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RESUMO 

 

 

As bibliotecas são reconhecidas como instituições que assumem papel social de fundamental 

importância desde a antiguidade. O fato é, que com o passar do tempo as mesmas foram 

perdendo o prestígio diante dos novos desafios da sociedade informacional. Na 

contemporaneidade, não cabe mais à biblioteca o papel de mero ''depósito de livros'', visto que 

vivemos uma realidade na qual a informação está em todo lugar, sendo facilitada inclusive pelo 

surgimento das mídias digitais. Sendo assim, percebe-se cada vez mais a necessidade de 

reinventá-las a fim de acompanhar as transformações sociais, culturais, científicas e 

tecnológicas pelas quais a sociedade vem passando. A metodologia utilizada nesta pesquisa, 

consistiu em entrevista realizada com os funcionários e frequentadores da Biblioteca Pública 

Municipal de Erechim, além de ampla pesquisa com base em referenciais teóricos que tratam 

sobre o tema. Diante disso, a revisão da literatura, do trabalho discute a atuação das bibliotecas 

públicas como um espaço de diálogo e exercício da cidadania, configurando principalmente um 

espaço de acesso à cultura, lazer e literatura. Apresentar para Erechim uma proposta 

arquitetônica de um equipamento cultural democrático, inserido no núcleo urbano, capaz de 

tornar a Biblioteca Parque um local vivo, com espaços de convivência e leitura, múltiplas 

atividades culturais e de lazer, estão entre as principais premissas do projeto aqui apresentado.   

 

Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo. Requalificação Urbana. Biblioteca Parque. Inclusão 

Social. Democratização do Conhecimento. Cultura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é locus da reflexão para implantação de um equipamento urbano na Cidade 

de Erechim: a biblioteca vista como forma de promover a inclusão social e cultural, ao passo 

que busca suprir a carência de espaços públicos de convivência à população.  

O estudo consiste em estabelecer uma conexão entre espaços geograficamente próximos 

e ao mesmo tempo distantes em virtude da barreira social existente. A intenção é atuar neste 

local, mostrando que a arquitetura é capaz de proporcionar acesso à cultura, estimular o 

convívio social, estreitar relações e modificar a paisagem com a proposta de implantação de 

uma biblioteca parque. 

 

1.1 Justificativa e relevância da proposta 

 

O rápido crescimento das cidades brasileiras associado às grandes diferenças 

econômicas e sociais da população tem gerado conflitos entre os interesses públicos e a 

especulação imobiliária. Este cenário dificulta o planejamento de cidades democráticas que 

atendam principalmente à população carente em todos os âmbitos da vida: habitação, 

saneamento, saúde, transporte, educação e cultura.  

Um destes problemas é apontado por Lerner (2011):  

 

Muitos dos grandes problemas urbanos ocorrem por falta de continuidade. O vazio de 

uma região sem atividade ou sem moradia pode se somar ao vazio dos terrenos 

baldios. Preenchê-los seria uma boa acupuntura. [...] Um terreno, quando vazio, tem 

que ser preenchido imediatamente, de preferência com alguma atividade de animação 

(LERNER, 2011, p. 37). 

 

Valorizar a criação de espaços públicos para o uso coletivo é fator determinante para o 

desenvolvimento das cidades. A proposta de intervenção por meio da Biblioteca Parque na 

cidade de Erechim/RS pretende influenciar no aspecto cultural, social e espacial do local, 

promovendo através da interação social e lazer uma maior qualidade de vida às pessoas e da 

região onde está inserida. 

 

Uma boa acupuntura é ajudar a trazer gente para a rua, criar pontos de encontro e, 

principalmente, fazer com que cada função urbana catalise bem o encontro entre as 

pessoas (LERNER, 2011, p. 45).  

 

As bibliotecas são reconhecidas como espaços de conhecimento e essa noção por parte 

da população tem aumentado consideravelmente. O fato é que as bibliotecas enfrentam grandes 
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desafios na atualidade, e isso se deve às transformações sociais, culturais, científicas e 

tecnológicas pelas quais a sociedade vem passando. Essas transformações ainda causam 

consequências nas estratégias de ação, mediação da informação, objetivos dos serviços 

prestados e finalidades dos produtos moldados aos diferentes públicos no ambiente de uma 

biblioteca. 

Segundo Valentim (2016), existem muitos desafios contemporâneos a serem 

enfrentados, podendo-se citar as novas formas de ensino-aprendizagem, que são: 

 

[...] cursos à distância, salas de aula virtuais, materiais didáticos e científicos em 

repositórios institucionais; a interação com as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) móveis, por exemplo, o tablet, o smartphone; as novas formas 

de mediação relacionadas às necessidades/demandas da sociedade em rede; o 

desenvolvimento da competência em informação no público usuário, para que saibam 

manejar a informação no ambiente eletrônico e digital; o acesso aberto (open access) 

e gratuito à informação (copyleft); entre outros. Esses são desafios que exigem uma 

nova maneira de atuar, um novo papel a cumprir junto ao público usuário 

(VALENTIM, 2016, p.19). 

  

De acordo com Milanesi (1983), outro fato importante, é que as bibliotecas existentes 

não cumprem seu papel como promotoras de cultura e lazer, estimulando a leitura de forma 

democrática frente ao grande número de informações a que estamos expostos diariamente.   

Cabe aos municípios aplicar recursos para a manutenção e o desenvolvimento destes locais, 

porém estes investimentos são insuficientes. Fazendo uma análise  da situação em que muitas 

se encontram, pode-se dizer que não se aplica muito nesse setor, sempre encarado como 

desnecessário quando comparado a outros problemas como saneamento básico, água, estradas 

etc.  

 

Isso quer dizer que esse serviço não recebe do poder público as atenções que uma 

análise elementar exigiria. Algumas bibliotecas funcionam e ampliam seu acervo 

através de doações voluntárias. [...] Essas campanhas, sem dúvida, aumentam o 

acervo, mas em nada contribuem para o aprimoramento da biblioteca como serviço 

de informação para o público. São raros os casos de eficiência, ou seja, de resposta 

em função das necessidades do meio (MILANESI, 1983, p.60-61). 

 

Ainda segundo Milanesi (1983), além da precariedade das bibliotecas, as mesmas  

possuem uma procura abaixo de suas possibilidades de atendimento. É mínima a parcela da 

população que utiliza-se delas. Na maioria das vezes são os estudantes, fazendo os seus deveres 

escolares por exigência dos professores. 

O autor chama atenção para o fato de que as bibliotecas públicas poderiam ser: 1) centro 

de informação para a coletividade; 2) um espaço que se abre para o lazer; 3) possibilidades de 
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preservação da memória. No entanto, as bibliotecas da atualidade permanecem distantes destas 

formas de ação. Passando a atender os estudantes em estado de pesquisa, a biblioteca pública 

deixou de lado o seu papel básico: prestação de serviços à coletividade no âmbito de interesse 

geral. 

Com relação aos espaços destinados para instalação das mesmas, geralmente são 

precários e se resumem basicamente em dois ambientes: local para armazenar livros e local para 

leitura, além de salas secundárias. 

 

Mais raramente pensa-se num espaço para a circulação de pessoas entre informações 

(livro, revista, vídeo, palestra, filme, recital, disco, jornal...). Isso exige determinadas 

particularidades nem sempre encontradas numa casa antiga. O pouco que se gasta com 

a parte da arquitetura é justificado, às vezes, pela ideia de que fazer cultura não exige, 

necessariamente, grandes investimentos. [...] As edificações que o estado constrói 

para abrigar as instituições econômicas são frequentemente caras, muitas delas 

luxuosas. Já a cultura, as bibliotecas especialmente, pode e deve alegrar-se com 

espaços precários, quando na prática se sabe que as instalações inadequadas levam 

sempre a um baixo rendimento (MILANESI, 1983, 61) 

 

1.2 Objetivos 

 

A partir dos problemas e desafios identificados e tendo em vista as possibilidades e 

potencialidades da criação de espaços públicos, o tema da Biblioteca Parque, surge como uma 

forma de oferecer cultura, conhecimento e aproximação com a natureza, espaço de diálogo e 

exercício da cidadania, possibilitando que todos se utilizem do mesmo e contribuindo para a 

identificação do papel das bibliotecas no mundo contemporâneo. 

Dessa forma, a intenção é tornar a Biblioteca um centro de promoção cultural, de forma 

a acolher as diversas manifestações artísticas e culturais da cidade de Erechim. Assim, 

apresenta-se a seguir o objetivo geral deste trabalho, a ser cumprido ao final do Trabalho Final 

de Graduação (TFG). 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Propor um espaço público, a Biblioteca Parque para a promoção de conhecimento, 

informação, cultura e lazer para a população, propiciando oportunidades de redução da 

desigualdade e segregação social na cidade de Erechim/RS. 

Para alcançar o objetivo geral propõe-se os seguintes objetivos específicos, sendo que 

os objetivos de 1 a 5 referem-se à etapa do ITFG e o objetivo 6 à etapa do TFG: 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Apresentar o histórico das bibliotecas e seu contexto contemporâneo, conceituando a 

biblioteca parque; 

2. Analisar precedentes correlatos ao tema; 

3. Contextualizar a cidade de Erechim/RS e definir o local de implantação da proposta, 

assim como estudar a legislação que envolve o mesmo; 

4. Definir o programa arquitetônico e as diretrizes da proposta; 

5. Realizar estudos espaciais e volumétricos; 

6. Propor um anteprojeto arquitetônico de uma biblioteca parque na cidade de 

Erechim/RS. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo, é apresentada a ideia 

do projeto, a partir da contextualização e apresentação  

dos objetivos gerais e específicos. 

 O segundo capítulo consiste na revisão bibliográfica do tema proposto, a biblioteca, em 

que foram levantados aspectos tais como: surgimento, perfil das bibliotecas no Brasil e na 

cidade de Erechim e o papel desempenhado por estas instituições. 

 O terceiro capítulo faz uma análise da estrutura urbana da cidade de Erechim, através 

de aspectos relacionados à mobilidade, legislação, equipamentos culturais existentes e 

educação. 

 O quarto capítulo propõe uma discussão dos estudos de casos escolhidos e considerados 

referências projetuais a serem utilizadas como inspiração no processo de concepção de projeto 

arquitetônico aqui proposto. 
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Quadro 1 - Parâmetros para a pesquisa do ITFG 

PARÂMETROS TEÓRICO-PRÁTICOS DA PESQUISA DE ITFG 

Objetivo geral Objetivos específicos Metodologias Fontes 

Propor um espaço 

público, a Biblioteca 

Parque para a 

promoção de 

conhecimento, 

informação, cultura e 

lazer para a 

população, 

propiciando 

oportunidades de 

redução da 

desigualdade e 

segregação social na 

cidade de 

Erechim/RS. 

Apresentar o 

histórico das 

bibliotecas e seu 

contexto 

contemporâneo, 

conceituando a 

biblioteca parque; 

Revisão de literatura por 

meio de livros, sites, artigos, 

leis, documentos, normas 

UNESCO, Milanesi, 

Manifesto IFLA 

Analisar 

precedentes 

correlatos ao tema; 

Estudos de caso com dados 

primários e secundários, 

brainstorming 

Ching, Unwin, Ferraz, 

Vitruvius, Archdaily 

Contextualizar a 

cidade de 

Erechim/RS e 

definir o local de 

implantação da 

proposta, assim 

como estudar a 

legislação que 

envolve o mesmo; 

Revisão de literatura por 

meio de livros, sites, artigos, 

leis, documentos, normas 

Estatuto da Cidade, Plano 

Diretor, NBR9050, 

NBR9077, RT Corpo de 

Bombeiros, Plano 

Nacional do Livro e 

Leitura, Lerner, Mascaró 

& Mascaró, Ghel 

Definir o 

programa 

arquitetônico e as 

diretrizes da 

proposta; 

Síntese das atividades, 

necessidades e intenções a 

partir dos estudos anteriores, 

registros fotográficos, 

levantamentos 

planialtimétricos, legislações 

pertinentes 

Ching, Vitruvius, 

Archdaily 

Realizar estudos 

espaciais e 

volumétricos; 

Proposição de soluções 

projetuais 

- 

 
         Fonte: Autora (2019) 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 Através da revisão da literatura a respeito do tema, são apresentados neste capítulo os 

referenciais teóricos considerados relevantes para o estudo proposto.  

 

2.1 O que é biblioteca 

 

De acordo com o Manifesto IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions)/UNESCO para Bibliotecas Públicas, de 1994, o conceito de Biblioteca é definido 

da seguinte forma: 

 

A biblioteca pública – porta de acesso local ao conhecimento – fornece as condições 

básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente 

e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. [...] A 

biblioteca pública é o centro local de informação, tornando prontamente acessíveis 

aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os gêneros. Os serviços 

da biblioteca pública devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para 

todos, sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição 

social. Todos os grupos etários devem encontrar documentos adequados às suas 

necessidades. As coleções e serviços devem incluir todos os tipos de suporte e 

tecnologias modernas apropriadas assim como materiais tradicionais. É essencial que 

sejam de elevada qualidade e adequadas às necessidades e condições locais. As 

coleções devem refletir as tendências atuais e a evolução da sociedade, bem como a 

memória da humanidade e o produto da sua imaginação (IFLA, 2013, p. 01-02).  

 

As bibliotecas públicas têm como principal objetivo disponibilizar recurso e serviços de 

formas variadas, de modo a atender as necessidades da coletividade, naquilo que diz respeito a 

educação, informação e desenvolvimento pessoal, bem como recreação e lazer. Atua no 

desenvolvimento e manutenção de uma sociedade democrática, uma vez que oferece um vasto 

campo de conhecimento, ideias e opiniões a partir da disseminação da informação (IFLA, 

2013). 

Outra importante função que assume a biblioteca é o de representar o ponto central de 

desenvolvimento cultural e artístico da comunidade, ajudando a criar uma identidade para a 

cidade ou ainda um espaço público de encontro. É nesse sentido, especialmente na cidade de 

estudo (Erechim-RS), onde praticamente não existem espaços públicos nos quais as pessoas 

possam se reunir, que a biblioteca assume papel de destaque.  

Como apontam as diretrizes da IFLA sobre os serviços de Bibliotecas Públicas, “A 

biblioteca é por vezes considerada a “sala de estar” da comunidade. O uso da biblioteca para 

fins de pesquisa, educação ou recreação, põe as pessoas em contato informal, proporcionando-

lhes uma experiência social positiva” (IFLA, 2013, p.17). 
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2.2 Surgimento das bibliotecas 

 

A história das bibliotecas compreende vários séculos, e está ligada à necessidade do 

homem de materializar os pensamentos através da escrita. De acordo com Milanesi (1983), o 

homem buscou formas, ainda que rudimentares, para registrar as informações sobre algum 

suporte concreto. Assim, tornou-se imprescindível a preservação desses suportes – os 

documentos – bem como a organização deles. 

Os reis assírios, os sumérios e babilônios possuíam seus arquivos. Esses povos usavam 

placas de argila para registrar o conhecimento, gravando nelas as escritas cuneiformes. O 

conjunto dessas placas de argila pode ser entendido como uma biblioteca. 

A utilização do papiro significou um grande avanço como suporte para a escrita. Os 

egípcios dominavam a técnica de entrelaçar as fibras do material, criando uma superfície apta 

para receber as inscrições a tinta. Assim, o papiro era fabricado em grande escala pelos egípcios 

e fornecido aos gregos e romanos. O rolo do papiro chamava-se volumen e existiam bibliotecas 

com milhares de volumes (MILANESI, 1983). 

Com o tempo, o papiro acabou sendo substituído pelo pergaminho, pele de cordeiro ou 

de outros mamíferos que após tratada era utilizada para realizar as inscrições a tinta. 

Assim, as bibliotecas da Antiguidade eram locais para armazenar documentos, porém 

dotadas de um sistema precário de recuperação e acesso. Tinham como função guardar os rolos 

de papiro, pergaminhos e representavam o poder dos imperadores nas regiões em que estavam 

localizadas. Uma das maiores bibliotecas desse período é a biblioteca de Alexandria. 

A Biblioteca de Alexandria, localizada na cidade de Alexandria, ao norte do Egito, foi 

considerada durante muitos séculos, uma das maiores e mais importantes bibliotecas do Planeta 

(INFOESCOLA, s/d).  

Alexandria abrigou o maior patrimônio cultural e científico de toda a Antiguidade por 

cerca de sete séculos. Ela não apenas continha um imenso acervo de papiros e livros, mas 

também incentivava o espírito investigativo, transmitindo à Humanidade uma herança cultural 

incalculável. Ao que tudo indica, ela conservou em sua estrutura interna mais de 400.000 rolos 

de papiro, mas esta cifra pode, em alguns momentos, ter atingido o patamar de um milhão de 

obras. Sua devastação foi realizada gradualmente, até ela ser definitivamente consumida pelo 

fogo em um incêndio de origem acidental, atribuído aos árabes durante toda a era medieval 

(SANTANA, s/d).  
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Figura 1 - Ruínas da Biblioteca de Alexandria Figura 2 - Antiga Biblioteca de 

Alexandria. 

 

 

  Fonte: Google (2019)                                                                         Fonte: Researchgate (2019) 

 

Na Idade Média, os livros passaram a ser produzidos nos mosteiros, o que contribuiu 

para a preservação de obras literárias. Os reis e outras figuras de destaque começavam a formar 

suas próprias coleções particulares. As obras eram caras e somente aqueles que detinham o 

poder possuíam livros. 

 

Figura 3 - Biblioteca do Monastério Strahov em Praga fundado em 1143, República Checa. 

 
Fonte: Bibliotecas mais lindas do Mundo (2013) 

 

“O surgimento da Universidade acelerou a produção de manuscritos. Nos espaços onde 

as obras podiam ser consultadas, os volumes mais usados permaneciam acorrentados nos locais 

de leitura’’ (MILANESI, 1983, p.20). As bibliotecas universitárias eram consideradas locais 

sagrados, que preservavam tradições impondo limite de acesso aos usuários e ao conteúdo a ser 

pesquisado. 

 

  

https://www.researchgate.net/
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Figura 4 - Biblioteca de Zutphen, século XVI, Holanda. Uma das 

bibliotecas com livros acorrentados que ainda existem na Europa 

 
                    Fonte: As Bibliotecas da Idade Média (2016) 

 

Com o fim da Idade Média, se difundiu na Europa a tecnologia dos tipos móveis, que 

apesar de já existirem no oriente muitos anos antes disso, chegaram no ocidente por Gutenberg, 

e com sua invenção da prensa de tipos móveis, revolucionou a produção de livros que até então 

eram reproduzidos a mão (AMARAL, 2002). 

A partir do século XVI as bibliotecas universitárias sofreram os reflexos das mudanças 

trazidas pela Renascença. Com o desenvolvimento da ciência, as imposições da Igreja já não 

faziam sentido, o antropocentrismo toma o lugar do teocentrismo e o homem passa a ser o 

centro do universo e as questões culturais são voltadas para as suas necessidades (MORIGI, 

2005). 

Ao romper os laços com a igreja católica, as bibliotecas modernas voltam o seu olhar 

para o homem, permitindo o acesso da população e buscando atender seus anseios como forma 

de trazê-lo para este local que até então a minoria possuía alcance. 

 

Assim, a concepção de biblioteca como um depósito de livros trancados e 

acorrentados começa a se modificar, passando a ser encarada de outra forma, passa a 

ser uma biblioteca pública preocupada com a comunidade em que está inserida e para 

a qual destina seus serviços. (MORIGI; SOUTO, 2005, p.193).  

 

 

2.3 Bibliotecas no Brasil 

 

Não constam registros de que existiam livros ou bibliotecas no país na primeira metade 

do século XVI. O aparecimento se deu por volta de 1549, com a instalação do Governo Federal 

na cidade de Salvador, Bahia. Mas só no ano de 1811 é que surge a Biblioteca Pública da Bahia, 
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a primeira do Brasil (SANTOS, 2010). 

No Brasil colonial, os livros eram escassos e poucas pessoas tinham acesso aos mesmos, 

destacando-se padres, advogados e cirurgiões que possuíam as maiores e melhores bibliotecas. 

Nesse período, os livros concentravam-se nos conventos, principalmente dos padres da 

Companhia de Jesus. Porém, no ano de 1773 os Jesuítas são expulsos do país por discordarem 

da política do Marquês de Pombal (SECO; AMARAL, 2006). Boa parte dos acervos das 

bibliotecas dos Jesuítas acabaram se perdendo, uma vez que ficaram amontoados em lugares 

impróprios durante anos. 

Com a vinda da Família Real Portuguesa teve início o que seria a futura Biblioteca 

Nacional, para onde foi transferido um acervo de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, 

estampas, moedas e medalhas. (LUCENA, 2015) 

A biblioteca pública da Bahia, fundada em 13 de maio de 1811, iniciou-se com apenas 

quatro mil livros, sendo três mil em língua francesa. Era mantida por sessenta sócios que 

pagavam um valor anual. Em 1817 a instituição começou a adoecer e já não contava com o 

entusiasmo de seus sócios. Por muitos anos a biblioteca sobreviveu à míngua, sofrendo 

inclusive com as consequências de um incêndio no ano de 1912, que acabou devastando seu 

acervo, restando apenas trezentos volumes. O seu renascimento ocorreu apenas em 1939, 

quando assumiu sua direção Jorge Calmon, que após três anos de intenso trabalho junto a 

instituição, conseguiu dar-lhe uma vida nova (SANTOS, 2010). 

No século XX, por volta de 1922, com a Semana de Arte Moderna, passou a existir um 

certo interesse pela cultura brasileira. Foi no ano de 1926, com a inauguração da Biblioteca 

Pública Municipal Mário de Andrade, que o Brasil passou a contribuir para a formação de uma 

população mais esclarecida, transformando-se em um importante marco e referência de nossa 

cultura para outros países (FREITAS E SILVA, 2014). 

 

2.4 Biblioteca da Cidade de Erechim 

  

A Biblioteca Municipal de Erechim foi criada através de Lei Municipal no dia 03 de 

julho do ano de 1946, quando o então Prefeito Municipal Dr. Américo Godoy Ilha baixou o 

Decreto – Lei n° 107, instituindo a criação da mesma. De acordo com o documento que a criou, 

suas atividades principais são as de fornecer leitura ao público, organizar arquivos, museus, 

coleções diversas, mapotecas, discotecas, palestras, reuniões culturais e destacar 

acontecimentos ou datas importantes. 
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Na ocasião, a Biblioteca Municipal de Erechim, foi a concretização das aspirações de 

um grupo de intelectuais que se reuniam e comentavam a necessidade de se possuir um local 

para proporcionar leitura ao público, à semelhança do que já havia em outros centros do interior 

do Estado, significando expansão e desenvolvimento para a cidade. Através do Decreto n° 31 

de 16 de agosto de 1950, o então Prefeito Municipal José Mandelli Filho, regulamentou seu 

funcionamento e criou seu conselho diretor constituído por um Presidente, um Diretor, um 

Secretário, um Tesoureiro, um Orador e um Bibliotecário (ANEXO 1, s/d.). 

No ano de 1977, o então prefeito Elói João Zanella através do Decreto n° 848/77, 

denominou a Biblioteca Pública Municipal de Gladstone Osório Mársico, importante escritor 

de Erechim. Gladstone exercia também o trabalho de advogado e era reconhecido como intenso 

colaborador dos movimentos comunitários da cidade. 

Gladstone Osório Mársico colocou Erechim em papel de destaque nacional, inspirando 

suas obras em seu povo. Ele amou verdadeiramente a sua terra e sua gente, constituindo-se no 

maior talento satírico da nova literatura. Seus livros mereceram a crítica dos maiores escritores 

brasileiros e sempre estiveram em todos os estados do Brasil na lista dos mais vendidos por 

muito tempo (ANEXO 1, s/d.). 

 

2.4.1 A Biblioteca Municipal de Erechim nos dias de hoje 

 

A partir da realidade e para obter maior familiarização com o objeto de estudo em 

questão, foi realizada uma Pesquisa, utilizando a metodologia quantitativa-descritiva, junto a 

Biblioteca Municipal Gladstone Osório Mársico. O intuito da pesquisa, além da busca por uma 

maior aproximação com o universo de uma biblioteca pública, foi compreender, através da 

observação e coleta de dados ligados diretamente a realidade do local, como ocorre o seu 

funcionamento, bem como os serviços oferecidos à população.  

Dessa forma, através de observação e conversas informais com bibliotecário, 

funcionários e usuários do espaço, foi possível extrair os dados, as informações e as orientações 

para a situação problema abordada no presente trabalho.  

Com base na pesquisa foi possível constatar que a Biblioteca Pública Municipal possui 

uma média de 100 frequentadores/dia, sendo que o público é composto predominantemente por 

pessoas idosas e estudantes que a utilizam para pesquisas escolares.  

Atualmente, a Biblioteca Municipal ocupa uma área de 630,16 m², de um edifício 

localizado na Avenida Pedro Pinto de Souza. A sede não é própria e o edifício não foi construído 

para essa finalidade específica, sendo que o mesmo é alugado pelo Município de Erechim. Os 
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custos desse aluguel e manutenção de toda infraestrutura necessária ao funcionamento da 

Biblioteca são elevados. Anexo à biblioteca, encontra-se o Arquivo Histórico Municipal e 

também, a Secretaria Municipal de Cultura. 

Conforme Figura 5, é possível perceber que a biblioteca está localizada próxima ao 

centro de comércio e serviços da cidade, região onde se encontram pontos de referência tais 

como o Prédio da Prefeitura Municipal, o Castelinho e a Praça da Bandeira. 

 

                                             Figura 5 - Centro de Erechim 

 
Fonte: Modificado pela autora de Google Maps (2019). 

 

A Gladstone Osório Mársico disponibiliza a seus usuários um acervo de 

aproximadamente 30.000 livros, sendo que o acesso ocorre por meio de empréstimo ou 

consultas no próprio espaço da biblioteca. Tanto os empréstimos, quanto a catalogação são 

realizados de forma digital desde o ano de 2013, através de um software de gestão denominado 

Gnoteca. É possível encontrar ainda uma pequena quantidade de CDs, mas que não apresenta 

ampla procura. Jornais locais estão disponíveis à população para leitura no próprio ambiente. 

O bibliotecário responsável destaca que muitos utilizam diariamente o espaço da biblioteca para 

ler os jornais. 
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           Figura 6 - Interior da Biblioteca Municipal de Erechim 

 
                             Fonte: Autora (2019). 

 

De acordo com a pesquisa, a biblioteca comporta a necessidade do acervo existente até 

o momento, no entanto, se existisse um espaço maior e com maiores atrativos seria ideal. Com 

relação às condições de acessibilidade, possui apenas no andar térreo, onde estão concentradas 

as estantes de livros. O acesso ao pavimento superior, onde se encontra um pequeno museu e 

uma sala de estudos (Figura 07), acontece através de uma escada, ou seja, a pessoa com 

deficiência tem dificuldades para chegar ao local. 

Os frequentadores da Biblioteca Municipal geralmente encontram os títulos que 

procuram e se o mesmo não é encontrado, é realizado o registro do livro que está em falta para 

posterior solicitação de aquisição. O acervo existente é composto por livros adquiridos com 

recursos próprios ou através de doações que, normalmente, acontecem de forma voluntária. 

Para toda doação, é realizada uma triagem do material recebido a fim de verificar aquele que 

pode ser inserido no acervo e o que não será aproveitado é destinado para descarte ou exposto 

na própria biblioteca para doação aos interessados. Ainda não há restauro técnico de livros. São 

utilizadas apenas pequenas técnicas de reparos de modo a proteger e conservar os mesmos para 

que possam permanecer fisicamente acessíveis aos leitores. 

Não existem no espaço atividades de integração para a população. Normalmente, são 

realizadas visitas às escolas para fazer divulgação dos títulos existentes na biblioteca e da forma 

como adquirir a carteirinha para o empréstimo de livros. Muitas pessoas acabam não tendo 

conhecimento dos serviços encontrados no local. Há também a participação na feira anual do 

livro, onde a Biblioteca Municipal dispõe de um espaço destinado para apresentação das 

principais obras existentes no acervo.  

Através da pesquisa realizada junto aos funcionários e frequentadores da Biblioteca 

Municipal foi possível identificar as necessidades do público, tais como: um local mais atrativo, 

com a utilização de tecnologias, espaços lúdicos para crianças e ainda um espaço pensado para 
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que as pessoas possam realizar algum trabalho, um coworking, foram alguns dos desejos 

apontados pelos funcionários e usuários para o ambiente de uma biblioteca. 

 

              Figura 7 - Interior da Biblioteca Municipal de Erechim. 

 
              Fonte: Autora (2019). 

 

2.4.2 Feira do livro 

 

Além das atividades cotidianas, existe a necessidade de atender às demandas eventuais, 

como é o caso da Feira do Livro de Erechim. Considerada o maior evento cultural da cidade, 

foi oficializada no dia 03 de outubro de 1977 através do Decreto Municipal nº 879, sendo que 

desde então foram realizadas vinte edições do evento. De acordo com Confortin, desde o início, 

o objetivo da feira é “difundir a cultura e o gosto pela leitura, divulgar livros adequados à boa 

cultura, tornar conhecidos autores brasileiros que muito colaboraram com a cultura do povo e, 

oportunizar ao público a aquisição de livros a preços acessíveis” (CONFORTIN, 2018, p.12). 

Dentre as atividades realizadas durante as edições das feiras, destacam-se shows 

artísticos, palestras, teatro, recitais, festivais de bandas e corais, oficinas pedagógicas e saraus. 

Ainda que este seja um evento realizado há muitos anos na cidade, a Feira do Livro de Erechim 

não possui um local específico para acontecer e depende do comprometimento de ações 

municipais para que a mesma ocorra. Segundo Confortin (2018, p.12), “por não ser mais 

assumida pela administração municipal”, houve um intervalo de 15 anos em que a Feira do 

Livro não aconteceu. Assim, a existência de um local apropriado ofereceria melhores condições 

para a realização do evento, tornando-o ainda mais expressivo, com proporções maiores, com 

possibilidade de maior diversidade de atrações e atividades voltadas à população.  
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2.5 Biblioteca Parque 

  

O termo biblioteca parque surgiu em Medellín, na Colômbia a partir do ano de 2004,  

local em que os índices de violência eram altos e a educação precária. A estratégia para 

minimizar estes problemas se deu através do fortalecimento das bibliotecas como centros 

integrais de desenvolvimento cultural e social, denominadas Bibliotecas Parque. 

Os principais objetivos do programa são: contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida, criar condições para o desenvolvimento urbano de Medelín, promover a convivência 

cidadã, melhorar o acesso à informação e educação. O Plano consistiu em instalar espaços 

culturais, recreativos e educativos de qualidade nas áreas periféricas da cidade, fornecendo-lhes 

conteúdo, bem como atividades comunitárias que ajudassem a fortalecer a coexistência e o 

sentimento de identidade (PARQUES BIBLIOTECA, s/d). 

Estes equipamentos têm em Medellín, um grande significado, muito além do acesso 

aos livros e toda importância que gira em torno deles. Estes locais se caracterizam por edifícios 

que chamam a atenção pela qualidade arquitetônica onde se concentram. Além da biblioteca, 

caracterizam-se como centros culturais dotados de serviços de empreendedorismo, tecnologia, 

cinema, teatro, oficinas, entre outros. 

O conceito de biblioteca parque foi posto em prática pela primeira vez no Brasil em 

abril de 2010, quando a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro inaugurou a 

Biblioteca Parque de Manguinhos. A ideia central é a de que bibliotecas devem ser não somente 

locais silenciosos, mas espaços que se aproximem de centros culturais, com ampla 

acessibilidade, realização de atividades culturais e promoção de leitura nos mais diversos 

suportes (FUNARTE, 2010). 

 De acordo com Nóbrega (2013), o conceito de biblioteca parque significa biblioteca 

e parques para leitura ao ar livre. O seu horário de funcionamento é mais extenso, de terça a 

sexta de 11h às 20h, e sábado e domingo de 8h as 17h. Seu acervo é em diversos tipos de 

suporte, o acesso à internet é livre. É mais interativa com os seus usuários. Deve possuir uma 

ampla gama de atividades de ação cultural (BASÍLIO; OLIVEIRA; NÓBREGA, 2013). 

 

2.6 O papel das bibliotecas públicas no Brasil 

  

As bibliotecas públicas possuem uma das políticas mais democráticas de 

universalização dos direitos humanos de acesso à informação, sem distinção de raça, credo, 

nacionalidade ou condição social. Além disso, as bibliotecas têm a função de preservar a 
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memória local, guardando a produção cultural de uma comunidade ou região e disponibilizando 

para conhecimento da população (FERRAZ, 2014).  

Os serviços por ela oferecidos devem fundamentar-se na igualdade de acesso para todos, 

ou seja, aqueles que por minoria linguística, pessoas com deficiência, hospitalizados, reclusos 

ou qualquer outra razão estejam inviabilizados de utilizar os serviços tenham os seus direitos 

garantidos, dispondo dos materiais e suporte específicos, estabelecendo a inclusão social. Dessa 

forma, deve ser algo próximo à população, um local de encontro e discussão onde seja possível 

se aproximar do conhecimento registrado, que por sua vez deve também basear-se no princípio 

de acesso para todos, e incluir acesso a formatos para grupos específicos, como por exemplo 

Braile e livros sonoros para pessoas com deficiência visual. 

 

Na medida em que a biblioteca assume a função de casa de cultura, que mantém uma 

infraestrutura que permite o exercício de uma série de atividades no campo das artes, 

torna-se claro que a biblioteca abrigue também o fazer. Isso significa uma 

transformação radical, uma vez que ela sempre se caracterizou como instituição que 

organiza a informação, colocando-a à disposição do público. Agora o que se propõe é 

a transformação da biblioteca em um espaço também do fazer criativo. (MILANESI, 

1983, p.103). 

 

No que diz respeito ao papel social das bibliotecas públicas, é importante destacar que 

a participação da sociedade, bem como do estado através de políticas públicas capazes de 

garantir o livre acesso à leitura, à informação e à cultura são essenciais para que seja possível a 

construção de uma sociedade democrática e sem tantas desigualdades sociais. 

Para tanto, é essencial que os governos invistam recursos no setor da cultura para além 

das políticas de governo, só assim as bibliotecas poderão desempenhar o papel de promoção da 

cidadania, cumprindo com o papel de equipamento cultural aberto às diversas manifestações da 

comunidade (FERRAZ, 2014). 

É nesse sentido, com a finalidade de criar Políticas de Estado e de natureza abrangente 

que possam nortear projetos e ações continuadas, em particular de cultura e educação, que foi 

pensado no Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), no ano de 2006. 

Em seus princípios norteadores, o PNLL (BRASIL, 2010) prevê que as bibliotecas 

devem reconfigurar o conceito que as criou, instituindo a ideia de “biblioteca de acesso público” 

e de “biblioteca viva”:  
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A biblioteca não é concebida aqui [PNLL] como um mero depósito de livros, como 

muitas vezes tem se apresentado, mas assume a dimensão de um dinâmico polo 

difusor de informação e cultura, centro de educação continuada, núcleo de lazer e 

entretenimento, estimulando a criação e a fruição dos mais diversificados bens 

artístico-culturais; para isso, deve estar sintonizada com as tecnologias de informação 

e comunicação, suportes e linguagens, promovendo a interação máxima entre os livros 

e esse universo que seduz as atuais gerações (BRASIL, 2010, p.33).   

 

De acordo com o PNLL, o governo tem como principal desafio transformar o Brasil em 

um país de leitores. As diretrizes para uma política pública voltada à leitura e ao livro no Brasil, 

apresentadas neste Plano, levam em conta o papel de destaque que essas instâncias assumem 

no desenvolvimento social e da cidadania e nas transformações necessárias na sociedade para 

a construção de um projeto de nação com uma organização social mais justa. Elas têm por base 

a necessidade de formar uma sociedade leitora como condição essencial e decisiva para 

promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, serviços e 

cultura, garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país economicamente viável 

(BRASIL, 2010).  

As diretrizes apontadas no PNLL são de grande relevância visto que, com relação às 

práticas de leitura, o Brasil ainda apresenta um grande déficit. Ao estabelecer uma comparação 

com países mais ricos e desenvolvidos ou ainda países em desenvolvimento da América Latina 

é possível constatar que os índices de alfabetização da população ainda são muito baixos 

(PNLL, 2010).  

No Brasil, o analfabetismo ainda é uma realidade que atinge 11,8 milhões de pessoas, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017. Conforme tem 

apontado, Nelson Werneck Sodré, importante pensador da área de Ciências Humanas, o Brasil 

passou abruptamente de um estágio de oralidade para a cultura do audiovisual, já desde meados 

do século XX, quando a indústria cultural se fez onipresente entre nós, sem que houvesse efetiva 

mediação dos livros e materiais de leitura, uma vez que esta nunca chegou a alcançar largas 

faixas da população, se restringindo a pequenos e localizados grupos sociais (BRASIL, 2010). 

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-

Livro, em sua quarta edição, no ano de 2016, que tem como objetivo avaliar o perfil do leitor 

brasileiro, foi possível constatar que: o brasileiro vê a biblioteca como um espaço de estudo e 

pesquisa. Contudo, cerca de 66% da população não frequenta bibliotecas. Ainda, a mesma 

pesquisa mostrou que o brasileiro lê, em média, 1,24 livro por trimestre, ou seja, 4,96 livros 

lidos ao ano.  

Neste contexto, as bibliotecas modernas têm um papel cultural muito importante, uma 

vez que tem o compromisso de oferecer uma dinâmica que corresponda às necessidades da 
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população na busca de experiências positivas de leitura com múltiplas plataformas de 

possibilidades, viabilizando ainda a participação social da comunidade através de um 

equipamento cultural essencial à população. 

 

2.7 O perfil das bibliotecas contemporâneas 

  

As bibliotecas contemporâneas, especialmente as públicas, necessitam repensar os seus 

espaços, devido aos desafios do século XXI e suas comunidades. 

Nesse sentido, é evidente, que as necessidades da sociedade já não são as mesmas da 

época em que houve o surgimento das bibliotecas, exigindo assim, uma contínua atualização 

do seu conceito. Dessa forma, tanto as suas funções básicas quanto aquelas que surgem em 

virtude das transformações da sociedade contemporânea devem ser supridas, proporcionando 

uma maior integração e preservação dos valores da comunidade local. 

De acordo com a publicação Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas, 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), no ano de 2017, as mudanças 

contemporâneas cobram dessas bibliotecas a prestação de serviços para além de guarda e 

preservação de documentos, até mesmo os digitais. Dessa forma, espera-se que estas consigam 

proporcionar serviços que sejam mais que necessários aos usuários, que sejam imprescindíveis. 

É nesse contexto de mudanças tecnológicas, que os serviços oferecidos devem mudar. É, de 

fato, necessária uma adaptação. Cabe a essas bibliotecas começar a recorrer aos recursos para 

fazerem-se necessárias aos seus usuários. Se não se tornarem um organismo vivo, certamente 

fecharão suas portas (RIBEIRO; FERREIRA, 2016). 

Com a finalidade de conhecer a realidade da biblioteca pública no Brasil, facilitando a 

análise sobre a qualidade das mesmas, bem como a proposição de melhorias, foi realizada por 

Ribeiro (2013) uma pesquisa a nível nacional, onde foi possível constatar, de maneira geral, 

que a situação destes espaços é insatisfatória: 

 

[...] a maior parte dos usuários não tem acesso gratuito à Internet; a oferta de serviços 

às pessoas com necessidades especiais é baixa; muitas bibliotecas ainda não têm 

serviço de extensão; a maior parte não possui telefone ou fax, o número de cadeiras e 

mesas é inadequado tanto as destinadas aos usuários, quanto também aos funcionários. 

Além disso, o espaço físico das bibliotecas públicas é insuficiente, o prédio é muitas 

vezes impróprio, inacessível aos idosos e pessoas com necessidades especiais, faltam 

equipamentos (tv, aparelhos de som etc.), muitas sobrevivem de doações e algumas 

não dispõem nem dos escassos recursos financeiros do orçamento municipal [...] 

(RIBEIRO, 2013, p.67). 

 

Nesse contexto, o Ministério da Cultura através do Programa Mais Cultura e Programa 
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Livro Aberto tem mobilizado ações no sentido de promover a construção, implantação e 

modernização de bibliotecas públicas no país. Esses programas reconhecem a cultura como 

uma necessidade básica, direito de todos e capaz de promover a melhoria da qualidade vida por 

meio da diversidade cultural e oferta de bens e serviços nesse campo. Freitas e Silva (2014) 

relatam que, entre as linhas de ação destes Programas, está o:  

 

[...] Biblioteca Mais Cultura – que pretende transformar as bibliotecas em centros 

culturais dinâmicos e interativos, que articulem adequadamente a dimensão escrita da 

cultura com as outras dimensões tradicionais, populares, com as diversidades 

regionais e as linguagens contemporâneas. Neste Programa é apresentada a meta do 

governo federal de zerar os municípios sem bibliotecas públicas no Brasil e de 

modernizar as já existentes, apoiando também as iniciativas desenvolvidas pela 

sociedade (FREITAS; SILVA, 2014, p.136). 

 

Dessa forma, percebe-se que a biblioteca ocupa um papel importante na sociedade atual, 

principalmente como provedora de informação capaz de gerar conhecimento num espaço que é 

gratuito, além de promover serviços que estimulem o uso dessa informação, motivando também 

o gosto pela leitura. Sabe-se que a dificuldade de acesso à informação ou falta da mesma é fator 

excludente na vida das pessoas. O seu alcance forma cidadãos mais conscientes, oferece 

maiores oportunidades e representa um avanço na qualidade de vida das pessoas. 

Segundo Freitas e Silva (2014), recomenda-se que o prédio da biblioteca esteja bem 

localizado, com instalações confortáveis para leitura estudo, tecnologias adequadas e o horário 

de funcionamento conveniente aos usuários. Entretanto, no Brasil, quase todas as bibliotecas 

públicas só funcionam durante o dia e não abrem aos finais de semana. Elas cumprem o horário 

de repartição pública e não aquele desejado pelo leitor.  

O horário reduzido impede que muitos trabalhadores utilizem a biblioteca no horário 

noturno, por exemplo, após a jornada de trabalho. A biblioteca também perde prestígio e apoio 

da comunidade quando fecha aos finais de semana. Nestes dias, a família geralmente encontra-

se reunida, o estudante e o trabalhador estão em casa e poderiam aproveitar as atividades 

culturais desenvolvidas no âmbito da biblioteca, como por exemplo, oficinas literárias, 

exposições, vídeos, fóruns, conferências, cursos de capacitação entre outros (FREITAS; SILVA, 

2014). 

De acordo o manifesto da UNESCO (1994), as bibliotecas públicas têm a missão de 

“facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática’’. Na era 

digital é difícil pensar nos diferentes sistemas de informação sem levar em consideração a 

habilidade no uso do computador ou ainda das mídias digitais. A biblioteca contemporânea do 

século XXI deve estar preparada para atender também as necessidades desses usuários, ou seja, 
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a mesma não será totalmente impressa e nem mesmo totalmente digital, deverá atender de 

maneira democrática e igualitária o seu público.  

Levando-se em consideração que as bibliotecas fazem parte do contexto da cidade e por 

estarem inseridas neste meio, é importante compreender quais processos estão envolvidos no 

planejamento de locais públicos, especialmente no que diz respeito a formação de cidades 

inteligentes. Sendo assim: 

 

[...] são apresentadas as bibliotecas, como equipamentos culturais que fornecem o 

acesso à informação e contam com um espaço propício para discussões, debates e 

reflexões acerca de importantes questões, principalmente em relação às concernentes 

ao planejamento e desenvolvimento das cidades (PALETTA; VASCONCELOS; 

GONÇALVES, 2015, p.02). 

 

Para implantação de cidades inteligentes, vários aspectos devem ser levados em 

consideração, tais como: análise do cenário em pauta, participação da sociedade, criação de 

instituições e equipamentos capazes de fornecer educação, informação, pesquisa e treinamento 

especializado. A partir dessa lógica pode-se afirmar que, as bibliotecas ocupam papel de 

destaque no debate para a construção de cidades inteligentes, uma vez que abre espaço para o 

encontro entre as pessoas, favorece a criatividade, propicia o contato com informações e 

pesquisas relacionados à inovação e tecnologias. (PALETTA; VASCONCELOS; 

GONÇALVES, 2015) 

É importante destacar ainda que cidades inteligentes são planejadas de forma a priorizar 

os cidadãos que ali vivem proporcionando qualidade física dos espaços urbanos. Uma cidade é 

viva quando atividades sociais e de lazer ocorrem de forma conjunta. De acordo com Gehl as 

cidades, “[...] devem ter um espaço público cuidadosamente projetado para sustentar os 

processos que reforçam a vida urbana. Uma condição básica é que a vida na cidade seja 

potencialmente um processo de autorreforço’’ (GEHL, 2013, p.64).  

Ainda de acordo com Gehl (2013, p.143/147): 

 

[...] a duração e extensão das permanências são cruciais para a vida urbana. Criar 

cidades socialmente viáveis para todos implica criar opções de permanência para 

todas as idades [...]. As pessoas ficam se um lugar for bonito, significativo e agradável. 

Uma boa cidade tem muitas semelhanças com uma boa festa: os convidados ficam. 
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3 METODOLOGIA 

 
A seguir serão apresentados os métodos utilizados para realizar a pesquisa, a qual teve 

como instrumento a coleta de dados junto ao local, a fim de levantar informações sobre a 

Biblioteca Pública existente na cidade de Erechim, objeto da investigação. Realizou-se também, 

ampla pesquisa bibliográfica a respeito do tema, as Bibliotecas, em especial Biblioteca Parque. 

Os aspectos analisados estão relacionados à conceituação do tema, contexto histórico 

das bibliotecas, o seu surgimento, análise das bibliotecas no Brasil e na cidade de Erechim, qual 

o papel assumido pelas bibliotecas perante a sociedade, o surgimento das Bibliotecas Parque 

bem como análise do perfil das Bibliotecas Públicas na contemporaneidade. Para tanto, dentre 

os principais autores que contribuíram com o trabalho foram: Gehl (2013), Milanesi (1983), 

Mascaró (2015), Lerner (2011), entre outros. 

Por meio da análise e exploração das transformações históricas ocorridas na cidade foi 

possível compreender quais são seus eixos estruturadores. Identificação do local de intervenção 

do Projeto Arquitetônico para Biblioteca Parque, condicionantes ambientais, mobilidade 

urbana, análise das dinâmicas do espaço urbano, ensino e educação e equipamentos culturais 

existentes na cidade, foram as análises realizadas e organizadas através do relatório de pesquisa, 

componente do estudo monográfico que se pretende construir. 

A pesquisa realizada, classifica-se como exploratória e foi realizada a partir de uma  

investigação da literatura relacionada ao tema. Ainda, está fundamentada em livros, sites e 

artigos com a finalidade de complementar a ideia central abordada, de acordo com os tópicos 

abaixo relacionados (Figura 8). 
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Figura 8 - Diagrama esquemático do delineamento do ITFG 

 

                   Fonte: Autora (2019).  
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4 CIDADE DE ERECHIM – CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Erechim localiza-se no norte do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 9), na região do 

Alto Uruguai, município de médio porte, possui uma área de 431 km² e 105.059 habitantes, de 

acordo com dados do IBGE 2018. 

Erechim é reconhecida como polo da região do Alto Uruguai gaúcho e considerada a 

segunda cidade mais populosa do norte do estado. De acordo com o Índice de Desenvolvimento 

Socioeconômico (IDESE) é a segunda cidade mais desenvolvida do Rio Grande do Sul entre 

os municípios com mais de cem mil habitantes, liderando no segmento de educação. Concentra 

serviços essenciais de infraestrutura, educação, comércio e saúde, sendo considerada referência 

para as cidades de menor porte da região que aqui buscam suprir suas carências.  

Erechim é considerada, também, um dos principais polos de desenvolvimento industrial 

do norte do Estado do RS, a atividade é a grande geradora de empregos representando 35,53% 

da atividade econômica do município. Em segundo lugar vem a prestação de serviços com 

38,30% e em terceiro o comércio, com 22,32% da economia municipal. O setor primário figura 

em último lugar como gerador de receita e representa grande diversidade de sua produção, 

caracterizada pelos minifúndios que fornecem matéria prima para a agroindústria regional 

(SINDILOJAS, 2006). 

 

               Figura 9 - localização geográfica de Erechim. 

 
                 Fonte: Kozenieski (2013) 
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          Figura 10 - Área Urbana do Município de Erechim – Delimitação dos Bairros 

 
            Fonte: Base de Dados: Software Qgiz – Prefeitura Municipal de Erechim, 2019 

 

O projeto do traçado urbano da cidade foi proposto pelo Engenheiro Torres Gonçalves, 

no ano de 1914. O plano tem como base uma malha viária em formato de grelha sobre a qual, 

a partir da praça central, partem quatro vias diagonais. O projeto proposto por Torres Gonçalves 

teve forte influência dos ideais positivistas, ''visivelmente influenciado pelos conceitos de 

racionalidade e ordem, adotados a partir do urbanismo barroco, a exemplo da reforma urbana, 

efetuada por Haussmann em Paris, e do plano de Aarão Reis, para a cidade de Belo Horizonte.'' 

(FUNFGELT, 2004, p.17). 

A malha xadrez foi projetada a partir de uma avenida central, no sentido norte-sul, com 

uma largura de quarenta metros, de onde partem ruas perpendiculares e paralelas. 
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Figura 11 - Projeto da Sede da Colônia de Erechim projetado por Carlos Torres 

Gonçalves, no ano 1914 

 
            Fonte: Modificado pela Autora (2019) de Funfgelt, (2004) 

   

A Praça da Bandeira é considerada o centro político, administrativo e religioso da 

cidade, de onde irradiam as avenidas diagonais. A mesma corta a Avenida principal no sentido 

norte-sul, dividindo em duas, ao norte Avenida Maurício Cardoso, e ao Sul a Avenida Sete de 

Setembro. Assim, as vias diagonais receberam a classificação de avenidas e as demais vias 

foram classificadas como ruas. 

A Avenida Sete de Setembro é uma via de destaque na Cidade, constituindo elemento 

estruturador do território urbano do Município e um dos principais acessos aos visitantes que 

chegam de outras localidades. Nela estão concentrados muitos usos, tais como comércio, 

serviços, residencial, educacional e saúde. Os edifícios em altura costumam abrigar lojas nos 

pavimentos térreos e moradias nos andares superiores. 

Ainda que a Avenida desempenhe papel de destaque por suas atividades junto à 

população, a mesma possui uma deficiência de espaços de cultura e lazer com equipamentos 

urbanos. 

Aos domingos, o fluxo de automóveis da Avenida é interrompido pois a área da via junto 

à Praça Jaime Lago que corta a Sete de Setembro, é utilizada pela população para andar de 

bicicleta, patins, caminhada, mateada entre outras atividades. 
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A implantação da Biblioteca Parque junto a Avenida Dom João Hoffmann, daria a este 

local, que é pouco utilizado, uma nova função, um novo uso, podendo também ser fechada aos 

domingos, contando ainda com toda a infraestrutura que estaria disponibilizada junto ao Parque. 

Dessa forma, o fluxo da Avenida Sete não precisaria ser interrompido e a população teria um 

local mais apropriado para as atividades de lazer. 

  

4.1 Dinâmica urbana 

 

De acordo com estudo realizado através do Projeto de Extensão Erechim para quem 

quiser ver, discutir e intervir: democratizando o acesso às informações socioambientais da 

cidade, a 

 

[...] distribuição espacial da renda mostra a aproximação entre pares. Cada um no seu 

lugar, pessoas com maior renda próximas de pessoas com maior renda e pessoas de 

baixa renda próximas de pessoas de baixa renda. A produção do espaço urbano “força” 

essa organização. Há um padrão de organização do espaço urbano que preza pela 

diferenciação, dita princípios que estruturam a vida pública e indica como os grupos 

sociais devem relacionar-se no espaço urbano.'' (KOZENIESKI, 2018, p.16).  

 

Essa afirmação está evidenciada ao analisar a figura 12, conforme segue. 

 

Figura 12 - Erechim Faixas de Renda 2010 

 
Fonte: KozenieskI (2018, p.20) 
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 O acesso à cidade é direito de todos, contudo, percebe-se que a valorização de certas 

áreas acaba influenciando na localização de grupos sociais divididos em função do poder 

aquisitivo, ocasionando por muitas vezes a segregação de classes. Sabe-se que a localização 

dos mecanismos de infraestrutura é controlada a partir de políticas públicas do Estado, que por 

sua vez deveria oferecer estes equipamentos de forma justa e igualitária através do acesso à 

dignidade da vida urbana e à cidadania. 

Conforme mapa de “Densidade demográfica” as regiões mais povoadas da cidade se 

localizam no bairro Centro, São Cristóvão, ao nordeste e leste da cidade nos bairros Florestinha 

e Parque Lívia, ao sudeste no bairro Industrial e ao sul nos bairros Cristo Rei e Progresso. No 

Centro, onde existe uma concentração significativa de edifícios residenciais, ocorre grande 

ocupação do solo, em função da tipologia da habitação multifamiliar existente. 

 

Figura 13 - Erechim Densidade Demográfica 2010 

 
Fonte: Kozenieski (2018, p.19). 

 

A partir dessas informações, foi possível traçar raios de distância que identificam a 

relação de proximidade entre essas áreas mais adensadas e a área de intervenção para o projeto 

arquitetônico da Biblioteca Parque.  
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Figura 14 - Mapa Cidade de Erechim – delimitação dos bairros / Relação de proximidade 

entre as áreas mais adensadas com a Área de Implantação do Projeto. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

4.2 Educação  

 

A educação desempenha importante papel no Município de Erechim, bem como em 

toda a região do Alto Uruguai. Em termos educacionais, pode-se observar que há um número 

significativo de instituições de ensino atuando no município e muitos estudantes da região 

buscam na cidade sua formação técnica e profissional. Além da educação básica municipal e 

estadual, conta com ensino privado e com instituições de Ensino Superior e Técnico. Dentre as 

instituições públicas de ensino superior, pode-se citar a Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRS), e a Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS). 

No ensino superior, destacam-se a URI-Campus de Erechim e a FAE – Faculdade 

Anglicana de Erechim. No ensino fundamental e médio particular, cita-se a Escola Básica da 

URI-Campus de Erechim, o Instituto Anglicano Barão do Rio Branco, o Centro Educacional 

São José, a Escola Marista de Ensino Fundamental Nossa Senhora Medianeira e a Escola 

Adventista de Erechim, entre outras. 
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A Rede Municipal de Educação é composta por 15 escolas, sendo 7 com ensino 

fundamental, 8 com atendimento específico de Educação Infantil, 1 Centro de Educação de 

Jovens e Adultos e 1 Escola de Belas Artes. Conforme informações da Secretaria Municipal de 

Educação, atualmente 06 escolas da Educação infantil e todas as escolas do Ensino fundamental 

prestam atendimento à educação inclusiva, totalizando 213 crianças nesta modalidade. São 

atendidas crianças com deficiências (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), com 

transtorno do espectro autista e crianças com altas habilidades (superdotados). 

A escola de Belas Artes Oswaldo Engel, está localizada na área central da cidade e 

atende aproximadamente 800 estudantes a partir de 5 anos, sem limite de idade e de todas as 

classes sociais. Na Belas Artes, são oferecidos cursos para a população de Erechim e de toda a 

região nas áreas ligadas à arte: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

As escolas públicas e particulares estão localizadas, em sua grande maioria na região 

central da cidade, tais como: Professor João Germano Imlau, Santo Agostinho, São João Batista 

de La Salle, José Bonifácio, Professor Mantovani, Haidée Tedesco Reali, Érico Veríssimo entre 

outras. 

 

Figura 15 - Mapeamento das Escolas da Cidade de Erechim 

 
Fonte: Autora (2019). Base de Dados: Software Qgiz – Prefeitura Municipal de Erechim, 2019 
 

4.3 Equipamentos culturais 

 

Dentre os espaços atualmente existentes para a realização de ações culturais no 

Município de Erechim, podemos destacar o Centro Cultural 25 de Julho, Escola de Belas Artes 

Oswaldo Engel, o Parque Natural Municipal Longines Malinowski, Biblioteca Pública e o 
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Castelinho. Fundado em 1983, o Centro Cultural 25 de Julho é considerado a melhor casa de 

espetáculos do interior do Estado, com capacidade de 465 lugares. 

O ''Mato da Comissão'', como é conhecido o parque Longines Malinowski, conta com 

uma área de 24 hectares caracterizando-se por apresentar fragmentos de Mata com Araucária, 

vegetação típica da região do Alto Uruguai. Localiza-se no perímetro urbano. 

De acordo com o sítio eletrônico da Prefeitura de Erechim, o castelinho é o prédio em 

madeira mais antigo da cidade, foi construído entre 1912 e 1915 e serviu para abrigar a 

Comissão de Terras do Estado do Rio Grande do Sul, que foi o órgão que projetou e demarcou 

as ruas e avenidas, lotes urbanos e rurais da cidade. É símbolo vivo da colonização, que traduz 

o esforço, o trabalho e o progresso dos colonizadores. A obra foi inaugurada em 20 de abril de 

1916 e ocupa uma área equivalente a 603,91 m². Está tombado como Patrimônio Público pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar de passar por recente reforma, ainda 

encontra-se sem uso e fechado para visitas. 

Conforme citado anteriormente, na única escola de artes de Erechim, Oswaldo Engel, a 

estrutura física das instalações não comportam mais o grande fluxo de estudantes e atividades 

ali desenvolvidas. As reformas até então realizadas foram paliativas e não existe mais espaço 

para ampliação da escola. Por este motivo, a Câmara de vereadores de Erechim já solicitou ao 

Governo Municipal providências e estudo de viabilidade para permutar o prédio por um terreno 

onde seja possível fazer uma nova construção (BOM DIA, 2017). 

  

4.4 Mobilidade urbana 

 

 De acordo com Diagnóstico do Sistema de Transporte coletivo de Erechim, realizado 

no ano de 2016, fazem parte do sistema 208 linhas, sendo que algumas operam somente em 

dias úteis, outras somente nos finais de semana e outras possuem horários ao longo de toda a 

semana. O sistema apresenta uma sobreposição muito grande de linhas com itinerários muito 

parecidos. Isto prejudica a compreensão dos usuários e dificulta o estímulo ao uso do transporte 

coletivo. Nos últimos anos ocorreu uma expansão no município, com a construção de novos 

loteamentos e criação de novos bairros. Dessa forma, muitos bairros mais periféricos possuem 

um atendimento de sistema de ônibus muito precário e em alguns bairros o serviço é inexistente. 

Existem linhas que apresentam somente uma viagem por dia. (PME, 2016) 

A concentração maior tanto de embarques como de desembarques é sempre grande no 

terminal central em todos os períodos do dia. Existe um único terminal físico, localizado na 
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região central, de onde chegam e partem as linhas que operam em toda a cidade, conforme mapa 

demonstrado abaixo: 

 

          Figura 16 - Terminal Central de transporte coletivo. 

 
           Fonte: Erechim (2016) 

 

 

             Figura 17 - Área de cobertura das linhas de transporte coletivo 

 
                           Fonte: Erechim (2016) 

 

Erechim é uma cidade de porte médio, e possui um grande número de veículos 

circulando diariamente. Dessa forma, o ônibus é a única modalidade de transporte coletivo 

utilizada por cerca de 23.000 pessoas. 

A Lei 12.587/12, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem como 
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objetivo “contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições 

que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de 

desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema 

Nacional de Mobilidade Urbana”.  

Propor novas formas de locomoção, bem como a estrutura mínima necessária para que 

isso aconteça, é fator essencial para que as pessoas se apropriem de outros meios de locomoção, 

como por exemplo, as bicicletas. Priorizar os pedestres e bicicletas ao invés dos carros 

acarretaria mudanças consideráveis no setor de transportes públicos e como consequência 

teríamos uma cidade que preza por políticas de sustentabilidade.  

É importante destacar que embora o ônibus seja a única forma oferecida à população 

para a locomoção, este meio de transporte não tem seu itinerário passando pela Avenida Dom 

João Hoffmann, onde está localizado o terreno de intervenção. É importante sugerir um novo 

estudo para área em questão, visando melhorar este serviço, para que a população de outros 

bairros possa chegar até o local, atendendo dessa maneira, aos preceitos de política de 

mobilidade urbana e um dos principais objetivos da Biblioteca Parque, que é a democratização 

do espaço urbano. 

 

4.5 Localização do terreno  

 

O terreno escolhido para implantação da proposta possui uma área de 35.525,80m², 

encontra-se localizado na esquina formada pela Avenida Sete de Setembro e Avenida Dom João 

Hoffmann, entre a Universidade Regional Integrada e o Seminário Nossa Senhora de Fátima, 

local este onde a comunidade costuma utilizar nos finais de semana para caminhar, levar as 

crianças para brincar, andar de bicicleta, tomar chimarrão etc. 
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Figura 18 - Área de Implantação do Projeto Biblioteca Parque 

 
Fonte: Autora (2019). Base de Dados: google maps (2019). 

 

Figura 19 - Área de Implantação do Projeto Biblioteca Parque 

    
Fonte: Uricer (2019). 
 

Trata-se de um vazio urbano, com uma grande diversidade de espécies de plantas com 

diferentes alturas e folhagens, tais como a araucária, o ipê entre outras. O local apresenta a 

paisagem ideal para a implantação de um parque, de modo que o mesmo apresenta condições 

favoráveis para tal, seja pela localização, existência de vegetação, relação com o entorno, 

topografia, paisagem, visuais e acessos. 
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Figura 20 - Vista do Terreno – Biblioteca Parque 

 
             Fonte: Autora (2019). 

 

O projeto da Avenida Dom João Hoffmann teve origem a partir da Lei nº 4.101 de 27 

de dezembro de 2006, onde o Município de Erechim através da doação da área onde hoje a 

Avenida está localizada, assumiu os encargos para a realização de toda a infraestrutura 

necessária à sua construção, compreendendo, também, a pavimentação, a rede de iluminação, 

as redes de água e esgoto e a construção dos passeios e cercas. Assim, de acordo com o artigo 

2º da lei acima citada: “Art. 2º - A doação da área descrita no artigo primeiro está condicionada 

à implantação de uma Avenida, com o fim precípuo de evitar a excessiva concentração de 

veículos na Av. Sete de Setembro [...]” (ERECHIM, 2006). 

É possível perceber, que mais uma vez, acabamos construindo cidades para os carros e 

esquecemos que os principais agentes transformadores são as pessoas. Assim, para que 

mudanças sejam possíveis precisamos nos conscientizar de que, em primeiro lugar é preciso 

pensar nas pessoas. De acordo com Jan Ghel, existem vários fatores que podem contribuir para 

tornar as cidades em ambientes melhores. Pensar na qualidade dos espaços de uma cidade é 

fundamental, e se antes a qualidade de um espaço não tinha função no seu uso, nos novos 

tempos passa a ser primordial. 

A Avenida Dom João Hoffmann, é um dos maiores investimentos em pavimentação 

realizados pelo município nos últimos anos, sendo que a mesma foi inaugurada no ano de 2010.  
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O fato é que passados 9 anos da sua conclusão, a via é pouco utilizada pela população 

erechinense. 

 

Segundo o relato de moradores próximos a Avenida, o local apresenta-se, atualmente, 

com pouca iluminação e devido a esta realidade ultimamente têm ocorrido assaltos, o 

que acaba gerando um clima de insegurança para quem passa pela via. A comunidade 

local solicitou, junto ao Poder Legislativo do Município, a intensificação do 

patrulhamento policial devido ao grande número de assaltos e crimes ocorridos entre 

as 22 e 23 horas (CÂMARA DE VEREADORES DE ERECHIM, 2016). 

 

Dessa forma, a escolha do terreno se justifica em função do mesmo representar um 

grande vazio urbano localizado em uma área central de nossa cidade, estar voltado para uma 

Rua que apesar de ter recebido um grande investimento e tenha como propósito estabelecer a 

conexão entre o centro e o bairro São Cristóvão, é pouco utilizada pela população e sem contar 

com a questão da insegurança, uma vez que a população evita utilizar esse trajeto em horários 

menos movimentados.  

Sabe-se que segurança é fator de grande importância para a manutenção de uma Cidade. 

Reforçando a vida em locais públicos, teremos como consequência mais segurança; áreas 

urbanas com diversidade de funções proporcionam mais atividades dentro e perto das 

edificações. Caminhar com segurança nos espaços da cidade, as torna cada vez mais funcionais 

e convidativas. 

No livro Cidade Para Pessoas, Jan Gehl destaca que: 

 

Se reforçarmos a vida na cidade de modo que mais pessoas caminhem e passem um 

tempo nos espaços comuns, em quase todas as situações, haverá um aumento da 

segurança, tanto da real quanto da percebida. A presença de “outros” indica que um 

lugar é considerado bom e seguro. Há “olhos nas ruas” e frequentemente, também 

“olhos sobre as ruas”, porque seguir e acompanhar o que acontece nas ruas acabou se 

tornando algo significativo e interessante para usuários dos edifícios do entorno. 

Quando as pessoas fazem suas rondas diárias no espaço urbano, tanto o espaço quanto 

as pessoas que o utilizam tornam-se mais significativas e assim, mais importantes para 

serem vistas e observadas. Uma Cidade viva se torna uma cidade valorizada e, assim, 

uma cidade também mais segura. (GEHL, 2013, p.99). 

 

No que diz respeito à segurança, Ghel (2013) afirma ainda, que todos os grupos sociais 

devem frequentar os mesmos espaços para praticar seus afazeres cotidianos. A desigualdade 

social é fator determinante para os altos índices de criminalidade, e o reflexo disso são 

construções com muros altos, arames farpados e grades que transformam as casas em ilhas 

isoladas, impossibilitando os “olhos da rua”, tornando as calçadas desertas e como consequência 

gerando insegurança. 
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Com relação aos vazios urbanos, os mesmos são caracterizados como espaços não 

construídos e não qualificados como áreas livres no interior do perímetro urbano da cidade. Estes 

lotes representam uma ameaça à vida urbana por gerar insegurança e desperdício de 

investimentos urbanos como já foi evidenciado anteriormente. No ano de 2013, o projeto de 

extensão realizado pela Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus de Erechim, “Erechim 

para quem quiser ver, discutir e intervir”, realizou um levantamento de campo com a finalidade 

de identificar os vazios urbanos existentes na área central de Erechim. A partir do estudo, foram 

levantados 144 lotes (pontos vermelhos no mapa), caracterizados como desocupados ou 

subutilizados nessa área.  

 

                                           Figura 21 - Vazios urbanos encontrados 

 
                        Fonte: Projeto de Extensão Erechim para quem quiser ver, discutir e intervir 

 

 A partir da imagem acima, verifica-se que é considerável a quantidade de imóveis que 

não apresentam uso na área central do Município. Dessa forma, o projeto de Biblioteca Parque 

foi pensado inclusive, para oferecer uma destinação de uso em um local com grande potencial, 

onde a comunidade de Erechim poderá ter acesso a serviços, conhecimento, informação, cultura 

e lazer. 
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4.6 Legislação urbana 

 

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental Sustentável do 

Município de Erechim, atualizado em dezembro de 2016, o terreno em que será implantado o 

projeto da Biblioteca Parque está inserido na Unidade Territorial de Planejamento – UTP 7, com 

frente para o Eixo de Comércio e Serviços – Eixo 10. 

Segundo o Plano Diretor (2016), Eixos de Comércio e Serviços são as vias com 

predominância de atividades comerciais e de serviços gerais. No que se refere a aplicação das 

normas relativas ao regime urbanístico, a delimitação nos Eixos de Comércio e Serviços 

compreende o logradouro citado até seu lado oposto, atingindo, além das testadas ao longo do 

Eixo, todo imóvel que tenha qualquer confluência com as delimitações, abrangendo, inclusive, 

os imóveis das esquinas que se localizem nos finais dos Eixos. 

No ano de 2017, a partir da resolução dada pela lei nº 6.398/2017, os eixos receberam 

uma nova definição conforme tabela abaixo: 

 

       Figura 22 - Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável de Erechim 

 
             Fonte: Lei 6.398/2017: Dispõe sobre o desenvolvimento urbano, sobre zoneamento do uso do solo 

urbano. Disponível em: < https://www.pmerechim.rs.gov.br/> 

 

É possível perceber que atividades relacionadas à Educação e Cultura, nas quais a 

proposta para Biblioteca Parque se enquadra, são permitidas no local. O Regime Urbanístico 

está definido conforme tabela abaixo: 

https://www.pmerechim.rs.gov.br/
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Quadro 2 - Regime Urbanístico – EIXO 10 

ÍNDICE DE 

APROVEITAMENTO 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

ALTURA DA 

EDIFICAÇÃO 

RECUO DE 

FRENTE 

ESTACIONAMENTO 

VEÍCULOS 

Habitação: 3.50 

Comércio e Serviços: 

3.50 

Indústria  e Depósitos: 

1.00 

Subsolo: 100% 

Demais 

Pavimentos: 

80% 

15 pavimentos, 

limitado a 

48,00m de altura 

Isento de Recuo 

de frente 

Subsolo ou qualquer 

pavimento observada a 

Taxa de Ocupação 

vigorante 

RECUOS FUNDOS E 

LATERAIS 

a) Recuo lateral: Base – paredes com aberturas: nunca inferior a 2,50m.  

Base – paredes sem aberturas: não há recuos.  

Torre – paredes com aberturas: H/15 + 1,40m e nunca inferior a 2,00m.  

Torre – parede sem aberturas: H/23 + 1,10m e nunca inferior a 2,00m.  

        b) Recuo de fundos – H/20 + 2,50m e nunca inferior a 1/10 da profundidade do lote. 

VAGAS PARA 

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

ATIVIDADE NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS 

Estabelecimento de Ensino 1º e 2º 

Graus, Especiais e 

Profissionalizantes: 

a) Área destinada à administração: 1 vaga/75m² 

ou fração de área construída. 

b) canaleta para embarque e desembarque de 

ônibus escolares com largura mínima = 3,00m.  

c) vagas para bicicleta/bicicletário. 

 Observação : Deverá possuir pelo menos uma vaga de 40,00m² 

Fonte: Plano Diretor Municipal, 2016. Disponível em: < https://www.pmerechim.rs.gov.br/> 

 

4.7 A área de intervenção 

  

  A Biblioteca Parque, com projeto desenvolvido para implantação na área central da 

cidade de Erechim, está localizada em uma região na qual o entorno imediato é formado pelos 

bairros Progresso, São Cristóvão, Bela Vista e Fátima. Ali predominam edifícios em altura, 

podendo chegar a 15 pavimentos, conforme prevê as diretrizes urbanísticas do Plano Diretor 

para o local, porém nos bairros próximos predominam gabaritos médios sendo a grande maioria 

de um pavimento.  

https://www.pmerechim.rs.gov.br/
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Figura 23 - Gabarito de Alturas – Edificações existentes no entorno. 

Fonte: Autora (2019). Base de dados: Cadastro Imobiliário – Prefeitura Municipal de Erechim, 2019. 
 

Além do Seminário Nossa Senhora de Fátima, a região tem como ponto de referência a 

Universidade Regional Integrada, a qual valoriza muito o local, o Master Sonda Shopping, 

Clínica Silveira - Referência em Toxoplasmose no Brasil, Rodoviárias Intermunicipal e 

Interestadual, Estádio Colosso da Lagoa, o URICEPP - Centro de Estágios e Práticas 

Profissionais da URI Erechim e a Cooperativa médica do Rio Grande do Sul (Unimed), onde 

estão concentrados serviços de Laboratório de Análises Clínicas, farmácias, Hospital Unimed, 

Centro de Diagnóstico por Imagem, Clínica de Fisioterapia, Serviço de Saúde Ocupacional e 

de Medicina Preventiva. Isso faz com que uma grande quantidade de pessoas passe por estes 

locais e nesta região diariamente. 

O entorno é caracterizado pela predominância de edifícios residenciais, com atividades 

de comércio no térreo, tais como: farmácias, floriculturas, bares, restaurantes, lojas, bancos, 

centros comerciais, entre outros. Percebe-se, que a Avenida Sete de Setembro, desempenha um 

importante papel na centralidade do município, já que é capaz de ofertar diversas atividades ou 

ainda distribuir as mesmas para as ruas adjacentes.  
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O terreno possui diversos fatores que foram levados em consideração, destacando-se 

principalmente, as questões ambientais, já que no local é possível encontrar uma sanga, 

nascente e variadas espécies de vegetação. São 19 metros de desnível, sendo que o ponto mais 

alto é a cota de nível 766 e a mais baixa é 747.  

 

Figura 24 - Levantamento Topográfico da Área de Intervenção 

 
               Fonte: Autora (2019). Base de dados: Prefeitura Municipal de Erechim, 2019. 

 

Erechim caracteriza-se por um clima subtropical com quatro estações bem definidas, 

onde a temperatura média anual é de 18,5 °C. Os meses mais quentes, janeiro e fevereiro, tem 

temperatura média de 23 °C, e os meses mais frios, junho e julho, de 13 °C. Ocorrem chuvas 

irregulares, sendo que a precipitação pluviométrica pode chegar a 1777,8 milímetros por ano. 

De maneira geral, a vegetação é diversificada, havendo uma mistura entre a Mata das Araucárias 

e pradarias. A direção do vento é Sul, principalmente no inverno. O edifício da Biblioteca 

Parque estará inserido em uma área de vegetação densa, o que representa fator positivo de 

microclima e possibilidade de aproveitamento de iluminação natural e fornecimento de 

sombras. 
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Figura 25 - Condicionantes Ambientais 

 
        Fonte: Autora (2019). Base de Dados: Prefeitura Municipal de Erechim, 2019 

 

Propor áreas verdes para as cidades, bem como sua adequada distribuição, contribui 

para melhorar a sensação térmica através da criação de microclimas, fornecimento de sombra 

nos dias quentes de verão, purificação do ar, sustentabilidade, manutenção da biodiversidade e 

locais propícios para atividades recreativas e de contemplação. 

De acordo com Mascaró e Mascaró (2015), a presença de vegetação urbana pode criar 

planos que organizem e dominem o espaço urbano, formando uma cobertura vegetal 

aconchegante para aqueles que passam por de baixo de suas copas. “Os agrupamentos arbóreos 

maciços podem ter várias funções: barreiras ambientais, definidores do espaço ou 

acontecimento espacial (funções ornamentais) em um grande espaço aberto, como um parque, 

por exemplo” (MASCARÓ; MASCARÓ, 2015, p.23).  

 Ainda conforme Mascaró e Mascaró (2015), esses maciços podem gerar uma 

composição heterogênea, denominados Maciços Heterogêneos, característicos na área de 

intervenção do Projeto da Biblioteca Parque, em função da grande diversidade de vegetação 

existente: 

 

[...] os diversos formatos de copa e suas alturas distintas podem provocar o efeito de 

barreira de vento quando desejado, direcionando-o para cima e produzindo o efeito de 

esteira após a barreira [...] pela diversidade de espécies vegetais que podem formar 

parte dele, há várias possibilidades de sombreamento do espaço urbano (MASCARÓ; 

MASCARÓ, 2015, p.27). 

 

O sombreamento é uma das funções mais importantes que a arborização pode 

desempenhar no ambiente urbano, amenizando a sensação térmica das estações quentes no 

clima subtropical ou ainda para realizar atividades de contemplação e repouso. O 

sombreamento pode representar um grande efeito sobre o controle da iluminância natural no 
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recinto urbano. A vegetação distribuída em vários níveis funciona como uma espécie de filtro 

solar, representando uma ótima solução para sombrear espaços públicos na estação quente. 

 A vegetação ainda desempenha função importante na ventilação dos espaços 

arquitetônicos, pois melhora a sensação térmica de seus usuários e é responsável pela renovação 

do ar garantindo a qualidade necessária à respiração. Pode-se destacar também: a função 

acústica, controle da umidade do ar e controle da poluição atmosférica. 

Outro aspecto relevante, segundo Mascaró e Mascaró (2015, p.66) é o fato de que:  

 

[...] a potencialidade da vegetação de estimular os sentidos e do olfato não foram 

compreendidos pelos planejadores das cidades. [...] alguns estudos já sugerem a 

influência no ambiente construído. Mas alguns estudos já sugerem a influência da 

vegetação urbana nos aspectos visuais e nos não visuais, tais como o tato, o gosto e 

audição, através do movimento das folhas, do perfume das flores e das frutas, podendo 

também criar sentimento de nostalgia, fantasia ou exuberância. 

 

 Além do referencial teórico que oferece embasamento para o trabalho, são apresentados 

a seguir estudos de referências projetuais de espaços correlatos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Referências de projeto – Estudos de Caso 

 

As referências de projetos foram selecionadas de acordo com sua proximidade 

programática com o tema. Vão muito além das necessidades funcionais, mas que avançam aos 

aspectos simbólicos para impactar a vida da população por meio da inclusão social. 

Para as análises foi utilizada a metodologia de Unwin (2013), que sintetiza a experiência 

da arquitetura vivenciada, ao invés de fragmentá-la em análises formais como outros autores 

(BULA, 2015). 

 Sendo assim, são apresentados a seguir três estudos de caso selecionados através de uma 

análise detalhada de obras arquitetônicas, a partir dos seguintes critérios: correlação com o tema 

(programa de necessidades); exemplar com reconhecimento na área; projetos nacionais e 

internacionais; qualidades conceituais, compositivas e funcionais. 

  

5.2 Biblioteca parque Villa Lobos 

 

5.2.1 Elementos básicos e identificação do lugar 

 

A Biblioteca Parque Villa-Lobos foi construída na área onde antes funcionava um 

depósito de lixo a céu aberto e inaugurada no ano de 2014. Ocupando área de 4 mil metros 

quadrados dentro do Parque Villa-Lobos, zona oeste da capital paulistana, é um lugar singular 

que além de oferecer livros para empréstimo e ambientes para estudo, como toda biblioteca, é 

também um local de leitura, lazer, aprendizado e diversão. No ano de 2018, foi uma das cinco 

finalistas do prêmio de melhor biblioteca pública da Federação Internacional de Associações e 

Instituições Bibliotecárias (IFLA). 

O edifício foi projetado pelo arquiteto Décio Tozzi e os interiores foram desenvolvidos 

pelo arquiteto Marcelo Aflalo. A proposta de atividades integradas com a leitura, foram o ponto 

de partida para o projeto, evidenciando assim o caráter multidisciplinar. Parte do térreo é 

ocupada por praça circular que conta com uma estrutura com “pétalas” semitransparentes que 

filtram a luz solar direta. Sob ela, uma oca de madeira que funciona como mobiliário em grande 

escala, com piso de tatame, almofadas e pufes (HAUS, 2018).  

  

https://www.archdaily.com.br/br/tag/decio-tozzi
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   Figura 26 - Biblioteca Parque Villa Lobos. 

 
           Fonte: HAUS, 2018. 

 

5.2.2 Atividades Desenvolvidas 

 

A programação cultural da Biblioteca reúne atividades de interesse para todos os 

públicos. Acontecem contação de histórias, mediação de leitura, cursos, oficinas, apresentações 

teatrais e musicais, exposições, saraus e encontros com escritores. Também proporciona 

atividades externas, com o programa Domingo no Parque, espaço de leitura e contação de 

histórias dedicado aos frequentadores do Parque Villa-Lobos. 

O edifício é um ambiente inclusivo e acessível. Possui aparelhos de tecnologia assistida, 

como folheador de páginas, mesa ergonômica, leitora autônoma, reprodutor de áudio, régua 

braile, teclado e mouse adaptados, computadores com leitor de tela e ampliador de caracteres, 

entre outros (HAUS, 2018). 

O espaço conta ainda com salas de criatividade; sala de jogos eletrônicos, interativos e 

de tabuleiro; espaço para os visitantes lerem com tranquilidade; computadores com acesso à 

internet; e café-bar, no deck, com vista para o parque. 

O acervo conta com cerca de 25.000 títulos e fica quase todo à mostra, em prateleiras 

abertas. Há ainda histórias em quadrinhos, computadores, um acervo de DVDs (HAUS, 2018). 

O parque oferece ainda atividades ambientais com serviços de monitoria de: cultivo de 

hortaliças e plantas medicinais, caminhadas lúdicas e ecológicas, monitoramento e estudos de 

conscientização sobre poluição ambiental e ecologia. 
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5.2.3 Espaço e Estrutura 

 

O parque Villa Lobos possui 732.000 m², contando com áreas de bosque, quadras com 

campo de futebol, playground, pista de caminhada, área para adestramento de cães e aparelhos 

de ginástica. São encontrados no local, um orquidário e um espaço para apresentações musicais 

(CIDADE DE SÃO PAULO, s/d). 

O edifício da biblioteca possui três pavimentos. Trata-se de uma arquitetura moderna 

composta por um pavilhão de concreto, aço e vidro. A construção caracteriza-se pelo uso do 

concreto aparente, criando pórticos interligados a uma grelha na fachada, onde se destacam 

varandas abertas para os espelhos d’água que rodeiam a construção. Internamente, os grandes 

vãos, de pé-direito duplo, e as generosas aberturas protegidas por esquadrias com vidros 

transparentes criam ambientes iluminados (HAUS, 2018). 

O acesso principal acontece no pavimento térreo, conduzindo o visitante a área dedicada 

a atender o público infantil. A Oca (3) representa a centralidade do espaço, com atividades 

realizadas para as crianças. A planta apresenta uma simetria em relação ao eixo longitudinal, 

distribuindo as atividades nas laterais em todos os pavimentos. 

    

Figura 27 - Planta Baixa Pavimento Térreo Biblioteca Parque Villa Lobos 

 
    Fonte: HAUS, 2018. 
 

 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/decio-tozzi
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Figura 28 - Croqui do Projeto da Oca (3) – Biblioteca Parque Villa Lobos 

 
  Fonte: HAUS, 2018. 

  

   

Figura 29 - Projeto da Oca (3) – Biblioteca Parque Villa Lobos. 

 
         Fonte: HAUS, 2018. 

 

O primeiro e o segundo pavimento tem acesso através de escadas e elevadores, onde é 

atendido o público adulto. Funciona como mezanino, com um espaço central aberto, 

possibilitando a sensação de amplitude e integração dos espaços.  
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Figura 30 - Planta Baixa Primeiro Pavimento -  Biblioteca Parque Villa Lobos. 

 
   Fonte: HAUS, 2018. 
 

 

Figura 31 - Planta Baixa Segundo Pavimento - Biblioteca Parque Villa Lobos. 

:       
Fonte: HAUS, 2018. 
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5.3 Biblioteca Parque Léon de Grieff 

 

5.3.1 Identificação do lugar 

 

A Biblioteca Parque Léon de Grieff foi inaugurada no ano de 2007, também conhecida 

como La Ladera está localizada no centro de Medellín, na Colômbia, próxima aos bairros de 

Boston e Enciso. Com uma área construída de 4.191m², em um parque de 37.546,72m², o 

principal objetivo da construção foi estabelecer um projeto que permitisse maior conectividade 

urbana e o desenvolvimento de espaços públicos. Para isso, os telhados do edifício foram 

propostos como espaço público, com acesso livre aos visitantes, funcionando como um mirante 

com visuais para a cidade (GRUPO A EDUCAÇÃO, 2013). 

         

           Figura 32 - Área de Implantação - Biblioteca Léon de Greiff. 

 
              Fonte: ARQA (2009).  

 

O conceito de Biblioteca Parque surgiu em Medellín, na Colômbia, cidade considerada 

uma das mais violentas do mundo. O principal objetivo do projeto era levar os livros para perto 

das chamadas zonas de risco, para os pobres e marginalizados. Nesse sentido, a biblioteca 

parque tem um conceito mais amplo do que o tradicional, vai além de ter um acervo literário e 

de oferecer empréstimos de livros, é também um espaço de cultura e lazer (GRUPO A 

EDUCAÇÃO, 2013). 
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5.3.2 Geometria e Programa de Necessidades 

 

O projeto é do arquiteto Giancarlo Mazzanti. A proposta foi organizada em três edifícios 

em concreto armado aparente, com forma retangular, conectados por um deck curvo como uma 

passarela descoberta, permitindo flexibilidade e transição entre os mesmos. Cada unidade de 

uso pode ser aberta ou fechada de acordo com seu horário de funcionamento ou dos eventos 

programados, desta forma o edifício pode conter diferentes atividades com um único acesso: 

Unidade 1 - Centro Comunitário 

Unidade 2 - Biblioteca 

Unidade 3 - Centro cultural 

Na circulação que interliga os blocos são encontradas a cafeteria e exposições 

permanente e temporárias (MAZZANTI, 2009). 

         

                       Figura 33 - Área de Implantação - Biblioteca Léon de Greiff. 

 
Fonte: MAZZANTI, 2009. 

 

Léon de Greiff está localizada em uma área pública utilizada para a prática de atividades 

esportivas. O edifício, através de seu mirante, funciona como uma extensão do espaço público 

existente já que ali ocorrem eventos culturais da comunidade. O acesso acontece através da via 

pública, onde o usuário é conduzido até a passarela que liga um bloco a outro (MAZZANTI, 

2009). 
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                   Figura 34 - Circulação/Acessos/Interior - Biblioteca Parque Léon de Greiff. 

 
   Fonte: MAZZANTI, 2009. 
 

5.3.3 Características da Construção 

 

Trata-se de uma construção com um sistema estrutural tradicional de concreto armado, 

onde cada módulo é estruturalmente independente. Os edifícios semienterrados adaptam-se à 

topografia do terreno, dando a sensação de que estão suspensos na encosta. Foram utilizados 

pisos de vinil de diferentes cores e formas, delimitando os espaços. Folhas de vidro em 

sanduíche com resina colorida foram utilizados para marcar e colorir as áreas pedagógicas. 

(MAZZANTI, 2009) 
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                       Figura 35 - Topografia - Biblioteca Parque Léon de Greiff. 

 
                            Fonte: ARCHDAILY (2008).  
 

Figura 36 - Fachadas/Forma - Biblioteca Parque Léon de Greiff. 

 
             Fonte: MAZZANTI, 2008. 

 

Os materiais propostos correspondem ao uso público, alta resistência, fácil manutenção 

e durabilidade ao longo do tempo. Procurou-se aproveitar as condições ambientais e o clima, 

com sistemas de circulação de ar cruzado. O uso de um sistema natural de refrigeração de ar foi 

proposto, aproveitando o fato de que a construção está abaixo do nível do solo (no lado 

leste). Assim, foram instalados tubos que coletam o ar na parte superior, e ao entrar em contato 

com a terra são resfriados por condensação, alimentando o interior da biblioteca com ar fresco 

(MAZZANTI, 2009). 
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Figura 37 - Mirante/Interior - Biblioteca Parque Léon de Greiff. 

 
              Fonte:  MAZZANTI, 2009. 

 

As fachadas principais são compostas por brises verticais e painéis de vidro na cor 

vermelha para minimizar a incidência solar no interior dos edifícios. 

 

5.4 Sesc Pompéia 

 

5.4.1 Primeira Impressão 

 

Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompéia, 

em 76, o que me despertou curiosidade, em vista de uma eventual recuperação para 

transformar o local num centro de lazer, foram aqueles galpões distribuídos 

racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, 

nos meados do século XIX. [...] Assim numa cidade entulhada e ofendida pode, de 

repente, surgir uma lasca de luz, um sopro de vento (FERRAZ, 2018, p. 220). 

 

 

              Figura 38 - Vista aérea da Fábrica da Pompéia antes de Reforma/Interior da Fábrica 
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                 Fonte: VITRIVIUS, 2008. 

 

Localizado na Zona Oeste de São Paulo, com uma área de 23.571 m², o Sesc Pompéia 

ocupa desde de 1986, o edifício que pertencia a antiga fábrica de tambores Pompéia. O projeto 

foi idealizado pela Arquiteta Lina Bo Bardi, que manteve as antigas estruturas da fábrica e  

inseriu novas formas arquitetônicas no espaço. 

 

Figura 39 - Planta Baixa SESC Pompéia  

 

 

  
Fonte: FRACALOSSI, 2013. 
  

Caracterizado pela brutalidade dos blocos de concreto, o prédio é considerado um marco 

da arquitetura brasileira por seus valores técnicos e estéticos. 
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                   Figura 40 - SESC Pompéia. 

 
                       Fonte: FRACALOSSI, 2013. 
 

5.4.2 Programa e Conceito 

 

Dentre os conceitos do projeto, destaca-se a formulação de uma programação 

abrangente e inclusiva, somada às soluções espaciais de acessibilidade (trazer a rua, a vida 

pública para o interior do Centro) que contemplasse e criasse interesse às diversas faixas etárias 

e às diversas classes sociais, sem discriminação. Uma função da arquitetura. E das mais nobres. 

(FERRAZ, 2008) 
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Figura 41 - SESC Pompéia. 

 
                         Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

O novo centro deveria proporcionar a convivência entre as pessoas, como fórmula 

infalível de produção cultural. Deveria incentivar o esporte recreativo, com uma piscina em 

forma de praia para as crianças pequenas ou para os que não sabem nadar; quadras esportivas 

com alturas mínimas abaixo das exigidas pelas federações de esporte e, portanto, inadequadas 

à competição. A ideia era reforçar e fomentar a recreação e o esporte. (FERRAZ, 2008) 

 

5.4.3 Geometria e Formas 

 

Três volumes prismáticos de concreto aparente foram construídos ao lado dos antigos 

galpões da fábrica de tambores da Pompéia: um prisma retangular de trinta por quarenta metros 

de base e quarenta e cinco metros de altura; um segundo prisma retangular, menor e mais alto 

que o primeiro, de quatorze por dezesseis metros de base e cinquenta e dois metros de altura; e 

um cilindro de oito metros de diâmetro e setenta metros de altura  (FRACALOSSI, 2013). 

O bloco esportivo foi inaugurado em 1986. São duas torres de concreto, uma com 

“buracos de caverna” ao invés de janelas, outra com janelas quadradas salpicadas 
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“aleatoriamente” pelas fachadas, ao lado de uma terceira torre cilíndrica de 70 metros de altura, 

também em concreto aparente. Ligando as duas torres, 8 passarelas de concreto protendido 

vencem vãos de até 25 metros. 

 

Figura 42 - Elevação - SESC Pompéia 

 
                                                  Fonte: FRACALOSSI, 2013. 

 

No interior da antiga construção, houve um cuidado especial em deixar as características 

existentes na fábrica de tambores, surgindo no local uma nova linguagem arquitetônica, seja 

nas paredes, pisos, telhados, estruturas ou ainda nas instalações aparentes. 

 

5.4.4 Diversos Ângulos 

 

O prisma maior apresenta cinco pavimentos, com oito metros e sessenta centímetros de 

altura entre pisos. Apresenta apenas paredes perimetrais portantes, que medem trinta e cinco 

centímetros de espessura, e nenhuma estrutura interna complementar. São moldadas com tábuas 

horizontais de madeira. As lajes nervuradas protendidas medem um metro de altura total 

(FRACALOSSI, 2013). 

O prisma menor apresenta doze pavimentos que coincidem a cada dois com os 

pavimentos do prisma maior, tendo assim, quatro metros e trinta centímetros de altura entre 

pisos. 

“Há um gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso 

muito para ser muito.” – (Lina Bo Bardi,s.d.)   
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5.5 Parque da Gare 

 

5.5.1 Identificação do Lugar 

 

O Parque da Gare está situado na zona da antiga estação de trem, área central da cidade 

de Passo Fundo, região norte do Estado do Rio Grande do Sul. O Parque foi criado nos anos de 

1980 e encontrava-se em situação de abandono.  

 

            Figura 43 - Imagens do Parque da Gare anteriores à Revitalização. 

 
             Fonte: SILVA et al., 2016. 

 

No ano de 2013, tiveram início as obras de revitalização da parte paisagística e 

urbanística. O projeto é resultado de um planejamento urbano que tinha como objetivo 

identificar espaços livres na malha urbana criando projetos na área educacional e de lazer.  

Das análises do plano, estabeleceu-se como área prioritária de intervenção esse grande 

espaço ocioso no centro da cidade. O projeto foi desenvolvido através do Programa de 

Desenvolvimento Integrado de Passo Fundo (PRODIN), cuja autoria é da IDOM (empresa 

espanhola de arquitetura com escritório no Brasil). (MATUZAKI, s.d.) 
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            Figura 44 - Parque da Gare. 

 
             Fonte: PARQUE DA GARE/IDOM, 2017. 

 

Com uma área de terreno de 96.070,40 m² de terreno e área construída de 18.123,20m², 

o projeto teve como premissa a introdução de infraestruturas tais como: uma feira do produtor 

substituindo a que atualmente funciona no prédio da Antiga Gare, mas sem as condições 

exigidas; uma nova lanchonete com ponto de informação substituindo o pequeno bar exterior 

existente; uma nova zona de banheiros e manutenção; e uma zona polivalente com zona e apoio 

e coberta na parte mais baixa do parque, junto ao lago, também revitalizado e integrado no 

desenho do parque, sendo realizada toda a sua limpeza e caracterização para recebimento das 

águas naturais existentes no parque. (IDOM, 2017) 

 O projeto arquitetônico contempla ainda a construção de novas pistas de skate, quadra 

poliesportiva, pista de bicicross, brinquedos em um parque acessível e anfiteatro. No local foi 

construída também uma biblioteca, denominada PRISMA: Estação Cultural da Gare. 
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Figura 45 - Implantação do Projeto – Parque da Gare. 

 
                   Fonte: ARCOWEB, s/d.  
 

 

5.5.2 Elementos Estruturadores e Materiais 

 

Foi necessário adaptar o novo parque e suas infraestruturas à topografia difícil existente. 

Foram também construídos diversos muros de contenção, pontes, passarelas e edificações que 

ajudam à transposição de diferentes barreiras e organização do espaço. O desenho dos caminhos 

vai sendo alternado com diferentes materialidades, madeira, pisograma, cimento e intertravado 

que organiza espacialmente o parque e o seu uso. Surgindo playgrounds e pergolados. 
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                 Figura 46 - Parque da Gare 

 
                    Fonte: PARQUE DA GARE/IDOM, 2017.  

 

 

O Projeto de Paisagismo foi realizado com a colocação de espécies nativas que possam 

realizar e estabelecer um contato entre os usuários, os exemplares escolhidos e a proteção 

natural do espaço. Devido ao grande número de árvores já existentes no parque, foram 

colocadas algumas mudas que vão compensar e organizar algumas das zonas. O desenho do 

parque busca manter as manchas já existentes com elementos que compensam e organizam o 

parque. 

 

5.5.3 Prédio da Feira do Produtor 

 

O Prédio da Feira do Produtor está implantado em uma área de declive acentuado, sendo 

a diferença e cota entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Capitão Bernardo de 

aproximadamente quatro metros, entre as quais se desenvolve a edificação, com patamares e 

acesso por rampas e escada.  
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Figura 47 - Feira do Produtor  - Parque da Gare. 

 
                      Fonte: PARQUE DA GARE/IDOM, 2017.  

 

A estrutura do Prédio da Feira do Produtor é composta por um sistema misto de concreto 

e estrutura metálica. A estrutura de concreto foi utilizada no embasamento do edifício no contato 

com o terreno, na formação de pilares, vigas, muros de arrimo, e lajes pré-moldadas. A partir 

da estrutura de concreto foram executados os fechamentos laterais, com vigas e pilares, em 

estrutura metálica. O telhado foi executado com telhas metálicas sobre estrutura de terças 

metálicas, dando continuidade de material entre o forro e a fachada. (MATUZAKI, s/d.) 
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Figura 48 - Feira do Produtor - Parque da Gare 

  
              Fonte: PARQUE DA GARE/IDOM, 2017.  

 

As aberturas na fachada servem para ventilação e iluminação e a sua disposição 

caracteriza um ritmo para as fachadas. As grandes aberturas nos topos do edifício geram uma 

continuidade espacial do exterior para o interior e vice-versa. 

 

5.5.4. Prédio da Biblioteca 

 

O Prédio da Biblioteca está dividido em dois níveis. O inferior, semienterrado na 

topografia e aberto para o lago, concentra as áreas molhadas, como os sanitários públicos, e a 

escada externa de acesso ao pavimento superior. Todos esses usos se situam junto ao muro de 

arrimo e estão voltados para uma grande área livre e coberta, onde ocorrem eventos.  

A partir da laje de cobertura se desenvolve um prisma de forma singular, que explora a 

estrutura metálica e os fechamentos em alvenaria com algumas superfícies envidraçadas. Já o 

pavimento superior do Prédio da Biblioteca corresponde a um espaço polivalente de usos 

diversos. (MATUZAKI, s/d.) 
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Figura 49 - Biblioteca - Parque da Gare. 

 
              Fonte: PARQUE DA GARE/IDOM, 2017.  

 

5.5.5 Prédio da Lanchonete 

  

O prédio da lanchonete está situado em uma das extremidades da praça, fechando 

visualmente o local e deixando a praça mais íntima. 

A edificação está dividida em três espaços distintos: uma zona de informação aberta 

para a praça e bem visível no acesso ao parque; a área da lanchonete, caracterizada por grandes 

panos de vidro e um espaço exterior coberto, para a colocação de mesas e a realização de 

eventos. 

 

5.6 Dos estudos do anteprojeto de ITFG – Biblioteca Parque 

 

A partir dos estudos de caso apresentados, referências projetuais para este trabalho,  

pode-se afirmar, que a Biblioteca Parque será um ponto da cidade para onde as pessoas serão 

atraídas para caminhar, pedalar, permanecer, um convite para que a população participe de um 

espaço urbano versátil e variado.  

Nesta seção inicia-se a fase propositiva do ITFG, com a construção do Programa de 

Necessidades, Zoneamento, Conceito, Estudo de Manchas, Partido Arquitetônico, Organograma 

e Fluxograma. 

 

https://www.archdaily.com.br/br/875069/parque-da-gare-acxt/595b2571b22e38e8190000d6-parque-da-gare-acxt-photo
https://www.archdaily.com.br/br/875069/parque-da-gare-acxt/595b2571b22e38e8190000d6-parque-da-gare-acxt-photo
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5.6.1 Programa de Necessidades 

 

A partir da revisão de literatura e análises de precedentes foi possível definir para o 

contexto de Erechim o programa de necessidades para o espaço arquitetônico da Biblioteca 

Parque. O esquema abaixo, Figura 50, ilustra os principais setores conforme as atividades 

previstas para o projeto: 

 

            Figura 50 - Setorização da Biblioteca Parque 

 

 
 
            Fonte: Autora, 2019. 
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Quadro 3 – Programa de Necessidades 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Fonte: Autora, 2019. 
 

 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Fonte: Autora, 2019. 
 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 
 

 

O Programa de Necessidades proposto para o projeto da Biblioteca Parque, procura 

estabelecer maior aproximação com o desenvolvimento projetual a ser definido nas próximas 

etapas. Para tanto, levou-se em consideração as atividades sociais e funcionais que representam 

os anseios e carências da cidade de Erechim e região no que diz aspecto às atividades voltadas à 

cultura, lazer, integração e conhecimento. A setorização dos espaços de forma a oferecer 

funcionalidade e melhor utilização pelos usuários foi a premissa para a compartimentação acima 

apresentada. 
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5.6.2 Conceito 

 

Entrelinhas... 
Em algum momento, todos já se depararam com a expressão “ler nas entrelinhas”. A 

expressão está relacionada com o universo literário. Entrelinhas são ideias, intenções que não 

estão explícitas ou diretamente expressas numa mensagem. Compreender a literatura, os livros, 

aquilo que está escrito, é captar o que o escritor tentou transmitir. Para tanto, é importante que 

o leitor tente desvendar o que “não foi dito”, através de profunda reflexão e imaginação. 

 

 

                                                               Fonte: Autora, 2019. 
 

Dessa forma, as conhecidas entrelinhas são uma boa metáfora visual para aquilo que 

poderíamos designar como o “não dito” (BERNARDO, 2018). 

Assim como a literatura, a arquitetura é uma arte, e também utiliza as entre linhas como 

forma de se expressar e manifestar. A linha constitui um dos elementos fundamentais da 

Geometria e do Desenho arquitetônico, definindo formatos, dimensões, aberturas e outros 

elementos arquitetônicos que conformam espaços, funções e sensações. 

 

             Figura 51 - Croqui Biblioteca Parque / Primeiras Impressões 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Entre linhas de um projeto arquitetônico e nas entrelinhas da literatura, é que a biblioteca 

parque surge como proposta para representar a disseminação do conhecimento, cultura e lazer 

para a comunidade de Erechim, constituindo um local de reflexão e desenvolvimento da 

imaginação através do estímulo da leitura, proporcionando o encontro entre as linhas da 

literatura e arquitetura e fornecendo o suporte para que as pessoas escrevam suas narrativas de 

vida. 

 

Figura 52 - Word Cloud (Nuvem de Palavras) para o conceito. 

 

             Fonte: Autora, 2019. 
 

5.6.3 Partido Arquitetônico 

 

O partido foi definido com base nas condicionantes do terreno tais como topografia, 

existência de sanga, nascente, densa vegetação, insolação, o que também definiu a forma dos 

edifícios.  

Por tratar-se de um projeto de uma biblioteca que abriga diferentes atividades e 

localizada em um parque, é essencial que a edificação dialogue com o espaço externo. Para 

tanto, foi pensada numa linguagem contemporânea para o projeto, contextualizando com a 

realidade local, buscando criar uma aproximação entre a edificação e o parque através dos 

terraços jardins previstos para cada um dos blocos. 

Para a composição dos volumes e espaços arquitetônicos optou-se por figuras 

geométricas puras, tais como retângulos, triângulos, quadrados e planos ortogonais. 

Assumindo a responsabilidade social que devemos ter perante os desafios e mudanças 

no cenário mundial com relação às práticas sustentáveis e a partir dos Planos de ação 

apresentados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém um conjunto 

de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), onde é apresentada uma lista de tarefas 
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a serem cumpridas até 2030 por todas as pessoas, em todas as partes, foram adotadas premissas 

sustentáveis na elaboração deste projeto tais como o reuso de água, preservação das áreas de 

banhado, aquecimento solar, utilização de materiais sustentáveis como o aço por exemplo. 

É importante entender que a sustentabilidade não está restrita apenas aos aspectos de 

meio ambiente mas também às ações sociais. Dentre os 17 objetivos propostos pela Agenda 

2030, pode-se dizer que o projeto para implantação da biblioteca parque cumprirá com seu 

compromisso frente a este desafio uma vez que alcançará os seguintes objetivos: 

 

   Figura 53 - Quadro Comparativo entre objetivos Agenda 2030 e biblioteca parque 

 

     Fonte: Modificado pela Autora (2019) de Plataforma Agenda 2030 (s/d) 
 

 

5.6.4 Estudos de manchas 

 

 A seguir, será apresentada uma intenção de setorização, evidenciando os usos de cada 

um dos blocos de edifícios. 
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Figura 54 - Setorização Bloco 01 - Leitura e Memória 

 
Fonte: Autora, 2019. 
 

 

Figura 55 - Setorização Bloco 02 - Identidade e Cultura 

 

 
 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 56 - Setorização Bloco 03 - Escola e Criatividade 
 

 

 
            Fonte: Autora, 2019. 
 

 

Figura 57 - Setorização Bloco 04 - Escola e Criatividade 

 
              Fonte: Autora, 2019. 
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5.6.5 Organograma e Fluxograma 

 

 A partir das ideias discutidas neste trabalho e a fim de estabelecer as relações de 

organização e fluxos para o projeto da biblioteca parque no que diz respeito às edificações, é 

apresentada a seguir, uma representação esquemática que ilustra o acesso e o trânsito possíveis 

entre os compartimentos bem como, a relação de comunicação entre as unidades funcionais. 

 

Figura 58 - Organograma e fluxograma do Espaço Leitura e Memória (Bloco 01) 

 

 

 
 
Fonte: Autora, 2019. 
 

 

Figura 59 - Organograma e fluxograma do Espaço Identidade e Cultura (Bloco 02) 

 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 60 - Organograma e fluxograma do Espaço Escola e Criatividade (Bloco 03) 

 
Fonte: Autora, 2019. 
 

 

Figura 61 - Organograma e fluxograma do Espaço Escola e Criatividade (Bloco 04) 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

 

5.6.6 Estudos Volumétricos 

 

 Pode-se dizer que a forma de cada um dos blocos, foi definida de acordo com as 

atividades propostas e critérios específicos de cada setor, levando-se em consideração acessos, 

visuais, insolação, topografia e condicionantes ambientais do local. 
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            Figura 62 - Estudo Volumétrico 01 

 

                  Fonte: Autora, 2019. 
           

 

         Figura 63 - Estudo Volumétrico 02 

 

 
            Fonte: Autora, 2019. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos novos desafios da sociedade contemporânea, do acesso rápido à informação 

oferecido pela internet, bem como dos impactos da cultura digital na formação de leitores na 

atualidade, não resta dúvida da necessidade de transformação física das bibliotecas públicas 

enquanto ambientes de convivência ou ainda instituições capazes de oferecer à população, de 

forma democrática, o acesso à cultura, leitura e lazer, de modo a tornar-se cada vez mais 

atuantes e presentes em nossa sociedade. 

As bibliotecas desenvolvem um importante papel para a participação social, podendo 

configurar um equipamento cultural preparado para atender ao leitor, ao usuário e ao público, 

que poderão utilizar-se deste espaço oferecendo uma diversidade de atividades. Dessa forma, 

deverão estar disponíveis à população, locais para troca e aquisição de conhecimentos, 

estimulados por espaços que contemplem a interação, a pesquisa e o estudo a partir do projeto 

arquitetônico aqui proposto, a Biblioteca Parque. 

A partir do presente trabalho, tornou-se possível a análise do contexto histórico, além 

da atual condição das bibliotecas públicas na Cidade de Erechim e no mundo, o que evidenciou 

ainda mais a dificuldade de sobrevivência destes locais frente aos desafios impostos por uma 

sociedade dominada pelos novos suportes tecnológicos. Nesse sentido, acredita-se que o Projeto 

para a Biblioteca Parque deve oferecer espaços dinâmicos, com livre acesso à informação, à 

leitura, oportunizando à população ocupar todos os espaços ali existentes, seja para diversão, 

contemplação ou estudo. 

Diante das análises apresentadas, foi proposto o programa de necessidades para o 

projeto em questão, abrangendo as funções necessárias para a implantação da Biblioteca 

Parque. É importante destacar, contudo, que o processo projetual não é linear, podendo haver a 

necessidade de complementação da pesquisa já realizada durante as próximas etapas conforme 

as especificidades que irão surgindo no projeto. 
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ANEXO 1. DOCUMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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