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Introdução: Em 2014, foi realizada uma pesquisa, pelo Instituto Pró-livro, a qual
demostrou que 44% dos brasileiros não têm o hábito de ler e destes, 30% nunca
compraram um livro. O resultado da pesquisa evidencia uma realidade de muitos
estudantes que leem, porém realizam a leitura sem compreender de fato o texto.
Dados assim, nos fazem refletir e ponderar como podemos ajudar a reverter esses
indicadores e como a arquitetura pode ser uma aliada neste objetivo. Pensando no
cenário identificado e na baixa procura dos munícipes de Treze Tílias ao espaço da
biblioteca municipal, o presente estudo, traz uma síntese dos resultados da pesquisa
desenvolvida para elaboração do anteprojeto arquitetônico de uma nova sede
para a Biblioteca Municipal Gabriel Hausberger, a ser executada junto ao Parque do
Imigrante, em Treze Tílias/SC. Objetivo: Visando a promover maior interação dos
munícipes com a leitura através do contato com a natureza, aguçando e
estimulando o uso da nova edificação por meio dos sentidos. Método: O método
utilizado no estudo tem caráter quali-quantitativo, uma vez que busca analisar dados
estatísticos e numéricos para aprofundar a compreensão do tema proposto,
realizando o levantamento de informações, envolvendo além de referenciais
bibliográficos, entrevistas com pessoas que possuam domínio no assunto, pesquisas a
campo e análises de outras informações que contribuem para o melhor
entendimento da pesquisa. Resultados: Com base no exposto, a partir das
informações obtidas e da demanda identificada, a pesquisa ratificou a necessidade
da construção de uma nova sede para a biblioteca pública municipal, que possua
áreas de leitura e estudo alinhadas com a necessidade dos usuários. Para tal, foi
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necessário estabelecer um programa de necessidades com ambientes que agucem
os sentidos dos munícipes atrelando a arquitetura com a natureza. Essa união fez com
que a nova proposta fosse pensada para ser edificada em uma área dentro do
Parque do Imigrante, a fim de oportunizar espaços que possam servir de apoio as
escolas, quando docentes sentirem a necessidade de uma aula diferenciada em
meio a natureza. Nesse sentido, as salas de estudo presente no novo programa,
também podem servir como apoio aos indivíduos que necessitam de um local
tranquilo e confortável, para trabalhar ou estudar. Dessa forma, para atender à
necessidade identificada, chegamos a uma área física estimada de 603,60 metros
quadrados, que além do espaço indispensável para abrigar a biblioteca pública,
também irá comportar um café e uma livraria. Ao todo, a edificação irá acomodar
a capacidade estimada de 228 leitores, que além da área fechada composta pela
edificação também podem contar com toda a área do parque como espaço de
leitura. Conclusão: Por fim, mediante os levantamentos e as análises realizadas
observamos como é importante o papel da arquitetura, principalmente quando
consideramos os ambientes públicos, os quais oportunizam de forma igualitária aos
munícipes os mesmos ensejos. Assim, ao pensar uma nova sede para a biblioteca
pública municipal, que alie a arquitetura e a natureza, permitimos despertar nos
usuários diferentes sensações e conexões, propiciando espaços que estimam
proporcionar o contato dos mesmos com a literatura ou aguçar outros sentidos, para
ativar a memória e estimular o convívio social em meio a natureza.
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