeirinha, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A casa está 
localizada às margens do Rio Gravataí que, originariamente, era o armazém e a residência da 
Família Wilknes, o principal ponto de comércio da cidade.  
Os pontos norteadores da proposta são: uma intervenção por exclusão, ou seja, volumes 
separados (casa de cultura e complexo cultural) com uma “conexão Link”, que conecta o 
novo e o pré-existente. Ainda, quanto ao grau de interferência utilizamos o grau equilibrado, 
pois a inserção de um novo volume respeita os alinhamentos da edificação pré-existente e 
associa harmonicamente os elementos. 
A utilização da estrutura metálica para a “conexão link” foi pensada, a partir do resgate da 
antiga ponte de aço de Cachoeirinha, identificada pela população como um marco de 
identidade visual que foi perdido. As linhas fortes e retas da ponte, também podem ser 
lembradas na pavimentação do novo passeio público.  
A revitalização dos espaços busca a apropriação do usuário através da conexão entre os 
espaços livres (praça ecológica e alargamento do passeio público), à casa de cultura e ao 
complexo cultural. Como, também, a retomada da relação visual com o Rio Gravataí, 
esquecido por anos pelos usuários. 
Na concepção do projeto a casa de cultura receberá intervenções sutis e pontuais, para 
atender espacialmente e tecnicamente o programa de necessidades exigido. Suas 
características originais serão mantidas e valorizadas a partir da recuperação e restauro do 
que for necessário. Serão introduzidos elementos, como de iluminação e de climatização 
para seus espaços de exposição. 
O programa da casa concentra espaços ligados às atividades de exposições. No pavimento 
térreo estão as exposições temporárias, banheiros e recepção. No pavimento superior, 
exposição permanente e o acervo técnico. 
Na nova edificação do complexo cultural, o programa de necessidades prevê diferentes 
espaços para as atividades: a recepção, o bistrô, oficinas (ações educativas), localizadas no 
pavimento térreo; no mezanino a oficina de artes visuais; o auditório, apoio técnico e foyer, 
estão no segundo pavimento; e atividades administrativas serão instaladas no terceiro 
pavimento. 
No pavimento administrativo, busca-se o conceito de Biofilia para favorecer o bem estar dos 
funcionários. Para tanto serão utilizadas divisórias “tipo floreiras” para dividir os espaços dos 
ambientes que compõem os espaços, jardim e, a claraboia traz iluminação natural.  
O novo núcleo de circulação vertical atende a norma NBR 9077/2001 que regulamenta 
saídas de emergências em edifícios e a NBR 9050/2020 atende as questões de acessibilidade 
na edificação. 
O complexo cultural será em concreto aparente, com rasgos em vidro, aço e madeira. O 
multi-palco terá aberturas ripadas e automatizadas no palco, para se conectar com a praça, 
favorecendo as atividades que serão realizadas em datas comemorativas da cidade. 
Pensando em trazer vivacidade e movimento, no alargamento do passeio público, foram 
criadas estruturas desmontáveis para serem utilizadas em feiras temporárias, favorecendo 
as atividades de comerciais e lazer da cidade.  
 
 


