
A partir do questionamento sobre “Que universidade queremos?”, exposto no Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), o 
projeto para a Unidade Hortênsias, localizada em São Francisco de Paula - RS, foi desenvolvido 
sob as premissas de que o espaço universitário deve ser democrático e contribuinte com o 
desenvolvimento da sociedade e exerça, também, a função de auxiliar no processo de ensino 
e aprendizagem. 

Cerca de 80% das experiências sensoriais se dão por meio de apenas um dos cinco sentidos: a 
visão. A partir desse dado, apresentado por Axel Buether, foi proposta uma arquitetura com 
amplo espectro visual. Assim, todos os espaços, internos e externos, possibilitam experiências 
visuais múltiplas. O uso adequado de cores, texturas, luz e sombra permite gerar uma 
experiência sinestésica para o cotidiano e, especialmente, para criação de memória afetiva. 

Em se tratando de memória afetiva, os humanos, ainda que de forma intuitiva e inconsciente, 
tendem a se sentir confortáveis e acolhidos em contato com elementos da natureza. É a 
chamada biofilia, que significa amor à vida, instinto de preservação e de conservação. Disso 
deriva uma proposta arquitetônica que valoriza a interação consigo mesma, com o entorno e 
com aqueles que a habitam.  

A integração entre comunidade e universidade se dá através de um pátio coberto e aberto 
com mesma linguagem paisagística da requalificação Rua José Bonifácio, permitindo que o 
público permeie o privado e, ainda, a valorização do patrimônio histórico da cidade, onde essa 
antiga edificação dá espaço a um museu itinerante, contribuindo para a promoção da cultura.  

Para minimizar o impacto visual no entorno, foram propostos materiais e cores para que a 
arquitetura se mimetize na paisagem. Na fachada sul, as janelas em fita somadas a moldura 
central, evidenciam a vitalidade do edifício com as amplas sacadas, criando mais um espaço 
de descompressão, contato com o exterior e também renovação do ar. 

A partir do primeiro pavimento, todos os ambientes de ensino, apoio e administrativos, foram 
alocados na periferia da edificação de modo que a parte central de cada andar seja um lugar 
de encontro. As escadas são estrategicamente posicionadas no eixo de convergência da 
circulação horizontal incentivando o uso dessas como prática de um hábito saudável na rotina.  

Sabe-se que uma das maiores interferências no aprendizado é o ruído. Muito se fala da 
qualidade do ar e de iluminação, imprescindíveis de serem resolvidas também, porém, a 
acústica é um desafio a ser solucionado. Para tal propostos elementos e materiais de forma 
que se garanta e qualidade sonora interna de cada espaço e entre os espaços projetados. 

Nas fachadas oeste e leste, para solucionar a incidência solar direta, foram inseridos brises e, 
em conjunto a isso, as esquadrias foram projetadas para possibilitar amplas aberturas para 
garantir ventilação natural. Nesse sentido, atentando-se aos parâmetros de projeto 
solicitados pelas bases do concurso, somados ao que a pandemia evidenciou sobre as 
condições sanitárias, inferiu-se que a arquitetura prevista deveria ser capaz de contribuir para 
a saúde e bem-estar dos usuários.  

Por fim, a proposta arquitetônica representa a institucionalidade da UERGS associada ao 

verdadeiro conceito de sustentabilidade: ecologicamente correto, socialmente justo e 

economicamente viável. 

 


