
A arquitetura para a educação, além de suas funções programáticas inerentes, tem a 
missão de ser um lugar de formação de pessoas, sendo este o local de encontro voltado ao 
desenvolvimento humano, técnico, científico e intelectual. A educação voltada ao ensino 
superior público, enquanto espaço aberto a receber toda a comunidade, deve ainda 
potencializar as apropriações diversas dos espaços, integrando-os com os espaços públicos de 
forma a ofertar oportunidades para manifestações diversas, para o compartilhamento de 
ideias e para o debate. Promover, através do espaço arquitetônico, a oportunidade de educar, 
de integrar ações com a comunidade, acolhê-la, e de experimentação científica e espacial. 
Esses são os principais objetivos da proposta para o edifício sede da UERGS no Campus 
Hortênsias. 

A solução do edifício se dá, portanto, concentrando os espaços de vivência e as 
circulações horizontais junto à fachada da R. José Bonifácio, relacionando a dinâmica de 
circulação do edifício com a dinâmica de circulação e apropriação da cidade, criando assim 
uma zona de transição, no interior da edificação, entre ambiente externo e interno. Junto à 
fachada leste, voltada para o edifício a ser mantido e aos jardins aos fundos, foram dispostos 
os ambientes de permanência prolongada, que recebem a insolação matinal e ficam em 
ambiente mais reservado em relação ao ruído urbano. Em direção ao norte, ficaram 
localizados o bloco de circulação vertical com elevadores e a escada protegida, assim como as 
instalações hidrossanitárias principais do edifício, compostas pelos sanitários e vestiários. Em 
direção ao sul, junto à R. 3 de Outubro o encontro com a calçada busca criar uma relação 
permeável e protegida com o entorno, recuando o edifício para o acesso rampeado até o 
subsolo, ou térreo inferior, e criando assim uma esquina fluida com vista para os espaços 
públicos através dessa escadaria aberta. Esta permeabilidade na esquina possibilita ainda 
iluminar os espaços internos, além de revelar a solução construtiva e formal do edifício. 

O edifício foi todo projetado em estrutura de concreto armado, com os dois últimos 
pavimentos pensados de forma a modular a estrutura em vãos de 6,25 x 8,00 m, otimizando 
o dimensionamento da estrutura e evitando lajes protendidas (solução cara e menos 
acessível). Nestes dois últimos pavimentos estão concentrados as salas menores e os espaços 
de trabalho da área administrativa. No pavimento do mezanino há então uma transição de 
estrutura, de forma que neste pavimento e nos pavimentos inferiores os vãos se ampliam e 
os pilares aumentam de dimensão, permitindo mais atividades de encontro e de convívio 
nestes espaços agora mais desimpedidos. Essa transição de estrutura fica evidente na 
composição formal do edifício, em que os pavimentos superiores avançam em relação ao 
restante da edificação. 

Conectando todos os pavimentos, a escadaria aberta como espaço de permanência, 
na esquina entre as R. 3 de Outubro e José Bonifácio, se torna mirante para os espaços 
públicos adjacentes, solário para permanecer nos dias mais frios, mas ensolarados, e 
elemento escultórico que tira partido da espacialidade do térreo com pé-direito duplo, 
fazendo ainda a conexão visual entre todos os pavimentos. 
O acesso ao edifício se dá em duas entradas. Uma conectando a praça existente e o espaço 
público criado na R. José Bonifácio com o hall de entrada do edifício. E O segundo acesso se 
dá pelo nível do edifício histórico onde será instalado o diretório acadêmico. Esse acesso liga 
a R. 3 de Outubro diretamente à cantina e praça de alimentação localizadas no térreo inferior 
por meio de uma ampla rampa.  


