
 

 

TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

 

A nova sede para a unidade Hortênsias da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS) representará um novo marco com valor cultural, educacional e tecnológico em São 
Francisco de Paula, além de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local. Dentro 
deste cenário estamos propondo uma arquitetura com linguagem contemporânea compatível 
com demandas atuais e grande atenção com as questões ambientais e históricas.  

O projeto parte do principio de uma leitura do entorno deste núcleo e busca uma integração 
com as preexistências, a começar pela própria malha urbana onde está inserido o projeto. 
Observa-se também uma paisagem urbana marcada por pequenas edificações comerciais e 
bucólicos chalés de madeira. No próprio lote de intervenção existe uma antiga edificação com 
valor histórico significativo que será preservada e integrada ao novo projeto. Contrapondo 
este cenário, a igreja matriz é um marco que se sobressai nas vistas principais.  

Se tornou um grande desafio do projeto criar uma arquitetura que se relacionasse com este 
entorno predominantemente horizontal ao mesmo tempo que comportasse o amplo 
programa de necessidades solicitado.   

Soma-se a estes dados a importante existência de duas araucárias na área de intervenção, que 
julgamos fundamental preservá-las. Defender estas duas árvores tem também um caráter 
simbólico que representa a urgência em medidas de reversão da drástica situação atual do 
meio ambiente e a necessidade de mudanças comportamentais e de valorização do 
patrimônio ambiental, que é pauta importante dos cursos oferecidos pela UERGS, 
especialmente nesta unidade.  

O projeto é resultante da leitura de todas os dados mencionados. A forma proposta possui em 
sua base, no térreo, um volume ortogonal, com altura compatível com a edificação preservada 
no lote e construções vizinhas. O volume total do edifício será rotacionado em frações nos 
três pavimentos superiores, acompanhando o traçado da Rua José Bonifácio, que se estende 
além dos limites da quadra e configura o trecho da praça existente voltada para a Rua José 
Bonifácio, que possui linhas de desníveis bastante marcadas no mesmo sentido deste viário. 
Nos dois últimos pavimentos o volume volta a se posicionar ortogonalmente. Com isso, o 
objeto é inserido harmoniosamente na paisagem, de modo sutil, e os vazios delimitados pelas 
araucárias contribuem para a organização da composição volumétrica e orgânica.    

O desenho das áreas livres também buscou relação com o traçado preexistente. O edifício 
proposto se conecta diretamente com a praça da Igreja Matriz, ampliando as áreas de 
permanência externa da UERGS para além do trecho da praça na Rua José Bonifácio. Os 
diferentes níveis da praça existente são respeitados, porém, repaginados de tal modo a 
valorizar os principais fluxos, vistas e elementos de valor artístico cultural. 

 


