
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 
Concurso público nacional de arquitetura e urbanismo para UERGS unidade Hortências.  
 
 
Na proposta para a nova sede da UERGS (unidade hortênsias) optou-se por um partido 
projetual em consonância com o contexto urbano da cidade de São Francisco de Paula, 
capaz de estabelecer as conexões possíveis entre a arquitetura e o contexto da cidade. Para 
tanto, a implantação do edifício esteve amparada a partir de três dimensões centrais para 
articulação da proposta: o terreno, o contexto local e o programa.  
A localização estratégica do terreno, (situado no centro antigo da cidade) impôs 
compreender sua inserção enquanto ‘’âncora’’ na dinâmica urbana tangenciando 
edificações  representativas para história e cultura local, como no caso da sede da prefeitura 
e a igreja matriz.   A partir da compreensão das características latentes a esse território, a 
intervenção proposta  assume como premissa a integração entre edifício-cidade, através do 
ritmo, proporção, materialidade, reinterpretação dos elementos construtivos e adaptação 
da forma do sítio. 
A implantação do novo edifício ocorre como resposta às condições do sítio, assim atenua o 
contraste com a escala do entorno imediato e da edificação existente preservada. A partir da 
criação de um átrio no centro do lote foi possível estabelecer uma conexão entre distintos 
ambientes do edifício, além de aumentar a permeabilidade através da conexão entre os dois 
principais pontos de acesso, na Rua José Bonifácio e lateralmente pela Rua três de outubro. 
Com a disposição dos blocos a partir da criação desse átrio propõem-se por um lado a 
qualidade do ambiente construído do conjunto, com a circulação do vento de forma cruzada 
e com a entrada de luz natural por todos os blocos. Do mesmo modo, essa organização 
permite uma permeabilidade visual entre os corredores laterais (aterraçados) nos setores 
educacionais, como resultado as diferentes atividades e vivências são compartilhadas, seja 
internamente ao edifício ou nos espaços abertos do átrio.  
Atentos à proposta de pedestrianização da Rua José Bonifácio propõem-se reforçar a 
articulação entre edifício-praça-cidade, a partir da premissa de ‘’dissolução’’ da própria ideia 
de uma rua convencional. Nessa perspectiva o transeunte foi colocado no centro da 
dinâmica urbana e o espaço da rua se prolonga para dentro do edifício nos andares 
inferiores, em contato direto com o limite do espaço público.  A cota da Rua José Bonifácio 
foi unificada com as duas calçadas existentes e unificada com o nível de acesso do edifício 
proposto a partir da antecâmara, desse modo reforça-se a sensação de integração com o 
espaço público adjacente.  
A disposição dos setores da instituição foi organizada como consequência as demandas pré-
estabelecidas, do mesmo modo como resposta a necessidade por controle de fluxos e 
acessos distintos de cada setor. Assim os andares inferiores são destinados ao 
funcionamento de atividades técnicas e espaços de uso comum. O primeiro piso funciona 
com as atividades administrativas e de controle dos blocos de ensino dispostos nos andares 
superiores.  Diante da escala exigida para o auditório, essa atividade foi implantada no andar 
semi-enterrado tomando partido da declividade existente no terreno otimizando possíveis 
intervenções de movimentação de terra. Por fim o último pavimento concentra um terraço 
jardim de acesso semi-público, incentivando a interação entre os usuários e a aproximação 
visual junto ao entorno imediato da cidade. 
 
 


