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Texto resumo da proposta:  

  

 Um grande ponto de encontro.  Um grande pátio de união.  Uma grande praça 
de crescimento.  A confluência entre amizade e aprendizado foi o catalisador deste 
projeto.  Assim se apresenta a universidade.  Uma ágora de agora.  Convergência de 
idéias e ideais.  Um ambiente acolhedor, inundado de luz que iluminam pensamentos e 
brisas que ventilam descobrimentos.  Um convite ao estímulo.  Um estímulo ao encanto.  
Um encanto à surpresa.  Surpresas apresentadas por vistas em diferentes cantos, 
ângulos e retas ao longo dos generosos e espaçosos caminhos. O espaço aguça os 
sentidos e os sentidos se abrem ao aprendizado.  

 A unidade de São Chico da UERGS se apresenta com o desafio de se inserir 
localmente na paisagem histórico-cultural do município de São Francisco de Paula e 
atender a demanda global do século XXI, de sustentabilidade. O terreno doado pela 
prefeitura para a UERGS enfatiza a importância do bloco educacional na comunidade. 
Sendo assim, nada mais justo do que retribuir através da gentileza urbana, liberando ao 
máximo o solo e integrando ambas as praças, a existente do parque público e a praça 
interna projetada da unidade. Buscou-se assim criar um diálogo contínuo do espaço 
público com o espaço particular, conectando o usuário que está dentro com o externo 
e quem está fora é convidado a adentrar. Sem fronteiras rígidas, todavia com controle 
e segurança, a universidade e a cidade se mesclam fisicamente e simbolicamente na 
intenção de servir o cidadão. 

 A relação do edifício com seu entorno foi primordial para o partido. Tendo em 
vista de forma homogênea a pouca estatura do perfil urbano, o partido foi compactado 
na sua verticalização, limitando a exposição da sua visual mais alta para a rua, e 
reverenciando a pontualidade da torre da Igreja Matriz São Francisco de Paula, figura 
consolidada e ponto de referência da comunidade.  

 A valorização do patrimônio também foi aspecto norteador de projeto. 
Destacou-se a edícula existente para o futuro museu, deixando sua visual desimpedida, 
tornando-a um nódulo focal.  Preserva-se assim um pedaço da memória urbana e 
envolve-a na comunicação com o contemporâneo. Os materiais e volumetria da nova 
edificação buscam na arquitetura local existente uma nova linguagem insinuando um 
neo vernacular. 

 Buscou-se ainda inserir, simbólica e subliminarmente, reverenciar as raízes 
indígenas de tradição Taquara, que habitavam tocas e túneis para proteção das 
intempéries e invasores. O pavimento do subsolo, mesmo aberto, alimenta essa 
simbologia, ao levar o visitante a descer e socializar na praça interna. 


