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DE UM PROBLEMA MUNDIAL A ESCALA DA CIDADE

SETOR DA CULTURA NO BRASIL, RESPIRA POR APARELHOS 

O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO SE DÁ NO ESPAÇO PÚBLICO

EM UM PAÍS CHAMADO BRASIL

BRASIL RIO GRANDE DO SUL VALE DO RIO PARDO VENÂNCIO AIRES

O CASO FOI ATÉ O MINISTÉRIO PÚBLICO, 
QUE RESULTOU EM TRANCAMENTO DA 
OBRA, MAS NÃO IMPEDIU A RETIRADA 
DA VEGETAÇÃO 

O ESPAÇO VEM SENDO POUCO UTILIZADO PELA POPULAÇÃO, POIS 
TEM SEU TÉRREO OCUPADO POR SALAS COMERCIAIS QUE DIFICULTAM 
A CONEXÃO DCOM A RUA

EDIFICAÇÃO HISTÓRICA PRESENTE 
NA IMAGEM DA CIDADE DESDE 1929

A NÉGO FOI FUNDADA EM 1935 POR JOÃO GENEROSO DOS SANTOS COM O 
OBJETIVO DE OFERECER  MOMENTOS DE LAZER E ENTRETERIMENTO PARA A 
POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE DE VENÂNCIO AIRES 

COM O PASSAR DOS ANOS, A ASSOCIAÇÃO NÉGO FOI CRESCENDO E DIFUNDINDO A 
CULTURA DE SEUS ASSOCIADOS PELAS RUAS DA CIDADE, ATRAVÉS DE BLOCOS 
CARNAVALESCOS. 

FOI A PARTIR DESTE CONTEXTO QUE 
SURGIU A PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO PARA A 
POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE  NO 
MUNICÍPIO, CHAMADA DE NÉGO 

O NEGRO ERA IMPOSSIBILITADO DE 
ACESSAR A CULTURA E O LAZER, POIS 
ERAM ESPAÇOS IDEALIZADOS PARA 
PESSOAS DA COR BRANCA 

...A CIDADE É DESTACADA PELOS JORNAIS LOCAIS POR FOMENTAR A VIVÊNCIA 
COMUNITÁRIA DESDE O INÍCIO DA COLONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
  

...NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MAIS PRECISAMENTE EM UM VALE 
DENOMINADO DE RIO PARDO

ESTÁ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES,  
PROTAGONISTA DESTA HISTÓRIA!!

...É CONHECIDA COMO A CAPITAL NACIONAL DO CHIMARRÃO E
LEVA ESSE TÍTULO PELA QUALIDADE DA ERVA MATE CULTIVADA 

A CIDADE POSSUI ÁREA TERRITORIAL DE 773.239 km² COM CONEXÕES 
ENTRE 12 MUNICÍPIOS VIZINHOS. 

SUA LOCALIZAÇÃO É PRIVILEGIADA NA REGIÃO, POIS ESTÁ ENTRE OS 
POLOS DO VALE DO RIO PARDO E VALE DO TAQUARI 

A TENTATIVA MAIS RECENTE DE FAZER 
A APROXIMAÇÃO DO PEDESTRE COM 
O MUSEU E AO MESMO TEMPO 
DEMOCRATIZAR O USO DA RUA, 
FOI COM A CONSTRUÇÃO DE UM 
PARKLET 

BUSCANDO RAÍZES
 03 02 01

...ESSA DIVERSIDADE TORNOU A CIDADE EM UM LUGAR RIQUÍSSIMO DE CULTURA!!!

FOI POR MEIO DO ESPAÇO 
PÚBLICO QUE OS BRANCOS 
COMEÇARAM A ADMIRAR E 
RESPEITAR O QUE OS NEGROS 
ESTAVAM FAZENDO, QUE ACABA-
RAM POR ORIGINAR  A CULTURA 
DO CARNAVAL DE RUA NA CIDADE

NO ANO DE 1994 A POPULAÇÃO INICIA UM PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DA 
CULTURA LOCAL COM A COMPRA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS 
BENS HISTÓRICOS DOS MORADORES. ALI SE ESTABELECERIA O MUSEU DE 
VENÂNCIO AIRES

O CRESCIMENTO URBANO E O AUMENTO DA ROTA DE VEÍCULOS NA CIDADE, 
POR CONTA DE UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS MIGRANDO PARA A ZONA 
URBANA, VEM ESPREMENDO A ESCALA DO PEDESTRE

ACONTECIMENTOS RECENTES MOSTRAM QUE O ÓRGÃO MUNICIPAL ESTÁ MODIFICANDO 
O ESPAÇO PÚBLICO, ATRAVÉS DE INÚMERAS TENTATIVAS DE INTERVEÇÕES PELA CIDADE

É PRECISO O ENVOLVIMENTO DA COMUNI-
DADE PARA UM ESPAÇO PÚBLICO SER BEM 

SUCEDIDO

ENTENDER AS NECESSIDADES DA POPULA-
ÇÃO É O PRIMEIRO PASSO PARA COMPRE-

ENDER O LUGAR

A CONEXÃO SOCIAL ENTRE O ÓRGÃO 
PÚBLICO E A COMUNIDADE APROXIMA UM 
DETERMINADO PROJETO DE SER MELHOR 

SUCEDIDO NO ESPAÇO PÚBLICO

A RUA SEMPRE FOI UM ELEMENTO MUITO 
UTILIZADO NA CIDADE PARA MANIFESTAÇÕES
E LAZER DA COMUNIDADE

PESSOAS REUNIDAS NA RUA OSVALDO ARANHA NO 
FESTIVAL DE TERNO DE REIS EM 2017

FOI APÓS A DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA 
DE UMA RUA COBERTA ELIMINANDO O 
CORREDOR VERDE DA CIDADE QUE A 
POPULAÇÃO COMEÇOU A SE ENVOLVER 
COM O TEMA ESPAÇO PÚBLICO

INICIA-SE UM PROCESSO DE REFLEXÃO 
SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO

SITUAÇÃO ATUAL DO CALÇADÃO

...E TAMBÉM, NÃO OCORRER INTERVEN-
ÇÕES COM O DINHEIRO PÚBLICO EM 
PROJETOS QUE NÃO ATENDEM AOS 
INTERESSES DA POPULAÇÃO

...ATUALMENTE, ALGUNS PROJETOS SÃO APRESENTADOS EM AUDIÊNCIAS PÚBLI-
CAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, MAS, O LUGAR, A FALTA DE DIVULGAÇÃO,  OS 
HORÁRIOS EM QUE SÃO APRESENTADOS E O PRAZO PARA A COMUNIDADE SE 
MANIFESTAR, NÃO FAVORECEM A PARTICIPAÇÃO POPULAR E BENEFICIAM APENAS 
EMPRESÁRIOS

UMA ALTERNATIVA PARA DISCUTIR UM PROJETO DE INTERVENÇÃO DEMOCRATI-
CAMENTE COM A COMUNIDADE, PODERIA SER A UTILIZAÇÃO DO PRÓPRIO 
ESPAÇO PÚBLICO A SER MODIFICADO PARA COMPREENDER AS DEMANDAS DE 
QUEM UTILIZA O ESPAÇO, FAVORECENDO O INTERESSE POPULAR E NÃO DOS 
EMPRESÁRIOS

O MOVIMENTO CONTRÁRIO AO PROJE-
TO DE INTERVENÇÃO TROUXE GANHOS 
PARA A CIDADE QUANTO A DISCUSSÃO 
DO PROJETO

 A partir deste dia, ficou mais fácil de entender a importância do espaço 
público no processo de socialização entre indivíduos e entre grupos sociais.
 É preciso, mais do nunca, uma política de planejamento urbano voltada 
à escala do pedestre, sendo necessário um entendimento que o espaço públi-
co deve ser abordado como lugar de encontro. Dessa forma, poderá garantir o 
acesso e a oportunidade para que todos os grupos da sociedade pratiquem 
atividades culturais. A partir do momento em que deixamos o espaço da 
cidade com vida, criamos espaços que possibilitam que a as pessoas se sintam 
mais seguras ao experimentar os valores humanos reproduzidos em diversos 
contextos, e assim, desenvolvemos naturalmente cidades saudáveis que 
fomentam a produção cultural.

‘’É preciso de um lugar para criar uma comunidade.
E de uma comunidade para criar um lugar’’

Jeniffer Heemann; Paola C. Santiago; Guia do espaço público 

 

 No ano de 1961, a escritora Jane Jacobs levantou uma discussão com 
seu livro ‘‘morte e vida nas grandes cidades’’, apontando que a ideologia 
modernista que desune os usos da cidade e realça o edifício individual, assim 
como o aumento do tráfego de veículos, acabariam com o espaço urbano e 
com a vida na cidade, deixando as cidades sem pessoas e consequentemente 
sem vida. As discussões permaneceram, mas a vida na cidade continuou 
sendo espremida, perdendo cada vez mais seu espaço. Isso fez com que a 
maioria das atividades fossem concentradas nos centros urbanos, segregando 
esses espaços da cidade e transformando muitos pedestres em motoristas.
 Ainda no século XX começaram a aparecer esforços para vencer a cres-
cente de automóveis no meio urbano. No entanto, as medidas encontradas 
para acalmar a pressão do tráfego foram novas vias e mais estacionamentos, 
que acabaram gerando mais trânsito e congestionamento (JAN GEHL, 2013). 

 ‘’Primeiro nós moldamos as cidades 
– então, elas nos moldam’’  Jan Gehl

 A cidade tem o volume de tráfego que a infraestrutura permite, sendo 
que o aumento de vias apenas servirá como um convite para o aumento de 
veículos na cidade. Quando ampliamos a quantidade de faixas de rolamento, 
aumentamos o tráfego de veículos. Então se o espaço público for redimensio-
nado, estaríamos aumentando o número de pessoas que utilizam esse 
espaço? Sim, tudo é uma questão de convites. 

  É necessário refletir sobre a falta de infraestrutura para a utilização 
do transporte público, assim como, do transporte não motorizado. O proje-
to proposto neste trabalho, incentiva a reflexão sobre o comportamento do 
indivíduo no meio urbano, para com isso, exigir dos órgãos públicos políticas 
urbanas adequadas para a cidade.

 Em 2018, o setor público desti-
nou para a área de cultura R$ 9,1 
bilhões, valor equivalente a 0,21% do 
total de despesas da administração 
pública. Ao lado, o gráfico mostra que 
as despesas do governo por órgãos de 
cultura vem reduzindo com o passar 
dos anos, passando de 0,28% em 2011 
para 0,21% em 2018. Estes resultados 
mostram um estancamento e queda 
dos investimentos ao setor cultural e 
também marcam um período de perda 
da importância da cultura nos gastos 
públicos O cenário de descaso com o 
setor cultural, também é refletido na 
cidade de Venâncio Aires, que no ano 
de 2018 teve apenas 0,32% de suas 
despesas voltadas ao setor cultural.

Despesas federais por órgãos de cultura (Brasil)

Fonte:  Sistema de Informações e Indicadores Culturais, IBGE Fonte:  SEBRAE, 2019

Despesas municipais por função em 2018 (V.Aires)

 No ano de 2018 tive a oportunidade de presenciar uma cena emble-
mática no centro histórico da cidade de Bogotá na Colômbia. Era um dia qual-
quer da semana, eu estava percorrendo pelas ruas do bairro de la Candelaria 
sem destino algum, apenas admirando os acontecimentos da vida urbana. Em 
determinado momento, começa a chover e o meu primeiro reflexo foi de preo-
cupação, pois queria encontrar algum lugar coberto para me proteger da 
chuva. Foi nesse momento que deparei-me com a cena da imagem acima.   
 Minha reação foi de espanto, pois observei que nada poderia atrapa-
lhar o jogo dos rapazes. Eles estavam utilizando uma mão para segurar um 
guarda-chuva e a outra para jogar. O jogo, a recreação, a interação, o compro-
metimento em terminar o que foi iniciado, a relação, a amizade que foi estabe-
lecida minutos antes da partida, naquele momento, era muito mais importante 
do que uma ‘’chuvinha qualquer’’. 
 Por ali, o comércio estava bombando, pois havia muito movimento, e 
esse movimento não era de veículos motorizados, inclusive, faltavam carros 
nas ruas, pois o percurso a pé era mais contagiante. 

MAS  TAMBÉM, PELA TRADIÇÃO DE 
BEBER O LÍQUIDO SAGRADO, É CLARO!!

MAS PODERIA TER ESSE TÍTULO 
FACILMENTE SUBSTITUÍDO, POIS ESTÁ 
ENTRE OS 10 MAIORES PRODUTORES 
DE TABACO DO BRASIL, ELEITO POR 
VÁRIOS ANOS O MAIOR DO PAÍS

REGISTRO DO PRIMEIRO CARNAVAL DE VENÂNCIO AIRES NA DÉCADA DE 30

...MAS, UMA PARTE DA HISTÓRIA QUE NÃO 
É MOSTRADA, MAS QUE TEM GRANDE 
IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA NO DESEN-
VOLVIMENTO DO MUNICÍPIO,
 

É QUE VENÂNCIO AIRES ENFRENTOU UM 
PERÍODO  QUE FOI DURAMENTE MARCA-
DO PELO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 
ÉTNICO-RACIAL ATÉ OS ANOS DE 1930

O INÍCIO DO POVOAMENTO DO MUNICÍPIO DEU-SE EM 1800 POR LUSOBRASILEIROS 
E EM 1853 CHEGARAM OS PRIMEIROS IMIGRANTES ALEMÃES E ITALIANOS
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 O gráfico abaixo, apresenta um crescimento elevado na utilização de 
automóveis pelos moradores de Venâncio Aires. Esses dados representam 
que existe um maior incentivo pela utilização de automóveis através da 
infraestrutura disposta, ao mesmo tempo que, indica a falta de investimento 
pelo transporte público ou pelo transporte não motorizado.

Frota de veículos em Venâncio Aires

APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO 
LARGO DO CHIMARRAO EM 2017 

EVENTO FESTIVO COM ESTRUTURA MONTADA 
NA RUA OSVALDO ARANHA NA DÉCADA DE 50
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Fonte:  SEBRAE, 2019

A HISTÓRIA MOSTRA QUE O ESPAÇO PÚBLICO TEM GRANDE IMPORTÂNCIA NA 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO MUNICÍPIO, E QUE DESDE O INÍCIO DO POVOA-
MENTO, A RUA FUNCIONOU COMO UM ARTICULADOR DA VIDA SOCIAL

A URBANIDADE PRECISA SER REABILITADA PARA QUE O ESPÍRITO DE COMUNIDADE 
VOLTE A SER PRATICADO NO MEIO URBANO

Fonte:  Autor, 2018

Fonte:  Autor, 2020Fonte:  Google maps Fonte:  Folha do mateFonte:  Folha do mate

Fonte:  Folha do mate
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Fonte:  Escola do chimarrão Fonte:  Folha do mateFonte:  Folha do mate Fonte:  Folha do mate, Nucva

Fonte:  Google maps Fonte:  Folha do mate Fonte:  Maria Zulmira P. de MouraFonte:  Viviane Inês Weschenfelder

Fonte:  Viviane Inês Weschenfelder Fonte:  PMVA Fonte:  Folha do mate Fonte:  Folha do mate Fonte:  Cátia Kist/Arauto FM



JARDIM DA CIDADE
o que? Será um parque cultural constituído por um conjunto de espaços 
públicos e privados para promover a diversidade cultural, além de oportu-
nizar locais adequados para as expressões artísticas e uma agenda cultural 
para o município.  Propõe-se também, um modelo de economia criativa 
com relação direta com as pessoas e com o espaço público, para gerar valor 
econômico através de ações culturais e intelectuais. O jardim proposto 
será o resultado extraído da articulação de três temas: a valorização do 
patrimônio histórico, o fomento da cultura através de equipamentos cultu-
rais e o foco na escala humana, tratando o espaço público como lugar de 
encontro e aprendizado.

onde? Em um ponto estratégico no centro de Venâncio Aires, abraçado 
com a Casa de Cultura, uma edificação histórica e tombada.

pra quem? Pessoas que vivem e usam a cidade, principalmente da zona 
urbana de Venâncio Aires.

como? Através de um estudo para reabilitação da urbanidade do centro e 
um espaço cultural projetado que será sustentado pelo órgão público em 
parceria com a iniciativa privada.

por quê? A história mostra que o espaço público sempre foi um importan-
te articulador no desenvolvimento do município, principalmente na união 
de diferentes grupos sociais, no entanto, quando relacionamos a cidade 
com a vivência comunitária, apresenta-se uma disparidade muito grande 
entre o cenário atual com o que deveria ocorrer no meio urbano. O espaço 
público atual não é acessível, tampouco ativo, é desconfortável e insociá-
vel. Além disso, a cidade carece por locais de lazer e cultura, e essa deman-
da aumenta a cada dia, fazendo com que as pessoas recorram aos espaços 
públicos da cidade em busca de lazer e descanso, tornando-os cada vez 
mais necessários. 

objetivos? O projeto tem como princípio promover a produção cultural 
em todas as suas dimensões, estabelecendo um espaço de integração e 
de trocas, bem como a diversidade cultural e também o valor simbólico, 
devolvendo para a cidade sua identidade e restituindo para a população 
a sensação de pertencimento ao lugar. Para tanto, uma série de objetivos 
delineiam a estrutura deste projeto:

- Reabilitar um articulador da vida social: O espaço público.

- Valorizar a ideia do convívio, do compartilhamento, da coletividade, da 
diversidade e da multiplicidade.

- Gerar diversas perspectivas culturais para a democratização do espaço 
público.

- Explorar os diversos usos dos espaços públicos com atividades distintas, 
para descobrir as experiências que os espaços permitem e transformá-los 
em ambientes de aprendizagem.

- Estimular a discussão do direito à cidade, promovendo a conscientiza-
ção da comunidade quanto ao seu papel de agente criador e transforma-
dor do espaço público e sua responsabilidade frente à conservação do 
patrimônio natural e construído.

- Promover a educação patrimonial.

JARDIM DA 
CIDADE

patrimônio histórico produção cultural

espaço público
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área de intervenção

pra quê jardim? Ao longo da história, os tradicionais jardins que temos em 
nossos lares foram ganhando sentidos diversos, desde um espaço para o 
encontro do homem consigo mesmo, a um lugar para o indivíduo se 
conectar com a natureza. Na antiguidade, mais especificamente nos 
desertos, a água, o alimento e a sombra, eram princípios fundamentais de 
um jardim (FARIELLO, 2004).
O jardim pode ser visto como um oásis no deserto, assim como um refúgio 
na nossa morada. Por muitas vezes, esse espaço faz-se a parte mais 
alegre e bonita do nosso lar. No contexto cidade, o ‘‘oásis’’ é o 
espaço público bem sucedido, pois estamos vivendo um cenário 
em que habitações estão cada vez menos conectadas com o 
entorno, além de políticas urbanas que priorizam os veículos e 
desprezam a escala humana. Deste modo, a cidade está carac-
terizada como um deserto.    
 

A CULTURA 
SOMOS NÓS!



Esquina da Rua Osvaldo Aranha com a Rua Barão do Triunfo

Rua Júlio de Castilhos 

Remembramento de lotes

ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA REABILITAÇÃO DO CENTRO

01 Área de intervenção: apropriação da edificação histórica que abriga o 
Museu de Venâncio Aires e utilização do miolo de quadra, através de um 
parque com equipamentos culturais.

02 Revitalização: readequação do espaço urbano existente através de 
melhorias no passeio público, mobiliário, sanitários, iluminação, recupera-
ção da arborização, reformas no playground e adição de equipamentos 
recreativos para adultos e idosos.

03 Sinalização: implementação de sinalização eletrônica para veículos, 
ciclistas e pedestres, e adequação dos passeios no cruzamento encurtando 
a trajetória do pedestre na faixa de rolamento.

04 Adequação na sinalização existente: implementação de sinalização 
eletrônica para ciclistas e pedestres.

05 Plantio de árvores: arborizar o trecho da Rua Osvaldo Aranha perten-
cente a esta quadra para dar continuidade ao túnel verde existente, e 
também, conectar as duas praças através de um corredor arborizado.

06 Esquina cultural: cruzamento com faixa elevada, onde o carro e o 
pedestre atuam no mesmo nível. Espaço acrescentará vida ao Museu, com 
mais pedestres circulando e permanecendo no local. O cruzamento ainda 
poderá ser utilizado para pequenos eventos culturais nos Domingos.

07 Manter arborização existente: entende-se que as tipuanas presentes na 
Rua Osvaldo Aranha estão deformando o passeio público. Esse problema é 
decorrente pela falta de planejamento urbano. Para isso, sugere-se que 
sejam feitas manutenções nos canteiros e no passeio público.

Rua Osvaldo Aranha: implementar um novo perfil viário que atenda além 
dos veículos, ciclistas e pedestres (Estação de bikes em frente a área de 
intervenção. Limite de velocidade máx para veículos de 30km/h e reduto-
res de velocidade. Fiação subterrânea no trecho entre as praças.

Ciclovia na Rua Osvaldo Aranha que conecte o trecho existente no acesso 
leopoldina e no acesso Grão pará

Rua Barão do Triunfo: Alternar de sentido duplo para sentido único, para 
descomprimir o cruzamento da esquina cultural. 
Plano diretor: Predomínio de atividades gastronômicas (dia/noite)

Rua Tiradentes: Via para transporte público com 
uma estação em cada praça

Plano diretor: Aumento da densidade de pessoas 
em todo o trecho demarcado

 A área de intervenção está no coração da zona urbana de Venâncio Aires. 
Encontra-se próxima dos principais equipamentos da cidade. Valorizar a área central é 
uma questão de salvaguarda do patrimônio cultural, visto que a imagem do município 
está entrelaçada com diversos equipamentos, como as praças públicas, o corredor 
verde, o largo do chimarrão que acomoda a igreja São Sebastião Mártir, o calçadão e 
também, a Casa de Cultura que abriga o museu do município. A implantação do proje-
to Jardim da Cidade ao lado de uma edificação histórica, faz com que a cultura do 
município seja valorizada e conservada, e também motiva o uso da edificação que vem 
sendo pouco utilizada. 
 De forma estratégica, o parque cultural vai compor um tripé urbano, conectan-
do-se com as duas praças públicas existentes no centro. Esta ligação reforça a recupe-
ração da urbanidade e também, a reflexão sobre a importância da escala humana no 
meio urbano. 
 

 Os espaços urbanos bem sucedidos são lugares onde ocorrem as cele-
brações, as trocas sociais e econômicas, encontro de amigos e pessoas de 
idades e gêneros variados, promovendo o encontro de culturas e transfor-
mando-se em um grande palco para o melhor espetáculo, chamado de vida 
pública. 
 Segundo a Project For Public Spaces, os espaços públicos bem sucedi-
dos apresentam quatro propriedades fundamentais: O espaço deve ser aces-
sível para todas pessoas, ser ativo promovendo diversas atividades para a 
utilização efetiva do lugar, ser confortável oferecendo mobiliário para des-
cansar e permanecer no local e por fim, ser um espaço público sociável opor-
tunizando lugares de encontro.
 Para examinar a qualidade do lugar a PSS elaborou um diagrama para 
ser utilizado como ferramenta de avalição do espaço público. No centro do 
diagrama é apresentado o lugar, envolvido por três anéis de atributos, sendo 
que o anel mais próximo do lugar indica as propriedades chaves para o espaço 
público ser bem sucedido. O segundo anel mostra aspectos intuitivos e de 
qualidade, já o terceiro e maior anel, apresenta características que podem ser 
medidas por meio de estatísticas ou pesquisas.

Fonte: Produzido por Project for Public Spaces, adaptado por Conexão 
         Cultural e Bela Rua, redesenho do autor (2020).

 O terreno está no centro da cidade e muito próximo de 4 escolas de ensino 
médio, além de uma escola técnica. Desse modo, o espaço público proposto será 
um agente ativo entre os frequentadores do centro e um importante articulador 
para atividades escolares.
 Observa-se, que o entorno imediato da área de intervenção tem uma 
predominância de comércio e serviços. O comércio é bastante variado, assim como 
os serviços, tornando a Rua Osvaldo Aranha em um eixo onde circulam muitas 
pessoas. Este fator é uma característica que torna a área central em um lugar com 
grande potencial para a acomodação de um parque cultural. 
 O entorno apresenta em sua grande maioria, edificações de pequeno porte 
e com pouca altura, uma média entre 2 e 3 pavimentos. A zona urbana está em 
processo de renovação e as pequenas edificações serão substituídas por prédios de 
uso misto com mais de 3 pavimentos em poucos anos.

A ESCALA DO CENTRO
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URBANIDADE
ÁREA DE INTERVENÇÃO

 Pensando na recuperação da urbanidade do centro, antes de entrar na área de 
intervenção, foi elaborado um estudo de alternativas com diretrizes urbanas em 
pontos estratégicos da zona central. 
 É necessário partir de uma escala mais ampla, pois Venâncio Aires apresenta 
um centro que espremeu a escala humana, através de políticas públicas que não são 
voltadas ao pedestre. Com isso, o centro atual se mostra inseguro, pouco utilizado por 
pedestres, com comércios inativos, espaços insociáveis e desconfortáveis, calçadas 
inacessíveis e perigosas, além da falta de mobiliário urbano.
 Ocupar os espaços públicos com pessoas diminui as taxas de violência urbana 
e melhora a saúde, auxiliando no envelhecimento ativo e combatendo o sedentarismo. 
Além disso, o lado ambiental também é favorecido com um transporte mais limpo.  
Apesar de parecer óbvio que não existe nada mais básico do que caminhar, a ausência 
de políticas públicas específicas para este modal é a raíz do problema no município.

Rua Osvaldo Aranha 

 A alternativa encontrada pela prefeitura para a recuperação do centro, em um 
projeto que está sendo executado neste ano de 2020, foi ampliar uma faixa de 
rolamento para os carros, aumentar os estacionamentos, diminuir o passeio público, 
fazer um capeamento asfáltico, remover a vegetação existente e desconfigurar a 
imagem da cidade. Nos resta alguma dúvida de que este lugar continuará sendo um 
espaço público mal sucedido?!

Fonte: Folha do mate

Como era o calçadão x Como está em 2020

Fonte: Google Maps Fonte: Autor

vai uma 
  pizza aí?

 Como estratégia de implantação, optou-se por fazer o remembramento de 
alguns lotes no entorno da Casa de Cultura e também o aproveitamento de um lote 
público. Foram removidas do terreno, três edificações que não apresentam valor histó-
rico para a cidade e que estão prejudicando e desvalorizando o patrimônio histórico.

lote 01: pré-existência (621,18m²); lote 02: igreja assembléia (627,88m²); 
lote 03: lote público (224,36m²); lote 04: loja Benvin (310,59m²); 
lote 05: valecross (1.572,28m²)

Total: 3.356,29m²

terreno

terreno

vista 01- fonte: Google maps

vista 02- fonte: Google maps

Fonte: Google maps
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anexo do Museu (A)
 Loja Benvin (B)

 Valecross (C)
 Igreja da Assembléia (D)

...uma proposta de reabilitação do centro de Venâncio Aires para que muitas pessoas usem o espaço público, com 
diversidade de perfis, fachadas ativas, diversidade de modos de transporte e deslocamento, pessoas interagindo em 

diferentes grupos sociais, espaços com traços da vida cotidiana, entre outras formas de se viver o meio urbano.



 A Casa de Cultura de Venâncio Aires foi fundada pelo NUCVA em 
meados de 1990 e está estabelecida no Edifício Storck. Construído em 1929, 
foi o primeiro prédio da cidade com mais de um pavimento. O responsável 
pela construção foi o arquiteto alemão Simon Gramlich (NUCVA).
 Inicialmente, este local pertencia a família do farmacêutico Goswino 
Storck que desejava a construção de uma clínica médica, dado que o atendi-
mento médico mais próximo na época, era na Vila de Taquari. Quando as 
obras estavam quase concluídas, a família foi ampliada com o nascimento dos 
filhos de Goswino e acabaram ocupando as dependências da edificação. O 
imóvel passou por uma desocupação em 1996 e logo foi comprado pelo 
Núcleo de Cultura de Venâncio Aires. Esta compra foi resultante de uma cam-
panha empreendida pela própria comunidade com o objetivo de abrigar os 
objetos de valor histórico adquiridos pelo NUCVA, assim como as doações 
pessoais dos moradores de Venâncio Aires (IPHAE/SEDAC).
 A Casa de Cultura é uma referência imponente da arquitetura erudita 
de imigração alemã no Rio Grande do Sul e atualmente está composta por 
arquivo que abriga fotografias e documentos, biblioteca, discoteca e o museu. 
Tornou-se também uma referência para os museus comunitários por sua 
origem, pois sua compra aconteceu através de um pagamento voluntário por 
empresas privadas e por moradores da comunidade (IPHAE/ SEDAC).
 As raízes da edificação com a comunidade nasceram no dia 26 de 
outubro de 1994 com a fundação do Museu de Venâncio Aires. Neste dia, 
iniciou-se um processo de doações de peças antigas de posse da comunidade 
ao museu, mesmo sem um local apropriado para armazenar todos os mate-
riais. Foi no dia 17 de dezembro de 1994 que o Edifício Storck foi adquirido 
pela fundação do Museu por U$ 500.000,00 ao câmbio da época. A compra 
tornou-se viável através de uma mobilização da comunidade que passou a 
contribuir com doações mensais de débitos em suas contas bancárias, assu-
mindo o pagamento da edificação que logo em 1998 foi concluído (NUCVA).
 Em 1997, com a presença do Ministro da Cultura, Francisco Weffort, o 
Museu foi revitalizado e reaberto. Desde então, passou a ser chamado de 
Casa de Cultura de Venâncio oferecendo exposições anuais que contam a 
história do município.
 A entidade tem seu suporte econômico baseado na locação de salas 
comerciais acomodadas no térreo da edificação, sendo assim, possibilita a 
visitação de todos os departamentos da Casa de Cultura de forma gratuita. 
Outro fator que torna o acesso gratuito é o fato de que o acervo do museu 
foi constituído através de doações da comunidade, tornando-se em um 
‘’Museu de muitos donos’’ (NUCVA).
 As figuras ao lado e abaixo, mostram que a edificação que hoje abriga 
o Museu, fazia-se presente na imagem da cidade desde o início da ocupação 
da zona urbana, caracterizando-se como um elemento de extrema importân-
cia na paisagem cultural de Venâncio Aires.

 A Casa de Cultura que abriga o Museu de Venâncio Aires é um lugar 
de sonhos e de lembranças, pois é nesse espaço que estão depositadas as 
histórias e as memórias da coletividade local. O acervo museológico espe-
lha em suas exposições a história que permeia e fundamenta a vivência dos 
moradores da cidade e também o processo de imigração alemã no municí-
pio. Atualmente, o NUCVA utiliza o último pavimento da edificação históri-
ca e parte do anexo construído em meados de 1990 para acomodar os 
bens históricos que são doados pela comunidade desde a fundação do 
Museu. 
 

 No ano de 2001, a pedido do NUCVA, o Edifício Storck foi declara-
do Patrimônio Histórico Municipal de Venâncio Aires, tornando-se o 
primeiro patrimônio da cidade. Em 2012, foi inscrito no livro do tombo pas-
sando a integrar o Patrimônio Cultural do Estado.     
 O tombamento considera a construção original que abriga a Casa de 
Cultura de Venâncio Aires e também o acervo do Museu. A justificativa pelo 
tombamento da edificação é pelo seu valor histórico e arquitetônico, pois é 
um testemunho da história local, uma vez que foi constituído museu atra-
vés do esforço comunitário, sendo preservado até hoje pela participação 
coletiva da comunidade (IPHAE/SEDAC).
 Com o passar dos anos, foram necessárias pequenas reformas no 
Edifício Storck para a recuperação do imóvel contra a ação do tempo. 
Entretanto, algumas dessas reformas foram com o objetivo de ampliar área, 
o que levou por descaracterizar parte da fachada original da edificação.
 A Casa de Cultura de Venâncio Aires apresenta diversas patologias 
em sua estrutura, ocasionadas pela ação do tempo, mas também, decorren-
tes da falta de recursos para mantenimento da instituição. 

ACERVO MUSEOLÓGICO

ESTADO ATUAL

A CASA DE CULTURA

EM 2020...
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 O núcleo mantém catalogados cerca de 25 mil materiais, sendo destes, 
8 mil peças e o restante fotos, documentos e revistas, ocupando cerca de 
370m² de área total do prédio e anexo (Dados da Secretaria do Museu, 2020, 
NUCVA).
 O acervo do museu é composto por bens da comunidade local e apre-
senta diversos materiais que rememoram a vida na cidade desde o início da 
colonização. Deste modo, o acervo é constituído por arqueologia, utensílios 
da cultura colonial, vestimentas, materiais escolares, equipamentos musicais e 
meio de comunicação, materiais de trânsito, numismática, hemeroteca e 
acervo documental. 

Edifício Storck em fase de construção entre os 
anos de 1925 e 1929 (Fonte: NUCVA)

Edifício Storck em 1930 (Fonte: NUCVA) Patologias internas (Fonte: Autor) Patologias externas (Fonte: Autor)

Intervenções na fachada (Fonte: Autor)

Acervo (Fonte: NUCVA)

Utilização atual da edificação (Fonte: Autor)

Edifício Storck em fase de construção entre os 
anos de 1925 e 1929 (Fonte: NUCVA)

Foto aérea de Venâncio Aires em meados de 
1930 (Fonte: NUCVA)

Edifício Storck em fase de construção entre os 
anos de 1925 e 1929 (Fonte: NUCVA)

ACERVO

EXPOSIÇÕES

COMERCIAL

Edifício Storck



O PROJETO

 O terreno composto pelo remembramento dos lotes e também 
pela remoção das edificações presentes, assim como a retirada do 
anexo ao museu, tornou-se em um espaço bastante diverso, com 
dimensões irregulares, desalinhamentos e desnível de 7 metros. Bus-
cou-se pensar na proposta de fora para dentro, considerando a 
pré-existência como elemento a ser valorizado e a escala humana como 
enfoque do projeto.

 O partido começa a evoluir a partir do preenchimento do lote por 
completo, buscando conexões entre as vias com o objetivo de criar um eixo 
peatonal da Rua Osvaldo Aranha até a Rua Júlio de Castilhos, e também um 
acesso secundário pela Rua Barão do Triunfo. A ligação reforça a conexão 
da cidade e também favorece para a reabilitação da urbanidade do centro.

 Foram feitos recortes ao longo dos eixos traçados para estender o 
passeio público até o centro da quadra. Deste modo, o miolo do quarteirão 
se descaracteriza do convencional e é apresentado sem barreiras ao 
pedestre. Os recortes organizam os usos do parque cultural, deixando-os 
nas extremidades do terreno, e também, começam a moldar a estrutura 
formal do projeto.

 São adicionados volumes especiais ao longo do eixo peatonal com 
o objetivo de caracterizar os usos do programa. Próximo da Rua Osvaldo 
Aranha, apresenta-se o cine-auditório com formato irregular, onde se con-
forma junto com o desenho do espaço aberto e também molda o espaço 
do foyer. No nível mais baixo do terreno, é apresentado outro volume que 
tem seu terraço utilizado como um térreo elevado e seu interior como 
parte do setor de economia criativa. 
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 As subtrações foram efetuadas em pontos estratégicos das 
barras geradas na evolução do partido. O propósito foi criar pátios aber-
tos de integração de pessoas e também espaços de permanência com 
mobiliário e vegetação. Esses vazios são locais que articulam a relação 
entre os usos de cada edificação proposta.

 Núcleos de circulações verticais estão dispostos em todos os seto-
res do projeto. Para o espaço aberto buscou-se a proposta de um trajeto 
alternativo através de caminhos que se relacionam com o espaço. Foram 
alternativas para encorajar o pedestre a circular pelo espaço público e 
observar as coisas que nele acontecem.

 Sobre as barras configuradas com a evolução do partido foi acomo-
dado um volume com comprimento de uma extremidade do terreno até a 
outra para ser utilizado como uma extensão da biblioteca pública da 
cidade. O objetivo foi permanecer com o eixo de passagem livre e também 
permitir o acesso ao nível do passeio público pela Rua Osvaldo Aranha 
através de uma passarela.

 No nível mais baixo do terreno, foi acomodado sobre pilotis, o bloco 
que configura o setor de economia criativa. Os pilotis permitem a conexão 
ao restante do projeto através de um térreo elevado. A edificação está 
próxima da Rua Júlio de Castilhos, pois é uma via com predominância de 
edifícios de comércio e serviço. Outro fator determinante para acomodar a 
edificação no ponto mais baixo do terreno foi para não agredir e desvalori-
zar a edificação histórica que abriga o museu.

 Através deste diagrama percebe-se os três setores norteadores 
do projeto. A valorização do patrimônio histórico com a recuperação da 
edificação que abriga o Museu, a produção cultural através de equipa-
mentos culturais, como a midiateca e o cine-auditório, e também, uma 
proposta de economia criativa. O espaço público também é um setor da 
proposta que permeia e conecta todos os usos do programa.

 Foi proposto uma extensão do passeio público, livre à passagem dos 
pedestres, sem barreiras. A área permeável aos transeuntes se dá no 
espaço aberto e também nos terraços que configuram-se em térreos 
elevados. Essa estratégia de tornar o miolo de quadra em um local público 
transforma os fundos dos terrenos sem usos e residuais em uma parte 
ativa da malha urbana. A conexão com a cidade favorece a urbanidade, 
tornando o espaço propício para encontros e convivências.

 A arborização em abundância no projeto, remete aos tradicionais 
jardins, com locais para descansar, permanecer e contemplar a natureza. 
Os espaços arborizados foram pensados para promover encontros e servi-
rem de respiro para o cotidiano turbulento dos usuários da zona central em  
Venâncio Aires. 

 O projeto foi estruturado para que em qualquer espaço do parque 
cultural as pessoas consigam se relacionar visualmente com o espaço 
público e com outras pessoas. Essa estratégia se dá pelos vazios e terraços 
em diferentes níveis, além da utilização de fachadas permeáveis e com 
planos de vidro. 

ASSISTA  A  ANIMAÇÃO 
DESTE PROJETO



IMPACTO URBANO
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 Ao longo da história, o espaço da cidade atuou como local de 
encontro em diversas esferas da sociedade. Pessoas conversavam, 
trocavam olhares e sorrisos, realizavam compras, vendiam mercadorias, 
e artistas se apresentavam por todos os lugares, entre outras práticas.  
No século XX, a cidade manteve sua função de local de encontro social, 
mas foi invadida pela ocupação dos automóveis (JAN GEHL, 2013).
 Segundo o arquiteto Jan Gehl, defensor de cidades mais huma-
nas, a dimensão humana tem sido um item do planejamento urbano 
que foi negligenciado e tratado como algo desnecessário por muito 
tempo. Ao longo dos anos, os espaços da cidade deixaram de se rela-
cionar com a própria cidade, tornando a individualidade o foco principal 
de muitos projetos, como vemos nos condomínios fechados, autossufi-
cientes e indiferentes em relação ao entorno imediato. 
 As pessoas que utilizam os espaços públicos de Venâncio Aires 
são agredidas por obstáculos, poluição, ruído, condições péssimas de 
uso e por muitas vezes, o risco de acidentes. Jardim da Cidade é um 
projeto que propõe uma perspectiva inversa do que vem sendo pratica-
do no meio urbano, e para isso, é apresentado um miolo de quadra com 
áreas que não eram utilizadas, em parte ativa da malha urbana da 
cidade. Além disso, o pedestre é convidado a percorrer pelo espaço 
cultural através do mobiliário urbano e áreas arborizadas. O passeio 
público é ampliado para dentro da quadra e permite o  deslocamento 
dos usuários de modo acessível e sem barreiras. 
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O PROGRAMA
 A partir das pesquisas já realizadas, que se referem a necessidade 
do município de Venâncio Aires em possuir um ambiente adequado para 
a realização de atividades culturais, e visto que uma edificação histórica 
que é patrimônio cultural do município encontra-se em estado crítico 
de conservação, propõe-se este programa de necessidades com espa-
ços culturais para resgatar a apropriação urbana da zona central da 
cidade e promover a educação patrimonial com a preservação da edifi-
cação que abriga o Museu de Venâncio Aires.
 O programa de necessidades foi composto com a estratégia de 
entrecruzar três setores para se chegar na proposta deste trabalho, ou 
seja, fazer a interação de espaços públicos e privados para promover a 
diversidade cultural de uma forma que qualquer frequentador do 
espaço cultural tenha acesso ao que está sendo proposto.
 O sistema de programa apresentado é formado por: pré-existên-
cia, produção cultural e espaço aberto público, que permeia-se por 
todos os usos do programa. 
 A edificação existente abriga o Museu da cidade e continuará 
exercendo a mesma função, ou seja, seguirá sendo um espaço com 
exposições sobre a história do município. O setor de produção cultural 
divide-se em outras duas categorias: midiateca e economia criativa.  
 O setor de espaço público tem o foco na escala humana, tratan-
do o lugar como espaço de encontro e aprendizado, além de abraçar os 
setores citados anteriormente, auxiliando no funcionamento sustentá-
vel de todos os usos.
 A categoria de produção cultural será composta por um conjunto 
de espaços que respondem a uma demanda social e urbana: democrati-
zação da cultura, produção cultural e direito a cidade. É proposto para 
isso, uma extensão da biblioteca pública existente no município, com 
ambientes de estudo, integração e acervo de mídias. Ainda, propõe-se 
um cine-auditório com capacidade para 100 pessoas, que atenderá 
exposições de mídias, cinema, congressos, apresentações de escolas, 
peças teatrais, entre outros eventos de pequeno porte.
 A categoria de economia criativa será composta por espaços 
voltados ao empreendedorismo criativo. Gente reinventando jeitos de 
criar, de fazer, de pensar e entregar valor, promovendo a diversidade 
cultural e o desenvolvimento humano.
 O espaço aberto será composto por três praças e quatro terra-
ços públicos ao longo do eixo peatonal que conectará a Rua Osvaldo 
Aranha com a Rua Júlio de Castilhos.

LEGENDA

Espaço aberto público
01. praça economia criativa: 517,6m²
14. térreo elevado economia criativa: 89,5m²
27. praça da utopia: 297,8m²
28. sanitários públicos: 21m²
29. bar rotativo: 21m²
37. sanitários públicos:  39m²
39. escadas e rampas: 174,5m²
40. terraço/ praça do museu: 341,3m²
49. terraço administração: 110m²
50. praça midiateca: 530,9m²
54. área técnica: 15,9m² 
total: 2.158,5m²

Economia criativa
02. hall economia criativa: 58,6m²
03. sala comercial 01 (café): 42m²
04. apoio café: 17m²
05. sala 02 (núcleo de apoio ao empreendedor): 48,3m²
06. área técnica coberta: 30,1m²
07. área técnica aberta: 51,2m²
08. vestiário s/ chuveiro: 13,7m²
09. sanitários: 41,2m²
10. lavatório: 13,7m²
11. recepção/ informações: 6m²
12. sala 04 - espaço de trabalho coletivo (público): 76,7m²
13. circulação vertical (x6):  172,2m²
15. sanitários públicos do terraço: 26,8m²
16. sanitários privados (x4): 44,8m²
17. collab: 164,9m²
18. sala de reuniões/ multiuso: 24,7m²
19. sala para locação 05: 68,1m²
20. sala para locação 06: 28,5m²
21. sala para locação 07: 28,5m²
22. hall/ descompressão (x2): 58,8m²
23. varanda compartilhada: (x2): 69,6m²
24. sala para locação 08: 68,1m²   
25. sala para locação 09: 57m²
26. sala para locação 10: 189,6m²
total: 1.400,1m²

Educação e Cultura
30. centro de atendimento ao turista:  20,2m²
31. depósito: 12,4m²
32. hall midiateca: 47,8m² 
33. cine-auditório: 184,1m² 
34. galeria de artesanato local: 78,55m²
53. oficinas de artesanato/ apoio: 28,3m²
35. sala multiuso: 51,8m²
36. sala de música: 53,9m² 
38. midiateca: 280m²
51. foyer: 75,5m²
52. apoio palco: 23m²
55. recepção/ controle de acesso: 32,6m² 
total: 888,1m²

Pré-existência 
41. hall/ recepção: 55,1m²
42. exposições: 664,1m²
43. circulação vertical (x5): 109,5m² 
44. reserva técnica: 107,8m²
45. catalogação: 17,5m²
46. restauro: 28,8m²
47. depósito/ restauro: 53,7m²
48. administração: 100m²
total: 1.136,5m²

total geral: 5.583,2m²
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Orientador: Guilherme Osterkamp
Acad. Marlon Bellini
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FACHADA NORDESTE

CORTE DDCORTE CC

CORTE AA

PNT

36,00

39,25

42,50

45,75

49,00

52,25

55,50

43,0043,25
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39,75
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PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA 3° PAVIMENTO
ESCALA 1:200

RESERVA TÉCNICA
490m²

MÍDIA

CINETEATRO

ÁREA
TÉCNICA

15,9m²

JARDIM

DEPÓSITO
8,9m²

RESTAURO
21,3m²

DEPÓSITO
10,6m²

SANIT.
11,2m²

CATALOGAÇÃO
17,4m²

   RECEPÇÃO/ ADM
28,8m²

ÁREA TÉCNICA
10,6m²

ADMINIS-
TRAÇÃO
36,3m²

ACESSOS ADM

 39,75

APOIO

DEP.
6,7m²

GUARDA
VOLUMES

10,3m²

HALL
54,4m²

ACESSO
PRINCIPAL

MUSEU

 43
PASSARELA

 41,65

APOIO
EXPOSIÇÕES

18,1m²

 EXPOSIÇÕES
(telas - artistas locais)

27,7m²

GALERIA DE ARTESANATO

 43

 TERRAÇO
97,5m²

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA SUBSOLO
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200

COPA
8,9m²

 37

RECEPÇÃO
30,7m²

 EXPOSIÇÕES
(temporárias)

55m²

ESQUINA CULTURAL
(cruzamento elevado)

 43

APOIO
EXPOSIÇÕES

18,1m²

 39,80

SALA  COM
EXPOSIÇÃO
DE MÍDIAS

18,1m²

APOIO
EXPOSIÇÕES
       17,9m²

 EXPOSIÇÕES
       56,6m²

SALÃO DE
EXPOSIÇÕES

124,6m²

ESPAÇO
MULTIUSO

       101,6m²

 ESTAR
        25,2m²

 MIRANTE

SALA  COM
EXPOSIÇÃO
DE MÍDIAS

18,1m²

APOIO
EXPOSIÇÕES

18,1m²

ACESSO
PNE

 43

IMPLANTAÇÃO

O patrimônio sob uma perspectiva de Marcelo Ferraz 

 Este texto compõe parte do livro arquitetura conversável, escrito por 
Marcelo Carvalho Ferraz nas páginas 158, 159 e 160. 
 
 Pode parecer um paradoxo, mas a utilização do termo ‘’memória do 
futuro’’ para designar uma ação estratégica na área do patrimônio histórico 
expressa com precisão, na atualidade, um ideário legítimo e ambicioso.
 Uma pergunta básica, porém, deve preceder essa discussão: restaurar 
e preservar para quê? Ora, só nos interessa o passado de pedra, barro, cal, 
madeira, ferro e tinta -o passado ‘’construído’’ - se pudermos torná-lo vivo, 
útil, atual, necessário na contemporaneidade, para além de sua função docu-
mental. E mais, se ele servir de espelho, de referência a um futuro por cons-
truir.
 Nossa pouca cultura arquitetônica - lato sensu - foi-se pelos ralos nas 
últimas décadas. E por isso, hoje, o objetivo maior da preservação do patrimô-
nio histórico é educar, ajudar a compreender a complexidade de nossas cida-
des, dar referência do melhor de nossa produção e - por que não? - da criação 
humana. O passado só nos interessa enquanto vivo, enquanto servir de 
alimento.
 Incorporar o patrimônio histórico à normalidade da vida contemporâ-
nea é o outro grande desafio de uma política de preservação. Pois, para além 
dos edifícios, monumentos e sítios históricos tombados, o patrimônio é parte 

 O valor, a riqueza e a originalidade que percorrem os tempos e se cris-
talizam no patrimônio não são um ‘’ bibelô do passado’’, que só ganha sentido 
aos olhos do turista, nem ‘’um estorvo’’ como querem muitos proprietários e 
governantes. Eles são forças de invenção que devemos mobilizar para a cria-
ção de um país mais justo e rico em sua diversidade.
 A cidade é o nosso bem mais precioso, lugar dos encontros, dos confli-
tos, da busca de tolerância entre os diferentes, o palco maior da construção do 
mundo - o contrário do mundo. Assim, a restauração e conservação do patri-
mônio histórico são indissociáveis da restauração e conservação da civilidade, 
da urbanidade e da política.
 Devemos reacender nas comunidades, nas vilas e nas cidades o sentido 
de pertencimento, de apropriação social do patrimônio histórico. Pois este, 
para usar uma expressão em voga, será tanto mais sustentável quanto mais 
servir de suporte a um projeto de reinvenção da vida contemporânea. Concluo 
com uma citação do arquiteto noruegues  Sverre Fehn: ‘’se persegues o passa-
do, nunca irás capturá-lo. Somente pela manifestação do presente poderá o 
passado falar’’.

Ferraz, Marcelo Carvalho, 1955- Arquitetura conversável / Marcelo Carvalho 
Ferraz. - Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2011.

 As intervenções na edificação histórica foram com o objetivo de restabelecer uma conexão do patrimônio 
com a comunidade. As salas comerciais do térreo foram substituídas por áreas expositivas e por um hall de entrada, 
fazendo a ligação direta com a rua. O salão de exposições no segundo pavimento recebeu uma estrutura no forro 
para ser utilizada como suporte de iluminação, som e também para suporte de exposições. A estratégia foi pensada 
para possibilitar outros usos além de exposições. Foi proposto também, mobiliários no interior da edificação e 
aberturas das varandas para que as pessoas tenham um envolvimento maior com a edificação, com as pessoas e 
com a cidade. Foi acomodada uma escada aos fundos do museu que será utilizada como apoio para o último pavi-
mento e também como um mirante colorido e lúdico.    

RENDER: AUTOR

RENDER: AUTOR

RENDER: AUTORmuseu visto da esquina cultural 

interno 2° pavimento 

vista pela Rua Barão do Triunfo 
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PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO
ESCALA 1:200

estudo

expositor

PASSEIO PÚBLICO

 43

ESPAÇO MULTIUSO

pluralidade
coletividade

compartilhamento
integração

RECEPÇÃO
(controle de

acesso)
32,6m²

 43,25

 43

depósito
acervo

TV

MIDIATECA

 43,1

CINE-AUDITÓRIO
128m²

APOIO
23m²

PALCO
37,8m²

 39,05  38,55

 39,80

BAR (rotativo)
21m2

MÍDIA
3,6m²

GALERIA DE ARTESANATO
78,5m²

CAT
(atendimento

ao turista)
20,2m²

ÁREA
TÉCNICA

15,9m²

SAN. MASC.
19,5m²

SAN. FEM.
19,5m²

APOIO/ DEP.
28,3m²

SANITÁRIOS
21m2

APOIO/ DEPÓSITO
12,4m²

DEP.
3,6m²

SALA DE MÚSICA
53,9m²HALL

47,8m²

 39,80

FOYER
75,5m²

 39,80

SALA MULTIUSO
51,8m²

espaço
lúdico
mídias

RENDER: AUTOR
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LEGENDA

01. Telha TermoRoof com núcleo termoisolante em PUR, 
revestimento da face superior em aço galvalume pré-pin-
tado cinza e revestimento da face inferior em filme de 
polietileno. Inclinação de 7%
02.  Polysolution Termopainel – Telha Termoacustica 
Translucida em Policarbonato 30 mm
03. Terças metálicas pintura automotiva cor preto
04. Treliça metálica pintura automotiva cor preto
05. Parede de concreto
06. Sistema estrutural metálico/ viga vierendeel/ pintura 
automotiva cor preto 
07. Esquadria com caixilhos de alumínio anodizado cor 
preto e vidro incolor laminado 8mm
08. Alvenaria com bloco de concreto de vedação + 
reboco + pintura cor laranja
09. Passarela metálica
10. Elevador com estrutura metálica pintada na cor preta 
+ fechamento em vidro incolor
11. U-GLASS
12. Terraço verde/ grama
13. Escada metálica/ aberta/ aparente/ pintado na cor 
preta
14. Estrutura metálica para fixação dos brises, pintura 
cor preto
15. Brise metal screen pintado na cor preta

01
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10 

11 

12 

13 

14 

15 
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MULTIUSO
23,9m²

ESPAÇO PARA LOCAÇÃO
30m²

ESPAÇO PARA LOCAÇÃO
68,6m²

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:200

PLANTA BAIXA TÉRREO ELEVADO
ESCALA 1:200

PLANTA TIPO
ESCALA 1:200

 42,55

 36,00

HALL
58,6m²

ÁREA TÉCNICA
(aberta)
51,2m²

ÁREA TÉCNICA
(coberta)
30,1m²

SALA 01 (café)
84,3m²

SANITÁRIOS
20,6m2

SANITÁRIOS
20,6m2

SANITÁRIOS
26,8m2

VARANDA
34,8m²

 35,90

PRAÇA
517,6m²

ESPAÇO
MULTIUSO

24,7m²

ANTEC.
4,3m2

APOIO
17m²

LAV.
6m2

VEST.
13,7m2

COPA
6m2

LAV.
13,7m2

RECEP./ INFO
6m2

ESPAÇO DE TRABALHO
(público)
76,7m²

SALA 02
(núcleo de apoio ao

empreendedor)
48,3m²
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H
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ANTEC.
4,3m2

 39,25

TÉRREO ELEVADO
89,5m² 36,05

 36,00

 36,05

COLLAB
130,1m²

HALL
DESCOMPRESSÃO

29,4m²

 45,85

VARANDA COMPARTILHADA
34,8m²

PLANTA BAIXA TÉRREO 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:200

SANITÁRIOS
11,2m²

SANITÁRIOS
11,2m²

controle de
acesso por

andar

controle de
acesso por

andar

RENDER: AUTOR

 O conceito de Economia Criativa surgiu em meados de 2001 com o livro The Creative Economy, 
de John Howkins. Este termo foi definido pelo autor do livro como um conjunto de negócios apoiados no 
capital intelectual e cultural e na criatividade que promove valor econômico e repensa as relações em 
comunidade. Trata-se de uma nova forma de olhar o empreendedorismo, que impõe pluralidade por parte 
do empreendedor, atenção a novas profissões e tem a economia colaborativa como principal produto. O 
empreendedorismo criativo é um novo mundo ligado a serviços inovadores, com gente reinventando 
jeitos de criar, de fazer e entregar valor. É a estimulação da geração de renda enquanto promove a diversi-
dade cultural e o desenvolvimento humano.
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DETALHE 05
ESCALA 1:10

32
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LEGENDA

01. Telha TermoRoof com núcleo
termoisolante em PUR, revestimento da face
superior em aço galvalume pré-pintado cinza
e revestimento da face inferior em filme de
polietileno. Inclinação de 7%.
02. Bloco de concreto de vedação
29x14x19cm.
03. Pedestal para apoio do piso elevado
em 10cm sobre a laje. Sistema para
passagem de fiação elétrica
04. Pedra basalto cinza natural
50x50cm.
05. Água
06. Seixo rolado natural
07. Laje de concreto armado h:10cm
08. Brita graduada
09. Solo compactado
10. Camada de regularização
11. Manta asfáltica 5mm
12. Camada de argamassa
13. Proteção mecânica
14. Placa de porcelanato 50x50cm cinza
médio
15. Cantoneira de aço para apoio do
piso elevado
16. Viga de concreto armado
17. Esquadria de correr de vidro
translúcido com caixilhos em alumínio
anodizado cor preto

18. Pilar em vista seção 30x30cm
19. Laje nervurada
20.Esquaria pivotante com caixilhos de
alumínio anodizado cor preto e vidro incolor
laminado 6mm.
21. Piso de porcelanato 50x50cm cinza
médio.
22. Guarda-corpo metálico pintado na
cor preta h: 1,10m
23. Laje de concreto armado. altura
menor 10cm e altura maior 25cm
24. Brise metal screen hunter douglas.
Metal pintado na cor preta
25. Acabamento reboco e pintura na cor
cinza médio
26. Suporte metálico pintado na cor
preta chumbado no piso para fixação do
guarda-corpo.
27. Cantoneira metálica pintada no cor
preta para fixação do brise metal screen
no caixilho
28. Moldura metálica pintada na cor
preta para acomodação do brise metal
screen. Variações de tamanhos em
100x310 e 50x310cm
29. Pingadeira
30. Suporte metálico pintado na cor
preta, para suportar brise. Fixado com
parafusos na laje inclinada

31. Rufo metálico para acabamento na cor
chumbo
32. Bloco canaleta de concreto, grauteado
para amarração da platibanda
33. Rufo metálico fixo junto a alvenaria para
evitar infiltração de água.
34. Tesoura (estrutura do telhado)
35. Cantoneira de aço
36. Perfil C de aço marca Gerdau,
formando a terça. O perfil tem seção de
100x200mm. Acabamento em pintura
automotiva cinza fosco. Está fixado na
cantoneira com parafusos.

FACHADA
ESCALA 1:50

CORTE DE PELE
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - TÉRREO ELEVADO
ESCALA 1:50

PLANTA BAIXA - TIPO
ESCALA 1:50

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:50

DET. 01

DET. 02

DET. 03

DET. 04

DET. 05
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‘’Primeiro nós moldamos as cidades
 – então, elas nos moldam’’
 Jan Gehl


