
canal são gonçalo

O conceito norteador do projeto é propor um espaço 
de criação e de memória tanto para os estudantes da 
universidade quanto para a comunidade. A criação é dada 
através da produção de conteúdo audiovisual e a memória 
por meio de espaços de projeção que remetam aos antigos 
cinemas da cidade.

É o primeiro espaço da cidade que visa atender todas 
as demandas relacionadas à produção, à edição e à 
divulgação de conteúdos cinematográficos. A construção 
nova prevista no projeto é destinada às novas produções 
de cinema, como os estúdios de gravação e de stopmotion. 

Já a construção a ser restaurada, conta com os espaços 
de projeção e de memória do complexo. Neste volume está 
prevista uma sala de projeção tradicional, que atenda 
todas as normas e especificações técnicas, e um espaço de 
projeção mais dinâmico e informal. 

A ideia do complexo é proporcionar diversos espaços e 
sensações vinculados à arte do cinema. Sempre respeitando 
a memória, a história, os moradores da cidade e os 
estudantes. Um espaço que remeta aos acontecimentos 
passados e os que estão por vir. Que respeite o antigo e 
o novo. Criar um espaço de memória e de criação.

sobre o projeto

pré-existência
área de intervenção novos volumes

operações na forma usosfluxos e acessos

O projeto desenvolvido se trata da proposta de restauração 
de parte de uma antiga edificação localizada na cidade 
de Pelotas, RS - o prédio da Antiga Cervejaria Sul-
Riograndense - no qual também é apresentado e detalhado 
o projeto arquitetônico de um volume anexo novo.

O trabalho em questão foi desenvolvido para a Universidade 
Federal de Pelotas voltado para produção  de conteúdo 
cinematográfico. O espaço conta com uma estrutura para 
os cursos de Cinema de Animação e Cinema e Audiovisual, 
abrangendo as etapas de produção, edição e divulgação 
do conteúdo criado, atendendo às demandas de ambos os 
cursos.

um espaço de memória e de criação

COMPLEXO CINEMATOGRAFICO 

apresentação

I

 ÁREAS COMUNS
- Área de convivência aberta
- Área de convivência fechada
- Copa
- Sanitários

 ÁREAS DE APOIO
- Sala de equipamentos (gerador)
- Espaço carga/descarga 
- Camarim
- Sala de logagem
- Sala de produção
- Área técnica para manutenção de 
equipamentos

 ESTÚDIOS 
- Estúdio de produção de conteúdo 
audiovisual
- Estúdio de stopmotion

 SALAS DE PROJEÇÃO
- Cinema estrutura convencional
- Projeção em área de convivência
- Cinema ao ar livre

programa de necessidades

o cinema

a edificação

Por meio de um apanhado histórico a respeito da 
produção cinematográfica na cidade Pelotas, teve-se 
conhecimento de que a região já foi um polo de produção 
desse tipo de conteúdo no início do século XX. Ao longo 
do desenvolvimento da etapa teórica do trabalho final 
de graduação, foram listadas aproximadamente quarenta 
salas de cinema que já existiram na cidade de Pelotas. 

Com o passar dos anos, e com o surgimento de novas 
tecnologias voltadas para o lazer no interior das 
residências, o número das salas de cinema de rua foi 
reduzido drasticamente.

O prédio da Antiga Cervejaria Sul-Riograndense possui 
uma importância histórica para a cidade e, ao passar 
a pertencer à Universidade Federal de Pelotas, começou 
a ter seu potencial cultural explorado. Infelizmente 
grande parte da edificação encontra-se desocupada e em 
fase de deterioração.

A edificação representa toda a evolução do processo 
de desenvolvimento da indústria. Seus volumes foram 
acrescentados conforme a fábrica foi crescendo. O 
conjunto arquitetônico é um reflexo dessa sobreposição 
de temporalidades (camadas). O complexo de edifícios 
carrega uma bagagem histórica e arquitetônica de imenso 
valor para a comunidade.


