
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

O edifício foi concebido como um espaço de intenso convívio, tendo a interculturalidade na 

universidade pública como ponto de partida. Os espaços pedagógicos são flexíveis, 

procuram se abrir para a diversidade das apropriações humanas e para as mudanças 

relacionadas ao tempo. Não menos importantes, a leitura cuidadosa do contexto, o respeito 

pelos elementos edificados preexistentes e a sustentabilidade foram determinantes para sua 

concepção. 

O projeto fundamenta-se numa sequência de operações diretamente relacionadas à 

inserção do edifício na paisagem de São Francisco de Paula: 1. Ocupar a maior projeção 

permitida pela legislação, de modo a evitar a verticalização. O contexto do terreno – 

vizinho a uma praça com características de mirante, muito próximo ao marco visual da igreja 

e num tecido urbano de gabarito predominantemente baixo – ensejou o esforço de se 

limitar o número de pavimentos. 2. Garantir visuais da igreja a partir do principal eixo de 

acesso. Para isso, o prisma, cuja geometria em planta resulta diretamente do lote e das vias 

que o tangenciam, teve uma de suas arestas seccionada. Essa operação potencializa as 

visuais da paróquia a partir da rua Três de Outubro, compreendida como o principal vetor de 

acesso ao terreno, derivando da Av. Julio de Castilhos. 3. Estabelecer uma relação delicada 

entre a nova edificação e a pré-existência. O seccionamento de uma segunda aresta 

configura um afastamento entre as edificações; é por meio do vazio que se evidencia o 

respeito pela pré-existência. 4. Organizar as áreas educacionais em torno de um átrio. Essa 

operação garante iluminação natural para a porção central da planta e enriquece as 

dinâmicas de convívio na vida universitária. 

Como resultado, o edifício é constituído, sinteticamente, por três elementos: embasamento, 

fresta e anel superior. 

O acesso principal se dá em nível pela Rua José Bonifácio. Esse pavimento – compreendido 

como uma fresta envidraçada entre o embasamento e o anel superior – desfruta das 

perspectivas da cidade. Tem o hall principal como catalisador das áreas comuns e como 

acesso às escadas que percorrem o átrio central ascendendo aos pavimentos superiores, que 

concentram as atividades educacionais.  

A cota 893,50 – nível aproximado da soleira da casa a ser preservada – acomoda o auditório 

e os setores da administração e serviços. Com isso, o acesso a essas áreas pode ocorrer de 

forma independente pela Rua Três de Outubro, oferecendo flexibilidade na gestão do 

edifício. 

A administração foi disposta junto à divisa leste, no trecho em que o embasamento ‘abraça’ 

a fachada posterior da edificação preservada. Tal operação permite integrá-la ao novo 

edifício de maneira franca, justamente pela fachada cuja recomposição está previamente 

determinada. A casa preservada acomoda a sala de apoio universitário: um espaço 

destinado a mediar múltiplas interações entre universidade, campus e cidade.  

A articulação do embasamento com o hall principal se dá por meio do Foyer, espaço que 

adquire uma dimensão de uso cotidiano, como lugar de chegada e encontro. 


