
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
 
Espaços formadores: a função educadora da Arquitetura 
Acreditando que o ambiente construído é um agente ativo na formação humana, capaz de 
promover encontros, incentivar a comunicação entre as pessoas e inspirar homens e 
mulheres no seu cotidiano, nossa proposta para a nova sede Hortênsias guia-se pela criação 
de espaços e atmosferas convidativos, acolhedores, cheios de luz natural e ambientalmente 
confortáveis às diferentes formas de convívio.  Dentro desta perspectiva, o edifício busca se 
relacionar com toda a comunidade de São Chico – alunos, professores e cidadãos – 
expandindo seu campo de ação (e transformação) para toda a cidade – uma ferramenta 
“para e pela cidadania”.  
 
As coisas que me rodeiam: o lugar, as pré-existências e a inovação 
Em uma Cidade Educadora a construção de um novo edifício passa necessariamente por um 
diálogo entre a forma construída, a paisagem circundante e as tradições locais. É por meio 
deste caminho conciliatório que acreditamos ser possível trazer inovação à paisagem 
histórico-cultural da cidade, sem, no entanto, romper com as qualidades únicas do lugar – 
agir no território de forma respeitosa e estimulante, garantindo que os conhecimentos 
ancestrais de diferentes povos se tornem presentes no dia-a-dia de toda a população.    
 
Implantação e relação com o entorno 
Buscando uma implantação que potencialize e dialogue com o entorno, a nova sede 
Hortênsias desenvolve-se em dois movimentos principais: um horizontal, que se relaciona 
com o chão urbano, público e interativo; outro vertical, que se relaciona com o imaginário 
urbano de São Chico, seus símbolos, construções e histórias. No pavimento térreo a 
ocupação em “L” cria, por um lado, uma nova frente para a rua de pedestres a ser 
implantada em frente à Pça. Cap. Pedro Chaves e, por outro, uma nova praça de acesso 
semi-rebaixada, rodeada pelo Hall Principal, a cantina, o auditório e a Casa da Comunidade, 
um espaço alocado dentro da antiga Câmara Municipal onde as atividades de IC, Extensão e 
Mentoria poderão interagir diretamente com a população de São Chico. Já nos pavimentos 
superiores, visando não obstruir a vista da Igreja Matriz, a implantação se faz paralela à Rua 
Três de Outubro e junto ao limite norte do terreno. Com isso, além do respeito à paisagem 
local, é possível criar uma nova fachada animada e ativa para a praça semi-rebaixada. Esses 
dois movimentos dissolvem os limites da edificação e criam uma condição polivocal; onde 
espaços internos estende-se para fora e espaços externos correlacionam-se com os de 
dentro. 
 
Construção – tradição e inovação 
Igualmente buscando dialogar com locus de São Chico, do ponto de vista construtivo, o 
edifício da nova sede da unidade Hortênsias se ancora nas pré-existências físicas, formais e 
culturais da cidade. Elementos como a geometria dos telhados, os materiais, cores e texturas 
do entorno e os elementos simbólicos marcantes da cidade foram incorporados e 
miscigenados a novas técnicas construtivas, conferindo ao novo edifício características ao 
mesmo tempo profundamente identificadas com a cidade e com as questões universais da 
Arquitetura e da Construção contemporânea, tais como a sustentabilidade, a 
manutenibilidade e a adaptabilidade. 
 


