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Praça Capitão Pedro da Silva Chaves

Rua com pontos de embarque e desembarque, carga e descarga, etc

Edificação proposta

Rua pedestrianizada com acesso controlado de veículos

são chico
O que falar de um projeto? Ou, no contexto de cidades educadoras, o que um 
projeto deve falar? Esta foi a questão norteadora do discurso construído ao longo 
do desenvolvimento da proposta. Não se partiu de “conceitos” por tal postura não 
integra a metodologia de projeto adotada, que busca construir uma narrativa ao longo 
do processo heurístico de projetação. Projetar, assim como a mais trivial atividade 
humana, implica no desencadeamento de sinapses nervosas combinadas para se 
atingir um fim, mas cujo sequenciamento é imprevisível dado aos inúmeros fatores 
emergentes a cada passo de tempo decorrido. Sendo assim, nesta metodologia, não 
se aceita orientar todo um processo para se atingir um fim previamente determinado. 
Um programa foi definido e o espaço, da meso à microescala, estava amalgamado a 
fatores sociais e ambientais que, em um bom projeto, deveriam ser respeitados.

As questões de ordem antropométrica, legal e de conforto ambiental são variáveis 
de caráter compulsório, então, personagens obrigatórios da história a ser contada. 
Mas o enredo poderia ser direcionado a outorgar à proposta alguma identidade. No 
entanto, como é de se esperar de uma sociedade, a expressão de alguém termina 
quando a de outrem começa. O balanceamento dessas forças controla o caos e 
possibilita a existência da harmonia. Bem, ao menos foi essa a sensação evocada 
quando nos deparamos com a paisagem urbana de São Chico, onde cada objeto 
arquitetônico respeita a expressão formal e tectônica do outro em um todo integrado. 
Tivemos, pois, a primeira resposta à primeira pergunta: o projeto deve falar sobre 
equilíbrio.

E como materializá-lo? A solução, então, resolve o programa de necessidades em 
quatro pavimentos suspensos sobre o térreo e, sob este, um subsolo. Com esta 
decisão, assegurou-se que não haveria exageros volumétricos perturbadores à 
vizinhança. Se o projeto deve falar de equilíbrio, uma saída à austeridade intrínseca ao 
espaço construído seria buscar fragmentá-lo com a presença constante de pessoas, 
paradas, comendo, conversando, andando... 

Graças ao desnível generoso entre a rua José Bonifácio e o terreno, as fachadas 
voltadas para o espaço público puderam ser pensadas de forma a favorecer o trânsito 
e a permanência de usuários. No pavimento térreo, a fachada voltada para a rua Três 
de outubro propicia o acesso à uma recepção, que orienta os fluxos ao laboratório de 
físico-química e apoio, às circulações verticais, à bateria sanitária e à brinquedoteca. 
Associado a este último ambiente, propôs-se um “espaço família”, destinado a 
pais servidores, professores ou estudantes que precisem dar assistência às suas 
crianças. Atrás da edificação preservada, foram locadas as lixeiras e o sumidouro 
para o tratamento dos resíduos orgânicos. Por meio do térreo, é possível acessar o 
auditório localizado no subsolo e cuja assembleia foi disposta no sentido do declive 
da rua Três de outubro, para aproveitar o desnível natural. Há nesse auditório duas 
saídas de emergência, que compartilham uma rampa externa como rota de fuga ao 
espaço público em casos de pânico. Além disso, a escada enclausurada à prova de 
fumaça também pode ser utilizada como rota de emergência. 

O primeiro pavimento, acima apenas 60 cm do nível da rua José Bonifácio, portanto 
acessível sem a obrigatoriedade de deslocamento vertical, alberga todo o setor 
administrativo. A secretaria está nesse pavimento e foi posicionada estrategicamente 
de forma a ser o primeiro ambiente acessado do prédio, tanto por quem adentra pelo 
térreo (rua Três de outubro) quanto pelo primeiro pavimento (rua José Bonifácio). Esse 
pavimento é crucial para a ligação da edificação com a rua peatonal criada. À frente 
do acesso, controlado por catracas, propôs-se a criação de um platô elevado, solução 
necessária tanto para colocar o pedestre em um situação de maior segurança viária 
quanto para proporcionar a ligação com o nível desse pavimento.

No segundo pavimento, há parte de uma das salas multiuso, localizada ao lado da 
cantina de uso comum. Particularmente, uma das decisões mais acertadas desta 
proposta, pois explora as potencialidades visuais da esquina a uma altura ainda em 
escala humana, ao passo que permite a contemplação do patrimônio arquitetônico 
do entorno. Parte das salas de aula e um dos laboratórios foram locados nesse 
pavimento. O mesmo se repetiu no terceiro pavimento, adicionando-se o restante da 
sala multiuso e de um outro terraço, que pela altura e posição (fachada oeste) pode 
ser utilizado como mirante. O quarto e último pavimento abriga o restante do setor 
educacional, a copa com área de descanso e a biblioteca. Quanto aos elementos 
especiais, destacam-se o poço e a reentrância como estratégia para promover a 
ventilação cruzada (quando desejada) e a iluminação natural. Visando garantir a 
maior flexibilidade possível, o arquétipo dos pavimentos foi criado agrupando-se a 
bateria sanitária, o vestiário e as circulações verticais de forma a criar pavimentos 
corridos, delimitados internamente por divisórias a serem tratadas acusticamente 

para a peculiaridade de cada ambiente. 

Estas soluções concedem ao prédio a capacidade de se reinventar ao longo do tempo 
sem custos excessivos. Optou-se por pensar as paredes externas em concreto aparente 
tingido em cor terrosa. Observou-se que os telhados aparentes, que assumem diversas 
tonalidades terrosas, reforçam o caráter de homogeneidade da vizinhança uma vez 
que, pela inclinação, se projetam como elementos protagonistas da paisagem. Esse 
protagonismo buscou ser reforçado, camuflando, à medida do possível, a edificação 
proposta no seu contexto imediato, mas sem, contudo, negligenciar seu papel 
enquanto símbolo de uma das mais importantes instituições da cidade: a UERGS. 
Por fim, se a edificação em si fosse responder de forma denotativa à pergunta que 

abre este texto, ela teria condições para falar: respeito a todos, mas estou aqui! 
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