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RESUMO 

A cultura indígena Kaingang faz parte da história do estado do Rio Grande do 

Sul. Sua ocupação no Vale do Taquari deu-se antes da chegada dos colonizadores, 

estabelecendo um vínculo cosmológico em suas localizações atuais. Entretanto, as 

condições existentes nos aldeamentos fizeram com que migrassem em direção aos 

centros urbanos. Estas inserções, em muitos casos, ocorreram de forma precipitada 

e sem as condições necessárias, gerando ocupações irregulares e resultando em 

conflitos sociais com a comunidade não indígena, perdurarando ao longo do tempo e 

resultando num pré-conceito e intolerância. Dentro deste contexto é proposto o Elo: 

A forma de ligação encontrada para aproximar a cultura Kaingang da comunidade 

local. Dividido em dois núcleos, um no centro e outro na Terra Indígena Foxá, ambos 

na cidade de Lajeado, objetivam criar um elo entre as culturas, a fim de gerar uma 

convivência adequada e harmoniosa. Inseridos com programas distintos, estes 

núcleos possuirão um caráter paisagístico e arquitetônico, de forma que suas 

edificações propiciem ambientes de tranquilidade, democracia e liberdade para o 

convívio e aproximação cultural.  

 

Palavras-chave: Cultura indígena; Kaingang; Ligação cultural; Projeto cultural; 
Inserção cultural; 
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ABSTRACT 

The Kaingang indigenous culture is part of the history of the state of Rio 

Grande do Sul. Its occupation in the Taquari Valley occurred before the arrival of the 

settlers, establishing a cosmological link in their current locations. However, the 

conditions in the villages caused them to migrate towards urban centers. These 

insertions, in many cases, occurred precipitously and without the necessary 

conditions, generating irregular occupations and resulting in social conflicts with the 

non-indigenous community. These conflicts have persisted over time, resulting in a 

preconception and intolerance. Within this context the Elo: The form of connection 

found to approach the Kaingang culture of the local community is proposed. Divided 

into two nuclei, one in the center and the other in the Foxa Indigenous Land, both in 

the city of Lajeado, aim to create a link between cultures, in order to generate an 

adequate and harmonious coexistence. Inserted with distinct programs, these nuclei 

will have a landscape and architectural character, so that their buildings provide 

environments of tranquility, democracy and freedom for the conviviality and cultural 

approach. 

 

Keywords: Indigenous culture; Kaingang; Cultural connection; Cultural project; 

Cultural insertion; 
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“Colocar-se no lugar do outro faz do mundo um lugar de todos.” 
 
 

(Think Olga)
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ELO: 

INTRODUZINDO A CULTURA INDÍGENA NO CONTEXTO URBANO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Aprendemos durante nossa vida escolar a cultura indígena, superficialmente. 

Conhecemos sua história, sua existência e importância na colonização do território 

brasileiro. Além disso, nos apresentam um dia no qual os homenageamos. 

Entretanto, conhecemos sua tradição? Sabemos sua importância nos dias atuais? 

Porque há uma indiferença no nosso cotidiano? Existe um preconceito estabelecido 

na comunidade não indígena?   

No período dos últimos dez anos houve uma diminuição de 15,03% da 

população indígena no estado do Rio Grande do Sul, passando de 38.718 para 

32.989 habitantes (POPULAÇÃO...,2012). Neste contexto é relevante analisar de 

que forma tratamos a inserção dos grupos indígenas nas áreas urbanas, uma vez 

que se deparam nos paradigmas da sociedade atual. A comunidade não indígena 

regrou-se sua socialização com os demais povos colonizadores, havendo uma 

dificuldade da inserção de outras culturas, como o caso de indígenas, negros e 

imigrantes. O esforço passa desde a necessidade obrigatória de convivência, sendo 

ela em espaços públicos, ou até na adaptação aos costumes destes povos.   

A era tecnológica possibilita um domínio multicultural com extrema facilidade 

e, por outro lado, a intolerância fez com que se criassem fronteiras entre eles, e na 

criação delas iniciam-se os conflitos sociais. Segundo Laroque e da Silva 

 “o „conflito‟ que há entre as duas sociedades – nacional e indígena – é marcado por 

uma visão do outro, que é diferente de nós, portanto considerado „inferior ou incapaz‟, 
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e é justamente esta justificativa que os brancos utilizaram para exterminar milhares de 

indígenas durante largo período da História brasileira”. (2012, p. 11) 

Esta intolerância passa pela falta de informação e de uma maior sensibilidade 

do povo não indígena com os povos originários, uma vez que a sua inserção urbana 

é algo procedente, principalmente no contexto histórico, em que “as cidades 

invadiram os espaços indígenas” (LAROQUE; DA SILVA, 2012, p. 11).   

Adentrar nas cidades não fora um propósito cultural dos indígenas, mas sim 

uma necessidade. As condições existentes nos aldeamentos, assim como a falta de 

auxílio governamental, obrigaram as comunidades a migrarem para fora das áreas 

demarcadas em busca de melhores qualidades de vida. Desta maneira, não houve 

um preparo adequado, tanto da cidade quanto dos cidadãos, para que houvesse 

uma inserção correta a fim de manter seus costumes e tradições, e sim medidas 

paliativas. Tais medidas persistem até hoje.   

A proposta da criação de um elo entre as duas culturas objetiva aproximar a 

comunidade Kaingang localizada na cidade de Lajeado/RS da comunidade local, 

sendo atualmente uma barreira social consolidada. O espaço tem como objetivo, 

não apenas dissipar de forma correta sua identidade, cultura e tradição, mas 

também promover uma integração entre os povos originários e colonizadores, 

tornando-os novamente protagonistas de sua história. Para que isso seja possível “é 

necessário inovar, atuar de forma coletiva e integrada para que as ações 

diferenciadas aconteçam de forma a atender as demandas apresentadas pelos 

Kaingang” (GARLET, 2010, p. 16). 

Dividido em dois núcleos, público e semipúblico, o projeto inserido em duas 

localidades tratará do tema na realidade de ambas as culturas. O núcleo público 

estará alocado no Centro  da cidade. Já o núcleo semipúblico estará junto à Aldeia 

Foxá, localizada no bairro Santo Antônio.  

Ambos possuem o mesmo propósito, entretanto com abordagens distintas. 

Enquanto o público trata-se de um espaço democrático e aberto, aonde a 

apresentação cultural se dará de forma intuitiva e sensorial, o núcleo semipúblico 

tratará do tema de maneira mais institucional, abrangendo o público escolar.  
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Introduzir os nãos indígenas de forma espontânea dentro do aldeamento é 

ambicioso, uma vez que tira-los da zona de conforto demanda um trabalho conjunto 

e de interesse mútuo. A apresentação da cultura Kaingang será de forma casual, a 

fim de gerar um local de convite. Nestes aspectos propõe-se um local no Centro 

Histórico da cidade, próximo aos principais equipamentos públicos, pontos atrativos 

e utilizando da infraestrutura existente. A área central encontra-se hoje subutilizada, 

com grande potencial, porém sem elementos que retomem a atenção da população 

para onde surgira a cidade. Atrair novamente os olhares para este local necessita de 

um espaço público de qualidade, que não dê as costas para a orla nem para sua 

história promovendo o encontro entre pessoas, trocas comerciais e demais formas 

de interações sociais e culturais visto nos centros urbanos (SALVADOR; BARONE, 

2018). 

O programa institucional busca aumentar a didática já introduzida nas escolas 

sobre a cultura indígena, entretanto abrangendo aspectos práticos. A inserção dos 

grupos na aldeia é para que se crie uma sensibilidade nos anos iniciais, de forma 

que a mesma seja dissipada pelos mesmos para seus familiares. 

A integração entre os povos é necessária, dentro dos parâmetros de civilidade 

e respeitando seus limites sociais.  

Neste sentido, a fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando os 

tempos se tornam um só tempo, quando a alteridade original, que difere culturas 

étnicas tão distintas, dá lugar a uma alteridade política e outro se torna a parte 

antagônica do nós (SILVA; LAROQUE, apud MARTINS, 1997, p. 442).  

A organização do projeto está dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro 

abordando a cultura indígena, especificamente a cultura Kaingang. Nele será 

apresentado um contexto histórico e regional da presença deles no nosso entorno e 

posteriormente adentrará no assunto base desta monografia: cultura indígena no 

contexto urbano. Nesta parte será levantado de que forma, como e quando essa 

inserção aconteceu, levando em consideração análise de outros autores sobre o 

tema. Para finalizar será realizado um apanhado geral do que é feito pelo governo 

municipal, estadual e federal nos aspectos legais perante a comunidade indígena. 
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No capítulo dois será apresentado o método que guiará o planejamento do 

projeto, com as bases através da temática a ser abordada. Nesta etapa será 

construído o projeto de forma escrita, criando diretrizes e programas que nortearão a 

formulação das próximas etapas, principalmente no TCC II. Haverá a organização 

espacial dos eixos e da sistemática a ser implementada, concluindo-se com o 

programa de necessidades encontrado e seus fluxogramas. Por fim, terá a 

apresentação dos terrenos para inserção dos programas descritos, assim como suas 

justificativas, objetivos e análises preliminares. 

A partir do terceiro capítulo acontecerá uma análise mais aprofundada dos 

dois terrenos propostos. Serão estudados condicionantes necessários para viabilizar 

o posterior projeto, sendo eles mapas topográficos, de inundações, de vegetações e 

de entorno, abrangendo os usos e alturas das edificações próximas, assim como 

condicionantes legais regulamentados por leis e normas técnicas.  

O quarto capítulo tratará principalmente de estudos de casos já existentes, 

sendo projetos arquitetônicos e paisagísticos. Suas análises serão ditadas pela 

necessidade inicial para o lançamento do projeto no TCC II, levando em 

consideração aspectos construtivos, funcionais e materiais que poderão ser 

utilizados posteriormente. Seus estudos visam aumentar o conhecimento para a 

aplicação dos capítulos anteriores através de casos similares já edificados.  

O último capítulo será para o fechamento e conclusão da proposta. A 

apresentação e aplicação dos dados encontrados não serão encontradas neste 

momento, uma vez que a pesquisa trata-se de princípios a serem aplicados. 

Entretanto será mostrado como se concluiu as análises e como as mesmas serão 

utilizadas posteriormente. Outro aspecto a ser levantado será a proposta de 

viabilização, custeio e assistência aos núcleos a fim de mantê-los ao longo do 

tempo. 

1.1 Objetivos Gerais 

Proporcionar um programa que satisfaça uma necessidade atual de 

integração. Promover o convívio e interação entre as culturas a fim de tornar a 

sociedade mais tolerante e sensível, criando mecanismos de atração e participação 

da comunidade escolar e adulta em prol de um objetivo conjunto.  
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Deste modo objetiva-se um conhecimento adequado dos assuntos abordados 

de forma com que posteriormente projete-se uma edificação exequível, viável 

financeiramente e democrática, para romper as fronteiras existentes e auxiliar na 

promoção da paz e respeito entre os povos.   

1.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a história da cultura Kaingang, desde a chegada dos 

colonizadores no estado do Rio Grande do sul, suas ocupações e 

tradições ao longo do tempo, através de autores que trabalham este 

tema dentro da história do estado; 

 Localização, análise cultural e fluxos das comunidades indígenas 

Kaingang instaladas no Vale do Taquari; 

 Descrição e conhecimento da Aldeia Indígena Kaingang Foxá 

localizada na cidade de Lajeado, levantando-se dados com entidades 

que trabalham diretamente com a mesma, pesquisas relacionadas e 

visita à Terra Indígena; 

 Análise dos casos e motivos da saída dos povos indígenas de áreas 

demarcadas para ingressarem ao contexto urbano atual; 

 Definição de diretrizes para definição do modelo a ser aplicado a fim de 

criar a ligação com a parte urbana da cidade de Lajeado; 

 Definição da temática, conceito e programa de necessidades a atender 

o projeto proposto; 

 Propor diretrizes de projetos através da análise dos condicionantes 

legais e de entorno sobre os terrenos propostos, assim como 

referenciais arquitetônicos e paisagísticos; 

 Conclusão das análises apresentadas definindo a localização para 

inserção dos programas propostos, através do levantamento de dados 

de todos os capítulos apresentados;  
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2 CULTURA INDÍGENA KAINGANG 

2.1 Historicidade dos índios Kaingang 

Os indígenas Kaingang são pertencentes à família linguística Jê, integrando a 

matriz cultural Macro-Jê. Encontram-se nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, sendo no Brasil Meridional o grupo étnico mais 

numeroso, totalizando aproximadamente 38 mil indivíduos (LAPPE; LAROQUE, 

____).  

Povoaram o atual estado do Rio Grande do Sul os grupos indígenas Jê, 

Pampiano e Guarani antes da colonização europeia (MOACYR, 1993). Os limites 

destas ocupações ultrapassavam os estados citados até estender-se aos rios Jacuí 

e Ibicuí, posteriormente avançando seus territórios para a Província argentina e 

Misiones (DA SILVA; LAROQUE; 2015). 

Assim como as demais culturas indígenas, os povos Kaingang possuem suas 

particularidades. Estes grupos são caracterizados como uma sociedade 

sociocêntrica1, tendo seus princípios dualistas, divididos em metades (PIB, 2018).  

Segundo Moacyr Flores  

“Os Jês organizavam-se em dois clãs exogâmicos
2
: o clã da lua, que era de 

guerreiros, e o clã do sol, formado por caçadores. O clã da lua dividia-se na metade 

votoro e na metade canheru. O clã do sol era formado pelas metades aniqui e camé. 

O pai escolhia o clã da criança a fim de manter o equilíbrio entre os clãs, necessário 

para o ritual religioso [...]. Consideravam o sol e a lua como protetores da colheita, da 

puberdade e da procriação.” (1993, p. 1)  

Conforme é relatado no site Povos Indígena no Brasil, na ocasião de 

casamentos, devia-se unir membros da metade Kamé e Kainru, sendo o filho destes 

provenientes da metade paterna (2018). 

Os povos Kaingang situavam-se próximos às bacias hidrográficas, sendo elas 

responsáveis por sua subsistência, cultura e crença. Sua proximidade facilitava a 

geração de recursos para a aldeia através da caça e da pesca, além de gerar um 

ambiente propício para o cultivo de suas tradições. Sua própria denominação 

                                                
1
 Que tem a sociedade ou grupo social como centro do interesse ou da ação.  

2
 Casamento entre indivíduos pertencentes à grupos étnicos-raciais distintos. 
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“Kaingang” significa “pessoa indígena” ou “gente do mato” (DA SILVA, apud 

CLAUDINO, 2016, p. 13).  

Segundo as concepções cosmológicas Kaingang, os irmãos Kamé e Kainru 

conduzem as regras para os homens, determinando a seleção de suas metades, 

sendo eles devidamente identificados com pintura corporal. (Figura 1) (BALLIVIÁN, 

apud ROCHA, 2016, p. 30).  

Figura 1 – Identificação das concepções cosmológicas Kaingang 

 

Fonte: Rocha (2016, p. 30) 

Os primeiros contatos com colonizadores aconteceram no século XVII nos 

estados do Rio Grande do Sul e Paraná, através de missões jesuíticas. 

(D‟ANGELIS; VEIGA, 2003). A tentativa da catequese por parte dos Jesuítas aos 

índios e de passar as suas terras aos alemães e italianos, a partir de 1824 e 1875, 

gerou reações violentas e a sua quase desintegração social (ROCHA, 2016). A 

política aplicada pelo Governo Imperial, além de despertar os conflitos entres 

colonizadores e originários, teve por intermédio dos jesuítas uma medida 
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“preventiva” ou de “coação”, tendo a instalação de três aldeamentos3 no norte do 

estado, nomeados de Guarita, Nonoai e Campo do Meio (BECKER, apud DA SILVA, 

2016, p. 17).  

O território e a organização social Kaingang começou a ser ameaçada por 

projetos coloniais no século XIX, quando iniciam a exploração de seus territórios 

pelo Império. (DORNELLES, apud LAROQUE; LAPPE; 2009, p. 2).  Desta maneira 

iniciam-se os primeiros conflitos territoriais e sociais enfrentados pela comunidade 

indígena, estes, não diferentes dos atuais, visam uma dominação territorial, sendo 

ela sua marca cultural. Para Laroque e Lappe 

“Neste período, os indígenas Kaingang tiveram seus territórios invadidos pelos 

imigrantes alemães, italianos e seus descendentes, instigados principalmente pelo 

projeto colonizador do Governo da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

Neste século XIX também houve a tentativa de confina-los em aldeamentos.” (_____, 

p. 2) 

A questão indígena no período tornou-se uma questão fundiária por conta das 

“frentes coloniais” onde o Estado proporcionava o avanço da sociedade nacional 

sobre as terras indígenas. (RODRIGUES, apud DA SILVA, 2016, p. 18). Ainda, 

Juciane (2016, p. 18) comenta que “nessa perspectiva, o colono era visto como 

responsável por cultivar terras, ao contrário dos indígenas, que eram tidos pelo 

Governo Imperial como „selvagens‟ “. Em 18 de setembro de 1850, entra em vigor no 

Império a Lei Nº 601, que determina que todas as “terras devolutas” estariam livres 

para colonização, ou seja, autorizando a posse das terras indígenas (BRASIL, 

1850).  

Portanto, além das inúmeras batalhas travadas desde o início da colonização, 

ficou evidente que a percepção dos recém-chegados era que as terras aqui 

encontradas não tinham donos, tornando elas livres para suas atividades. 

Entretanto, não tendo ao seu lado a lei, que, diga-se de passagem, priorizava os 

interesses dos próprios conquistadores, os povos indígenas tinham a necessidade 

de sobreviver a duas ameaças naquele momento: a natureza e do homem branco.   

                                                
3
 Povoados. 
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Outro motivo pelo qual se dizimou milhares de indígenas na propagação de 

doenças. Segundo Rocha, “um caso especial foi à epidemia de varíola originada 

pelo contágio dos fardamentos doados à Doble em forma de presente por serviços 

prestados ao Governo Provincial.” (2016, p. 23)  

 “Pelo ano de 1864, Doble, acompanhado de um grupo de Kaingang, fez uma de 

suas visitas a Porto Alegre a fim de receber o auxílio que se lhe havia prometido. O 

Governo mandou presentear os índios com uniformes de soldados falecidos em 

consequência da varíola, que havia pouco se manifestara no quartel. As roupas 

foram entregues a Doble sem que tivesse o cuidado de desinfetá-las. A epidemia 

logo se alastrou pelo toldo, que estava inteiramente desprovido de recursos médicos. 

Como além disso os índios se lançavam na água fria logo que sentiam calor da febre, 

a mortalidade assumiu proporções catastróficas.” (SHADEN, apud ROCHA, 2016, p. 

23) 

A fim de amenizar o problema enfrentado, é criado em 1918 o Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI). (RODRIGUES, apud DA SILVA, 2016, p. 19). Sua principal 

iniciativa era a pacificação de grupos indígenas em áreas de colonização, desta 

forma foi instalado em diversos estados postos indígenas, e posteriormente a 

tentativa de garantia de reservas indígenas junto ao governo estadual. (DA SILVA, 

2016).  

 “Atualmente o cuidado dos postos indígenas está afeto a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), instituída pela Lei nº 5371, de 05 de dezembro de 1967, que fundiu os 

antigos órgãos de Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I), Conselho Nacional de 

Pesquisa Indígena (C.N.P.I) e Parque Nacional do Xingu. (BECKER, apud ROCHA, 

2016, p. 23) 

No século XX, Inúmeros grupos permaneceram fora desses espaços de 

confinamento apesar das tentativas do governo em aldear os mesmos, entretanto há 

um crescimento na saída das famílias destas áreas, visto as questões de 

sustentabilidade que enfrentavam (DA SILVA, 2016). 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população 

indígena em TI no Brasil era de 571.383 indivíduos, enquanto que fora delas era de 

379.534 (2010), conforme mostra a Tabela 1. Este quantitativo demonstra que ainda 

há uma margem de crescimento quando se trata da saída das áreas protegidas, 
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uma vez que há uma procura por melhoras qualidade de vida e sustento para as 

famílias nos centros urbanos.  

Tabela 1 - Pessoas indígenas por localização do domicílio 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Entende-se que a cultura indígena, por ser milenar, carrega uma bagagem 

histórica e cultural muito grande. Ela é mantida de geração para geração através dos 

costumes de cada tribo, adaptando-se aos diversos fatores de mudança temporal 

que sofreram. Isso significa que não houve uma perda cultural ao longo do tempo e 

sim uma atualização de seus costumes ao meio originário.  

Atualmente os povos indígenas Kaingang são assistidos e protegidos por 

inúmeras leis e decretos, a serem especificados posteriormente. Por outro lado, vale 

ressaltar a luta incessante e duradoura pela conquista de seus direitos conforme 

apresentada neste capítulo. É breve, porém pertinente, afirmar que a intolerância e a 

insensibilidade são mais antigas dos que os nossos pré-conceitos.  

 

2.2 Cultura Kaingang no contexto urbano 

No Rio Grande do Sul vivem cerca de dezoito mil indígenas Kaingang 

distribuídos em diversos acampamentos, localizados nas cidades de Tenente 
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Portela (01), Iraí (02), Planalto (03), Nonoai (04), Erechim (05), Salto do Jacuí (06), 

Lajeado (07), Estrela (08), Tabaí (09), Farroupilha (10), São Leopoldo (11), Gravataí 

(12) e Porto Alegre (13) (LAPPE, 2012), conforme localização na Figura 2. Além 

destas áreas regularizadas, existem agrupamentos itinerantes em acampamentos 

temporários, próximos a rodovias, viadutos, margens de rios e florestas (DA SILVA, 

apud LAPPE, 2012, p. 35). Conforme cita Garlet apud Lappe 

“No Rio Grande do Sul, há setenta aldeias Kaingang em vinte e um munícipios do 

Estado, e os acampamentos em rodovias somam quinze aldeamentos em todo os 

Estados. Estes foram excluídos porque não é possível afirmar exatamente este 

número, uma vez que a há ausência de mapas e dados que indiquem onde estão e 

quantos são.” (2012, p. 35) 

Figura 2- Localização dos acampamentos Indígenas no Rio Grande do Sul 

 

Fonte: Adaptação do autor sobre imagem do Google Maps 2018 
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Após o golpe de 1964 houve uma pressão nas reservas indígenas para que 

houvesse uma modernização de sua produção, intensificando-se a prática de 

arrendamentos e a transformação destes em “empresas rurais” (DA SILVA, apud 

MARCON, 2016, p. 85). A partir da segunda metade do século XX, as novas 

relações capitalistas de produção e expropriação das terras tornou-se uma ameaça 

para os indígenas (DA SILVA, 2016). Provavelmente este seja um dos motivos de 

um grande salto da população indígena que deixou a zona rural e ingressou à 

cidade, conforme mostra o Tabela 2.  

 Com a elaboração da nova Constituição de 1969, adota-se que as terras indígenas 

passariam ao domínio da União, possibilitando aos indígenas apenas seu usufruto. 

Posteriormente é criado o Estatuto do Índio que tem como objetivo proporcionar a 

integração do indígena com a sociedade nacional, determinando a condição social e 

política destes perante ao Estado Nacional, estipulando medidas de assistência e 

promoção dos indígenas como indivíduos. (DA SILVA, 2016) 

Tabela 2 - População por situação do domicílio, 1950 - 2010, no Sul do Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Com a Constituição de 1988, o reconhecimento das populações indígenas 

ganha apoio jurídico, gerando o surgimento de Aldeias na região do Vale do Taquari, 

Serra Gaúcha e da Grande Porto Alegre (DA SILVA, 2016). A movimentação 

Kaingang em direção a espaços em contextos urbanos é acentuada a partir dos 

anos 2000 (TOMMASINO, 2001).  
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Nesta apresentação inicial, levando em consideração a análise cronológica 

dos fatos, é perceptível que a movimentação indígena aos centros urbanos 

aconteceram durante períodos de promulgação de leis constitucionais, evidenciando 

a necessidade da busca dos governos em encaixá-los dentro da sociedade. Estes 

períodos fizeram com que a falta de amparo gerasse uma insegurança ao ponto de 

que saíssem das suas terras indígenas. 

Suas presenças nas cidades estão ligadas a outros fatores, como a venda de 

seu artesanatos para obter renda, buscar acesso aos órgãos públicos, moradia e 

trabalho ou para participar de reuniões e eventos (DA SILVA; LAROQUE; 2015). 

Conforme citam Tommasino e Almeida, “o aumento da importância das cidades para 

os Kaingang está relacionado, direta ou indiretamente, com as condições de 

precariedade crescente nas Terras Indígenas (TI)” (2014, p. 17). A população 

Kaingang, em menor número, segue sua sobrevivência mantendo seus antigos 

costumes, mesmo com o avanço da colonização sobre as áreas indígenas (ROCHA, 

2016). 

Porém, além destas migrações “a reciprocidade dos Kaingang com a 

natureza, mesmo em áreas urbanas, segue a lógica de sua cultura, enfatizando que 

é nela que se encontram prescritos os códigos culturais indenitários e a continuidade 

para o jeito de ser Kaingang” (LAPPE; LAROQUE; apud ROCHA, 2016, p. 44). 

Dominique Gallois em seu artigo questiona se Terra Indígena é o mesmo que 

território indígena, dizendo que 

“Ideias como „imemorialidade‟ da ocupação indígena em determinada região, assim 

como é corrente a caracterização do modo de vida indígena através de seus vínculos 

com a „natureza‟, ou com algum „nicho ecológico‟ que acabaria configurando o que 

seria a „sua terra‟.” ( _____, p. 37)  

A entrada do indígena na cidade, seja ela nos motivos citados ou outros 

desconhecidos, causa na sociedade atual um receio cultural. Os pré-conceitos 

estabelecidos gera uma desconfiança e um tratamento diferenciado, tornando o 

convívio e o diálogo dificultosos. A visão dos colonizadores retrata a herança 

histórica e a permanência de suas concepções, considerando os indígenas como um 

atraso para o desenvolvimento (PRESTES; LAROQUE; LIMA; 2017). 
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O mesmo acontece, na última década, com a entrada de imigrantes em 

nossos territórios. Houve uma intolerância e falta de sensibilidade com sua 

adaptação, seja com a dificuldade da comunicação ou com o primeiro contato ao 

centro urbano. Por outro lado, na comparação com a entrada indígena nestes 

centros, entende-se que os imigrantes buscam oportunidades, enquanto que eles 

são tratados com invasores.  

Em relação ao papel dos indígenas na sociedade,  Marinez Garlet comenta  

“Quais são os (pré) conceitos que formamos? E os Kaingang? Será que querem 

continuar sendo coadjuvantes em relação à garantia de seus direitos e o acesso aos 

serviços públicos? Até quando precisam curvar-se assim como as hastes da 

taquareira que, envergam-se e retomam a sua posição e, em alguns momentos, 

quase se quebram? [...]Há diversas formas de expressar, sentir e definir preconceito. 

Podemos dizer que as crianças nas escolas são preconceituosas com seus colegas, 

com quem usa óculos, com quem está fora do peso. Sabemos que esta é uma forma 

muito simples de dizer que o preconceito faz parte da rotina dos seres humanos, em 

qualquer cultura ou classe social.” (2010, p. 183-184) 

Um dos episódios recentes de conflito entre população indígena e não 

indígena, foi a duplicação da BR 386, no Rio Grande do Sul, entre as cidades de 

Tabaí e Estrela, iniciada no ano de 2009. Este projeto passaria sobre parte do 

ancestral território Kaingang, na região do Vale do Taquari, onde situa-se a Terra 

Indígena Jamã Tÿ Tãnh, obrigando que a mesma reagisse em prol de seus direitos 

(DA SILVA, 2016). Ainda segundo Juciane 

“Isso possibilitou um novo paradigma para se pensar as categorias „ambiente‟ e 

„desenvolvimento‟, que conduzem a uma reflexão sobre a importância da participação 

Kaingang no gerenciamento de seu território, no direito ao controle de suas terras e a 

autodeterminação de toda coletividade, contribuindo para a desconstrução de 

imagens do indígena arcaico ou do bom selvagem, construída pela sociedade 

nacional ao longo dos tempos.” (2016, p. 22)  

O grupo foi reconhecido como etnia Kaingang em 2002, pelo Conselho 

Estadual dos Povos Indígenas (CEPI), podendo assim ser incluído nos programas 

especiais indígenas (BRICK, apud LAROQUE; DA SILVA, 2012, p. 442). Os mesmos 

autores ainda revelam que 
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“Esta obra irá afetar diretamente o território da referida comunidade Kaingang e, 

consequentemente, trará prejuízos de ordem ambiental, econômica e social. [...] visto 

que, com a duplicação da BR 386, surge a necessidade de desapropriação de parte 

da comunidade Kaingang.” (LAROQUE; DA SILVA; 2012, p. 444) 

Após a constatação de impactos em decorrência do projeto foi determinada 

medidas compensatórias de quatorze itens, tendo entre eles doação para as TI, 

construção de infraestruturas, regularizações, entre outros. (DA SILVA, 2016) 

O que se levanta nesse caso é a forma com que foi tratado o tema por parte 

dos órgãos competentes, dos quais cumpriram com as contrapartidas exigidas, mas 

da falta de sensibilidade com que foram postos à frente os interesses do governo em 

busca de um “progresso”. A necessidade da implementação deste sistema dentro 

das áreas já conhecidas, invadindo não apenas seus territórios, mas também sua 

cultura, já que “há uma relação cosmológica com este território” (LAROQUE; DA 

SILVA; 2012, p. 445). O fato não acarretou apenas um desgaste entre a comunidade 

indígena com os órgãos responsáveis pela ampliação, mas também com a 

comunidade local que aprovara o projeto.  

Conforme abordado no artigo Protagonismo indígena e (in)tolerância no 

cibermundo: um estudo de caso com os Kaingang da Terra Indígena JamãTÿTãhn, 

de Estrela/RS, os autores destacam comentários de seguidores na fanpage de um 

jornal local quando é noticiado o fechamento da rodovia para protesto. Nele há 

comentários que demonstram ódio e promovem a discriminação aos indígenas, 

gerando um preconceito racial a fim de justificar ou dar razão aos homicídios. 

(PRESTES; LAROQUE; LIMA; 2017) 

A insensibilidade gerada pelos moradores neste episódio é mais um nos 

diversos conhecidos, sustentado por opiniões e ações dos governantes dos mais 

variados escalões. O então candidato às eleições de 2018, Jair Messias Bolsonaro 

(PSL), falou em um de seus discursos de campanha que iria acabar com as 

demarcações de terras indígenas e dos financiamentos à ONG‟s de preservação, 

dizendo  

“Pode ter certeza que quando eu chegar lá (presidência da República) não vai ter 

dinheiro para ONG. Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou 
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quilombola. [...] Onde tem terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que 

mudar isso aí” (BOLSONARO..., 2017).  

Além disso, no mesmo discurso, o então candidato ataca 

preconceituosamente as comunidades indígenas dizendo:  

“Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não 

fazem nada! Eu acho que nem pra procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por 

ano é gastado com eles” (BOLSONARO..., 2017).  

Além de tratar de forma desrespeitosa, o candidato tratou como desigual 

estas populações, tirando seus direitos e deixando-as sem perspectivas futuras. Por 

consequência, demonstra através de suas palavras, uma legitimação para que a 

comunidade possa usá-los em casos de preconceito. Jair Messias Bolsonaro foi 

eleito com 55,13% dos votos válidos na eleição presidenciável de 2018, assumindo 

o posto mais alto do país a partir de 01 de janeiro de 2019.  

Conforme cita na sua dissertação intitulada “Entre cestos e colares, faróis e 

para-brisas: crianças Kaingang em meio urbano”, Marinez comenta que 

“Também eles, devem se conscientizar da sua capacidade, não são incapazes e 

podem modificar a situação vivida na cidade, podem emergir da sua situação e ser 

protagonistas e não coadjuvantes que esperam políticas sociais eficazes.” (GARLET, 

2010, p. 17)  

Entretanto cabe o levantamento da dúvida. A coerência com que aborda o 

fato, nele embasado, causa entorno favorável para tal afirmação. Por outro lado, no 

contexto geral, a questão que se trata não é a capacidade deles em serem 

protagonistas, mas sim da abertura da sociedade não indígena de torna-los. Os 

paradigmas atuais, apresentados na introdução desta dissertação, referem-se aos 

pré-conceitos estabelecidos nesta mesma sociedade.  

Crescemos com um conhecimento breve de sua cultura, sem nenhuma 

interação ou incentivo para conhecê-la, resultando na insensibilidade e intolerância 

que aqui se apresenta. Quebrar com as barreiras existentes é o primeiro passo para 

uma sociedade igualitária, seja ela de gênero, raça ou crença, e para que isso 

aconteça, é necessário haver interesse mútuo e abertura ao diálogo.  
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2.3 Ocupação Kaingang na região do Vale do Taquari 

O Vale do Taquari localiza-se na macrorregião nordeste do Rio Grande do 

Sul, composto por 36 munícipios e tendo como cidade-sede Lajeado, gerando uma 

população de 348.435 habitantes (IBGE, 2010). No contexto histórico, este Vale foi 

um tradicional território indígena (LARORQUE; SILVA, 2015) e estudos 

arqueológicos, iniciados em 2000 pelo Setor de Arqueologia da Univates, 

comprovam esta afirmação. A partir destes trabalhos, vários artefatos de cultura 

material foram encontrados em muitos sítios arqueológicos identificados, indicando 

assim, a ocupação de grupos pré-coloniais ou pré-históricos na região em questão 

(FIEGENBAUN, 2006). 

Conhecidos no Rio Grande do Sul como Coroado ou Bugre, estes povos são 

sobreviventes de um contingente reduzido numericamente, mas de estrutura 

cosmológica e social ainda em vigor, atualizando-se nas modificações pelas quais 

vêm passando (ROCHA, 2016). O povo da Tribo Kaingang, é um povo com 

mobilidade, ou seja, não são fixos em um determinado lugar, pois sua cultura é de 

caça-coleta, diferente de outras tribos que se alojam em uma área para o cultivo da 

agricultura, por exemplo. Esse mecanismo ocorre nos dias atuais, entretanto tendo 

seus povoados fixos e suas populações circundantes entre as comunidades  

 “Para visitar seus parentes, buscar materiais para feitura do artesanato, para buscar 

alimentos em aldeamentos próximos, participar de reuniões, por motivos de 

desentendimentos entre eles, para vender seus artesanatos em outra cidades, dentre 

outros. A mobilidade sempre fez parte da lógica Kaingang ao longo dos tempos” 

(LAROQUE; DA SILVA, 2012, p. 08). 

O retorno dessas populações ao Vale do Taquari deu-se a mais de quarenta 

anos de lutas para manterem em seus territórios de sua cultura e tradição 

(BUSOLLI, apud OLIVEIRA; 2016, p. 252). Neste vale encontram-se três Terras 

Indígenas Kaingang: Foxá (01) na cidade de Lajeado, Jamã Tÿ Tãhn (02) na cidade 

de Estrela e Pó Mág (03) na cidade de Tabaí, todas localizadas na Figura 3.  
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Figura 3 - Localização dos acampamentos Indígenas no Vale do Taquari 

 

Fonte: Adaptação do autor sobre imagem do Google Maps 2018 

A Terra Indígena Pó Mág na cidade de Tabaí é a mais recente destas três, 

sendo um desdobramento da Terra Indígena Foxá, instalada mediante medida 

compensatória para a duplicação da BR 386. (BUSOLLI, 2016) 

Há uma mobilidade entre as Terras Indígenas, principalmente por terem laços 

de parentesco em outras comunidades ou no interior do estado (GARLET, 2010). 

Nestes aspectos é possível afirmar que há um fluxo de pessoas entre esses locais, 

gerando uma movimentação interna e formando um grande território Kaingang.  
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2.4 Terra Indígena Foxá em Lajeado/RS 

A comunidade Foxá localizada no bairro Santo Antônio em Lajeado/RS, são 

provenientes de Nonoai/RS e Votouro/RS, ocupando áreas próximas a ERS 130 e 

da rodoviária (ROCHA,2016).  

Em busca de melhores qualidades de vida, os Kaingang saíram do norte do 

estado em busca de trabalho, sustento para a família e terras para plantar e 

produzir, ocupando novos espaços (LAPPE; LAROQUE; _____). “A partir disso, 

podemos perceber que os Kaingang residentes em Lajeado na Terra Indígena de 

Foxá fizeram suas movimentações para a cidade, por terem sido estar erguidas em 

seus tradicionais territórios” (LAPPE, p.16). 

Os autores Luís Fernando da Silva Laroque e Emelí Lappe relatam no artigo 

intitulado “Terra indígena Foxá „aqui no cendro‟: Passado e presente Kaingang na 

Sociedade do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul/Brasil” como foi a chegada e 

consolidação desta comunidade nesta cidade 

 “As movimentações de retorno de indígenas Kaingang para a cidade de Lajeado 

intensificaram-se por volta do ano 2000. [...] estabeleceram-se inicialmente às 

margens da RS 130, a 600 metros ao oeste do trevo de cruzamento com a BR 386, 

do lado esquerdo que quem se desloca para a cidade de Venâncio Aires. [...] 

Aproximadamente quinze pessoas, entre jovens, adultos e crianças viviam nas 

margens da RS 130. Todos se instalaram no local com um objetivo comum: 

comercializar o artesanato para adquirir dinheiro para comprar alimentação, roupas e 

material escolar para seus filhos (apud Jornal Cruzeiro do Sul; _____, p. 10). [...] Em 

março de 2003, representantes da Promotoria de Justiça de Lajeado, Assistência 

Social e secretários municipais reuniram-se para discutir a situação em que se 

encontravam as famílias Kaingang acampadas às margens da RS 130, no município 

de Lajeado, em permanente risco e passando carências. Nesta ocasião, foi sugerida 

a criação de um local onde os indígenas poderiam se estabelecer quando estivessem 

de passagem pela cidade. [...] Após conversas e acordos firmados entre os Kaingang 

e entidades como Ministério Público Federal, FUNAI e alguns segmentos da 

sociedade, como Conselho Tutelar, COMIN, CIMI, e Prefeitura Municipal de Lajeado, 

os indígenas em 11 de outubro de 2005, conseguiram o direito de uso de uma área 

de terra de 525 m² nas margens da RS 130, no sentido da rodoviária de Lajeado à 

cidade de Cruzeiro do Sul, no bairro Jardim do Cedro.” (_____, p. 10-13) 
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A localização na periferia da cidade facilita o encontro da comunidade por 

suas famílias, além de criar uma vitrine para a comercialização de seu artesanato. 

Entretanto, os torna dependentes de transporta público para seus deslocamentos, 

uma vez que encontra-se distante da rodoviária municipal. A área está situada 

próxima a saída da cidade, gerando uma espécie de movimento pendular por seus 

integrantes que se dividem entre a cidade.   

Segundo relatos no TCC II de Telma de Jesus Rocha, intitulado “Valorização 

do Artesanato da Comunidade Indígena Kaingang Foxá: Um projeto construído por 

ações do design” no qual tem como objetivo promover ações na comunidade a fim 

de resultar numa identidade visual do artesanato lá produzido, cita que 

 “Atualmente 95 pessoas vivem no local, entre adultos, idosos, crianças e 

adolescentes, divididas em 25 família, inseridas em programas estaduais elas se 

beneficiam de infraestrutura básica, como água, luz e moradia, além de produzirem o 

artesanato, que é um complemente na de renda. Contudo, parte dos moradores 

trabalha em empresas próximas, e as crianças frequentam escola não indígena, a 

Escola Manoel Bandeira, localizada no bairro Americano, em Lajeado/RS. [...] Na 

comunidade Foxá existe uma escola para auxílio na prática do artesanato, culinária 

típica, linguagem e costumes da cultura indígena Kaingang, porém em 2016 as aulas 

foram suspensas por falta de verba do governo municipal. [...] Atualmente o CRAS 

auxilia e acompanha a comunidade, realizando encontro entre comunidades 

indígenas e promovendo a troca de experiências entre os participantes. Além dele, a 

Universidade do Vale do Taquari – Univates realiza um projeto de extensão, 

nomeado “História e Cultura Kaingang em territórios da Bacia Hidrográfica Taquari – 

Antas” coordenada pelo professor Dr. Luís Fernando da Silva Laroque.”(2016, p. 25-

27) 

Além de possuir moradias e local para venda de seus artesanatos, a 

comunidade possui suas festividades, que acaba reunindo além de seus moradores 

assíduos, recebem inúmeras visitas. No ano de 2018 houve a Semana Cultural na 

Terra Indígena Foxá, reunindo também estudantes bolsistas de extensão e de 

iniciação científica, mestrandos, doutorandos e professores (MORÁS, 2018).  

Durante conversas com a coordenação do escritório modelo de Arquitetura e 

Urbanismo (EMAU) da Univates, há alguns anos foi proposto pela Prefeitura 

Municipal de Lajeado a construção de um centro cultural dentro da comunidade, com 

espaço para venda de artesanato e área cultural. Na ocasião convidaram que o 
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escritório encabeçasse o andamento e as tratativas do projeto. Houve uma 

aproximação com a comunidade com apoio do projeto de extensão realizado no 

local. O projeto foi iniciado, entretanto nunca foi apresentado para a comunidade 

indígena por conta de não ter havido um firmamento de contrato entre a 

Universidade e o governo municipal, tendo seu arquivamento posteriormente.  

Atualmente a área ocupada pela comunidade é de aproximadamente 79ha, 

segundo levantamento do autor seguindo demarcações visíveis na comunidade e 

pela demarcação de lotes encontrada na prefeitura municipal. Entretanto não há 

levantamento preciso do quantitativo desta área uma vez que ela é cedida pelo 

governo municipal e ocupada informalmente. 

A comunidade residente na cidade de Lajeado frequenta o centro para a 

venda de seu artesanato. Conforme relatos de funcionários da Emater durante visita 

do autor, houve a tentativa de inclui-los junto à feira do produtor, localizada próximo 

ao Parque dos Dick, como espaço fixo de sua venda na área central, porém foram 

impedidos através de um abaixo assinado realizado pelos comerciários.  

Encontra-se no Anexo A um breve relato do autor na sua primeira visita à 

Terra Indígena Foxá. 

2.5 Programas governamentais de proteção 

Conforme apresentado nos subcapítulos anteriores, percebeu-se uma 

quantidade imensa de leis e normativas que regulamenta a utilização da terra pela 

tribo Kaingang no decorrer da história, assim como programas de auxílio e apoio. 

Algumas entidades trabalham duramente na preservação e amparo a estas 

comunidades a fim de manter seus direitos vivos e com voz, além de dar 

protagonismo à eles. Será apresentado e descriminado alguma destas entidades a 

fim de identificar a necessidade da presença delas dentro dos programas de 

necessidades estipulados.  

2.5.1 CRAS 

O Centro de Referência de Assistência Social é um local público localizado 

em locais com vulnerabilidade social, com a finalidade de fortalecer a convivência 

familiar e com a comunidade (MDS, 2018).  
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2.5.2 EMATER 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo é uma 

empresa pública conforme Lei nº. 6.500 (BRASIL, 1977). Este órgão trabalha junto 

aos produtores rurais, prestando auxílio funcional e legal para suas atividades. A 

EMATER de Lajeado desenvolve um projeto de acompanhamento e serviços junto a 

comunidade Foxá, realizando doações e fazendo visitas periódicas.  

2.5.3 FUNAI 

A Fundação Nacional do Índio é o órgão indigenista oficial do Estado 

brasileiro, criado pela Lei nº. 5.371 (BRASIL, 1967). É responsável pela promoção e 

proteção de todos os povos indígenas localizados no território brasileiro. Principal 

programa de proteção, a FUNAI determina e fiscaliza as demarcações legais 

existentes, assim como intermediações entre órgãos governamentais e lideranças 

internas das aldeias. A coordenação regional do Rio Grande do Sul localiza-se em 

Passo Fundo, região norte do estado, e a sede federal localizada em Brasília/DF.  

2.5.4 Pastoral da Terra 

A Comissão Pastoral da Terra foi fundada em 1975 com a finalidade de ser 

suporte aos trabalhadores e trabalhadoras da terra, pela defesa ao acesso da terra. 

Esta entidade trabalha atualmente junto à comunidade Foxá na cidade de Lajeado e 

Estrela através de programas ambientais e auxílio em eventuais necessidades 

relacionadas ao programa. A participação acontece através da doação ou 

interligação entre donativos e a aldeia, além de auxiliar na organização em 

participações e exposição em eventos similares.  
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3 MÉTODO 

Para aplicar o tema apresentado buscou-se criar um método que tome a 

didática um projeto concreto. Desta maneira, teve-se a definição que: a edificação 

terá um caráter social, com eixo público sendo paisagistico, e arquitetônico no eixo 

semipúblico. 

O método será dividido em etapas que consigam defini-las e justifica-las 

individualmente, criando uma linha de diretrizes a serem aplicadas nos capítulos 

posteriores e na execução do TCC II. A abordagem complexa será norteada tanto na 

parte construtiva quanto conceitual.  

3.1 Temática 

É nítida a necessidade de uma integração entre as comunidades não 

indígenas e indígenas, a fim de diminuir a intolerância existente e promover a cultura 

Kaingang. A inserção destes povos ao meio urbano causa uma desconfiança e pré-

conceito pela população local, uma vez que os tira da zona de conforto. A barreira 

social criada ao longo do tempo é difícil de ser quebrada em curto período, pois está 

consolidada na sociedade, conscientemente ou inconscientemente. 

Durante os estudos realizados e as análises alcançadas, nota-se que houve 

um interesse e necessidade da comunidade indígena em frequentar as zonas 

urbanas, e até mesmo de abrir as portas de seus espaços para visitação. Eles 

teriam todos os motivos para se preservarem do contato, uma vez que a história 

demonstra que os ataques sempre foram do lado oposto, entretanto há uma 

abertura para o contato e convivência. A busca por seus direitos é algo 

constitucional e ao fazer isso visam um bem próprio e não um prejuízo para com os 

locais.  

Desta maneira é proposto o Centro Sociocultural Kaingang, dois locais que 

buscarão a integração e apresentação da cultura indígena para a comunidade local. 

Divididos em dois núcleos, público e semipúblico, o mesmo será inserido dentro da 

realidade de ambas as cultura: não indígena e indígena.  

O núcleo público será inserido no Centro Histórico da cidade de Lajeado/RS, 

local aonde é constantemente frequentado pela comunidade não indígena. 



40 

 

Tratando-se de um espaço público, aberto e democrático, o mesmo terá seu terreno 

definido através das análises posteriores, levando em considerações diretrizes pré-

estabelecidas para sua escolha. Inserir um equipamento paisagístico na área central 

visa retomar a identidade e importância que aquela tivera para a criação e evolução 

da cidade de Lajeado. Entretanto, propõe-se incorporar uma temática social a este 

uso. Aliar um equipamento urbano a um tema cultural é definir que a utilidade 

passará de ocupação urbana para um local de informação.  

Este primeiro núcleo atenderá a comunidade em geral, ou seja, todas as 

personalidades. Desta maneira a dissipação das informações relativas a 

apresentação da cultura Kaingang será pontual e de forma intuitiva. Ou seja, não 

será imposto que o visitante tenha que se apropriar do tema, e sim que seja 

convidado a inteirar-se da situação atual e permitir-se conviver. Esta apresentação 

se dará através de espaços sensoriais que, inconscientemente as pessoas possam 

fazer a ligação destes ao povo indígena.  

Ainda no núcleo público, haverá dois locais que servirão de apoio para 

comunidade indígena existente na área urbana: venda de seu artesanato e um setor 

administrativo para entidades que trabalham diretamente no auxílio e preservação 

deles.  

Portanto a proposta não consiste em criar um espaço de empoderamento 

indígena, uma vez que as análises demonstram que os conflitos sociais ao longo do 

tempo foram desgastantes e favoráveis aos colonizadores, e sim um local que possa 

influenciar a convivência e a inclusão.   

A proposta constitui no Centro Sociocultural esteja alocado dentro das terras 

indígenas Foxá aonde acontecerá o contato dentro da realidade indígena através de 

um núcleo educacional. Entretanto, propõem-se uma extensão deste centro para a 

área urbana central com a finalidade de promover o convívio também dentro dos 

espaços não-indígenas, escancarando a realidade atual e mostrando que é possível 

o contato.  

O segundo núcleo é definido como semipúblico, Este será dentro das Terras 

Indígenas Foxá, localizada no bairro Santo Antônio, na RS 130, km 67, na cidade de 

Lajeado/RS.  
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Este núcleo visa inserir a comunidade local no cotidiano indígena, propondo 

atividades educacionais dentro da aldeia. Atualmente o local necessita de uma 

melhor infraestrutura para seus moradores, principalmente no âmbito de convivência 

e comercial. A proposta consiste num local que possa suprir estas necessidades 

básicas da aldeia e ofereça um programa que possibilite a inserção de não 

indígenas neste local. 

Esta inserção se dará por projetos educacionais que busquem complementar 

a didática escolar através de atividades práticas na aldeia. Ou seja, levar o público 

infanto-juvenil para dentro da vivência Kaingang a fim de criar um sentimento de 

sensibilidade e pertencimento a cultura, gerando uma tolerância e respeito a serem 

transmitidos para seus familiares. Educá-los no começo permite prepara-los para o 

futuro, resultando numa sociedade igualitária.  

Atrair e permitir a entrada dos povos escolares na aldeia significa também 

preservá-los e dá-los privacidade. Desta maneira será analisado dentro das terras 

indígenas da Foxá o melhor sítio que será instalado o equipamento. De antemão é 

concluído que os acessos serão limitados para o público não indígena a fim de 

preservar a comunidade indígena e manter seu funcionamento interno já existente.  

Portanto os dois núcleos servirá de complemento um do outro, sendo estes 

dependentes. Criar uma ponte entre os indígenas e a cidade, criará um fluxo a se 

explicado posteriormente Mas o elo formado será uma alternativa importante, pois 

ligará o público ao semi-público, o aberto ao fechado e o indígena ao não indígena. 

O resultado deste elo gera um organograma dos núcleos propostos, 

apresentado abaixo.  
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Figura 4 - Organograma dos eixos temáticos 

 

Fonte: do autor 

3.2 Estratégias para definição do terreno no Núcleo Público 

A área central do munícipio é escolhida por conta de sua importância na 

evolução urbana, ocorrida a partir da região sudeste do seu território, na margem 

direita do Rio Taquari. A utilização do transporte fluvial na época de sua colonização 

fez com que seu centro fosse próximo à orla, resultando na construção das 

principais edificações da época. Atualmente estes patrimônios encontram-se em 

desuso e descaso, principalmente por se tratarem de áreas inundáveis, gerando 

insegurança nas proximidades. 
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Trazer a população de volta à beira do rio e, consequentemente, ao Centro 

Histórico, é uma medida de retomar as origens do município, valorizando o local. Ao 

longo do tempo, perdeu-se o interesse da população com o espaço, pois é visto 

como um local sem função e até sem atrativos. Desta maneira, aproximar os 

cidadãos a este lugar, é um fator social de relevância na atualidade, controlando 

dois problemas com um único propósito. 

Alguns terrenos existentes no bairro Centro não cumprem a função social 

conforme determina o Estatuto da Cidade, com isso, há um aumento da falta de 

comprometimento dos proprietários com suas manutenções. O descaso gera um 

esquecimento que se transfere para a comunidade em geral, na qual perde o 

interesse com aquele espaço, independente da sua história ou identidade. O 

Estatuto da Cidade, promulgado pela Lei Nº. 10.257 de 10 de julho de 2001, no qual 

prevê a ordenação e uso do solo a fim de evitar a deterioração das áreas 

urbanizadas e a degradação ambiental (BRASIL, 2001).    

A proposta de criar um local de convite neste sítio facilitaria a aceitação da 

população por conta de não necessitarem se deslocarem até algum local específico, 

que, com a grande circulação de pessoas e equipamentos que supram as 

necessidades que complementem a inserção do Núcleo Público justificaria sua 

exequibilidade. 

Estes pontos preliminares incentivam que a inserção do terreno que 

comportará o Núcleo Público, tratando-se de um projeto paisagístico, seja alocada 

no Centro Histórico da cidade. Sua implementação visa reviver o centro e atrair os 

cidadãos, tornando-o um elemento polarizador para revitalização da área.  

Para definição deste terreno optou-se pela criação de pontos que norteassem 

esta escolha, tendo como base um local que passe a sensação que a cultura 

indígena tanto preza: respeito à natureza. Portanto, o primeiro ponto sensorial do 

Núcleo Público passaria pela escolha correta do sítio. Desta maneira têm-se as 

seguintes diretrizes:  

 Vegetação, de forma que o visitante possa ter contato com a natureza 

existente com a finalidade de incentivar o respeito e a preservação da 

mesma, principalmente num local aonde seu entorno é altamente densificado; 
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 Proximidade ao rio a fim de reaproximar a população com o local aonde 

surgira à cidade voltando-se novamente seus olhares para a orla do Rio 

Taquari; 

 Proximidade ao centro e seus principais equipamentos urbanos que, 

consequentemente, atrairá um maior número de pessoas e dará uma 

infraestrutura para o seu funcionamento, com acessos facilitados e usos 

variados; 

 Identidade, retomar o sentimento de pertencimento da área central por seus 

moradores e incentivar o cuidado e a preservação dos edifícios históricos de 

forma que, a identidade indígena unida à não-indígena, seja capaz de criar 

um espaço em comum para uma revitalização geral;    

 Terreno que não cumpra a função social estabelecida pelo Estatuto da 

Cidade;  

 Respeitar e adequar-se ao entorno existente de forma que, posteriormente 

sua inserção, o entorno adeque-se e respeite o projeto e o espaço público 

proposto; 

 Proporcionar que o espaço traga para seu entorno a possibilidade de fortificar 

comercialmente o Centro Histórico, atraindo mais moradores e visitantes, e 

consequentemente ingressem ao local proposto. Ou seja, dar os meios para 

que se faça o investimento e não ser prioritariamente o investimento;  

Com bases nestas diretrizes, chegou à definição do terreno a ser utilizado na 

área central da cidade de Lajeado/RS. 

3.2.1 Conclusão da escolha do terreno no Núcleo Público 

 Através das análises apresentadas e as diretrizes para encontro dos 

terrenos, chegou-se à conclusão que o Núcleo Público será alocado no terreno 

localizado no centro do quarteirão formado pela Avenida Benjamin Constant, Rua 

Osvaldo Aranha, Rua Júlio de Castilhos, Rua Silva e Jardim e a Rua Marechal 

Deodoro, no Centro Histórico da cidade de Lajeado/RS. Respeitando os itens pré-
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estabelecidos, este terreno, por ser parcialmente inundável, não atende a 

especulação imobiliária, tornando-o sem uso específico.  

O local possui acessos facilitados, equipamentos urbanos de qualidade e 

significativos nas suas proximidades e não cumpre sua função social perante a 

comunidade. Por se tratar de um miolo de quarteirão, o mesmo será formado pela 

unificação de três lotes para que possa o ingresso dos visitantes seja facilitado.  

Também se optou por este local visando sua utilidade para a cidade. Por se 

tratar de uns dos poucos locais que se encontram com uma massa vegetativa 

interessante e com grandes dimensões, alocar um programa público e cultural dará 

um uso adequado em contrapartida de investidores que possam usá-lo para 

empreendimentos que deem retornos apenas financeiros.  

Figura 5–Localização do terreno no Centro Histórico de Lajeado/RS 

 

Fonte: Adaptação do autor sobre imagem do Google Maps 2018 

Posteriormente os lotes serão analisados mais profundamente de modo que 

seja viável a aplicação do programa de necessidades desenvolvido e que não 

comprometa o entorno existente.  
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3.3 Relação dos terrenos do Núcleo Público e Semipúblico 

Propor dois terrenos determina que tenham seus usos específicos, entretanto 

que se complementarão. Desta forma se criará um fluxo entre eles, sendo a ida da 

comunidade indígena até o Centro para utilização do setor de vendas de seu 

artesanato e contato para com o setor administrativo, e da comunidade não indígena 

até a Aldeia Foxá para participação do setor educacional.  

O bairro Santo Antônio está localizado ao sul da cidade de Lajeado, próximo 

ao limite com a cidade de Cruzeiro do Sul. Encontra-se afastada 7,1 km do Centro, 

tendo seu principal acesso pela RS 130, posterior ingresso à cidade pela Rodoviária 

municipal e ligação direta ao Centro pela Av. Benjamin Constant. Outro acesso 

acontece pelo interior da cidade, através da Rua Carlos Spohr Filho, totalizando 5,7 

km. O primeiro trajeto dura 12 minutos de carro, enquanto o segundo trajeto pode 

ser realizado em 10 minutos de carro.  

Atualmente os indígenas localizados no bairro Santo Antônio deslocam-se até 

o bairro Centro para venda de seu artesanato informalmente e até o bairro Florestal 

para utilização da Rodoviária quando necessário. Portanto já existe uma demanda 

de transporte público para estes fins.  

O transporte público abastece o bairro central através de dois pontos: um 

localizado no Parque dos Dick, distante 760 metros do acesso mais próximo do 

terreno, e outro na Rua João Abott, sendo este mais próximo do acesso, 

aproximadamente 450 metros. Além do sistema existente é proposta a alteração da 

frequência das empresas operantes e melhorias do ponto localizado na Rua João 

Abott, criando o desembarque e embarque do eixo de fluxos.     

Os deslocamentos são realizados por duas empresas privadas, Ereno Dorr e 

Scherer, das quais não possuem linhas diretas que passam pela comunidade 

Kaingang Foxá. As mais próximas situam-se junto ao bairro Santo Antônio e 

Nações, distantes da Aldeia 895 metros e 1,25 km respectivamente.  

A fim de suprir a necessidade atual e propor uma maior oferta, é proposta 

uma oferta de linha de transporte que passe mais próximo à Aldeia. Também é 

incentivado que haja melhorias no ponto de ônibus localizado na Rua João Abott, a 
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fim de melhorar e incentivar o percurso até o Núcleo Público. Deste modo, o fluxo 

proposto seria completo na medida em que o visitante pode deslocar-se em ambos 

os núcleos de forma facilitada e incentivada.  

Figura 6 - Relação entre os bairros propostos para a inserção 

 

Fonte: Adaptação do autor sobre imagem do Google Maps 2018 

3.4 Programa de Necessidades 

Para formulação do programa de necessidades é partido da premissa de 

programar usos específicos em cada núcleo. Desta maneira é importante que eles 

não sejam conflitosos e sim complementares.  

O Núcleo Público abrigará um programa voltando para integração entre os 

povos na área central da cidade. Sua principal característica será o espaço aberto 

através de um espaço público sensorial, tanto de passagem quando de 

permanência. Abrigará um setor administrativo que servirá de apoio à ONGs e 

entidades que trabalham diretamente com os indígenas, prestando auxílio e apoio 

burocrático e específico. Haverá também pontos informativos, que complementarão 

a temática de tornar o espaço convidativo para conhecimento da cultura, 
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funcionando como ponto de suporte para os interessados, e polos para núcleos de 

pesquisas. 

A sua localização num miolo de quarteirão possibilita vários acessos que 

deverão ser claros e direcionais, de forma que o visitante não fique perdido dentro 

do espaço. Além de ser cômodo para propiciar um espaço de estar, o programa 

também proporcionará um contato mais sensitivo, ou seja, trabalhará com todos os 

sentidos dos visitantes. Portanto haverá espaços de circulação em meio à vegetação 

existente que despertará o apreço do olfato e da audição. A horta urbana permitirá 

exercer o sentido do paladar e do tato, a visão para orla do Rio Taquari e o entorno 

imediato serão permitidos através dos mirantes.  

Será proposta também uma infraestrutura de apoio para os visitantes através 

de um setor para venda dos artesanatos indígenas Kaingang, playground e 

sanitários. Desta forma têm-se a composição das seguintes áreas:  

Tabela 3 - Programa de Necessidades do Núcleo Público 

AMBIENTE QTDE ÁREA ÁREA TOTAL 

A. SETOR PÚBLICO 

1. Área para convívio 

(Qtde: indetermiando) 

01 200,00 m² 200,00 m² 

2. Horta Comunitária  

(Qtde: 10 pessoas) 

02 25,00 m² 50,00 m² 

3. Área para venda de artesanato Kaingang 

(Qtde: 05 estandes) 

01 50,00 m² 50,00 m² 

4. Sanitários (feminino, masculino e P.C.D) 

(Qtde.: 07 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

5. Miradores 

(Qtde.: 05 pessoas) 

03 10,00 m² 30,00 m² 

6. Área de vegetação com percursos 

(Qtde: indeterminado) 

01 - - 
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7. Praça sensorial e playground 

(Qtde: 20 pessoas) 

01 - - 

SUB-TOTAL 350,00 m² 

 

B. SETOR ADMINISTRATIVO 

1. Ponto de informação Kaingang 

(Qtde: 01 pessoa) 

01 15,00 m² 15,00 m² 

2. Escritório para Emater 

(Qtde: 02 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

3. Escritório para Pastoral da Terra 

(Qtde: 02 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

4. Escritório para FUNAI 

(Qtde: 02 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

5. Escritório para núcleos de pesquisas 

(Qtde: 05 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

6. Sanitários compartilhados 

(Qtde: 03 pessoas) 

01 15,00 m² 15,00 m² 

SUB-TOTAL 115,00 m² 

 

ÁREA TOTAL  460,00 m² 

O Núcleo Semipúblico, localizado junto à Aldeia Kaingang Foxá, contará com 

um programa mais específico, segundo a temática apresentada. Desta forma 

dividiram-se os setores a fim de permitir o acesso do público externo e também 

preservar a privacidade da comunidade existente, resultando em dois eixos: aberto e 

fechado. O setor aberto trata-se do local que os visitantes podem permanecer, 

participando das atividades propostas e, ao mesmo tempo, irão ter contato com a 

comunidade. Já o setor fechado, é a localidade restrita aos indígenas. Os dois 

setores estarão juntos no mesmo espaço, porém limitados.  
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O aberto contemplará o programa que visa abordar e incorporar a temática 

educacional aprendida nas escolas e complementá-la através de atividades práticas. 

Estas atividades acontecerão em atelieres com seus usos e programas específicos, 

como aprendizagem da tecelagem do artesanato Kaingang, culinária, linguagens e 

costumes. Terá apoio de uma sala multiuso que poderá integrar-se as demais a fim 

de criar uma amplo espaço, além de uma área de convivência e sanitários. O 

visitante também terá acesso a um pequeno setor expositivo que buscará transmitir 

inicialmente de forma objetiva e rápida a cultura Kaingang, além de um local para 

que se faça a venda dos artesanatos.  

Por outro lado o setor fechado será voltando exclusivamente para a 

população indígena. A comunidade carece atualmente de uma infraestrutura de 

apoio de qualidade, disponibilizada até hoje de forma paliativa. São propostas 

moradias temporárias para visitantes quando há festividades ou cerimônias na 

localidade. Atualmente os mesmos são abrigados juntos as residências existentes. 

Outra demanda é um local de qualidade para a escola Kaingang. As crianças da 

comunidade permanecem na Aldeia até a 5ª série, aprendendo sua língua própria e 

o português, somente posteriormente ingressam na escola municipal. São previstos 

outros locais de apoio como sala de reuniões, enfermagem e sanitários.   

Entretanto o setor fechado também contará com toda a área externa da Terra 

Indígena, como as residências particulares, áreas de plantio e vegetação própria, 

prevenindo e restringindo a entrada dos visitantes à suas propriedades. O 

estacionamento previsto servirá para ingresso de visitantes e estudantes.  

Tabela 4 - Programa de Necessidades do Núcleo Semipúblico 

AMBIENTE QTDE ÁREA ÁREA TOTAL 

A. SETOR ABERTO 

1. Hall de entrada 

(Qtde: 15 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

2. Setor expositivo  

(Qtde: 15 pessoas) 

01 30,00 m² 30,00 m² 
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3. Setor para venda de artesanato 

(Qtde: 10 pessoas) 

01 30,00 m² 30,00 m² 

4. Atelier de artesanato 

(Qtde: 15 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

5. Atelier de culinária 

(Qtde: 15 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

6. Atelier de linguagens e costumes 

(Qtde: 15 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

7. Sala multiuso 

(Qtde: 30 pessoas) 

01 40,00 m² 40,00 m² 

8. Setor de convivência (área aberta) 

(Qtde: indeterminado) 

01 50,00 m² 50,00 m² 

9. Sanitários (masculino, feminino e P.C.D) 

(Qtde: 07 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

SUB-TOTAL 250,00 m² 

AMBIENTE QTDE ÁREA ÁREA TOTAL 

B. SETOR FECHADO 

1. Dormitórios 

(Qtde: 04 pessoas) 

04 15,00 m² 60,00 m² 

2. Depósito para o artesanato 

(Qtde: 02 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

3. Refeitório 

(Qtde: 10 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

4. Sala de aula 

(Qtde: 07 pessoas) 

02 20,00 m² 20,00 m² 

5. Sala de reuniões 

(Qtde: 07 pessoas) 

01 15,00 m² 15,00 m² 
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6. Sala administrativa  

(Qtde: 02 pessoas) 

01 10,00 m² 10,00 m² 

7. Sala de enfermagem 

(Qtde: 02 pessoas) 

01 10,00 m² 10,00 m² 

8. Sanitários e vestiários (masculino, feminino 

e P.C.D) 

(Qtde: 07 pessoas) 

01 20,00 m² 20,00 m² 

9. Estacionamento – Acesso dos visitantes  05 VAGAS 

SUB-TOTAL 175,00 m² 

ÁREA TOTAL  425,00 m² 

 

ÁREA TOTAL ESTIMADA – Núcleo Público 460,00 m² 

ÁREA TOTAL ESTIMADA – Núcleo Semipúblico 425,00 m² 

ÁREA TOTAL ESTIMADA 885,00 m² 

Do mesmo modo que a definição do programa resulta num organograma 

geral, os setores são caracterizados por fluxogramas específicos. Este por sua vez 

será o delimitador e norteador da disposição interna e funcionamento de ambos os 

núcleos. Este fluxograma ditará a localização e disposição interna para aplicação 

dos programas. 

O fluxograma resultante do programa do Núcleo Público (Figura 7) terá três 

eixos de fluxos, determinados pelas ruas de acesso. Neste formato o programa 

interna se adequara ao externo, assim como os futuros caminhos e percursos.  

Já o fluxograma do Núcleo Semipúblico (Figura 8) é determinado pelos 

setores pré-estabelecidos, de forma com que os indígenas possam ter sua 

privacidade mantida. O acesso à parte aberta possibilitará a entrada do visitante e o 

contato com a comunidade existente.  
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Figura 7 - Fluxograma do Núcleo Público 

 

Fonte: do autor 

  



54 

 

Figura 8 - Fluxograma do Núcleo Semipúblico 

 

Fonte: do autor 

3.5 Conceito 

O significado do ELO surge como elemento que fará a conexão entre os dois 

usos. Deste modo definiu-se que o vínculo proposto é o que faz com que os ambos 

funcionem e tenham seus objetivos realizados. Elo significa a relação existente entre 

pessoas ou coisas, através de conexões, vinculações ou uniões. Introduzir este 

conceito amplia muito mais o próprio significado indígena, podendo ela ser utilizada 

para outros fins.  

Como parte complementar do projeto arquitetônico, fez-se necessário definir a 

identidade do projeto. Isto consiste em transparecer a característica de seu uso de 

forma clara, intuitiva e recordativa de maneira que marque as pessoas por seu 

subconsciente.  
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Tratar da questão indígena permite pensar-se a quantidade de conceito e 

história existente que deverão ser tratadas de maneira objetiva. Tamanha 

complexidade requer a análise e elaboração por estudos na área. Neste sentido 

decidiu-se incorporar a este TCC o Trabalho de Conclusão de Telma de Jesus 

Rocha, intitulado “Valorização do artesanato da comunidade indígena Kaingang 

Foxá – Lajeado/RS: Um projeto construído do por ações do design”. Seu objetivo era 

“Valorizar o artesanato local por intermédio do design social e do design gráfico, 

realizando ações na comunidade Foxá que resultarão em uma identidade visual para 

o artesanato lá produzido.” (2018, p. 17).  

Portanto propõem-se incluir ao projeto arquitetônico o conceito e a marca já 

atribuída e trabalhada pela autora, sendo aplicada em pontos de informação, 

divulgação e comunicação da comunidade, uma vez que já se utiliza da identidade.  

O projeto elaborado por Telma visava criar uma identificação da comunidade 

Kaingang através da aplicação das concepções cosmológicas da aldeia. Para isso, 

foi levantado o conceito histórico, cultura e referências existentes. Chegou-se na 

definição das folhas da árvore de cedro como imagem representativa e a 

identificação nominal junto à forma.  

Figura 9 - Identidade visual da comunidade Foxá 

 

Fonte: ROCHA, 2018, p. 82 

A elaboração da identidade visual resultou-se em banners, folders, cartazes, 

etiquetas, cartões de visita, carimbos, catálogos e site (ROCHA, 2016). 
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Figura 10 - Aplicação da identidade visual em cartões 

 

Fonte: ROCHA, 2018, p. 85 

Figura 11 - Aplicação da identidade durante eventos externos 

 

Fonte: ROCHA, 2018, p. 77 
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A sua aplicação arquitetônica também seguirá parâmetros elaborados pela 

autora, como cores e identificações, a fim de permanecer e consolidar a marca 

visualmente perante à comunidade em geral.  

A identidade visual criada por Telma foi autorizada e tem seus direitos 

preservados, conforme Anexo 1.  

Além da elaboração do conceito de design, também se procurou fundamentos 

que norteassem o conceito projetual, tentando também remeter sua cultura e história 

para a edificação. Optou-se pela utilização de materiais naturais e locais como 

diretriz de materialidade, e também a utilização do artesanato e a seu formato 

trançado para partidos externos, como parque sensorial no Núcleo Público ou brises 

de proteção solar no Núcleo Semipúblico. 

Estes modelos e suas aplicações começaram a serem analisados de forma 

mais efetiva quando for abordada a análise de referenciais posteriormente, 

permitindo pensar-se sua aplicação.   

 

3.6 Diretrizes para projeto 

A pesquisa realizada buscava-se a definição das diretrizes dos projetos 

arquitetônicos e paisagísticos a serem elaborados, a fim de direcionar a aplicação 

dos estudos realizados até este momento.  

A definição do design e sua aplicação terá como base o programa de 

necessidades, que por sua vez depende dos lugares a serem inseridos. Ou seja, a 

formulação das diretrizes segue um processo de descobertas tornando todas as 

análises dependentes.  

Conforme cita em sua dissertação de pós-graduação intitulada “„Eles viram 

que o índio tem poder, né!‟ O protagonismo Kaingang da Terra Indígena Jamã Tÿ 

Tãnh de Estrela diante do avanço desenvolvimentista de uma frente pioneira” 

(2016), Juciane Beatriz Sehn da Silva comenta que como medida compensatória 

para a duplicação da BR 386 na cidade de Estrela foi estipulado que deveria ser 

feito a “Reforma e construção da escola de acordo com projeto etno-cultural” (p. 

199).  
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O projeto foi elaborado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2005, tal projeto foi proposta pela aluna Julia 

Freitas com orientação do professor Júlio Henrique Pinto Cruz. A disciplina de Projeto 

Arquitetônico VII propusera envolvia a elaboração de um projeto sustentável, 

materiais naturais, técnicas de construções alternativas ou vernáculas, tendo como 

temática inicial “habitações indígenas”. Após avaliações internas tanto da academia 

quanto de lideranças internas da comunidade, aprovando o projeto elaborado pela 

aluno. Desta maneira, o professor foi convidado pelo departamento responsável para 

que tratasse da possibilidade de materialização do mesmo junto à Funai, em Brasília. 

A construção foi finalizada no ano de 2016 pela própria aluna, que já encontrava-se 

graduada. (DA SILVA, 2016) 

Figura 12 - Projeto ganhador para elaboração da escola Kaingang Jamã Tÿ 

Tãnhem Estrela/RS 

 

Fonte: DA SILVA; apud FREITAS; CRUZ; 2016, p. 200 

A proposta tinha como diretriz projetual o sistema dualista Kaingang, 

demarcando as metades conforme sua cultura, apresentadas como Kamé e Kainru 

(DA SILVA, 2016). Destaca-se o conceito do projeto e demarcação de suas 

diretrizes: a cultura Kaingang. Tomando como partido deste sistema, teve-se o 
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resultado volumétrico, posteriormente adaptado e inserido no programa de 

necessidades e entorno existente condizente com a proposta.  

O projeto executada representa o sistema dualistas aplicando duas formas 

circulares unidas. O volume esquerdo abriga um espaço cultural e multiuso coberto, 

com seus apoios externos. Por outro lado, o volume oposto abriga em seu interior 

quatro salas de aula e sua circulação externa. A materialidade utilizada foi madeira, 

concreto, tijolo e palha.  

Figura 13 - Projeto executado da escola Kaingang Jamã Tÿ Tãnhem Estrela/RS 

 

Fonte: DA SILVA; apud Acervo do Projeto de Extensão e Cultura Kaingang em Territórios da Bacia Hidrográfica 

Taquari-Antas; 2016, p. 201 

As diretrizes buscadas através da análise acima busca integrar estes pontos 

conforme a referência, a fim de criar os eixos que nortearão o projeto arquitetônico. 

Definir a abordagem a ser adotada ajuda a flexibilizar a tomada de decisão e 

também limitar o avanço projetual de forma que se torne mais direto e objetivo, 

eliminando a possibilidade de destoar da temática proposta. Deste modo, elencam-

se os seguintes pontos para posterior método: 
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 Respeito à natureza existente de que forma que altere minimamente o 

meio ambiental atual; 

 Cultura da exogamia de metades como partido arquitetônico, levando 

em consideração a demarcação corporal conforme Figura 1, que 

demonstra que a metade Kamé possui linhas retas e a metade Kainrú 

possui formas arredondadas; 

 Inserção respeitando o entorno existente, de forma que não altere a 

paisagem urbana; 

 Seguimento das normas municipais, como Plano Diretor e 

Zoneamento, assim como Normas de Incêndio, Código de Edificações 

e Normas Técnicas, à serem especificados; 

 Utilização de material renovável, natural e de fácil execução a fim de 

que se tenha a participação da comunidade no seu processo 

construtivo, além de permitir um melhor desempenho da edificação;  

O elenco destes pontos possibilitará na conclusão deste trabalho ser 

realizada sua verificação e, além de seguir as etapas elencadas, possibilitará 

compreender o projeto como um todo, com início, meio e fim. 

Ainda, como proposta posterior, será definida como diretriz o sistema que 

manterá esse Centro, através de um Fundo de Preservação. Este fundo terá como 

objetivo dar assistência e suporte à comunidade indígena através de recursos que 

manterão seus espaços, tornando-o autossuficiente.  

3.7 Condicionantes Legais 

Com a finalidade de regrar e criar diretrizes legais para o andamento de um 

projeto tem-se a utilização do Plano Diretor Municipal, Código de Edificações e nas 

Normas Técnicas, as ferramentas que ordenam seu andamento. Estes instrumentos 

funcionam como limitadores e ditadores que tornam todas as construções 

exequíveis, acessíveis e criam melhores qualidades de vida para quem ali vive ou 

passa.  
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Desta maneira as leis municipais, através do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Lajeado, Lei Nº. 7.650/06, e o Código de Edificações, 

Lei Nº. 5.848/96 regulamentam a construção a nível citadino. 

 O Código de Incêndio, responsável pelas adequações visando à preservação 

da vida em casos de sinistros, está regulamentada pela Lei Nª. 14.376/13, sendo 

esta a nível estadual.  

Por último, as Normas Brasileiras Regulamentadoras, regida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regulamentam normas que avaliam a 

conformidade das edificações. Serão apresentadas a NBR 9.050 de 2004, 

responsável pela Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; A NBR 9.077 de 2001 regulamenta as saídas de emergências e seus 

dimensionamentos nos edifícios; E a NBR 15.575 de 2013 é responsável pelo 

desempenho das edificações, levando em consideração a utilização de seus 

materiais e sistemas construtivos que aperfeiçoem e melhorem a qualidade das 

obras edificadas.  

As Normas Brasileiras são a nível Federal, sendo estas determinantes em 

casos de eventuais contradições entre as Leis municipais, estaduais e federais.  

Serão analisados a aplicação dos condicionantes legais explicitados de forma 

objetiva, a fim de limitar-se na possível utilização posteriormente junto ao projeto 

arquitetônico e paisagístico proposto.  

3.7.1 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado 

Este Plano é a lei municipal 7.650 de 10 de outubro de 2006, tendo sua última 

atualização em 23 de julho de 2018. A finalidade deste Plano consiste em “obter a 

melhoria da qualidade de vida da população e o incremento do bem-estar de 

comunidade” (2006, p. 6). Será analisada neste capítulo a ordenação do solo 

conforme o Plano determina, a fim de obter as características legais para utilização 

do terreno.  

O Plano determina no capítulo VI – Da Paisagem Urbana, na seção II – Das 

Edificações de Interesse Sociocultural, os seguintes artigos: 
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I. Art. 174 Edificações de interesse sociocultural são aquelas que por seu 

valor formal, funcional, construtivo ou tradicional constituem-se 

elementos representativos do processo civilizatório brasileiro. 

II. Art. 175 A identificação das edificações de interesse sociocultural será 

feita, através do Sistema Municipal de Planejamento – SIMPLA, 

mediante os seguinte critérios: 

a. Valor arquitetônico; 

b. Uso atual; 

c. Acessibilidade; 

d. Conservação; 

e. Recorrência regional ou local; 

f. Raridade formal; 

g. Risco de desaparecimento; 

h. Antiguidade;  

i. Compatibilização com a estrutura urbana; 

Parágrafo único: Além dos critérios referidos neste artigo, para a indicação de 

edificações de interesse sociocultural, dar-se-á preferência àquelas, cuja situação, 

na malha urbana, as vocacione a suprir carências de equipamentos de lazer e 

cultura ou ao aproveitamento adequado para finalidades públicas ou comunitárias.  
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 Aplicação do Plano no terreno do Núcleo Público 

Figura 14 – Mapa de Zoneamento aplicado ao terreno no Núcleo Público 

 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, 2006. 

O quarteirão que compreende os lotes formadores do terreno proposto está 

localizado no Setor 01, Quadra 38, Unidade Territorial de Planejamento (UTP) 07 e 

pertencente ao Polo de Comércio e Serviços (PCS). Desta maneira, através da 

aplicação destas informações têm-se os seguinte índices: 

Tabela 5 - Índices do Plano Diretor ao terreno no Núcleo Público 

CONDICIONANTE ÍNDICE PERMITIDO 

Atividades Serviços de lazer e cultura, comunitários e sociais: 

Equipamentos de lazer de uso permanente; 

Estabelecimentos de ensino formal; 

Estabelecimento de ensino informal; Serviços 

comunitários e sociais; Centro culturais; 

Índice de Aproveitamento Código 07 – Índice de comércio e serviço = 6,00 

Taxa de Ocupação Código 03 – S/ recuo – 2/3 | S/ recuo de frente e 
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com recuo lateral desde o térreo de 1,5 m = ¾ | C/ 

recuo mínimo de 2,0 m = ¾ | C/ recuo mínimo de 

2,0 m de frente e c/ recuo lateral desde o térreo de 

1,5 m = 4/5 | C/ recuo mínimo de 4,0 m = 4/5 

Altura Código 06 – Altura livre 

Recuo de Ajardinamento Código 05 – Jardinagem Comércio e Serviços = 

Isento 

As tabelas possuem as seguintes observações: 

I. Índice de aproveitamento: As áreas inundáveis terão os seus 

respectivos reduzidos para 2/3 do seu valor. 

II. Taxa de ocupação: As quadras ao longo das ruas Júlio de Castilho, 

Benjamin Constant, Bento e Pasqualini, poderão ocupar 100% do lote 

para subsolo com uso de estacionamento.  

III. Altura: Para construções no recuo de fundos, a altura máximo será de 

5,00 m, inclusive com telhado.  

IV. Recuo de ajardinamento: Nos terrenos fronteiros às linhas 

demarcatórias dos Polos de Comércio e Serviço, Corredores de 

Comércio e Serviço e Unidades Territoriais de Comércio e Serviço, 

também poderão ser construídos prédios comerciais e mistos no 

alinhamento, observados os demais dispositivos de controle das 

edificações da respectiva Unidade Territorial de Planejamento. O recuo 

de fundos será de 1/10 da profundidade do lote e nunca inferior a 3 m. 

Terrenos de esquina terão de prever além dos recuos acima, mais um 

recuo de ajardinamento de 1,5 m. 

  



65 

 

 Aplicação do Plano no terreno do Núcleo Semipúblico  

Figura 15 – Mapa de Zoneamento aplicado ao terreno no Núcleo Semipúblico  

 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Lajeado, 2006. 

O quarteirão que compreende os lotes formadores do terreno proposto está 

localizado no Setor 10, Quadra 74, Unidade Territorial de Planejamento (UTP) 09 e 

pertencente ao Unidade Territorial Industrial (UTI). Desta maneira, através da 

aplicação destas informações têm-se os seguinte índices: 
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Tabela 6 - Índices do Plano Diretor ao terreno no Núcleo Público 

CONDICIONANTE ÍNDICE PERMITIDO 

Atividades Serviços de lazer e cultura, comunitários e sociais, 

templos e locais de culto em geral/entidades de 

classes e sindicais 

Índice de Aproveitamento Código 04 – Índice de comércio e serviço = 1,00 

Taxa de Ocupação Código 04 – Comércio e serviço = 1/2 

Altura Código 06 – Altura livre 

Recuo de Ajardinamento Código 06 – Jardinagem Comércio e Serviços = 

6,00 

As tabelas possuem as seguintes observações: 

I. Altura: Para construções no recuo de fundos, a altura máximo será de 

5,00 m, inclusive com telhado.  

II. O recuo de fundos será de 1/10 da profundidade do lote e nunca 

inferior a 3 m. Terrenos de esquina terão de prever além dos recuos 

acima, mais um recuo de ajardinamento de 1,5 m. 

3.7.2 Código de Edificações  

A lei que institui o Código de Edificações de Lajeado é a 5.848 de 19 de 

novembro de 1997, tendo sua última atualização em 28 de setembro de 2018. Esta 

determina “as regras específicas a serem obedecidas no projeto, construção, uso e 

manutenção de edificações, sem prejuízo do disposto nas legislações estaduais e 

federais pertinentes” (1997, p. 1). Foram analisadas e separadas trechos deste 

código que condicionam diretamente os projetos a serem propostos.  

I. Título VII – Circulações: 
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a. As escadas deverão ter largura de acordo com as exigências da 

NBR nº. 9.077, que regulamenta a Lei de Prevenção Contra 

Incêndio. 

b. As escadas devem permitir passagem livre com altura mínima 

de 2,10 metros. 

c. O dimensionamento dos degraus será feito de acordo com a 

fórmula de Blondel: 2h + b = 0,63 a 0,64 (onde h é altura de 

degraus e b é a largura), obedecendo aos seguintes limites: 

i. Altura entre 0,15 metros e 0,18 metros; 

ii. A largura mínima de 0,15 metros e altura máxima de 0,20 

metros para escadas descritas no artigo 65; 

d. Sempre que a altura a vencer for superior a 3 metros, será 

obrigatório intercalar um patamar com extensão mínima de 0,80 

metros.  

e. As rampas destinadas a veículos terão: 

i. Passagem livre com altura 2,20 metros; 

ii. Declividade máxima de 20%; 

iii. Largura mínima de 2,75 metros, sendo 3 metros quando 

destinadas a um único sentido e 5 metros a dois sentidos; 

iv. Rampas em curva com raio interno mínimo de 5 metros; 

f. Os corredores deverão ter pé-direito 2,40 metros e obedecerão 

as seguintes largura mínimas: 

i. 0,90 metros quando forem internos de uma economia; 

ii. 1,20 metros quando forem comuns a mais de uma 

economia e para edifícios comerciais; 
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iii. 1,50 metros para edifício comerciais, de serviços, 

educacionais, sociais, culturais, de hospedagem, de 

saúde; 

II. Título X – Capítulo II - Edificações Não Residenciais, Seção XII – 

Edifícios Garagem: 

a. Local de estacionamento de veículos; 

b. Ter vãos de entrada com largura mínima de 3,00 metros e no 

mínimo dois vãos de circulação quando mais de 50 carros; 

c.  Ter locais de estacionamento para cada carro, sendo a largura 

mínima 2,40 metros e comprimento mínimo 5,00 metros; 

d. Possuir corredor de circulação mínima de 3,00 metros, 3,50 

metros, 4,00 metros ou 5,00 metros, quando os locais de 

estacionamento formarem relação ao mesmo, ângulo de até 30 

graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus, respectivamente;  

3.7.3 Código de Incêndio 

Este código trata-se da Lei Complementar 14.376 de 26 de dezembro de 

2013, determinando “as normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra 

Incêndio, competências, atribuições, fiscalizações e sanções administrativos 

decorrentes do seu descumprimento” (2013, p. 1). Estas leis definiram a 

classificação das edificações propostas, estabelecendo obrigações que a mesma 

deverá seguir visando a segurança dos utilizadores do espaço.  

Desta maneira, classificou-se o Núcleo Público, no qual terá dois usos 

específicos, paisagístico e administrativo, classificando-se em F-9 (Recreação 

pública) e D-1 (Local para prestação de serviço profissional ou condução de 

negócios). Por outro lado, o Núcleo Semipúblico classificou-se em E-2 (Escola 

especial). Com a estas classificações, as análises posteriores serão encontradas na 

execução dos respectivos projetos, uma vez que ele determina atribuições ao 

decorrer da próxima etapa, como alturas e metragens.  
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Tabela 7 - Classificação das edificações quanto à altura 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 21. 

Tabela 8 - Classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de incêndio 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 21. 

Tabela 9 – Classificação das edificações e áreas de risco quanto à carga de 

incêndio aplicada aos Núcleos propostos 

Ocupação/Uso Descrição Divisão Carga de 

Incêndio (qfi)  

Serviços profissionais Escritórios D-1 700 

Educacional e cultura física Escolas em geral E-1/E-2/E-4/E-6 300 

Recreação pública Parques recreativos F-9 Não há 

Fonte: Adaptação à tabela 3.1 da Lei Complementar Nº 14.376/2013. 
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Tabela 10 – Exigências para edificações com área menor ou igual a 750 m² e altura 

inferior ou igual a 12,00 metros 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 33-34. 
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Tabela 11 – Edificações do grupo D com área superior a 750 m² ou altura superior a 

12,00 metros 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 40-41. 
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Tabela 12 – Edificações do grupo E com área superior a 750 m² ou altura superior a 

12,00 metros 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 42-43. 
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Tabela 13 – Edificações do grupo F com área superior a 750 m² ou altura superior a 

12,00 metros 

 

Fonte: Lei Complementar Nº 14.376/2013, p. 44-45. 
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3.7.4 ABNT NBR 9050 – Norma de Acessibilidade  

A NBR 9050 foi instituída em 11 de outubro de 2015, determinando a 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

estabelecendo “critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação ao meio urbano e rural, e de edificações 

às condições de acessibilidade” (2015, p. 15). Ou seja, esta normativa possibilita e 

regra os espaços a serem acessíveis por todos, independentemente de suas 

limitações físicas ou psicológicas.  

Referente aos acessos e circulações, a norma estabelece regras para 

acessibilidade todas as pessoas, sendo estas: 

I. Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as entradas, bem 

como as rotas de interligação às funções do prédio do edifício, devem 

ser acessíveis.  

II. A distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser 

superior a 50 metros; 

III. As rampas devem possuir inclinação entre 6,25% e 8,33, 

recomendando-se a utilização de área de descanso, em patamares de 

1,20 metros, a cada 50 metros de percurso. O cálculo de inclinação é 

feito através da fórmula i = h x 100 / c, sendo i a inclinação, h a altura e 

c o comprimento; 

IV. Os corredores deverão possuir as seguintes dimensões: 

a. 0,90 metros para corredores de uso comum com extensão até 

4,00 metros; 

b. 1,20 metros para corredores de uso comum com extensão até 

10,00 metros; e 1,50 metros para corredores acima de 10,00 

metros; 

c. 1,50 metros para corredores de uso público; 
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V. As portas deverão ter um vão livre de 0,80 metros de largura e 2,10 

metros de altura;  

VI. As calçadas deverão possuir uma faixa de serviço, composta por 

mobiliário urbano, canteiros, árvores e postes de iluminação, com 

largura mínima de 0,70 metros. A faixa livre de passeio deverá possuir 

no mínimo 1,20 metros e inclinação transversal de 3%; 

Figura 16 - Faixas de uso da calçada - Corte 

 

Fonte: ABNT NBR 9050/2004, p. 75. 

Referente à sanitários, banheiros e vestiários, requisita os seguintes itens: 

I. Deverão esta localizada em rotas acessíveis; 

II. Recomenda-se que a distância máxima a ser percorrida de qualquer 

ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja 50 

metros; 
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III. O número mínimo de sanitários acessíveis é definido pela tabela 

abaixo: 

Figura 17 – Número mínimo de sanitários acessíveis 

 

Fonte: ABNT NBR 9050/2004, p. 84. 

IV. Suas dimensões deverão levar em consideração: 

a. Circulação com o giro de 360º; 

b. Área necessária para garantir a transferência lateral, 

perpendicular e diagonal para a bacia sanitária; 

c. Deverá ser instalado colunas de apoio para manobras; 
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Figura 18 – Áreas de transferência e manobra para uso da bacia sanitária 

 

Fonte: ABNT NBR 9050/2004, p. 86. 

V. A norma ainda estipulada dimensionamentos para usos específicos, 

como trocadores, vestiários e similar, que será analisado caso seja 

necessário na tipologia proposta; 

Referente à parques, praças e locais turísticos, exige-se que:  

I. Para parques, praças e locais turísticos, que possuam pavimentação, 

mobiliários ou equipamentos edificados devem possuir rotas 

acessíveis; 

II. Nos locais onde as características ambientais sejam legalmente 

preservadas, deve-se buscar grau de acessibilidade com mínima 

intervenção no meio-ambiente; 

3.7.5 ABNT NBR 9077 – Norma de Saídas de Emergência 

Esta NBR foi homologada em maio de 1993, tendo como objetivos 

condicionar as edificações para que a população possa abandoná-la em caso de 

sinistros e permitir fácil acesso para o combate e retirada dos mesmos. Desta forma, 

a norma regulamenta diretrizes que são implementadas após a constatação da 
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necessidade de seu uso através do Código de Incêndio. Deste modo, apresentam-

se as seguintes condições: 

I. Cálculo de população: As saídas de emergências são dimensionadas 

em função da população do edifício, sendo calculadas através da 

Tabela abaixo e levando em consideração o uso da edificação, 

conforme analisado no Código de Incêndio: 

Tabela 14 – Dados para o dimensionamento das saídas 

 

Fonte: ABNT NBR 9077/2001, p. 29. 
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II. Para o dimensionamento das larguras das saídas de emergências 

deve-se levar-se em consideração a população encontrada, e 

posteriormente aplicar os dados na fórmula N = P / C, sendo N o 

número de unidades de passagem, P a população segundo a tabela 

superior e C a capacidade da unidade de passagem, também conforme 

a tabela superior; 

III. As larguras mínimas são estabelecidas em 1,10 metros, 

correspondente a duas unidades de passagem, e 2,20 para passagem 

de macas; 

IV. As portão deverão ser abertas no sentido da rota de fuga; 

V. Os acesso deverão permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes 

do prédio; 

VI. As distâncias máximas as serem percorridas são determinadas pela 

tabela abaixo: 

Tabela 15 – Distâncias máximas a serem percorridas 

 

Fonte: ABNT NBR 9077/2001, p. 30. 

VII. As portas das rotas de saídas deverão possuir capacidade acima de 50 

pessoas, tendo sua abertura no sentido do fluxo de pessoas. As portas 

deverão ter as seguintes dimensões: 

a. 0,80 metros, valendo para uma unidade de passagem; 

b. 1,00 metros, valendo para duas unidades de passagem; 
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c. 1,50 metros, em duas folhas, valendo por três unidades de 

passagem; 

d. Acima de 2,20 metros, exige-se coluna central; 

VIII. Não analisou-se as normativas relacionadas a escadas, pois as 

diretrizes e ocupação do terreno determina uma edificação de nível 

térreo; 

3.7.6 Certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

Tornar uma construção sustentável aborda aspectos complexos e com 

intervenções específicas que otimizam o edifício. No conceito abordado e a temática 

apresentada, achou-se pertinente apresentar as normativas que a LEED determina 

para denominar um green building. Ter um empreendimento com esta certificação 

torna-o reconhecido internacionalmente, havendo ganhado de competitividade, 

afasta o risco de obsolescência, uma maior velocidade de ocupação e menores 

custos operacionais (GIULIANO, 2015).  

Os critérios de avaliação existentes determinam normas e requisitos mínimos 

a serem cumpridos para a efetivação do selo. Desta maneira, são divididos nos 

seguintes critérios: 

I. Espaço sustentável: Estratégia de inserção da edificação em relação à 

cidade, utilizando de alguns itens importantes: 

a. Prevenção de poluição; 

b. Redução de poluição luminosa; 

c. Maximização de espaços abertos; 

d. Remediação de áreas contaminadas; 

e. Acesso ao transporte público; 

f. Redução da área de estacionamento; 

g. Presença de bicicletário e vestiário; 
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II. Iniciativas para o uso consciente e racional da água, através de: 

a. Aproveitamento da água da chuva; 

b. Uso otimizado de água no paisagismo; 

c. Diminuição de pressão; 

d. Estação para tratamento e reuso da água; 

III. Eficiência energética inseridas no projeto com as seguintes estratégias: 

a. Otimização do desempenho no uso de energia com 

equipamentos e sistemas eficientes; 

b. Geração local de energia renovável; 

c. Atenção com gases refrigerantes; 

IV. Qualidade ambiental interna do ar, sendo alternativas: 

a. Presença de espaços com vista externa e luz natural; 

b. Controle de ventilação; 

c. Monitoramento da qualidade do ar exterior; 

d. Escolha de materiais de baixa emissão de composto orgânicos; 

e. Sistema de iluminação controlável;  

V. Desenvolvimento sustentável através de inovação do projeto, 

participação de profissional certificado pelo LEED ou desempenho 

excepcional dos seus sistemas: 

A proposta desta análise consiste em aplicar estes mecanismos nas 

edificações a serem propostas, tanto no eixo público quanto semipúblico, tornando-o 

sustentável e agregando sustentabilidade para a cidade, tal iniciativa que coincide-

se aos conceitos indígenas desde seus primórdios. 
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3.7.7 Lei 12.651/2012 – Código Florestal Brasileiro 

O Código Florestal é uma Lei Federal de 25 de maio de 2012. Esta 

estabelece “normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação 

Permanente e as áreas de Reserva legal” (2012, p. 1). Sua principal característica é 

a definição de termos relacionados ao tema, assim como diretrizes de preservação e 

condicionantes legais de forma que o ambiente seja resguardado de intervenções 

indevidas.  

No Capítulo I – Disposições Gerais, o artigo 3º define que: 

I. II - Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta 

ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

II. VII - Manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 

obtenção de recursos econômicos, sociais e ambientais, respeitando-

se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto de manejo e 

considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de 

múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e 

subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços; 

III. IX - Interesse social:  

a. A implantação de infraestrutura pública destinadas a esportes, 

lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas 

urbanas e rurais consolidadas, observada as condições 

estabelecidas nesta Lei;  

IV. XX - Área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com 

predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou 

recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento 

Urbano e Uso do Solo do Munícipio, indisponíveis para construção de 

moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da 

qualidade ambiental urbana proteção dos recursos hídricos, 
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manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 

manifestações culturais; 

V. XXI - Várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais 

a cursos d‟água sujeitas a enchentes e inundações periódicas; 

VI. XXII – Faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de 

inundação adjacente a cursos d‟água que permite o escoamento da 

enchente;  

O Capítulo II – Das Áreas de Preservação Permanente, Seção I – Da 

Delimitação das Áreas de Preservação Permanente, exige-se que as faixas 

marginais de qualquer curso d‟água natural perene ou intermitente, excluídos ou 

efêmeros, desde a borda da calha do leitura regular, em largura mínima de: 

I. 30 metros, para os cursos d‟água de menos de 10 metros de largura; 

II. 50 metros, para os cursos d‟água de tenham de 10 a 50 metros de 

largura; 

III. 100 metros, para os cursos d‟água que tenham de 50 a 200 metros de 

largura; 

IV. 500 metros, para os cursos d‟água que tenham largura superior a 600 

metros; 

As áreas no entorno de lagos ou lagoas naturais, faixa mínima de: 

I. 100 metros, em zonas rurais, exceto para corpo d‟água com até 20 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros; 

II. 30 metros, em zonas urbanas;  

No caso das áreas verdes urbanas, o Código trata na Seção III – Do Regime 

de Proteção das Áreas Verdes Urbanas, no Art. 25 que o poder público municipal 

terá os seguintes instrumentos para o estabelecimento destas áreas: 
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I. O exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes 

florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001; 

II. A transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões 

urbanas; 

III. O estabelecimento de exigências de áreas verdes nos loteamentos, 

empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; 

IV. Aplicação de áreas verdes de recursos oriundos da compensação 

ambiental; 
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4 LUGAR 

Após a justificativa das escolhas dos lugares, iniciam-se suas análises 

específicas. Analisar a sua inserção ressalta a importância com que o edifício, seja 

ele construído ou não, caracterizará e influenciará a paisagem urbana existente. 

Para tanto, ambos os lugares escolhidos, Núcleo Público e semipúblico, passarão 

por um diagnóstico específico levando em consideração localização, entorno, usos e 

impacto urbano. Cada item criará condicionantes para o posterior projeto a fim de 

normalizar seu uso e direcionar a aplicação das diretrizes.  

Estas análises levam em consideração também os condicionantes legais 

informados no item 3.7, sendo que é a aplicação da lei vigente na análise dos 

terrenos que permitem a exequibilidade do mesmo. 

Por se tratar de dois terrenos e com utilização específica, será buscada uma 

abordagem individual e direta para cada um, levando em consideração seu 

programa de necessidades e áreas estipulado a fim de torna-lo condizente e 

proporcionalmente adequado.  

4.1 Terreno do Núcleo Público 

O terreno escolhido para sediar o Núcleo Público foi definido através das 

análises e diretrizes estabelecidas no item 3.2 e tendo suas características e 

importância informadas no item 3.2.1. Seus condicionantes legais estão 

apresentados no item 3.7.1.  

Estes estudos resultaram na escolha de três lotes localizados dentro do 

quarteirão formando pela Avenida Benjamin Constant, Rua Osvaldo Aranha, Rua 

Júlio de Castilhos, Rua Silva e Jardim e a Rua Marechal Deodoro, no bairro Centro 

da cidade de Lajeado/RS.  

Próximo aos principais equipamentos urbanos do Centro, tais qual a Igreja 

Matriz, Praça da Matriz, Prefeitura, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal, Câmara 

de Vereadores e de duas escolas municipais, o mesmo possui acessos facilitados 

tanto de quem ingressa de outros bairros quanto de quem vem de fora da cidade.  
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Acessa-se o terreno proposto a partir de outros bairros através da Avenida 

Beira-Rio oriundos do sul da cidade e pela Benjamin Constant provenientes do norte 

e oeste do município. Por outro lado, visitantes ingressam pela BR-386 e posterior 

acesso pela Rua Bento Rosa. Todos os acessos possuem como ponto de chegada a 

Praça da Matriz, quadra oposta e localizada a 150 metros do acesso principal do 

terreno. 

A massa de vegetação existente gera uma diversidade de formas, tamanhos 

e espécies, fomentando a apropriação do espaço para seu contato. Entretanto este 

local gera atualmente um depósito de resíduos e descaso da população local, que 

se utiliza do propósito de não estar edificado para não cuidá-lo. Desta forma 

encontraram-se áreas com pouca vegetação para aplicação do programa fixo, 

deixando que percursos e programas que demandem menores áreas para sua 

inserção adento da vegetação. Respeitar e manter o ambiente existente faz parte 

das diretrizes elencadas no item 3.6 a fim de manter o espaço como um respiro 

urbano.  

O caminho, agradável pela vegetação mantida, será composto por programas 

localizados no decorrer deste. Na parte mais alta irá encontra-se o programa 

administrativo, fora da cota inundável e também próxima aos dois principais 

acessos. Na parte mais baixa do terreno aonde se torna um dos primeiros locais a 

serem inundados, haverá prioritariamente passagem e programas fixos a estas 

possíveis ações climáticas.  

O entorno imediato gera a análise de condicionantes muito específicos, como 

alturas, usos, paisagem urbana e fluxos. A ligação entre estes pontos resulta num 

espaço agradável e harmonioso, trabalhando suas escalas e densidades. Suas 

alturas limitam-se em até cinco pavimentos, gerando um entorno relativamente baixo 

ao contraste com a mescla de edificações de até três pavimentos. Por se tratar de 

um miolo de quadra, observa-se atentamente este quesito já que os lotes lindeiros 

encontram-se edificados, possibilitando visuais desagradáveis para o visitante assim 

como a sensação de angustia e claustrofobia.  

Conforme abordado nas diretrizes para escolha do espaço no Núcleo Público, 

propõe-se que o projeto adeque-se ao entorno existente, desde que, posteriormente 
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edificado, o entorno adeque-se a ele. Ou seja, é respeitado os usos e alturas 

impostas, mas ao criar uma nova paisagem urbana voltada ao espaço público, 

incentiva que as novas edificações respeitem a densidade e utilização importa, 

mantendo a harmonia espacial.  

A proposta de utilizar um terreno com vários acessos é possibilitar que o 

visitante passe pelo espaço. Mantê-lo nele cabe ao programa imposto. Desta 

maneira a localização deste gera um fluxo de pessoas que usará do parque um 

atalho para chegar à orla. Entretanto ao criar-se mais de uma entrada também pode 

causar um sentimento de desorientação quando seus fluxos não são claros. À vista 

disso procura-se definir os acessos principais e a finalidade deste acesso: setor 

público ou administrativo.  

Portanto as análises a serem apresentadas servirão como base para a 

implantação dos programas informados, levando em consideração a introdução 

descrita. A união destas informações irá resultar posteriormente um mapa de 

diretrizes que guiarão no lançamento do projeto paisagístico e arquitetônico.   

Encontra-se também uma descrição da visita do autor ao terreno e seu 

entorno, relatando o sentimento como pedestre e análise visual, escrito no Anexo A 

deste trabalho.  
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Apresenta-se o mapa de localização no qual se observa a quantidade 

expressiva de vegetação do terreno. A sua proximidade da Praça Matriz facilita o 

deslocamento do visitante que queira conhecer a orla, utilizando da proposta como 

eixo facilitador do percurso. O recorte possibilita a trabalhabilidade das fachadas dos 

lotes lindeiros que por sua vez dialogam com a vegetação através dos seus 

respectivos recuos de fundos, respeitando seus limites e alturas.  

Figura 19 – Mapa de localização do terreno no Núcleo Público 
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Para formação do terreno utilizou-se três lotes que serão unificados, gerando 

uma área total de 2.131,70 m². Dois terrenos não apresentam pré-existências, sendo 

estes possuindo exclusivamente vegetações. Entretanto o terreno maior possui uma 

residência que hoje se apresenta abandonada. Optou-se por envolver um lote e não 

unifica-lo juntamente, já que este há existência de uma pré-existência em uso. 

Figura 20 - Lotes utilizados para o terreno no Núcleo Público 
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Por se tratar de uma área inundável, o Centro caracteriza-se por ser um dos 

primeiros locais afetados pelas cheias do Rio Taquari. Dentro do terreno existe uma 

topografia que possibilita um acúmulo maior das águas, justamente na cota 24. A 

parte superior do terreno encontra-se na cota 27, portanto edificável. A localização 

desta parte superior possibilita a implantação do programa fixo. 

Figura 21 - Mapa de inundações que atingem o terreno no Núcleo Público 
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A topografia existente caracteriza-se por uma baixa declividade, existindo 

algumas baixadas significativas. A formação da cota 24 encontra-se na sua maior 

parte dentro do terreno e eleva-se na medida em que se direciona para a Praça da 

Matriz. Os acessos são facilitados pela suavidade das curvas, possibilitando a 

implantação de caminhos que respeitem a norma de acessibilidade.  

Figura 22 - Mapa topográfico do terreno no Núcleo Público 
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A grande densificação do Centro encontra-se na parte no sentido norte da 

margem do Rio Taquari, caracterizado por uma variedade de alturas. As tipologias 

mais altas abrigam usos especiais, como escolas, igrejas ou prefeitura. Na borda 

inferior do terreno há existência de edificações mais alta que elevam-se do chão a 

fim de não serem afetadas pelas cheias do rio.   

Figura 23 - Mapa de alturas entorno imediato do terreno no Núcleo Público 

 
 Mapa de usos: 
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A diversidade de usos facilita a circulação de pessoas que buscam 

equipamentos específicos. O entorno próximo à orla caracteriza-se pelo uso 

residencial, enquanto que à medida que avança a parte superior, encontram-se usos 

mistos e comerciais. Equipamentos especiais, como igrejas, escolas, boates e setor 

público, complementam essas utilizações de forma pontual.  

Figura 24 - Mapa de usos do entorno imediato do terreno no Núcleo Público 
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4.1.1 Fotos do terreno no Núcleo Público 

Figura 25 – Perspectiva do acesso do terreno pela rua Júlio de Castilhos 

 

Fonte: do Autor 

Figura 26 – Perspectiva do acesso do terreno pela Av. Benjamin Constat 

 

Fonte: do Autor 

Figura 27 – Perspectiva da esquina da Av. Benjamin Constant e rua Osvaldo Aranha 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 28 – Perspectiva da vegetação interna do terreno no Núcleo Público 

 

Fonte: do Autor 

Figura 29 – Perspectiva da vegetação interna do terreno no Núcleo Público 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 30 – Perspectiva da vegetação interna do terreno no Núcleo Público 

 

Fonte: do Autor 

Figura 31 – Perspectiva do entorno imediato pela rua Júlio de Castilhos 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 32 – Perspectiva do entorno imediato pela rua Júlio de Castilhos 

 

Fonte: do Autor 

Figura 33 – Perspectiva do entorno imediato pela rua Osvaldo Aranha 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 34 – Perspectiva do entorno imediato pela Av. Benjamin Constat 

 

Fonte: do Autor 

Figura 35 – Perspectiva do entorno imediato pela rua Silva Jardim 

 

Fonte: do Autor 
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4.2 Terreno do Núcleo Semipúblico  

O Núcleo Semipúblico estará situado dentro das Terras Indígenas da Foxá, 

situadas as margens da RS 130 e no km 65. Pertencente ao bairro Santo Antônio, 

segundo o Plano Diretor da cidade de Lajeado, a comunidade está estabelecida no 

limite com a cidade de Cruzeiro do Sul.  

Inicialmente a comunidade recebeu uma área da prefeitura municipal como 

contrapartida para que desocupassem as margens da RS 130 próxima à rodoviária. 

Entretanto atualmente há ocupação tanto do terreno lateral, do qual também 

pertence a prefeitura, e na faixa de domínio do DAER. A aproximação com a rodovia 

facilita a venda do artesanato, que por sua vez funciona como vitrine. Há 

demarcações para redução de velocidade e controle rodoviário para manter a 

segurança dos moradores.  

O acesso principal acontece pela mesma rodovia, com seu ingresso à 

comunidade e ruas internas controladas pelos moradores. Porém há um segundo 

acesso, na borda leste do terreno ligando-se a Rua Eleolino Zagonel e 

consequentemente ao loteamento no bairro Santo Antônio. As vias internas não 

possuem pavimentação e encontram-se em péssimas condições, sendo seu trânsito 

interno prioritariamente o utilizado por quem possui como destino moradias ali 

localizadas.  

Por localizar-se na borda da cidade não há um entorno com muitos 

equipamentos públicos, limitando-se a Arena do Clube Esportivo Lajeadense 

localizada aproximadamente 400 metros da entrada principal da comunidade. Seu 

entorno caracteriza-se por uma área rural, industrial e vegetação densa. Sua parte 

oposta confronta-se com residências unifamiliares e multifamiliares de baixa renda.   

O transporte público que abastece o local acontece pela RS 130 através de 

ônibus intermunicipais e municipais, ligando Lajeado à Cruzeiro do Sul. De maneira 

que aumente a oferta e encontre-se uma ligação entre ambos os núcleos, é proposta 

a melhoria do sistema de transporte conforme item 3.3.  

Os dois lotes ocupados geram uma área total de 82.252,15 m², sendo sua 

maior parte ocupada por vegetações e plantio. O lote 123, cedido inicialmente para a 
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comunidade Kaingang tem seu prolongamento sobre a área de domínio do DAER, 

do qual determina uma faixa não edificável de 30 metros desde a borda da rodovia. 

O restante deste lote encontra-se as residências dos indígenas. Por outro lado o lote 

500, sendo este de maior área, possui além das residências, um campo para as 

festividades da aldeia e área de cultivo e subsistência dos moradores.  

A localização dos lotes geram alguns condicionantes legais e ambientais que 

foram apontados na Figura 21. Além da grande vegetação nativa, têm-se a presença 

de uma passagem de linha de alta tensão, uma intermitente e açudes no lote 

vizinho. Respeitou-se os afastamentos conforme determina o Código Ambiental e o 

Plano Diretor municipal, explicitados no item 3.7.  

A topografia local facilita para este entorno, aonde têm-se declividades que 

formam divisores de água e linhas de drenagem, formando açudes na parte mais 

baixa.  

Os usos do entorno imediato limitam-se em moradias residenciais, sendo 

estas unifamiliares e multifamiliares conforme citado. Encontram-se tipologias 

relativamente baixas, limitando-se em residências, sobrados e casas geminadas. 

Tipologias de maior altura caracterizam-se por blocos habitacionais.  

A opção por ter uma inserção do equipamento cultural e educacional dentro 

da aldeia é possibilitar que o visitante conviva e conheça a realidade local. 

Entretanto é necessário prever sua localização de forma que se mantenha a 

privacidade obtida pelos moradores. As análises irão influenciar na formação do 

mapa de diretrizes na conclusão deste trabalho, definindo o local exato que será 

alocado o programa.  

Encontra-se também uma descrição da visita do autor ao terreno e seu 

entorno, relatando o sentimento como pedestre e análise visual, escrito no Anexo B 

deste trabalho.  
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O mapa de localização atual apresenta uma grande massa de vegetação, que 

hora se mescla com as moradias indígenas e hora é abstraída para o aparecimento 

das residências vizinhas. Os acessos, através da RS 130 e pela rua na parte leste 

do terreno, unem-se pela via interna que atende as moradias. Localiza-se também a 

linha de alta tensão que cruza o terreno e o entorno de açudes, riachos e 

intermitentes.  

Figura 36 - Mapa de localização da Aldeia indígena Foxá 
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Conforme citado as terras indígenas da Foxá é o resultado de um lote cedido 

no ano de 2005 e da ocupação do lote vizinho, pertencente à prefeitura municipal. 

Ainda há uma área irregular aonde acontece a venda do artesanato Kaingang, 

utilizando da faixa não edificável pertencente ao DAER. Ainda, têm-se um 

zoneamento interno analisado conforme visita do autor à comunidade, aonde 

encontra-se a residência dos líderes internos da aldeia e usos específicos.  

Figura 37 - Mapa de lotes utilizados da Aldeia indígena Foxá 
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Os condicionantes legais e ambientais existentes no terreno e no entorno são 

analisados conforme o Código Ambiental, apresentado no item 3.7.7, e a NBR 5422. 

É respeitado o afastamento de 30 metros da intermitente4 existente e dos açudes 

vizinho. Foi identificado também o recuo da linha de alta tensão e seu recuo.  

Figura 38 - Mapa de condicionantes legais da Aldeia indígena Foxá 

 

                                                
4
 Intermitente são cursos d‟água apresentam água em seus cursos em épocas de chuvas, e na 

estiagem apresentam-se secos.  
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A topografia local caracteriza-se por picos e declividades acentuadas. No 

entanto as curvas existentes dentro do terreno não ultrapassam a declividade 

mínima para acessos de veículos ou permitidos para construção. A parte mais baixa 

do entorno existente é responsável pelo acumula das águas que direcionam-se 

pelos caimentos gerados da formação destes morros.  

Figura 39 - Mapa topográfico da Aldeia indígena Foxá 

 
 Mapa de usos: 
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O entorno imediato é caracterizado por edificações baixas, limitando as 

alturas elevadas para residências multifamiliares. O mapa fundo figura demonstra a 

quantidade de moradias em relação ao seus respectivos tamanhos, resultando numa 

ocupação do solo mais distribuída invés de uma maior densificação. As residências 

dentro das terras indígenas são exclusivamente de um pavimento e espalhadas ao 

longo do terrenos, não caracterizando uma subdivisão de lotes.  

Figura 40 - Mapa de alturas do entorno imediato da Aldeia indígena Foxá 
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Os usos do entorno imediato limitam-se em residenciais. Única tipologia 

analisada que considerou-se como comercial foi o local aonde há a venda do 

artesanato Kaingang, próximo a RS 130. Os lotes vizinhos, que hoje encontram-se 

apenas com vegetação e sem um uso específico, abrigam apenas vegetação e 

açudes nas suas respectivas propriedades particulares.  

Figura 41 - Mapa de usos do entorno imediato da Aldeia indígena Foxá 
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Figura 42 – Imagem aérea da Terra Indígena Foxá 

 

Fonte: Google Maps 2018 

Figura 43 – Imagem das residências junto à Aldeia Foxá 

 

Fonte: DULLIUS, 2017. 
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Figura 44 – Imagem das residências junto à Aldeia Foxá 

 

Fonte: ROCHA, 2016, p. 25. 

Figura 45 – Imagem da venda de artesanato junto à Aldeia Foxá 

 

Fonte: ROCHA, 2016, p. 27. 
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5 ANÁLISE DE REFERENCIAS 

Com base nas diretrizes, lugar e programa de necessidades, inicia-se a 

análise das referências arquitetônicos e paisagísticos que darão uma base para o 

projeto posterior. Seu estudo visa abordar itens específicos dos projetos executados 

a fim de encontrar possíveis soluções e viabilizar a inserção de algumas diretrizes.  

Por se tratar de dois terrenos, optou-se por analisar dois tipos de referenciais: 

arquitetônico e paisagístico. Os projetos de arquitetura serão analisados levando em 

consideração o terreno localizado na aldeia indígena, uma vez que seu caráter será 

mais social e cultural. Por outro lado, o terreno localizado no centro histórico terá 

como bases os projetos paisagísticos e urbanos, uma vez que sua temática 

aproxima-se disso. Entretanto, nada impossibilita suas ambas utilizações 

independente do terreno. 

Neste momento será apresento os referenciais a serem analisados na 

próxima etapa, no qual será considerado programa de necessidades utilizado, 

circulações, fluxos, distribuição interna, materialidade, partido, usos específicos, 

inserção urbana e acessos.  

5.1 REFERENCIAL ARQUITETÔNICO 

5.1.1 Moradias Infantis 

Ficha Técnica: 

 Arquitetos: Rosenbaum, Aleph Zero 

 Localização: Formoso do Araguaia, Tocantis, Brasil 

 Arquitetos responsáveis: Adriana Benguela, Gustavo Utrabo 

 Equipe: Adriana Benguela, Gustavo Utrabo, Pedro Duschenes, Marcelo 

Rosenbaum 

 Área: 23.344,00 m² 

 Ano do projeto: 2017 
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Figura 46 – Perspectiva das fachadas das moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 

A proposta pelo escritório teve como objetivo um projeto que caminhasse na 

direção da transformação, do resgate cultural, do incentivo a técnicas construtivas 

locais e da beleza indígena. Estes pontos nortearam a diretriz de criar uma 

construção que gere um pertencimento para o desenvolvimento de crianças 

integrantes da escola Canuanã.  

A proposta consiste em inserir a edificação num local extremamente natural, 

para isso, contou-se com a utilização de materiais naturais e locais, além da 

abertura e contato respeitoso com a natureza. A edificação possui duas vilas, 

dividida em masculina e feminina. Dentro destas vilas encontram-se espaços para 

dormitórios, sanitários, apoio, sala de TV, espaço para leitura, varandas, redários 

entre outros. O programa abriga ainda espaços de convivência que são instalados 

entre estes blocos, a fim de socializar ambos os sexos e incentivar o respeito e 

integração entre as crianças.  
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Figura 47 – Imagem do núcleo interno das moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 

A materialidade usada mescla-se entre madeira, bloco de tijolo aparente, 

além de possuir seus sistemas construtivos e complementares aparentes. O telhado 

possui uma leve inclinação tendo em seu foro isolante térmico. A iniciativa do 

espaço foi propor a utilização de técnicas locais, aliando técnicas vernáculas com 

um novo modelo de habitação.  

Os pátios dividem-se em internos e externos, sendo que os situados na área 

aberta da edificação possuem jardins, áreas de contemplação e descanso, já os que 

estão localizados internamente participam da didática escolar e um complemente da 

sala de aula.  

A brincadeira de cheios e vazios, visualizado nas suas fachadas, permitem a 

entrada de ventilação e iluminação natural, além de possibilitar seus caminhos 

externos cobertos.  
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Figura 48 – Imagem da relação entre interno e externo nas moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 

Figura 49 – Imagem do acesso vertical das moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 
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Figura 50 – Imagem do pátio interno das moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 

Figura 51 – Imagem do núcleo interno das moradias infantis 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 
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Figura 52 – Implantação e plantas baixas das moradias infantis 

 

 

 

Foto: Leonardo Finotti | Fonte: Archdaily, 2017 
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5.1.2 Instituto Socioambiental 

Ficha Técnica: 

 Arquitetos: Brasil Arquitetura 

 Localização: Formoso do Araguaia, Tocantis, Brasil 

 Autores: Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz com Anderson Freitas, 

Pedro Barros, Juliana Antunes 

 Colaboradores: Anne Dieterich, Cícero Ferraz Cruz, Gabriel Grinspum, 

Bruno Levy, Rodrigo Izecson 

 Área: 1.083,00 m² 

 Ano do projeto: 2006 

Figura 53 – Imagem da sala de acolhimento do Instituto Socioambiental 

 

Foto: Daniel Ducci | Fonte: Archdaily, 2006 
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Figura 54 – Imagem da sala multiuso do Instituto Socioambiental 

 

Foto: Daniel Ducci | Fonte: Archdaily, 2006 

Localizado na cidade de São Gabriel da Cachoeira, na região amazônica 

fronteiriça com a Colômbia e Venezuela e as margens do Rio Negro, o Instituto 

Socioambiental projetado pelo Brasil Arquitetura visa aproximar a ocupação humana 

ao meio ambiente. O município de 20.000 habitantes consiste em sua maioria em 

etnias indígenas.  

A proposta, conforme citam os autores, é de abrir o edifício a cidade como um 

equipamento democrático para todos os públicos de forma com que possibilite a 

permeabilidade visual para a paisagem natural. Desta forma, respeitou-se o entorno 

existente e inseriu-se o edifício de maneira que não competisse com os arredores, e 

sim que fizesse parte do cenário existente.  

Este edifício buscou propor a melhor utilização do programa e concepção 

passados pelos administradores da instituição e também pelos conselhos indígenas, 

trabalhando materialidades locais e exequibilidade facilitada.  



119 

 

A materialidade utilizada remete à natureza que cerca a edificação, sendo ela 

observada em todos os espaços. O uso da madeira encontra-se nas aberturas e na 

estrutura principal, além do fechamento de fechada na tipologia de brises.  

O uso dos materiais indígenas na confecção de seus artesanatos foi 

incorporado em sistemas de composição interna, como divisórias e rebaixos de pé-

direito. No externo percebe-se um bloco branco com três pavimentos, revestidos 

com uma malha de madeira externa, protegendo a circulação vertical e marcando a 

entrada principal. Sua cobertura é desmembrada de maneira permite a visibilidade 

dos pilares de madeira interno, tornando a o fechamento superior em palha um 

elemento sútil. Seu caimento, mínimo, permite que ele se molde ao bloco inferior. 

As varandas são demarcadas por uma pavimentação diferente das internas, 

setorizando os espaços e determinando as passagens. As aberturas em madeira 

natural misturam-se à estrutura e também se destoam das paredes brancas, 

salientando suas aberturas. Já a estrutura por sua vez contrasteia com pilares e 

apoios em diagonais a fim de suportar e enrijecer suas coberturas por completo.  

Nesta análise buscaram-se referenciar os seus internos e seu programa, que 

contemplam parte das necessidades a serem atendidas posteriormente. Entendeu-

se que a fachada possui características específicas locais, portanto não busca-se 

uma aproximação disto à proposta arquitetônica.  

Salienta-se a diretriz do projeto em buscar a utilização de materiais locais, 

mesmo conceito abordado e a ser aplicado como ponto norteador do projeto. 

Portanto está análise possibilitou evidenciar três características que fora comentada 

no corpo deste trabalho e explicitada na temática e conceito: respeito à natureza, 

participação social no seu desenvolvimento e utilização de matéria-prima local, 

atendendo a necessidade atual e cumprindo a razão social da qual se busca. 
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Figura 55 – Imagem do dormitório no Instituto Socioambiental 

 

Foto: Daniel Ducci | Fonte: Archdaily, 2006 

Figura 56 – Imagem externa do Instituto Socioambiental 

 

Foto: Daniel Ducci | Fonte: Archdaily, 2006 
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Figura 57 – Plantas Baixas do projeto arquitetônico do Instituto Socioambiental 

 

 

Fonte: Archdaily, 2006 

Através da análise das plantas observa-se uma divisão em quatro níveis: 

térreo, um pavimento central e último pavimento. No pavimento de acesso 

encontrasse um salão multiuso para trabalhos, exposições, projeções, conferências 

e biblioteca, permitindo acesso à população gratuitamente. No pavimento 

intermediário encontram-se apartamentos para pesquisadores e visitantes, 

contabilizados pela análise em seis unidades para duas pessoas. Por fim, no último 

pavimento situa-se um grande espaço de convivência que permite visuais para o Rio 

Negro e a vegetação circundante. Neste pavimento também se localiza um “redário” 

para descanso ou reuniões, cozinha coletiva e sala de baterias.  

Todos os pavimentos permitem circulações externas através de suas 

varandas, aonde se encontra também a circulação vertical. A disposição interna 

acontece pela modulação dos pilares de madeira, flexibilizando o espaço e criando 

núcleos rígidos quando necessário. 
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5.2 REFERENCIAL PAISAGÍSTICO 

5.2.1 Parque Ribeiro do Matadouro 

Ficha Técnica: 

 Arquitetos: Oh! Land Studio 

 Localização: Santo Tirso, Portugal 

 Arquitetos responsáveis: Bruno Sousa, Gilberto Pereira 

 Área: 1,54 ha 

 Ano do projeto: 2013 

 
Figura 58 – Imagem dos passeios no Parque Ribeiro do Matadouro 

 

Foto: Victor Esteves| Fonte: Oh! Land Studio, 2013 
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Figura 59 – Imagem dos caminhos entre as vegetações do Parque Ribeiro do 

Matadouro 

 

Foto: Victor Esteves| Fonte: Oh! Land Studio, 2013 

A proposta paisagística através do Parque Ribeiro do Matadouro consiste em 

qualificar um “não-lugar” dentro do contexto social, urbano e natural da cidade. 

Desta maneira, aliou-se métodos construtivos sustentáveis como diretrizes para o 

projeto de 1,54 há, mantendo a cultura e ecologia local. Outros norteadores do 

projeto foi transformá-lo num organismo vivo a fim de dar identidade ao local com 

novas soluções de design.  

Permeado por caminhos dentro da vegetação, mesclando suas 

pavimentações, o espaço cria percursos que ligam as vias e edificações de suas 

extremidades até a borda do rio, situada no lado oposto. A presença da água não é 

ignorada neste caso, aliando-se ao projeto e compondo com a inserção dos 

programas internos. Respeitou-se a vegetação natural, de forma que os programas 

compõe os espaços que ela não se encontra.  
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Figura 60 – Imagem noturna do Parque Ribeiro do Matadouro 

 

Foto: Victor Esteves| Fonte: Oh! Land Studio, 2013 

A materialidade usada no projeto mescla concreto, madeira e metal. Utilizou-

se de estruturas que configuram marcos ao longo dos percursos, interagindo com os 

visitantes e compondo com o entorno. As pavimentações possibilitaram espaços 

interativos tanto no piso quanto no mobiliário, aplicando-se iluminações e espaços 

sensoriais. Como solução para a umidade do solo e a proximidade ao rio, elevou-se 

os percursos de forma com que não ficasse alto o bastante para criar perigo, e 

adequado com que pudesse haver manutenção e prevenção das ações climáticas. 

Analisa-se neste caso paisagístico a sua inserção, na qual respeita o 

ambiente existente e possibilita um contato do visitante com a mesma de forma sútil 

e respeitosa, além da maneira com que o visitante é guiado. A forma clara de suas 

conexões faz com os ingressantes ao parque consigam entender e deslocar-se com 

facilidade, não o deixando perdido no percurso.  
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5.2.2 Parque Bicentenário Infantil  

Ficha Técnica: 

 Arquitetos: ELEMENTAL 

 Localização: Santiago, Chile 

 Autores: Alejandro Aravena, Ricardo Torrejón, Victor Oddó, Juan 

Cerda, Fernando García-Huidobro, Gabriela Larraín, Renecca Emmons 

 Área: 40.000 m² 

 Ano do projeto: 2012 

 Cliente: Parque Metropolitano / Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Figura 61 – Imagem do playground do Parque Bicentenário 

 

Foto: Cristobal Palma | Fonte: Archdaily, 2006 
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Figura 62 – Imagem da utilização do declive no Parque Bicentenário 

 

Foto: Cristobal Palma | Fonte: Archdaily, 2006 

A proposta para o Parque Bicentenário no Chile surgiu da necessidade 

urbana de um lugar que pudesse oferecer locais de caminhada, playground e 

contemplação. Deste modo, localizado num dos últimos locais possíveis da grande 

Santiago, o Cerro San Cristobal ofereceu através de sua declividade soluções para 

composição dos programas. 

Os espaços propostos estimulam as sensações dos visitantes, fazendo com 

que os mesmos participem e integrem os espaços através de suas composições. A 

utilização de seus espaços possibilita que se ocupem os equipamentos de forma 

prática, instigando as crianças. Dos caimentos fizeram-se escorregadores e escadas 

para acesso aos níveis mais altos, além de criar praças secas em determinados 

pontos a fim de criar setores de apoio aos demais.  

Utilizou-se em suas pavimentações uma mescla de materiais, como brita e 

areia nas áreas de circulação, concreto em espaços de estar e permanecer e pisos 

emborrachados em áreas de playground. O mobiliário urbano condiz com os 

espaços, sendo inseridos de acordo com o programa proposto. As vegetações 

propostas permitem a entrada de luz controlada, uma vez que Santiago possui 

temperaturas variadas. As mesmas demarcam locais e determinam caminhos e 

passeios, integrando-se aos espaços.  
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A proposta de ter um parque sensorial encaixa-se na temática de atrair os 

visitantes para utilização completa do espaço, fazendo com que se tornem 

pertencentes do mesmo. Desta maneira, inserindo fundamentos que relembrem a 

cultura indígena, seja inconsciente ou não, ativa o visitante a sentir o entorno, a 

vegetação em si, sendo o respeito algo que se constrói a partir da sensibilidade com 

que o mesmo adquiri pelo espaço.  

Portanto, através desta análise adquirem-se fundamentos necessários para 

viabilizar o programa de necessidades desenvolvido, tornando o caso estudado 

como viável e funcional. Vale ressaltar que ambas as propostas possuem suas 

particularidades, estas a serem desenvolvidas no decorrer do TCC II, entretanto 

condiciona que um espaço democrático, prático e que acrescenta positivamente 

para a cidade e o ambiente, consegue ser um lugar usual e necessário para a 

evolução urbana.  

Figura 63 – Imagem do playground do Parque Bicentenário 

 

Foto: Cristobal Palma | Fonte: Archdaily, 2006 
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Figura 64 – Imagem do playground e estar do Parque Bicentenário 

 

Foto: Cristobal Palma | Fonte: Archdaily, 2006 

Figura 65 – Imagem dos caminhos e playground do Parque Bicentenário 

 

Foto: Cristobal Palma | Fonte: Archdaily, 2006 



129 

 

Figura 66 – Planta Baixa e corte setorial do Parque Bicentenário 

 

 

Fonte: Archdaily, 2006 
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6 PARA CONTINUAR E NÃO CONCLUIR 

A cultura indígena é riquíssima. Aprendemos sobre ela o básico, sem o 

interesse social de conhecermos sua total complexidade, talvez por falta de opção 

ou de instrução. Este trabalho abordará uma brevidade de tudo isso, principalmente 

no caráter urbano. Impregnou-se em toda a sociedade o olhar egocêntrico e 

preconceituos nas atitudes com que devemos olhar o outro. Falta-nos a maturidade 

de enxergar a dificuldade e propor a possibilidade. Tal característica não é resolvida 

na inserção de programas ou projetos que viabilizem suas aproximações, e sim, na 

construção de mecanismos que ao longo do tempo possam suprir a necessidade da 

busca incessante da prova de seu protagonismo. 

É pertinente pensarmos na integração entre todos indiferente de sua raça, cor 

ou etnia, sendo a urbanidade a responsável de aproxima-los num caráter 

democrático. Os espaços públicos funcionam como eixos de ligação entre pessoas, 

proporcionando lugares para expressar seus sentimentos e opiniões, sendo que a 

“participação social se faz ainda mais importante: é um componente estratégico para 

garantir que as áreas não acabem subutilizadas” (PACHECO, 2017).  

Deste modo, aproximar a cultura indígena de forma correta aos centros 

urbanos se faz necessário dentro das análises apresentadas. Atualmente 

encontram-se medidas paliativas para tal solução, que ao longo do tempo poderão 

tornar-se um conflito social muito maior. Diga-se de passagem, que não é 

necessário criar a inserção de fato, mas sim facilitar e possibilitar que ela acontece 

de forma correta e segura.  

A existência de autores que levantem este tema, principalmente no contexto 

histórico, mostra que há um debate existente. Entretanto, em sua maioria, são 

iniciados no momento que há um conflito. Tais argumentações são ainda mais 

frequentes quando tratamos da intolerância entre as distintas raças, criando um 

imbróglio entre a problemática e a solução. Assim sendo, é válida a discussão 

principalmente dentro do âmbito urbanístico, de modo que se criem espaço que 

possam gerar um sentimento de pertencimento indiferente de quem se usa.  

As leis governamentais existentes ainda deixam brechas para que a utilização 

seja feita de maneira que priorize objetivos de poucos, e muitas vezes, estas são 
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indevidas ou injustas. Dar autonomia para as Terras Indígenas passa por questões 

burocráticas e demandam muito tempo. No caso analisado da Foxá existe outro 

agravante, que é um empréstimo de uma área pública, sendo este renovado a cada 

cinco anos. Neste contexto cria-se uma insegurança pelos anos seguintes.  

Através disso nasce o ELO. O significado da relação proposta para introduzir 

a cultura indígena no contexto urbano. Esta ligação faz a união entre dois núcleos 

existentes, porém distantes socialmente. Levar a comunidade indígena ao centro da 

cidade gera a primeira volta da engrenagem, completada pela inserção da 

comunidade local na Aldeia Foxá. Os núcleos, com suas particularidades e 

programas, somente serão únicos quando unidos, ou seja, são dependentes entre 

si. Desta maneira propõem-se a inserção de espaços dentro de suas respectivas 

zonas de conforto, com programas específicos que incentivem a vivência e contato 

com o núcleo oposto.  

O núcleo público encontra-se no Centro da cidade de Lajeado, local que 

proporcionará uma retomada da utilização do centro histórico e da orla da cidade, 

além de proporcionar um contato urbano para necessidades dos indígenas 

residentes no munícipio, através de um projeto paisagístico. Por outro lado, o núcleo 

semipúblico localiza-se dentro da Terra Indígena Foxá na borda urbana de Lajeado. 

Este tem como objetivo, por meio de um projeto arquitetônico, incorporar o 

conhecimento e prática Kaingang para a comunidade em geral, a fim de inserir no 

cotidiano o aspecto educacional, principalmente para o público escolar.  

As análises apresentadas de ambos os terrenos que irão abrigar os núcleos 

geram um mapa geral de diretrizes, fazendo a união de todos os estudos 

apresentados: condicionantes legais, análise de entorno e de referenciais. Os 

resultados finais destas aplicações determinam a localização da inserção das 

edificações que irão comportar os programas pré-estabelecidos.  

O mapa abaixo demonstra tanto a intervenção a ser aplicado no núcleo 

público quanto semipúblico, mas também da ligação urbana proposta. Os meios 

teóricos foram apresentados ao longo desta monografia, tendo sua prática a ser 

aplicada posteriormente.  
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Com a finalidade de tornar estes núcleos viáveis economicamente, exequíveis 

e que possam ser mantidos posteriormente, criam-se dois sistemas que viabilizarão 

e manterão estes locais: Utilização da Lei Rouanet e FUNDELO. A Lei 8.313/91 

normatiza o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), tendo como seu 

objetivo disponibilização de recursos por parte do Governo Federal para realização 

de projetos artístico-culturais (BRASIL, 1991). Com isso propõe-se a utilização do 

Fundo Nacional da Cultura (FNC), da qual prevê no Art. 5º o aproveitamento dos 

recursos do Tesouro Nacional e doações, nos termos da legislação vigente, sendo 

este destinado para projetos que são aprovados por um júri após sua submissão. A 

aprovação por parte do FNC possibilita o recebimento de verba em parcelas para 

executar e manter o projeto proposto, desde que gere um ambiente cultural e de 

melhoria da cidade.  

O segundo meio encontrado para facultar estes núcleos foi à criação de uma 

Operação Urbana Consorciada (OUC). O mesmo ocorrerá através de demarcações 

de polos culturais na cidade junto ao zoneamento do Plano Diretor municipal, a fim 

de preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais. Esta OUC prevê uma 

participação privada de forma que parte do IPTU cobrado seja direcionada para o 

FUNDELO, um fundo de arrecadação. Posteriormente o mesmo é destinado para 

manutenção de ambos os núcleos, com verbas e destinação pré-aprovada.  

Aplicar fundos que viabilizem a proposta é tirar do poder público o dever de 

investir nestes locais, uma vez que se sabe que depender diretamente do governo é 

um é incerto,  cabendo a eles fiscalizarem o andamento e aplicação destes recursos. 

Além disso, tornar-se viável é permitir que o mesmo projeto possa ser inserido em 

diferentes lugares, abrangendo mais pessoas e dissipando o objetivo aqui proposto.  

O projeto ELO nasce com a finalidade de não ser único, e sim abrangente. 

Nada impede que o mesmo sistema de inserção urbana possa ser adaptado para 

outras situações ou públicos, tendo suas devidas modificações. Assim como 

podendo ser incorporado em outras localidades que sofrem com a mesma 

prerrogativa indígena Kaingang.  

A proposta de ligação e sua viabilização surgem de maneira que os indígenas 

possam ser ouvidos, vistos e tratados de forma democrática e tolerante. Valorizar a 
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cultura Kaingang é respeitar a história e torna-la vívida em nosso cotidiano, assim 

como as culturas dos nossos colonizadores. O debate deve existir de maneira que 

se busquem as melhores condições de ambas as partes, sem priorizar cada etnia, 

mas sim ser justa com todas. 

Não se espera ao fim deste trabalho uma conclusão de fato, mas sim o início 

de mais um debate. É necessário que haja mais introdução do tema no currículo 

escolar para conhecermos suas tradições e sua importância desde seus 

antepassados. Deve-se incentivar o contato e o fim da indiferença existente e 

devemos tratar do tema como um preconceito estabelecido. Isso se mostrou 

necessário ao longo do tempo, e, por acreditar que um urbanismo e um 

planejamento de qualidade podem mudar a vida das pessoas, concluo que a cidade 

é o estimulador necessário para enfim fazer as engrenagens do respeito prevalecer.  

Portanto este trabalho é muito mais que um projeto arquitetônico e 

paisagístico, e sim um questionamento: talvez não tenhamos que parar de projetar 

um futuro que concerte o passado e começarmos a repensar o passado a fim de 

resolver o futuro? 
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ANEXO A – Descrição da visita do autor à Terra Indígena Foxá em Lajeado/RS 

No dia 5 de outubro de 2018, o autor, junto a integrantes da Emater de 

Lajeado, fez uma visita à Aldeia Indígena Foxá, localizada no bairro Santo Antônio. 

A visita fora agendada pelo Pagé da Aldeia Pedro Garcia, da qual necessitava de 

auxílio para confecção de um crachá de identificação para participação em eventos 

indígenas e externos da aldeia.  

O convite surgiu após uma visita do autor à Emater, algumas semanas antes, 

para uma conversa em relação a participação da entidade junto à comunidade 

indígena. Nesta ocasião foram apontando programas realizados e auxílios prestados 

conforme informado no decorrer desta monografia. 

A visita à Foxá ocorreu na parte da tarde deste dia. Chegando à comunidade, 

ingressamos pela entrada junto à RS 130 e passando pelo controle interno existente 

nas vendas do artesanato Kaingang. Não houve impedimento para entrada uma vez 

que os funcionários eram conhecidos da comunidade. Após adentrarmos, seguimos 

por uma rua interna sem pavimentação, passando entre as residências existentes e 

algumas que estavam sendo construídas. Após andarmos alguns metros, entramos 

por outra rua que nos levara até o campo aonde ocorrem as festividades da 

comunidade. Próximo a ele, localiza-se a casa do Pagé e do cacique, sendo este a 

nos receber.  

Como percepção externa, as residências existentes transparecem bom 

estado de conservação, mesmo sendo de madeira. Sua maioria possuem anexos 

externos em materiais diversos, como lonas, telhas ou madeiras compensadas. Não 

há uma demarcação de lote, sendo elas distribuídas conforme o relevo do terreno. 

Os moradores estavam praticando plantio em alguns pontos, e outros cuidando de 

seus filhos.  

Não houve a possibilidade de conversa sobre o projeto em desenvolvimento, 

uma vez que o autor participou da visita como ouvinte. Na ocasião também não foi 

possível à tomada de fotografia de forma que o autor preferiu preservar a 

privacidade dos moradores. Estas questões foram reservadas pra a próxima visita, a 

ser agendada.  
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ANEXO B – Descrição da visita do autor ao Centro de Lajeado/RS 

A visita ao centro da cidade de Lajeado é constante, porém houve três visitar 

técnicas a fim de conhecer e observar o terreno proposto e o entorno existente para 

posterior aplicação dos condicionantes legais.  

Nas ocasiões o autor fez uma caminhada ao redor do quarteirão que se 

encontra o terreno proposto e as quadras adjacentes a ele, assim como os mirantes 

existentes na orla. Durante o percurso foi percebido o entorno consolidado, com 

seus usos e alturas já descriminados acima. A grande massa de vegetação ocupa a 

totalidade do terreno, dificultando seu acesso e visual. Esta avança sobre a calçada 

em determinados momentos e também sobre os lotes vizinhos.  

Na orla há mirantes para visualização do rio, entretanto com pouca 

visibilidade por conta da vegetação que encobre o local. Houve uma revitalização no 

local há pouco tempo, aonde houve substituição de lixeira, pintura de bancos e meio 

fios.  

Pela visita ter sido realizada de dia, percebeu-se a tranquilidade do bairro, 

principalmente por conta do trânsito. Entretanto, sempre houve um sentimento de 

insegurança por conta de pouco fluxo de pessoas. Ao chegar à orla o mesmo 

sentimento perdurou, por conta de vazios existentes entre as casas e terrenos 

baldios existentes. Na residência existente dentro do lote que será incorporado ao 

local de inserção do programa, havia usuários de drogas.  

A visita também demonstrou a necessidade de haver um equipamento urbano 

de qualidade naquela localização que possa reativar e valorizar o entorno existente, 

a fim de atrair uma nova utilização. O vazio urbano caracterizou-se como um 

potencial elemento polarizador, por criar acessos diferentes e estar inserido no 

centro da cidade e próximo aos principais elementos polarizadores.   

 

  



145 

 

ANEXO C – Autorização da autora Telma de Jesus Rocha para utilização da 

identidade visual realizada junto a comunidade Foxá em Lajeado/RS 
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