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A definição do programa de necessidades se deu frente as características do sítio e a carência, ob-
servada pela autora, de espaços de uso público voltados às artes e a cultura na cidade de Erechim/
RS. A cidade conta com apenas um palco livre (Localizado na Praça dos Bombeiros - Centro) que 
não atende com conforto maiores públicos. Nesse sentido parte da proposta de intervenção na Pe-
dreira viria suprir essa demanda através da criação de um anfiteatro ao ar livre. Juntamente com o 
anfiteatro foram desenvolvidos outros equipamentos que formam o Complexo Artístico em si. Através 
das análises do terreno, foi entendido que a melhor localização do anfiteatro seria na parte imersiva 
da Pedreira, de modo suspenso quase ao nível da água, com acesso direto a partir do acesso 1 do 
complexo. 

A partir do acesso 2 do parque, outros equipamentos foram pensados, tais como um mirante, 
um conjunto de galerias organizadas de modo a esconder e desvandar a paisagem de acordo 
com sua características individuais, ateliês de trabalho com ligação visual direta com a pai-
sagem e espaços para aulas e momentos de formação. 
Os espaços, separados por grande acidente geográfico, são interligados por um funicular 
acessível que garante uma experiência imersiva na mata e por um conjunto de trilhas pontu-
adas por conjuntos de instalações artísticas a céu aberto. Atividades de serviço acontecem 
na região do acesso 2, enquanto um pequeno café ladeia o anfiteatro encravado na rocha de 
frente para o acesso 1.
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Acesso 1 ao parque, calçadão e ciclofaixa- ver mapa 04 (Implantação), 
número 01

Trilhas e instalações artísticas - ver mapa 04 (Implantação), número 02 Áreas de descanso e lazer - ver mapa 04 (Implantação), número 03 Café - ver mapa 04 (Impalntação), número 04
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A segunda parte do Parque e Complexo acontecerá na parte superior do terreno, podendo funcionar separada-
mente da primeira parte, já que possui entrada e estacionamento próprio, ou em conjunto, através do funicular. 
O prédio de recepção e torre mirante dão as boas vindas aos visitantes, e encaminham ao percurso de galerias. 
No mesmo âmbito estão colocados Ateliês, que se organizariam como vários nichos individuais para artistas 
trabalharem de forma rotatória, e salas de aula multiuso, que comportam o aprendizado de diversos tipos de arte.

Em relação ao funcionamento do espaço proposto, pretende-se que o mesmo tenha um cará-
ter de espaço público, por isso a maior parte de gestão se daria pela Prefeitura Municipal de 
Erechim. Os Ateliês e Salas de aprendizado multiuso funcionariam de forma rotatória para que 
diferentes artistas pudessem usufruir dessa oportunidade, sem custos. Também pretende-se 
que as aulas artísticas sejam disponibilizadas para a comunidade de forma gratuíta.


