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NCidade: a relação entre universidade e sociedade

O terreno para a nova Unidade Hortênsias da UERGS goza de condição 
privilegiada em São Francisco de Paula. Sua posição em declive, entre 
a Igreja Matriz, a Praça Capitão Pedro Silva Chaves, o Anfiteatro Nossas 
Raízes e a principal via da cidade, a Avenida Júlio de Castilhos, confere 
oportunidade ímpar para abrigar uma universidade que visa formar 
para e pela cidadania, um convite para estar no cotidiano comum.

Estar: abrigo

O alto índice de precipitação e a grande variação climática diária soma-
da à falta de espaços protegidos adequados para o encontro potencial-
iza a vocação para o terreno:  a construção de um espaço propício para 
o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre instituição e 
comunidade a partir da necessidade de proteção. Consequentemente, 
surge a oportunidade de se transcender o que se convencionou definir 
como o papel da universidade, a fim de se destacar seu papel enquanto 
centro comunitário. Estes equipamentos são mais do que meros pro-
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IMPLANTAÇÃO    ESCALA 1:1000gramas: bibliotecas, cantinas, escolas, etc. São lugares de prestação 
de serviço para a população, que promovem a convivência como forma 
de produção cultural, acontecimentos que transcendem os limites físi-
cos da UERGS.

Movimento: território como agente pedagógico

A nova sede da UERGS nasce do desejo de pertencer e acrescentar à 
paisagem de São Chico. Uma proposta de arquitetura contemporânea, 
ambientalmente sustentável, dotada de espaços flexíveis e estrutura 
racional que, a partir da interpretação não literal das proporções, cores 
e ritmos das construções do entorno, visa evidenciar o município e sua 
paisagem como reais agentes pedagógicos. Todo e cada elemento foi 
organizado de forma a conferir ao corpo do edifício uma qualidade de 
vibração que ecoa para além de seus limites físicos. Tornando, assim, o 
espaço capaz de absorver os traços da vida humana, do seu uso cotidi-
ano e das imprevisibilidades futuras.


