
O ESPAÇO COMO PROJETO DE ENSINO E APRENDIZADO 
 
“Eu penso em escola como um ambiente de espaços onde se é bom 
aprender. As escolas começaram com um homem, que não sabia 
que era professor, discutindo suas percepções debaixo de uma 
arvore com uns poucos que não sabiam que eram alunos... em 
pouco tempo, espaços foram erguidos e apareceram as primeiras 
escolas.” 

Kahn, Louis (Forma e Design) 

 
Segundo essa passagem do arquiteto Louis Kahn todos os locais da escola 

são extremamente importantes para a formação do estudante, por isso, 
corredores, pátios e jardins são também locais de trocas de experiências e 
aprendizados e devem se desenvolver com a mesma importância que as salas. A 
universidade antes de mais nada é uma escola, um lugar para se pensar o mundo 
e onde se fala para ele. A universidade de São Chico passa a se desenvolver a 
partir da construção de espaços de trocas entre alunos, professores e 
comunidade e, com isso, passa a ser criada e recriada pelos próprios usuários. 
Tornar-se extensão da cidade é uma virtude ligada a esta ideia; o edifício se 
propõe, portanto, a ser um pedaço da urbe. 

Entendendo o seu entorno imediato e o gabarito de suas edificações 
procuramos distribuir o programa no mínimo possível de pavimentos. 
Aproveitamos o desnível entre ruas para criar um pavimento semienterrado, que 
é acessado pela rua Três de Outubro. Além disso, o volume dos programas que 
servem foram dispostos na extremidade do terreno, de forma a manter os 
espaços mais nobres perto das duas ruas.  

O desenho do espaço se configura com o propósito de se permear com a 
pequena cidade de São Chico a partir da ampliação da praça Capitão Pedro da 
Silva Chaves. Para isso a criação da rua interna, elevada, distribui fluxos, fazendo 
com que o transeunte consiga transpor as ruas pelo “interior” do espaço e 
condensando algumas funções iniciais do programa como hall, antecâmara e 
foyer. Esta laje se torna cobertura para a galeria de acesso ao setor 
administrativo e laboratórios, acessados diretamente pela rua Três de outubro. 

Dentro dessa rua interna, e voltados para a rua José Bonifácio, 
escolhemos distribuir dois programas importantes: auditório e biblioteca. 
Entendemos que o auditório poderia funcionar como um centro de cultura para 
a cidade, acontecendo eventos de forma alheia ao funcionamento da 
universidade. Além disso a escolha pela biblioteca no térreo foi feita de forma a 
incentivar o acesso a cultura pelos transeuntes. 

Com a elevação do setor educacional cria-se a grande cobertura 
necessária para receber, sombrear e abrigar funções do programa ligadas a vida 
desta praça.  O edifício assim explodido tende a misturar suas partes a cidade 
como se tais unidades fossem as pequenas casas que compõe São Chico. 

A proposta para a nova sede da UERGS em São Chico se constrói a partir 
desses elementos. Elementos que conformam um espaço onde é prazeroso 
aprender. Como de baixo de uma árvore. 


