
Sob uma perspectiva estritamente objetiva da ocupação do solo, o programa de pouco 
mais de 5.000m2 se desenvolve sobre um terreno de pouco menos de 1.400m2, que 
permite a utilização de quase 1.100m2 de área de projeção e verticalização restrita a 6 
pavimentos, distribuídos em uma altura máxima de 27m. Somente a materialização 
desses dados, ainda que a taxa de ocupação seja de generosos 80%, o volume 
conformado já se prenuncia como um elemento de massa, um bloco monolítico que se 
encrava em uma área urbana que hoje se caracteriza por um perfil uniforme e 
horizontal. Adicione-se, então, a particularidade de o terreno possuir em seus limites 
uma pequena edificação de 60m2 e valor histórico e cultural reconhecido pela memória 
local, escoltada por dois exemplares ainda jovens de Araucarea angustifolia, uma 
conífera símbolo da região Sul do Brasil que se destaca por alcançar alturas de quase 
40m e viver por mais de 200 anos. 

Foi da alta taxa de ocupação do terreno que nasceu o desejo do edifício de se liberar ao 
máximo de sua pegada no solo. E foi pela vontade de ligar a parte alta do centro histórico 
com a sua parte mais baixa que nasce o ponto focal desta proposta: a praça da 
Universidade, ao lado da edificação de importância cultural para a comunidade e sob a 
luz filtrada na grimpa das araucárias. Para além de ponto de encontro entre o estudo e 
o descanso, entre o público e o privado, entre o velho e o novo, a praça proporciona 
espaço de descompressão entre escalas e valores tão diferentes. Essa função é 
desempenhada não pela pedra, aço, parede e concreto, mas pelo vazio e pela natureza, 
chamando à atenção outro elemento fundamental da Arquitetura: o tempo, na medida 
em que projeta a importância das diretrizes e, sobretudo das araucárias existentes, ao 
longo das décadas futuras, quando as árvores já adultas, se tornem pontes entre 
gerações. 

O conceito da praça foi então transposto para a parte superior da edificação com a 
criação de um terraço, o Terraço de São Chico, que com o seu vazio materializa o elo 
entre os dois blocos desta proposta – o bloco docente e o discente. Assim como o 
Homem Mínimo de Paola, o terraço pode tudo justamente por não ter nada e, assim, 
abre vista da antiga Prefeitura para o pináculo da Igreja da Matriz.  

O bloco sul, docente, é alto, estreito e fechado, como uma lembrança de que não são 
muitos os que desempenham o sacerdócio da sala de aula, pois árduo é o caminho e 
poucos são os qualificados para exercê-lo. O bloco norte, discente, é igualmente alto, 
mas largo e aberto, como devem ser os espaços destinados a abrigar o maior número 
possível de pessoas que, ao buscarem transformar as suas vidas, acabam por 
transformar um País.  

Na face oeste desse conjunto de cheios e vazios, de concreto e de sonhos, a Rua José 
Bonifácio é fechada aos carros e aberta às pessoas, minimamente marcada em seu piso 
por desenhos de pedra portuguesa que orientam a sua ocupação e dirigem o fluxo à 
entrada do edifício. Por sobre os tablados de madeira espalhados sob a sombra de 
árvores e sobre o piso de concreto, serranos usufruem o espaço público a eles devolvido 
e olham, riem e emocionam-se embalados em sessões de cinema projetadas nas 
paredes cegas do edifício da UERGS, em um dos muitos usos espontâneos que este 
espaço oferece. A rua fechada transforma-se então em proposta aberta de ocupação, 
num ato genuíno de civismo e de democracia, afinal, não é para isso que serve uma 
universidade? 


