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Resumo: O presente trabalho de pesquisa objetiva a apropriação de dados que auxiliem na 

elaboração do projeto de intervenção no Cine Rio, que se constituiu na década de sessenta, em 

um referencial cultural para o município de Cruz Alta. A requalificação urbana valoriza de 

forma significativa os espaços das cidades, propondo novos usos e/ou requalificação para 

prédios existentes, que se encontram abandonados ou em estado de deterioração e apresentam 

valor histórico cultural. Assim é possível demonstrar como estes projetos auxiliam na 

preservação ambiental, minimizando custos, evitando sua demolição. As etapas 

metodológicas incluem: revisão bibliográfica; análise de modelos – objetivando analisar 

situações semelhantes; elaboração do programa de necessidades, organogramas e 

fluxogramas; pré-dimensionamento dos espaços necessários à intervenção – em consonância à 

conceituação do projeto; levantamento das patologias da edificação com mapeamento de 

danos, considerando seu entorno urbano imediato; zoneamento e partido arquitetônico do 

projeto. Destacamos ainda que, a referida proposta assume a manutenção da Academia de 

Samba Unidos do Beco, que tradicionalmente realiza seus ensaios no local – por não ter sede 

própria, bem como da sala de espetáculos – que poderá ser utilizada para atividades culturais 

diversas. Através de um plano de intervenção, será possível propiciar novos locais de 

entretenimento para a população em geral, trazendo novas experiências e opções de cultura. O 

imóvel não é inventariado ou tombado por Lei Municipal, porém denota-se que é possível o 

desenvolvimento de um projeto que alie modernidade e preservação, além de fomentar a 

economia local, através dos espaços existentes, ou novos usos, através da técnica de 

intervenção. 
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Abstract: This working paper aims to ownership of data to assist in the preparation of the 

intervention project at Cine Rio, which was formed in the sixties, in a cultural reference for 

the city of Cruz Alta. A urban renewal values significantly spaces cities, proposing new uses 

and / or rehabilitation for existing buildings, which are abandoned or deteriorating state and 

have cultural historical value. So it is possible to show how these projects help preserve the 

environment, minimizing costs, preventing its demolition. The methodological steps include: 

literature review; analysis models - aiming to analyze similar situations; development needs 

program, organization charts and flow charts; preliminary design of the spaces necessary for 

intervention - in line to the conceptualization of the project; survey of the building conditions 

with mapping damage considering its urban immediate surroundings; zoning and 
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architectural design advantage. We also point out that this proposal assumes the maintenance 

of the Academy of Samba States Alley, which traditionally performs his essays on -by site 

does not have its own headquarters, and the concert hall - which can be used for various 

cultural activities. Through an action plan, you can provide new recreational facilities for the 

general population, bringing new experiences and culture options. The property is not 

inventoried or fallen to the Municipal Act, if porémdenota that the development of a project 

that combines modernity and preservation is possible, and promote the local economy, 

through existing spaces, or new uses, through the intervention technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O panorama atual das cidades de médio e grande porte, nos leva a pensar nas novas 

ocupações de modo a respeitar as características de suas existências e aproveitar o espaço 

urbano e suas infra-estruturas da melhor forma possível, requalificando pré-existências, 

minimizando possíveis impactos causados no meio ambiente e respeitando o patrimônio e a 

memória social de seus lugares.   

O presente artigo consiste na Reciclagem/Revitalização do Cine Teatro Rio, localizado 

na cidade de Cruz Alta/RS, na região central do tecido urbano, onde por muitos anos, 

funcionou uma renomada casa de espetáculos. O principal objetivo do trabalho é o de 

proporcionar uma nova visão para a sociedade de que revitalizando edificações pré-existentes 

torna-se possível uma maior economia em custos na obra, além de serem trabalhadas questões 

sociais – à medida que se melhoram as condições de vida da população; ambientais – com 

inúmeras possibilidades de utilizarmos os recursos da natureza com o crescimento científico e 

tecnológico e culturais – à medida que trabalhamos com as questões intergeracionais por meio 

do consumo e preservação de bens e serviços culturais na sociedade contemporânea. 

No aspecto arquitetônico, à medida em que preservamos e reconhecemos o valor do 

nosso passado e cultura, além de garantir a manutenção de nossas tradições, reafirmamos a 

nossa identidade. Uma forma de realizar esse processo é através da rearquitetura, que 

valoriza de forma significativa os imóveis existentes dando novos usos e formas para os 

mesmos, que se encontram em abandono ou em deterioração.  Neste sentido, a recuperação de 

obras com valor patrimonial existentes, em áreas degradadas ou esquecidas pela sociedade, 

pode nos levar à obtenção de novos espaços culturais para a população em geral, trazendo 

novas experiências e usos para o que já existe.  



 

O conceito de Rearquitetura, ou Revitalização de edifícios, nestes últimos anos, tem 

evoluído de forma considerável. Imóveis revitalizados representam alternativa diante da 

progressiva construção e isso surge como alternativa à preservação, evitando 

consequentemente a demolição e à construção de novos edifícios. Pelo seu valor histórico, 

cultural e arquitetônico, a edificação em estudo, nos remete a uma parte da história da cidade 

que ficou cristalizada no tempo e necessita ser ressignificada. Assim, apresenta-se a 

revitalização/rearquitetura como uma alternativa que venha a contribuir positivamente com o 

desenvolvimento sustentável das cidades. 

As etapas metodológicas a serem percorridas durante o processo incluem, entre outros 

aspectos: revisão bibliográfica – que caracteriza o município em estudo em seus aspectos 

históricos e relativos à viabilidade do projeto; análise de modelos – com o objetivo de avaliar 

situações semelhantes ao caso em estudo; elaboração do programa de necessidades, 

organogramas e fluxogramas; pré-dimensionamento dos espaços necessários à intervenção – 

em consonância à conceituação do projeto; levantamento das patologias da edificação com 

mapeamento de danos, considerando a análise de seu entorno urbano imediato; zoneamento e 

partido arquitetônico do projeto. 

Por fim, ao desenvolver esta pesquisa pretende-se revitalizar o referido prédio situado 

em uma das entradas da cidade, proporcionando uma maior visibilidade e utilização do 

mesmo, como novo atrativo cultural e de desenvolvimento econômico, ambiental e social para 

a cidade, que ainda não explora este conjunto de variáveis interdependentes, em suas 

edificações. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Solucionar problemas de cunho urbanístico se constitui em um desafio arquitetônico a 

ser solucionado na contemporaneidade, de maneira que, ao se preservar um exemplar 

arquitetônico de relevância ou mesmo um conjunto de bens, se trabalhem questões de 

valorização da memória e da identidade cultural, qualificando o entorno urbano e 

revitalizando os espaços comerciais ali existentes. Especificamente ao nosso caso de estudo – 

O Cine Rio, destacamos que o mesmo  situa-se em  uma área privilegiada  da malha urbana,  

em um dos principais acessos da cidade, e cujo local não possui nenhum atrativo arquitetônico 

e visual. Neste contexto, Ana Clara Fernandes destaca que: 

 
“Na literatura sobre os territórios herdados encontramos a necessidade de (re) 

valorização dos imóveis e do solo urbano dos mesmos. Ou seja, a necessidade de 



 

agregar-lhes um novo valor de troca, transformá-los novamente em mercadoria” 

(FERNANDES apud SMITH, 2006, p. 03). 

 

Mesmo que esta transformação, em um primeiro momento, agregue de fortemente 

questões mercadológicas, transformar uma edificação pré-existente novamente em algo 

empreendedor, é antes de tudo uma alternativa à demolição e à construção de novos edifícios, 

que sempre geram impactos ambientais inevitáveis. Estas alterações precisam ser 

quantificadas, pois apresentam variações relativas, podendo ser positivas ou negativas, 

grandes ou pequenas, com baixos ou altos custos para as construtoras, pois com isso se inclui 

o desperdício de materiais. Outro fator importante a ser considerado sob a ótica ambiental são 

os impactos gerados pela reconstrução do edifício. Em função do método utilizado pelo 

processo de demolição total ou parcial do imóvel devemos considerar que, pode ser gerado 

um grande volume de resíduos sólidos e aéreos. Neste contexto, Edna Almeida do 

Nascimento destaca que: 

 
Os empreendimentos da construção civil são atualmente um dos maiores causadores 

de impactos ao meio ambiente. As atividades relacionadas à construção, operação e 

demolição de edifícios promovem a degradação ambiental através do consumo 

excessivo de recursos naturais e da geração de resíduos. Para a construção de 

edifícios tal fato ocorre principalmente pelo grande volume e diversidade de 

materiais nela empregados” (NASCIMENTO, 2008). 

 

   

Assim, a necessidade de minimizar os impactos ambientais gerados pelas edificações 

leva o setor da construção civil a buscar empreendimentos com melhor desempenho 

ambiental, e menores custos. É papel do arquiteto e urbanista pesquisar, vislumbrar e propor 

novas soluções socioambientais coerentes com a ocupação urbana. Vislumbrar alternativas 

abrangentes e sustentáveis em todas as suas dimensões. Por isso o termo “requalificar” está na 

ponta desta discussão, demonstrando como é possível utilizar-se das edificações existentes e 

que demonstrem potencial para a reutilização, sem termos a necessidade de realizar novas 

construções. 

Durante as décadas de setenta e oitenta, as cidades experimentaram um movimento de 

descentralização provocado pela desocupação dos imóveis por grupos sociais de maior renda, 

que procuravam locais mais calmos e com grandes espaços para estabelecer suas residências. 

Com o passar dos anos a economia em estágio avançado e com o mercado imobiliário em 

ascensão, nos deparamos com este grande problema onde espaços pequenos são ofertados 

com valores altos, o que dificulta a comercialização. Esta perspectiva traz à tona a valorização 

do existente com um uso mais adequado as necessidades sociais da população, propondo 

novos usos e novos conceitos de ocupação urbana e desenvolvimento econômico.  



 

Para Santos (2008), a configuração do espaço urbano atual se dá de forma intercalada 

e/ou sobreposta aos “testemunhos” de momentos anteriores que podem ser relativos à cidade, 

ou, aos seus predecessores.  

 
Denominam “formas herdadas” ou “rugosidades” ao “que fica do passado como 

forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, 

acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os 

lugares (SANTOS, 2008, p.140). 

 

Como decorrência dessa situação, uma alternativa a ser avaliada é a revitalização, 

reutilização de prédios existentes nos centros das cidades que estão em abandono. Como a 

história nos mostra, através dos tempos, nestes imóveis encontramos o imperativo de 

(re)valorização. Ou seja, a necessidade de agregar-lhes um novo valor de troca, transformá-los 

novamente em imóveis com capacitação de usos. 

As políticas de intervenção urbanas designadas como “revitalização” emergiram em 

várias cidades no Brasil e no mundo e, na maioria dos casos, são resultantes da parceria entre 

poder público e iniciativa privada. O objetivo é transformar lugares considerados 

“degradados” e “deteriorados” em áreas de entretenimento e lazer. Esses projetos promovem 

ações de restauro, a partir do planejamento de novos usos que ativam antigos sentidos 

perdidos no tempo.   

Existem diferentes tipos de centros: centro histórico, centro de mercado, centro de 

negócios, entre outros. Um centro histórico deve estar diretamente ligado à origem da cidade, 

deve conter as sedimentações da sua história, reforçando a valorização do passado 

(CARRION, 2000, p. 47).  

Quando ocorre a desvalorização e o abandono de uma área central, culminando em um 

estado de degradação, sobretudo em um centro, é necessário intervir de maneira a resgatar 

características que fazem referências ao passado, a fim de não permitir que tais valores 

culturais se percam. Porém, é necessário se atentar ao fato de que um centro histórico não é 

um lugar predestinado ao passado, mas sim um lugar que deve conter lembranças da cidade., 

reutilização de um edifício ou sítio urbano, adaptação a novos usos.  

Revitalizar é iniciar um novo ciclo de uso da obra. Pode ser feito com a mudança de 

uso, da sua forma e até de seu caráter. Prática impulsionada após a década de 1960 com o 

despertar ecológico e o despertar histórico Revitalização e reciclagem – equivalem a uma 

modificação na forma arquitetônica de uma obra histórica, ou não tendo algum valor, cultural 

para o município,ou a sua população. Interferem parcial ou totalmente na aparência estética da 

obra , através de reformas, parciais ou totais, podendo até mudar a função que antes era 



 

exercida neste local, reformulando e modernizando as estruturas existentes com isso,trazendo 

uma nova forma de construir e conservar ,ou ate mesmo uma nova função.  

 

 

2.1 O cinema como sétima arte.  

 

O cinema, intitulado com a sétima arte,trás a presença da imagem em movimento no 

cotidiano de milhares de pessoas é tão natural que freqüentemente não refletimos sobre o fato 

de que o invento técnico que possibilitou essa „mágica‟, sintetizando os esforços e desejos de 

muitas e muitas gerações ,surgiu há pouco mais de cem anos. 

  Mas é impressionante o quanto este mágica fez e faz diferença nas vivências de 

homens e mulheres de diversas camadas e sociedades ao interferir nas formas de ver e 

conhecer o mundo no instante em que põe em circulação tantos e tão variados conteúdos. 

Quantas vezes „fomos‟ aos Estados Unidos, por exemplo, e a outras regiões do mundo, sem 

sair da poltrona da sala de exibição ou do conforto da casa graças ao cinema? Conhecemos 

muito das paisagens e das fisionomias dos povos dessas regiões por meio das telas.  

E, em cada uma dessas viagens, por terras estrangeiras ou no nosso próprio país, 

encontramos personagens, histórias e situações que nos afetam de muitas maneiras, 

proporcionando sentimentos de tipos também variados. É plausível pensar que algo assim 

gera impactos importantes nos modos de compreensão e nas sensibilidades de quem está 

exposto regularmente diante dessa técnica tornada arte. Por sua abrangência na história 

contemporânea, tanto por seu poderio econômico quanto por sua força cultural, o cinema é 

um fato social.  

Desde aí, coloca questões para os mais diversos campos do conhecimento dedicados a 

entender as tantas facetas da aventura humana.  

No entanto ,como observa Morin : 

 

“ As análises mais freqüentes do cinema, que observavam sua condição de 

arte/industria, ou ainda, de produto, trás um viés de compreensão que tenta perceber 

neste um bem com fortes impactos sobre a elaborações simbólicas e, desde aí,com 

potencial para compor a formação cultural ae as visões de mundo de indivíduos e 

grupos situados em posições que possibilitam a fruição do cinema como expressão 

de cultivo afetivo-intelectual” (MORIN,1997 ). 

 

Tal foi o impacto da sétima arte nos modos de ver e representar o mundo que a 

sociedade não teria sido o que foi se não tivesse entrado em contato com a imagem em 

movimento. Assim, o cinema tem feito parte das vivências de muitas pessoas, inscrevendo-se, 



 

de forma importante, na memória social de vários grupos e coletividades comparecendo como 

um importante lugar de reflexão sobre a produção de sentido e de significação social.  

O cinema também participa da difusão de conhecimentos, da formação de hábitos e 

comportamentos e, ainda, contribui para o aparecimento, manutenção ou a transformação de 

discursos, gostos, condutas e afetos. Tanto é assim que muitas pessoas - algumas delas ligadas 

diretamente ao exercício da sétima arte, no que diz respeito às atividades profissionais que 

envolvem a realização e a exibição de filmes; outras tendo nessa prática o lugar de suas 

preferências estéticas e artísticas  passam a ter na sétima arte parte relevante de suas 

existências individuais e grupais. Tal atributo do cinema é observável, por exemplo, nas 

trajetórias de cineastas, cinéfilos e estudiosos da área.  

Com o passar dos anos além das tecnologias avançarem de forma rápida e com 

artifícios especiais para entreter e cativar um público cada vez mais exigente, a forma de 

atualização destes espaços em termos de novas técnicas de reprodução, tornaram inviável para 

alguns proprietários destes estabelecimentos,acompanharem as novas tendências mundiais. 

A falta de segurança que aflige as grandes e médias cidades, chegando muitas vezes as 

pequenas levaram as pessoas que freqüentavam os cinemas a mudarem de 

comportamento,fazendo com que estas projetassem um ambiente em suas residências para 

usufruir do prazer de estar em um cinema mas em sua casa, com conforto e seguros. Ajudou 

muito também nestas escolhas é a diversidade de itens tecnológicos oferecidos e produzidos 

nesta área que cada vez aumenta a procura e diversidade de opções tecnológicas. 

Em nosso estudo de caso, sendo este um imóvel com valores culturais e sócio-afetivos, 

transmite para a população além de memórias, a convivência com um exemplar da arquitetura 

Art Decó e um marco no desenvolvimento local. Em nossa região, a empresa cinematográfica 

da família Oscar Espellett, comandava três salas de cinema somente em Cruz Alta, onde por 

uma década e meia fizeram parte do cotidiano da sociedade de Cruz Alta e região que 

prestigiavam as salas cinematográficas, que eram a grande atração para as noites, e finais de 

semana, pois tinham sessões diárias de filmes ou espetáculos.Eram três salas de cinemas, o 

primeiro Cine Ideal, Cine Rex e por fim o Cine Rio, que foi construído  com o intuito de 

proporcionar aos seus clientes melhor conforto, e “descongestionar”, as demais salas,e atender 

a demanda  do grande numero de clientes, pois sem dúvida eram o grande atrativo da cidade.  

Projetado pelo arquiteto Hélio Ávila Soares em 1965, o estabelecimento foi concluído 

em 1966, foi inaugurado em 28 de abril de 1966, com a presença da sociedade oficial cruz 

altense que prestigiou o grande evento. Com localização privilegiada,na ligação de Cruz Alta 

com a região da fronteira, é um marco para a arquitetura Art Decó, muito utilizada nas 



 

construções da cidade na década de sessenta, visa uma releitura do mesmo sem intervir nas 

suas características que o destacam e denominam o seu projeto. 

 

 

 

                                       

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 01: Imagem do  jornal Diário Serrano ano de 

1966,divulgando a inauguração  do cinema.  

 

Fonte: Diário Serrano Capturado no acervo da Casa da 

Cultura Justino Martins 21/09/2013.  

Fonte: Diário Serrano Capturado no acervo da 

Casa da Cultura Justino Martins 21/09/2013.  

Figura 03: Imagem  da fachada principal do imóvel em estudo.  

 

Fonte: Autora  capturada em novembro de 2014. 

 

Figura 04: Imagem  da fachada sul do imóvel em estudo Av. Benjamin Constant.  

 

Fonte: Autora  capturada em novembro de 2014. 

 

Figura 02: Imagem do  jornal Diário Serrano ano de 

1966,divulgando a inauguração  do cinema.  

 



 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os processos metodológicos  incluem,  revisão bibliográfica- que caracteriza o 

município em estudo em seus aspectos históricos e relativos à viabilidade do projeto, a 

historio do imóvel em questão e a cultura cinematográfica nacional e municipalmente; análise 

de modelos – com o objetivo de avaliar situações semelhantes ao caso em estudo, para obter 

informações necessárias para este processo de ; elaboração do programa de necessidades, 

organogramas e fluxogramas; pré-dimensionamento dos espaços necessários à intervenção – 

em consonância à conceituação do projeto; levantamento das patologias da edificação com 

mapeamento de danos, considerando a análise de seu entorno urbano imediato; zoneamento e 

partido arquitetônico do projeto. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com relação a pesquisa realizada, foi possível concluir que a população que circunda 

o imóvel, que ali transita e a que possui estabelecimentos comerciais nesta região, e no prédio 

em questão, apreciariam de forma significativa a intervenção no mesmo.Por acreditam no 

potencial do imóvel,e da importância cultural e patrimonial, pois com a preservação do bem 

,preserva-se também a memória populacional  retratando uma década de grande importância 

cultural e desenvolvimento da cidade. 

A utilização de um prédio existente de grande imponência para outros fins além dos 

que existem reformulando-os , é de grande aceitação populacional, de mostrando a viabilidade 

Figura 05: Imagem  da fachada norte do imóvel em estudo Av. Benjamin Constant.  

 

Fonte: Autora  capturada em novembro de 2014. 

 



 

do estudo deste caso e sua importância pra a população e para as pessoas que ali circundam ou 

simplesmente transitam chegando ou indo em direção a fronteira oeste do estado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O panorama atual das cidades de médio e grande porte, nos leva a pensar nas novas 

ocupações de modo a respeitar as características de suas existências e aproveitar o espaço 

urbano e suas infra-estruturas da melhor forma possível ,requalificando pré-existências, 

minimizando possíveis impactos causados no meio ambiente e respeitando o patrimônio e a 

memória social de seus lugares.  Preservar a edificação existente passa a ser importante sob 

muitos aspectos: no aspecto ecológico na medida em que evitamos as sobras e desperdícios de 

materiais ;do ponto de vista econômico constata-se a viabilidade, tendo como o ponto de 

partida é sempre uma estrutura instaurada.No aspecto arquitetônico, à medida em que 

preservarmos e reconhecemos o valor do nosso passado e cultura além de garantir a 

manutenção de nossas tradições , reafirmamos a nossa identidade.Uma forma de realizar esse 

processo é através da rearquitetura, que valoriza de forma significativa  os imóveis existentes 

dando novos usos e formas para os mesmos, que se encontram abandonados ou em 

deterioração.  Neste sentido, a recuperação  de obras com valor patrimonial  existentes, em  

áreas degradadas ou esquecidas pela sociedade, pode  nos levar à obtenção de novos espaços 

culturais para a população em geral, trazendo novas experiências e  usos para o que já existe.  

 Neste contexto, dada a relevância cultural do edifício em estudo, poucas referências foram 

encontradas na bibliografia  pesquisada.  Pelo  seu valor histórico, cultural e arquitetônico, a 

edificação nos remete a uma parte da história da cidade que ficou cristalizada no tempo e 

necessita ser  ressignificada. Assim, apresenta-se a revitalização/rearquitetura como uma 

alternativa que venha a contribuir positivamente com o desenvolvimento sustentável das 

cidades. 
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