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P R E M I S S A S

• Desmuseificação da arte, mostrando que a cultura existe nas ruas e
não somente e necessariamente enclausuradas e fechadas em nas
galerias e museus;

• Espaço onde as pessoas possam ver, aprender, produzir e
compartilhar arte;

• Oportunidade e espaço para os artistas locais;
• Inserção da arte no cotidiano das pessoas, tornando-as mais do que

meros espectadores, mas sim participantes ativos dentro das artes,
da cultura e da própria cidade;

• Um espaço que, incorporado aos fluxos e a memória da cidade,
incentive as pessoas a efetivamente se apropriem da história e da
cultura popular e local.

• Arejamento, interlocução e resgate dos arcos do Viaduto Otávio
Rocha;

• Uma ligação entre três vias, a Av. Borges de Medeiros e Rua Duque
de Caxias, onde possui as escadarias do Viaduto Otávio Rocha - que
atualmente não se articula acessivelmente e diretamente com a
terceira via, a Rua Marechal Floriano Peixoto.

• Ainda sobre a travessia, Liliane Cristina da Silva Camargo, em seu
artigo "Le corbusier e a construção da Promenade Architecturale",
afirma: "Para o arquiteto o caminhar com as diversas mudanças de
direções provocaria interpretações que transformaria o homem, a
sociedade. Estas sensações arquitetônicas criaram o conceito de
promenade architecturale, termo utilizado pela primeira vez pelo
arquiteto moderno."

D I R E T R I Z E S

O projeto não abrange a revitalização do viaduto, apenas uma
intervenção em algumas de suas lojas, incorporando-as ao projeto,
gerando um acesso direto pela própria Av. Borges de Medeiros. Isso é
feito com o objetivo de trazer maior acessibilidade para todos e
incorporar os Arcos ao projeto, de forma com que o edifício escorra
para fora e os encontre, fazendo com que a rua seja uma extensão do
projeto e vice e versa.

F U N Ç Ã O / P R O G R A M A

Colocar as pessoas no centro da experiência, do espetáculo, tirar elas
do papel de somente espectadoras, mergulhando-as no universo da
arte, do teatro e da produção. Tudo isso através de equipamentos
culturais, lúdicos e utilitários, a exemplo de: teatro livre, galeria
aberta, comercio popular, ateliês livres, espaço infantil, espaços
profissionais, bares, restaurantes, praças e etc. O grande espetáculo
são as pessoas que ali transitam.

I M P L A N T A Ç Ã O / V O L U M E T R I A

• Através de novos canyons que cruzam o projeto, possibilitar as
ligações entre Av. Borges de Medeiros, R. Marechal Floriano e
Rua Duque de Caxias. Para tal, o projeto propõe um átrio central,
como mais canyon urbano, que comunica todas essas vias. Além
disso, o mesmo átrio, ainda articula as funções do complexo, com
pavimentos dedicados a programas específicos, como a
literatura, artes plásticas, ofícios e etc.

• Respeito as pré existências, a partir do afastamento das laterais
para não enclausurar a edificação lindeira residencial e permitir
uma maior ventilação.

• O projeto propõe um edifício mirante, permitindo diversas
visuais, em diversos níveis, tanto dos arcos, como de uma vista
superior da cidade.

• A proposta considera o grão e a textura das edificações que
fazem frente a Av. Borges de Medeiros e a R. Marechal Floriano
Peixoto, respeitando as volumetrias existentes e compondo com
essas a particular figuratividade das empenas que constituem a
Av. Borges de Medeiros.

• Uma rampa, ligando a Av. Borges de Medeiros, o Viaduto na
altura da escadaria e a Rua Marechal Floriano Peixoto,
ultrapassando as funções distributivas e circulatórias, propõe uma
experiência, como defendido por Le Corbusier na Promenade
Architecturale.

Cito nesse momento um trecho do livro “Canyons: Avenida Borges
de Medeiros e o Itaimbezinho”, FUÃO.

“De qualquer forma, os edifícios em um canyon devem, de
preferência, parecer incrustados no grande maciço talhado pelo
corte, como se eles fossem o próprio paredão, homogêneo em sua
heterogeneidade de formas, com suas pequenas reentrâncias e
saliências.”

O V I A D U T O

C O N C E P Ç Ã O V O L U M É T R I C A

O terreno possui um
desnível de 3 metros, nos
dois sentidos, sendo a
parte mais alta na Rua
Marechal Floriano
Peixoto, que atualmente
não se articula
diretamente com a Av.
Borges de Medeiros.

Ocorre a subtração da
parte frontal do terreno,
permitindo uma conexão
direta com a Av. Borges
de Medeiros, através dos
arcos da escadaria. Além
de nivelar o acesso pelo
nível mais baixo da Rua
Marechal Floriano
Peixoto.

Foi então colocada uma
rampa central, que possui
o papel de conectar os 3
níveis de acesso, criando
uma ligação entre a Av.
Borges de Medeiros, a R.
Marechal Floriano
Peixoto e a R. Duque de
Caxias e Duque (via
viaduto). Além de
distribuir o volume dos
programas nas laterais.

Nas divisas do terreno,
são distribuídos 2
volumes, onde serão
dispostos os comércios e
os restaurantes, criando
assim uma galeria
comercial e uma praça
central.

São retirados 4 volumes,
dois de cada lado,
permitindo assim um
acesso mais amplo ao
projeto em ambas as
ruas.

A partir desses volumes
laterais, sobem mais 2
volumes. Dessa vez, nas
fachadas leste e oeste,
colados na divisa, onde
estará localizada a maior
parte do programa
presente no complexo.

Após isso, são
adicionadas 4 passarelas
que conectam os dois
volumes das fachadas, 2
de cada lado, permitindo
um fluxos longitudinal
nos pavimentos
superiores. Além disso, é
retirado um volume do
último pavimento, na
fachada frontal, gerando
um terraço mirante.

Por fim, são adicionadas
as coberturas,
protegendo assim o átrio
central e o mirante, e os
volumes das áreas
técnicas superiores do
projeto.

A partir das premissas, diretrizes e programa proposto, chego no conceito:

CANYON URBANO: novos caminhos através da cidade consolidada.

C O N C E I T O

“O desfiladeiro e as fendas simbolizam
essas fissuras conscientes da vida,
pelas quais se pode ver a engrenagem
interior da psique de cada um, ou
mesmo perceber um pouco da alma
do mundo. Descer ao fundo é entrar
no ser da terra, na zona do
inconsciente. É fazer um trabalho de
escavação, de arqueologia, de
psicanálise do espaço urbano.”

“Os canyons mostram, em seus cortes,
em suas lâminas de pedra, em suas
fachadas, a dramaticidade da
natureza, da história, da formação
inconsciente que é uma cidade.”

“No fundo de alguns canyons, a
corrente é encontrar rios e riachos.
Mas em outros, ironicamente, o
normal é ver carros e gentes: a
corredeira humana.”

“A ponte é o elemento que permite
conectar uma ideia a outra, um tempo
a outro. Pontes e viadutos são
elementos que servem para transpor
os abismos das gargantas. Transportar,
transitar, reduzir distâncias. Elementos
que estabelecem ligações, laços. São
passagens.”

“A ponte é o lugar onde
se entrecruzam passado,
presente e futuro. Sua
intensidade poética e sua
dramaticidade estão
diretamente associadas à
sua capacidade de unir
espaços separados, ou de
transpor grandes profun-
didades, grandes dificul-
dades.”

“Descobri que o lugar ideal para o devaneio
e para contemplar as maravilhas do
desfiladeiro é sobre o arco-íris, justamente
em cima do Viaduto Otávio Rocha.

A parada e o desfile sobre o viaduto são
obrigatórios para todos aqueles que desejam
ver o canyon e compreender por que ele é
um dos símbolos mais potentes da cidade.

O viaduto produz uma certa excitação em
quem passa sobre ele. Esta tensão visual
nada mais é que a ânsia de visualizar este
desfiladeiro urbano desde pontos de vista
inéditos, pouco usuais. Passar de um lado a
outro. Explorar a cada passo a vertigem de
cruzar o abismo do rio, a corredeira. Subir e
descer suas escadas. Olhar para cima, para
baixo; para longe, para perto. Esta excitação
só é produzida, via de regra, em lugares-
chave, com fortes conteúdos simbólicos.

O certo é que, na presença de um canyon, o
movimento mais importante parece ser o
ascender-descender. Observá-lo de baixo
para cima e, então, de cima para baixo.
Na Borges, infelizmente, são poucos os
lugares na parte de cima dos edifícios a partir
dos quais podemos contemplar esse
fantástico espetáculo.”

*Collage por Ferando Fuão.

A pesquisa sobre o tema encontrou no livro “Canyons: Avenida Borges de Medeiros e o Itaimbezinho”, do arquiteto
e professor Fernando Fuão, a arena teórica que embasou de uma maneira muito impactante a abordagem da
proposta..

Como ilustração, coloco abaixo alguns trechos do livro citado:

Fonte: site da prefeitura de Porto Alegre/ Data: Final dos anos 20

O viaduto foi construído
como um rasgo no maciço
granítico visível na imagem.
Essa é a aparência da
parede fundo do acesso
dos arcos.
Apedra aparece in natura.
Utilização de detonação a
frio, corte feito na pedra.
Eventuais falhas serão
preenchidas com concreto
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