
A Arquitetura é vista, muitas vezes, como obra estanque, visto que a sua materialidade remete a elementos 
sólidos, estáticos, e a sua simbologia é construída para refletir o espírito de seu tempo. Antagonicamente, o 
ato de habitar e, por que não, o de ensinar e aprender, precisa ser aberto e fluido, flexível e adaptável. Esta 
proposta pretende, então, justapor esses dois opostos por meio de escolhas sólidas e perenes para as 
envoltórias – o abrigo do corpo e da mente –, enquanto define a disposição interna de seus ambientes da 
maneira mais aberta e efêmera possível – a fluidez e a liberdade do corpo e da mente. Dessa maneira, o 
ambienteambiente acadêmico define-se por salas de aula dispostas para o nascente, desnudadas em panos de vidro 
que se revestem de uma pele metálica extrudada que confere privacidade ao mesmo tempo em que permite 
a chegada do mundo exterior para dentro do local de aprendizado, sem ofuscamentos e significativos 
acréscimos de carga térmica ao ambiente. Em uma camada adicional de proteção, as aberturas desses 
espaços são protegidas por generosos beirais que se transformam, ao nível do piso das salas de aula, em 
largas jardineiras que atuam como filtros de poeira e agentes incrementais de qualidade do ar.

O espaço educacional, contudo, é também – e principalmente, até – definido pela conformação do espaço 
externo às clássicas salas de aula, em um entendimento de que o pensamento crítico, a criatividade e a 
capacidade de solução de problemas exigem espaços fluidos e dinâmicos, nos quais o estímulo, a interação 
e a casualidade sejam fomentados. Dessa maneira, circulação nos pavimentos de ensino tem o mesmo 
papel de destaque conferido às salas, pois ela representa cerca de 40% do espaço total do pavimento e 
abriga casulos que permitem diferentes modalidades de interação presencial e virtual, de concentração e de 
relaxamento,relaxamento, de convívio e de networking. Também do ponto de vista sanitário, sobretudo após a pandemia 
de Covid-19, essas circulações amplas e ventiladas são muito bem-vindas, pois servem de contrapeso à 
aglomeração típica desses espaços internos.

A pandemia do SARS-CoV-2 e a resposta 
tecnológica dada a ela no âmbito educacional 
também atuaram na conformação dos ambientes 
de ensino. Para além das exigências de programa, 
que já delineava a necessidade de um estúdio de 
gravação de conteúdo audiovisual, a proposta traz 
também um espaço multiuso descoberto, que 
proporcionaproporciona alternativa ao ambiente comum a esse 
tipo de atividade por permitir que as produções 
possam ocorrer também a céu aberto, em uma 
conexão maior com a temática de muitos dos 
cursos iniciais da UERGS – Unidade Hortênsias. A 
interatividade e o novo paradigma híbrido trazido 
pelas novas tecnologias foi também pensado em 
seuseu polo oposto, o da absorção do conhecimento, 
que é também proporcionado pelos casulos 
implantados nas áreas de convivência, que 
expandem os horizontes de interação e permitem 
convívio com situações, assuntos e pessoas não 
fisicamente presentes.


