
A proposta para o edifício da Unidade Hortênsias da UERGS é norteada por 03 princípios
simples: 01. valorizar o patrimônio histórico; 02. ampliar permeabilidade entre as ruas José
Bonifácio e Três de Outubro com uma praça cívica; 03. separar o bloco pedagógico da torre
de serviços, simplificando as instalações prediais e liberando espaços de convívio.
O projeto consiste em dois blocos posicionados em uma praça que oferece conexão com a
Rua Três de Outubro. O bloco principal engloba o programa pedagógico, social,
administrativo e de apoio, distribuídos em nove módulos de 8,4 por 6,6 metros. Um décimo
módulo, plugado ao edifício principal e conectado à casa pré-existente, engloba as funções
de serviço e circulação.
O edifício da Unidade Hortênsias interage com o entorno histórico de duas maneiras: como
pano de fundo para a casa da antiga cadeia e como véu translúcido que enquadra a Igreja
Matriz. O pano de fundo corresponde à torre de serviços, revestida com placas cimentícias
moduladas de forma a destacar a pequena edificação de seu entorno. Já o véu corresponde à
fachada formada por brises de telha metálica perfurada que, ao evidenciar as linhas das vigas
externas, direcionam o olhar do observador para a Igreja, localizada do outro lado da Praça
Capitão Pedro Da Silva Chaves.
Existe uma separação entre os fluxos do corpo acadêmico e os visitantes do edifício,
permitindo que as partes públicas do edifício sejam utilizadas mesmo em períodos sem
atividades docentes. O acesso para as atividades pedagógicas é controlado por uma
recepção no nível da Av. José Bonifácio, que libera a passagem para a circulação vertical;
entre os pavimentos superiores, o trânsito é livre. No nível da Rua Três de Outubro, um
segundo controle de acesso, automatizado, impede que os visitantes acessem a circulação
vertical da torre de serviços. É através da sede da antiga cadeia – agora conectada à torre de
serviço – que se dá o acesso de público à cantina e ao auditório, cuja cobertura  se desdobra
em uma escadaria-arquibancada que liga esse pavimento à Avenida José Bonifácio, por onde
acontece o acesso do corpo acadêmico, que atravessa uma passarela sobre o foyer do
auditório até chegar à estação de controle que libera o acesso tanto aos laboratórios, nesse
pavimento, quanto à escada posicionada no átrio que liga todos os níveis do edifício.
O terceiro nível, diretamente acima do acesso docente, concentra a biblioteca, posicionada
junto à chegada da escada principal e da conexão com a torre de serviços e as funções
administrativas, junto às fachadas norte e oeste. Os três pavimentos acima desse abrigam as
salas de aula e demais espaços acessados pelos estudantes, com cuidado para que as
circulações proporcionem encontros constantes entre alunos, professores e comunidade em
espaços de convívio que possam ser usados independente do clima. Por fim, o diretório
acadêmico ocupa parte do pavimento de cobertura, abrindo-se para um jardim de
contemplação que proporciona visuais ainda inéditas da cidade.
A sustentabilidade de um edifício deve ser ponto central na sua concepção, evitando
soluções aplicadas a posteriori apenas para cumprir diretrizes de certificações ambientais.
Nesse sentido, propomos um edifício que inclui atributos que vão desde a sua implantação
no terreno, privilegiando e facilitando o trânsito de pedestres, até a iluminação e ventilação
natural dos espaços.


