
UMA CIDADE HISTÓRIA, UM PRÉDIO, UM NOVO LUGAR - TEXTO RESUMO DA PROPOSTA
São Francisco de Paula, carinhosamente chamada de São Chico, é um município

pequeno, mas de forte espirito, história e tradição, que possui predominantemente um
gabarito de edificações de baixa densidade de ocupação, com no máximo 3 pavimentos. É de
vital importância que uma nova edificação localizada na frente da principal praça da cidade
respeite a sua história, a sua cultura e o seu entorno, através de uma escala e materiais
apropriados.

Projetamos uma nova sede para a Unidade Hortênsias da UERGS, um edifício que
explora a sua horizontalidade e propõe uma releitura da arquitetura vernacular da região
através da sua volumetria e materialidade, se inserindo no tecido urbano de forma gentil e o
mais silenciosa possível. Também buscamos alternativas inovadoras para os espaços de
educação convencionais, criando um ambiente mais democrático e inclusivo para os
estudantes e moradores da região.

Volumetricamente, o prédio é constituído por um bloco prismático horizontal de
concreto elevado do chão através de pilotis que torna todo o nível da rua permeável,
resultando em um térreo que se abre gentilmente para a cidade, se desenvolvendo num jogo
de níveis que convida a população a entrar e usufruir do edifício como uma continuidade do
espaço público. Devido ao programa de necessidades extenso, o projeto se distribui em quatro
níveis diferentes, se aproveitando da topografia do terreno para possibilitar a menor altura
possível para a edificação, de forma a não destoar do contexto urbano de gabarito baixo da
cidade.

No nível da rua peatonal José Bonifácio ocorre o acesso dos estudantes a universidade
através de um saguão fechado em vidro, este também com conexão pela a rua Três de
Outubro, que distribui os alunos para as diferentes salas do prédio. Esse mesmo saguão serve
como foyer para o auditório do edifício, que possui um fundo de palco em painel móvel
metálico, que permite a abertura para o lado externo voltado para a arquibanda da praça.

Na zona sombreada dos pilotis, o perfil natural do terreno permite a articulação de
uma escada-arquibancada que conecta os diferentes níveis do térreo, configurando uma nova
praça que pode ser utilizada pela população para diferentes atividades acadêmicas e não-
acadêmicas. Nesse nível inferior está zoneado todo o setor administrativo da Unidade,
contando também com a cantina, diretório acadêmico e laboratórios de ensino.

Devido a importância das araucárias para a região e com o intuito de manter as pré-
existentes no lote, o prisma da edificação sofre uma subtração volumétrica em torno da
arvore, resultando na criação de um espaço de convívio e descompreensão que apresenta
novas visuais para o exterior.

A materialidade do edifício foi escolhida com a intenção de conectar raízes do passado
com o presente, a tradição com a inovação. Foi utilizado materiais modernos e neutros, como
o concreto aparente e painéis de vidro, junto com materiais que remetem a arquitetura
vernacular, como as tabuas de madeira rústica dos brises móveis, que eram utilizadas nas
paredes das casas coloniais, e as grandes empenas revestidas de taipa de pedra, método
construtivo histórico da região.


