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CONCEITO: Basil e Cook (1978 apud KUNSCH 1992, p. 23) “a educação é, talvez, a mais visível instituição orientada pela mudança. Dado o seu caráter 
cosmopolita, interdisciplinar, a universidade interage com o maior número de segmentos da sociedade que qualquer outra organização isolada”, e 
destacam ainda que “as universidades contemporâneas servem ao mesmo tempo como fonte de conhecimentos teóricos e formação profissional e como 
um dos principais modelos para iniciador de mudança social”. Thives Jr (2007) 
Desenhar um espaço para abrigar o Campus Hortênsias da UERGS, é transformar a vida urbana de uma cidade, é promover encontro, trazer as pessoas 
para compartilhar e vivenciar a universidade, mesmo que elas não pertençam a instituição. Doar e receber conhecimento, é parte da natureza humana, 
sendo assim, criar espaços democráticos que permitam que essa vivencia aconteça de uma forma “fluida” é o ponto norteador da proposta.   

CONTEXTUALIZAÇÃO: A área de intervenção, possui algumas condicionantes importantes, que preferimos chamar de “oportunidades”. Essas 
oportunidades são:  1- o Trecho da Rua José Bonifácio, que será bloqueada para veículos, assumirá o papel de praça, uma “continuação” da Praça 
existente Capitão Pedro da Silva, nela serão contemplados espaços para convivência, bancos, equipamentos urbanos e sensoriais. 2- A edificação 
Histórica a ser preservada, que além da adequação e reforma, se insere a nova paisagem da área e ao novo edifício. Nosso gesto projetual para valorizar 
essa edificação, foi elevar o edifício em toda esquina, para que conseguíssemos conectar “Rua” com “Praça” com “Edificação Histórica”.
Com isso, pode-se dizer que não se trata apenas de lote e edifício, mas, a intenção de revelar uma nova paisagem, qualificar equipamentos existentes. 
A edificação deve retribuir para a cidade, um novo horizonte que valorize o existente e vivencie o novo. 

PARTIDO E DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA: Partindo desse conceito de compartilhamento de espaços, nada mais rico do que criar uma Praça 
coberta pelo edifício, um “espaço comum”, democrático que atenda universidade e a cidade. A praça passa a ser um espaço de transição, entre cidade 
e edifício, criando um ambiente hospitaleiro que as pessoas possam se permitir usar a estrutura da Universidade, sem necessariamente pertencer a ela.  
Nela, criamos arquibancadas, transformando em um local cultural, que seja passível de uma apropriação tanto dos alunos como da comunidade, que já 
utiliza a Praça Capitão Pedro da Silva ali ao lado. Além de transição passa a ser um espaço conexão entre a praça existente com a edificação histórica 
preservada. 
Para atender ao programa de necessidade, é oportuno construir verticalmente, assim, setorizamos por usos os andares. Priorizando os andares 
inferiores para os usos com o maior fluxo de pessoas, como: auditório biblioteca, salas de aula e laboratórios, e nos andares superiores para uso mais 
administrativos ou com um fluxo menor.
Para que esse alto fluxo de deslocamento vertical de estudantes e docentes, ficasse mais fluido e natural, propôs-se uma rampa, confortável, que atenda 
as demandas e exigências de segurança previstas no Código de Obras do edifício. Assim, se cria um caminho alternativo e contínuo, sem ficar “refém” 
do uso de elevadores ou escadas, que são pouco convidativas e inclusivas.  
Essas rampas seguem até a cobertura do edifício, a qual se torna um espaço para contemplação da cidade e suas edificações, bem como a Igreja Matriz. 
Já o auditório, deve ter acesso fácil e se necessário, independente da universidade, para eventos que não sejam da Universidade. Assim, aproveitando 
o leve declive do terreno, o auditório foi alocado em um nível mais abaixo, com acesso principal separado da universidade, com ligação direta com a 
Praça coberta, onde aqui, ela assume um caráter de Foyer. E a arquibancada externa, se torna uma extensão do auditório, mesclando o uso do público 
com o privado de uma forma sutil.

CONCLUSÃO: Portanto, fica claro o importante papel da UERGS, não só educacional, mas sociocultural, econômico e ambiental que a edificação vai 
promover para região. Entender essa responsabilidade, nos faz imaginar espaços inclusivos, que permitam o encontro, o compartilhamento de 
saberes de uma comunidade local. A arquitetura do edifício, se torna uma ferramenta, que articula e que materializa essas intenções, tornando o 
edifício, um espaço “comum”. 
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