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7.RUA INTERNA

Uma rua interna de acesso
divide o terreno, funcionando
como superfície agregadora –
fazendo as vezes de foyer,
situando-se entre o volume do
auditório e da biblioteca – e ao
mesmo tempo distribuidora -
onde seu desenho longitudinal
direciona o caminhar por entre
os blocos, criando um percurso
fluido. Ainda, através dessa
passarela e de uma escada
externa, cria-se uma conexão
entre as duas vias que delimitam
o lote, transformando os dois
térreos em extensões da malha
urbana.

1.PREEXISTÊNCIAS

Conjuntura atual do lote, onde a
construção adjacente à Rua José
Bonifácio conforma uma grande
fachada cega, cujo muro adentra
parte da Rua Três de Outubro,
prejudicando a ambiência da rua
e desperdiçando seu potencial
enquanto lote de esquina.

2.CONFORMAÇÃO INICIAL

Lote após retirada das
construções passíveis de
demolição, apresentando seu
perfil topográfico natural.
Eliminação das barreiras visuais
para o interior do terreno.

3.ACESSO R. TRÊS DE
OUTUBRO

Um leve desnível de 50cm foi
criado, no objetivo de conformar
“dois térreos” para o conjunto –
um no nível da Rua José
Bonifácio, e outro no nível da
Rua Três de Outubro.

4.TORRE SERVIDORA

Uma torre servidora comporta
os programas que se repetem
em todos os pavimentos. Além
de gerar uma setorização bem
definida, o bloco servidor
permite a criação de pavimentos
de menor projeção para
acomodar o restante do
programa, resultando em
volumes mais leves e
harmônicos em relação às
edificações do entorno.

5.SUBSOLO

Na intenção de criar térreos
vivos, liberando espaço para
programas com usos mais
dinâmicos e constantes, as
áreas técnicas e de serviço
foram locadas num pavimento
enterrado. Desta maneira foi
possível garantir uma metragem
funcional para estes espaços
que servem, eliminando a
necessidade de inseri-los em
pavimentos de vocação/
potencial gregários.

6.TÉRREO DA RUA TRÊS DE
OUTUBRO

Todos os laboratórios foram
inseridos em um único volume
no térreo 01, otimizando não
apenas questões técnicas –
possíveis instalações/
equipamentos compartilhados
entre os mesmos - mas de uso,
uma vez que são espaços da
mesma natureza. Já o bloco
administrativo foi anexado na
porção mais interior do terreno,
se mantendo resguardado
visualmente, ao mesmo tempo
em que permite acesso fácil pela

8.TÉRREO DA RUA JOSÉ BONIFÁCIO

Para que auditório e biblioteca pudessem
tirar proveito da rua compartilhada, ambos
foram locados no nível da Rua José
Bonifácio. O palco do auditório se abre em
direção a praça da igreja, permitindo a
realização de eventos abertos. A laje jardim
da biblioteca avança em direção à rua, se
transformando em canteiro do lote pra
fora, diluindo limites e convidando os
alunos a usarem do espaço externo para
leitura nos dia de Sol. Posicionar tais
programas em volumes separados do
corpo que abriga as salas de aula responde
também a questões técnicas, tendo em
vista que ambos se beneficiariam de uma
malha estrutural mais espaçada, gerando
menor interferência de pilares.

9.PAVIMENTO DAS SALAS

As salas de aula se distribuem num bloco
suspenso de apenas dois pavimentos. Seu
acesso acontece através de passarelas que
o conectam à torre servidora. Em meio às
salas, varandas e corredores amplos se
transformam em espaço de convivência
protegidos das intempéries. A subtração de
volume nas fachadas noroeste e sudeste
permite uma integração visual vertical
entre os diferentes níveis do projeto, além
de funcionar como pequenos mirantes.

10.COBERTURA

A inserção do D.A. e cantina no terraço traz
a possibilidade de que tais ambientes
façam uso do espaço externo, sem que o
ruído gerado interfira nas demais
atividades do conjunto, evitando um
cerceamento da liberdade de uso. O
volume proposto é situado na porção
central da laje de cobertura do bloco
educacional, gerando um espaço livre
circundante, que se transforma num amplo
mirante perimetral.

12.CONFORMAÇÃO FINAL

A distribuição do programa em diferentes
blocos conforma um conjunto mais leve,
gerando visadas que permitem os olhos
atravessarem de uma ponta a outra o sítio.
Assim, a edificação proposta se torna
menos impositiva em relação ao entorno,
dialogando harmonicamente com as
construções existentes na cidade.

11.PERCURSO VERTICAL

O percurso vertical foi dividido em dois
trajetos com características diferentes. O
percurso 01 se apresenta mais protegido e
concentrado, funcionando melhor para
dias chuvosos e frios, podendo ser
transformado em uma escada
enclausurada, caso necessário. O percurso
02 é aberto e distribuído, sendo mais
dinâmico e configurando um caminho
fluido por entre as varandas.

1.
8.

9.

10.

11.

11.

12.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

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. 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 que se localizam
abaixo do nível da rua José Bonifácio e se privilegiam do acesso direto pela rua Três de outubro.

Dentro dessa rua interna, e voltados para a rua José Bonifácio, escolhemos distribuir dois
programas bem importantes para todo o complexo: 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 e por isso sua implantação no térreo é de extrema
importância para o funcionamento de todo o programa. 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.

Para atender a solução das estruturas optou se por sistema misto: concreto armado, alvenaria
estrutural de bloco de concreto, laje em painéis pré-fabricados e estrutura metálica.

Escolhemos também utilizar a madeira como material em diversos pontos do projeto pela sua larga
utilização na região sul do país. Ela se encontra nos brises dos pavimentos de salas de aula
cobertura, e nos volumes da biblioteca e auditório.

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.

IMPLANTAÇÃO
1/1000

vista da fachada principal (Rua José Bonifácio)
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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)

Área da edificação existente _ 50,35m²

Áreas comuns _ 1017,42m²

Administrativo _ 394,58m²

Educacional _ 1249,21m²

Serviço _ 352,45m²

Outras _ 619,61m²

Total área construída _ 3683,62m²
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Índice de aproveitamento _ 2,69

Taxa de ocupação _ 80%

Número de pavimentos _ 6

Altura da edificação _ 16,38m


