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Na conjuntura das condições locais que se insere, busca-se uma arquitetura de 
resistência, que se fundamenta nos elementos do lugar em busca de uma essência, 
alma e, portanto, resgatar e concretizar suas totalidades. Em “O Fenômeno do Lugar” 
Christian Norbgerg-Schulz diz que  “os espaços recebem sua essência dos lugares”, 
assim, traz o significado como uma necessidade humana, concretizada através da 
poesia, unindo local e tectônica. 

Em busca de elementos simbólicos, o local nos 
sugere os elementos vegetativos característicos da 
cidade e um componente de sua imagem, 
conferindo identidade ao local. A partir deste 
elemento, criou-se a paleta de cores que rege a 
materialidade do projeto.

A volumetria é uma forma simples, que segue a malha definida no partido. Assim, 
visando uma racionalidade construtiva e estrutural, bem como na organização dos 
espaços internos. Seguindo uma ideia de racionalidade, o projeto proposto possibilita 
a execução em estrutura pré-moldada, ou em concreto moldado in loco. A cobertura 
é o elemento de maior proeminência, tendo como função principal a proteção contra 
intempéries recorrentes do local, ao mesmo tempo que faz a unificação dos volumes.
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Soluções Propostas

1. O lote no contexto urbano localizado 
na esquina da Rua 3 de Outubro com a 
Rua José Bonifácio. Destacada a 
edificação histórica existente na área de 
intervenção. 

3. A partir da edificação existente, 
cria-se uma malha de 5mx5m paralela 
às fachadas frontal e lateral.

2. Foram traçados dois eixos principais, 
seguindo o desenho das vias do 
entorno. Estes foram afastados 
paralelamente em direção ao centro 
do lote, criando uma visual que 
orientou o lançamento do projeto.

4. A malha orienta a proposição das 
formas, assim como os eixos traçados, 
que indicam a inserção de uma praça 
interna que se abre para o entorno.

A cidade de São Francisco de Paula está localizada ao nordeste do estado do Rio 
Grande do Sul, ocupando uma área de 3.317,794Km². Inicialmente, a região era 
habitada por índios Caáguas e Caaguaras que, por volta de 1700, foram quase todos 
dizimados por bandeirantes e doenças. 

A cidade tem início com o militar Pedro da Silva Chaves que recebe terras onde hoje 
está inserido o município que atualmente tem  sua população estimada em 21.871 
habitantes, conforme o IBGE. A área de intervenção (1) tem implantada a  edificação 
da primeira  cadeia do município, nas proximidades da  
Praça Pedro da Silva Chaves (2), a Igreja Matriz São Francisco de Paula (3) e o Hospital 
São Francisco de Paula (4). O lote está próximo da Avenida Julio de Castilhos onde 
situa-se a antiga Prefeitura da cidade que faz divisa com o terreno (5) e o Banco do 
Brasil (6).
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R. TRÊS DE OUTUBRO

R. BORGES DE MEDEIROS

1. A malha criada a partir dos alinhamentos 
identificados no entorno é replicada nos 
demais pavimentos e orienta a definição de 
pontos no envelopamento da edificação.

3. Cada nível desta malha tridimensional, 
corresponde a uma extremidade da 
estrutura de envelopamento da edificação.

4. Sendo o  nível de malha 1, responsável 
pela junção do fechamento junto ao lote.

2. A malha foi replicada 
tridimensionalmente e, a partir desta, criado 
pontos de orientação para a forma da 
cobertura.

�� � �� � � � � � �
� � � � �� ��� �� � � �

� � � � 
 �	 � �� � � �� �  � �� � � ��� � �� ��� � �   � �� � �� � ��� 
 �� �� 	 �� �� � � � � �� � 
 � �� � � � � � ��   � � � � � �


