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Introdução: Está localizada, em Salto Veloso, a edificação do antigo Terminal
Rodoviário Clélia Barichello Cantú, datado de 1992. Sendo um símbolo de
desenvolvimento da cidade, hoje encontra-se com sua função original desativada a
10 anos, possuindo em sua estrutura usos provisórios e improvisados para algumas
atividades da cidade.

Objetivo: Promover essa edificação a Casa da Cultura do

município, que hoje, apesar de possuir sede própria, com o passar dos anos e de
todas as reformas já feitas, tornou-se um lugar pequeno e desprovido de muitos
quesitos fundamentais para o ensino de qualidade da oficinas oferecidas. Método:
Hoje a Casa da Cultura oferta varias atividades para toda a comunidade e também
para todas as idades, entre elas estão as tipologias de danças, instrumentos musicais,
desenho, teatro, entre outras. As metodologias abordadas para este estudo foram
de natureza quali-quantitativa, englobando métodos de pesquisa e aproximações
teóricas, estudos de caso, levantamentos de medidas, fotograficos e análises em
campo das edificações em questão, bem como entrevistas com representantes da
cultura no municipio e também com usuários e servidores da Casa. Resultados:
Durante o desenvolvimento, ficou evidente a relação da cultura com a comunidade,
e a partir de análises que compreendem a edificação existente, o terreno urbano
que a abrange e a relação detes com a cidade, notou-se que o município fornece
um grande incentivo à cultura.

Conclusão: O anteprojeto buscou solucionar as

questões que envolvem a infraestrutura física, propondo a valorização e
requalificando de uma edificação existente. Foi possível concluir que o terreno onde
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se situa a antiga rodoviária possui capacidade apropriada para a implantação da
proposta.
Palavras-chave: Cultura. Conforto. Requalificação. Valorização.
E-mails: elisah_patel@hotmail.com; jeferson.suckow@unoesc.edu.br

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

