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Universidade e o Brasil futuro

“Espaços para a educação são as cidades, as praças, as ruas como hoje elas existem; são as 
construções que nos cercam; são os bairros periféricos que crescem em torno das grandes ci-
dades; são os volumes e as cores...”
Arquiteta Mayumi Watanabe

EDUCAÇÃO PÚBLICA
 A universidade pública configura um espaço de construção de conhecimento que alça a possi-
bilidade da sociedade brasileira encontrar melhores patamares de desenvolvimento social. É, 
portanto, uma área estratégica para a elaboração de um projeto consistente de país onde todos 
tenham oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e competências individuais que 
favoreçam o bem estar em forma coletiva. 
 O projeto da UERGS – Hortências reforça esta ideia. Localizado no interior do estado do Rio 
Grande do Sul, torna o ensino superior acessível geograficamente de uma parcela da popula-
ção que em condições normais não teriam oportunidade de se aproximar de atividades de 
ensino e pesquisa. Reforça, portanto, uma descentralização salutar das universidades públicas 
brasileiras - tradiconalmente localizadas em grandes capitais e cidades. 

O EDUCAR E A CIDADANIA
 Ultrapassando demandas mercadológicas e de empregabilidade simplista, discurso presente 
em grande parte das instituições de ensino superior do país, o ensino é um espaço de constru-
ção de cidadões e de cidadania. Instituições como a UERGS abrem portas para formação inte-
gral do indivídio como agente crítico e transformador da sociedade brasileira.

PARTIDO E DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA
 A esplanada é localizada na parte frontal da edificação busca criar um espaço público de con-
vívio entre a universidade e o município. O pavimento térreo busca ser uma extensão deste 
espaço, com áreas generosas para estar e para favorecer o convívio entre estudantes, profes-
sores, funcionários e a comunidade em geral. 
 É um espaço desenhado com muito carinho, que utiliza o mesmo pavimento da área externa 
com a perspectiva de mesclar o acesso interno e externo. 
 Os pavimentos superiores recebem programas relacionados à administrativo, serviços, educa-
cional e áreas comuns. Foram pensados como espaços generosos, onde aberturas avaranda-
das e vistas para a paisagem local são uma realidade possível.
 O auditório se localiza em em piso inferior. Ao fundo do terreno a edificação é transformada 
em cafetria/lanchonete e um espaço para o diretório acadêmico é criado. 


