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A Universidade e a Cidade 

A igreja matriz, uma praça em desnível, duas araucárias, uma arquitetura histórica, a 

antiga sede da prefeitura e a principal avenida da cidade, em meio a isso uma 

universidade pública e sua nova praça. Esse entorno de grande importância e 

consolidação são fundamentais, e funcionam como os principais norteadores das 

soluções aqui propostas para o novo edifício do campus Hortênsias da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul. 

Para o terreno e sua irregularidade pensou-se inicialmente no fortalecimento e 

preservação das importantes visuais do entorno anteriormente descrito. Para isso, 

duas empenas em concreto que estruturam os “dois lados” da edificação e organizam 

o vão do auditório na sua parte mais baixa e alinham os principais elementos do 

entorno consolidado. Os demais usos e soluções da proposta partem dessa premissa e 

desenvolvem-se possuindo esse cenário como protagonista. 

Em uma busca de relações mútuas, da cidade com o edifício e do edifício com a cidade, 

percebeu-se a vista para quem olha de cima da Praça Cap. Pedro Chaves e entendeu-se 

como ela se alinha com a edificação remanescente e com a araucária mais central. 

Logo, a solução para esse grande espaço chave, entre as duas empenas, foi 

desenvolver um átrio permeável visualmente, e nele uma ponte de circulação entre os 

lados do volume superior, separando claramente os programas. Quem ali circula não 

está em um átrio isolado, mas sim em um percurso que o permite se relacionar com o 

urbano sob diversas formas e também com os diferentes níveis e usos internos. 

O momento de transição ocorre no embasamento que recebe o bloco superior e o 

articula com os espaços inferiores e da cidade. A ideia é que os níveis aqui (até a 

biblioteca no nível N+4,55) possam ser utilizados pela população nos finais de semana 

e feriados devido aos usos de interesse coletivo (exposição, auditório, praça de 

convívio, biblioteca e demais multiusos). Para isso foi pensado em uma separação das 

circulações em que ela progressivamente torna-se mais específica e interna aos usos 

da universidade. O embasamento se abre para as duas fachadas urbanas: Rua José 

Bonifácio, transformada em uma Praça Urbana da Universidade e para a Rua Três de 

Outubro, através da Praça de Convívio. Para esta última entendemos que o corte de 

araucária é um crime, logo, a araucária menor, próxima ao centro do lote, não só foi 

mantida como criou-se esse espaço com arquibancadas à sua volta, sendo que ela 

crescerá de frente para o átrio da edificação. 

 


