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IMPLANTAÇÃO

COMPONDO ENCONTROS ENTRE A LOUCURA E A CIDADE  
 
 Como um prédio em um pedestal enclausurado. É assim que o Hospital Psiquiátrico São 
Pedro (HPSP), com um gramado imenso em sua frente, apresenta-se àqueles que caminham ou passam 
– de ônibus, de automóvel, de bicicleta – pela Avenida Bento Gonçalves, no Bairro Partenon em Porto 
Alegre/RS. 
Afastado da Avenida que o percorre e cercado de grades, o HPSP compõe-se distante da cidade, das 
pessoas, dos transeuntes, do mundo. Frente a esse distanciamento e à armação de uma posição xada 
em um pedestal, o projeto “Compondo encontros entre a loucura e a cidade” pretende possibilitar 
encontros e conexões entre o HPSP e a cidade.
 A pretensão esboçada no parágrafo acima relaciona-se e é embasada na Lei nº 10.216, de 
6 de abril de 2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), a qual redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental, ao propor um cuidado singular aos sujeitos em sofrimento psíquico, bem como um tratamento 
que privilegia a inserção social e em serviços comunitários e/ou substitutivos ao modelo asilar 
(internação), como é o exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
Interessante pensar no HPSP como localizado em um pedestal, mas também no imenso espaço urbano 
destinado à loucura, em determinado momento histórico. Em meados dos anos 60, por exemplo, o HPSP 
alcançou a sua máxima superlotação: 5500 internos. Sobre os pacientes internados, geralmente eram 
sujeitos com condutas consideradas socialmente inadequadas, para além de sujeitos com um sofrimento 
psíquico insuportável ou importante. A loucura aparece, nesse contexto, como uma construção social e, 
de certo modo, o projeto “Compondo encontros entre a loucura e a cidade” pretende implicar-se a uma 
causa que também é social.
 Dessa maneira, conectar o HPSP à cidade implica também conectar a cidade ao HPSP e, 
além disso, possibilitar a reinserção dos “moradores crônicos” do Hospital à rede de saúde e aos demais 
espaços urbanos que circundam o terreno da intervenção. Em um movimento de “ir e vir”, a propósito, o 

projeto pretende aproximar a comunidade em relação ao HPSP, através de um teatro, de um museu, de 
atividades propostas no espaço etc e, especialmente, através do jardim localizado em frente ao prédio. 
Assim, aquele jardim que até então distanciava o HPSP da avenida, dos uxos e da cidade, passa a ser 
um espaço de conexão e de possibilidade de encontro das pessoas externas ao Hospital em relação a 
este, e das pessoas internas ao HPSP em relação à cidade e a espaços outros. 
 Por falar em conexões cidade-HPSP, o projeto de revitalização do prédio histórico em 
questão prevê que um restaurante ocupe uma parte do segundo pavimento. Um restaurante com a 
intenção de aproximar pessoas externas ao HPSP, até as dependências do espaço, bem como de gerar 
lucros ao local. O ambiente contará, ainda, com uma vista privilegiada da cidade, uma vez que se 
localizará no último andar do prédio histórico.
 Seguindo com a intenção de aproximar o HPSP da cidade e vice-versa, uma Unidade de 
Ensino Multidisciplinar desenha-se como possível a ocupar parte do subsolo do prédio histórico (com o 
setor de administração) e parte do térreo e do segundo andar (com salas de aula). A Unidade referida 
aparece como um modo de implementação de um cuidado – aos moradores crônicos – que se aproxime 
o mais possível daquilo que a Lei da Reforma Psiquiátrica prevê. Por isso, a intenção é que os estudantes 
de diferentes áreas – talvez com ênfase para artes, psicologia, losoa, enfermagem, educação física, 
terapia ocupacional, medicina – habitem o HPSP e contem com aulas, grupos de estudos e pesquisas, 
mas também com um espaço de trocas, convívio, aprendizados e construções que extrapolem suas áreas 
especícas de atuação, promovendo assim um espaço que terá ressonâncias na prática futura desses 
alunos e, consequentemente, no cuidado despendido aos usuários dos serviços de saúde mental, 
incluindo o HPSP. 
 Além do referido no parágrafo acima, a Unidade de Ensino Multidisciplinar objetiva 
possibilitar que os prossionais já atuantes no HPSP – psicólogos, psiquiatras, médicos de diferentes 
especialidades, enfermeiros, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, artistas, historiadores, etc – 
contem com um espaço de educação continuada e de repensares constantes acerca de suas práticas 

cotidianas em saúde mental. Outro público que provavelmente se beneciará da Unidade remete aos 
residentes médicos e multiprossionais. Ou seja, prossionais em formação de pós-graduação, que 
realizam parte de sua carga horária de “educação em serviço” nas dependências do HPSP. Por m, para 
agregar a Unidade de Ensino Multidisciplinar, há uma Biblioteca localizada no subsolo do prédio 
histórico.    
 Das extremidades da Unidade à centralidade do teatro.... Com uma localização 
centralizada no prédio histórico, o projeto de revitalização prevê um teatro de porte pequeno (para 198 
pessoas), que permita apresentações dos próprios usuários/moradores do HPSP e também 
apresentações externas. A intenção, com o teatro, segue o movimento de aproximação HPSP-cidade, 
bem como de integração do local com a comunidade e vice-versa. 
 Quanto ao primeiro e ao segundo pavimento do prédio histórico, pretendem operar 
também com um museu, o qual aparece como uma tentativa de exposição das inúmeras obras já 
efetuadas pelos participantes da “ocina de criatividade”, atividade que acontece desde 1990 nas 
dependências do HPSP, tanto com moradores crônicos quanto com pacientes interessados e muitas vezes 
encaminhados por serviços da rede de saúde. A ocina refere-se a um espaço de acolhida e criação e, 
por isso, utiliza-se bastante da pintura e da possibilidade de extravasares no papel. Além das obras do 
acervo da própria ocina, o museu pretende contar um pouco da história do HPSP, através de imagens, 
textos, poéticas, arcabouços visuais e auditivos... Compondo isso de modo a expor as primeiras técnicas 
utilizadas no cuidado aos considerados “loucos”, bem como a história de vida de alguns sujeitos 
encaminhados ao HPSP quando do auge da lotação do hospital. Nesse viés, o museu almeja utilizar-se 
dos arcabouços referidos anteriormente, para apresentar também a Reforma Psiquiátrica como um 
avanço no quesito assistencial, mas que ainda está em processo. 
 Deslocando-se do prédio histórico, embora permanecendo no mesmo terreno do HPSP... O 
projeto de revitalização ambiciona a construção de um prédio de moradia aos pacientes “crônicos”, 
para os quais o rompimento total do vínculo com o HPSP ainda congura-se difícil. Frente a isso, o prédio 

destina-se a esses moradores reminiscentes do modelo asilar de cuidado em saúde 
mental, não se propondo à inclusão de novos residentes. Considerando que os 
moradores são idosos e o espaço apresenta uma funcionalidade momentânea de 
residência, os usos futuros do prédio delineiam-se como exíveis e conforme 
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demanda futura. Não obstante, ainda que a intenção não seja prever rigidamente um destino ao prédio, 
é importante pensar que escolas e espaços de acolhimento a crianças e adolescentes seriam opções 
viáveis, uma vez que há um espaço para 252 usuários, juntamente com alas para refeitório, enfermaria, 
biblioteca, salas de ocina e quadra de esportes.
 Para ns de complementação, o projeto novo segue os alinhamentos do prédio histórico, 
mantendo uma conexão com esse último. Sobre o alinhamento, resgata uma antiga proposta 
arquitetônica de rebatimento do prédio para trás. Quanto à conexão, propicia ao mesmo tempo uma 
liberdade ao prédio histórico, não interferindo em sua memória. Persiste, desse modo, um rebatimento 
que não denigre a questão histórica do HPSP. A propósito, a privacidade dos moradores é assegurada 
através dessa “distância segura” do HPSP, além de haver uma liberação de visuais, como por exemplo, o 
Jardim Botânico e os fundos do prédio histórico.   
 Por m, um farol compõe a paisagem revitalizada do HPSP. Tal artefato remete à tentativa de 
pensar o território da intervenção como um porto. Ou seja, como um espaço que permite chegadas e 
partidas, recepções e despedidas, e não uma xidez ou um enclausuramento, como acontecia com o 
espaço asilar de internação. Além disso, se o HPSP remete a um porto, a cidade remete ao mar, pois ao 
modo da “nau dos loucos” (fenômeno ocorrido durante o Renascimento, intuindo levar os “insanos” de 
um local até o outro, puricando-os através do contato com a água), a cidade aparece como espaço que 
possibilita uma ampliação dos cuidados e dos modos de viver dos pacientes. Talvez, pode-se pensar que 
não se trata mais de um puricar-se, e sim de um sujar-se com o mundo e a cidade. Não obstante, a 
puricação, assim como o sujar-se, implica um contato com o entorno: mar/água e 
cidade/sociedade/mundo, respectivamente.
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REVITALIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO

UM RESGATE À REFORMA PSIQUIÁTRICA

‘’Quem salva uma vida, salva o 
                    mundo inteiro.’’

                 -A Lista de Schindler.
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QUAL O MELHOR FORMA DE INSERIR O PROGRAMA NECESSÁRIO 
NO SÍTIO??    

QUALQUER EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA IRÁ BLOQUEAR AS 
VISUAIS DO SÃO PEDRO      

O PROGRAMA SITUA-SE ABAIXO DA COTA DO TÉRREO DO 
SÃO PEDRO, DESIMPEDINDO AS VISUAIS      

1 2

3 4

EXISTÊNCIA ATUAL DA MALHA URBANA DO 
ENTORNO      

CRIAÇÃO DE VIAS PROPOSTA      

PARTE DO SÍTIO SERÁ LOTEADO, GERANDO 
FUNDOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
      

PRAÇA INCENTIVA A INTEGRAÇÃO DA 
PROPOSTA COM A CIDADE      

 O local de intervenção possui cerca de , a lateral sul, de maior 135.545m² ao total de área
extensão, se dá para a Av. Bento Gonçalves com 367,4m de comprimento, já a laterais oeste com 
344,7m, faz divisa com o restante da quadra, que em sua maioria se refere a residências. Na face leste 
da área de intervenção com 295.2m de comprimento, é visto o Instituto de Psicologia Forense fazendo 
divisa com a área. O lado norte do terreno não se congura linearmente, e faz limite com um conjunto 
de residências de baixo poder aquisitivo.
  se insere no centro da área de A edicação Histórica do Hospital Psiquiátrico São Pedro
intervenção, é  pela sua proporção em relação aos edifícios vizinhos, entre o visível a sua importância
São Pedro e a AV. Bento Gonçalves não possui nenhuma edicação signicativa.
 As edicações que compõem o conjunto do complexo do HPSP acontecem em suas laterais 
e parte norte do terreno, evitando poluir a visibilidade do edifício antigo em relação a avenida, muito 
isso deve-se ao prédio ser .tombado pelo IPHAE
 O São Pedro, não é a única edicação tombada, na parte leste do terreno existe um 
pequeno necrotério, que congura o conjunto histórico do HPSP.
  de Porto Alegre se caracteriza por uma alta densidade de áreas O bairro Partenom
edicadas e , analisando o mapa fundo gura ao lado, podemos perceber a poucos parques ou praças
dispersão dos prédios na área de intervenção, ocasionando uma das poucas exceções de áreas abertas 
que o bairro possui.
 É perceptível a diferença entre a escala das edicações, sendo que as do entorno do 
complexo do HPSP se congura de modo que as edicações são pequenas e pouco expressivas, mas em 
grande número e sem espaços vazios entre si, já dentro da área de intervenção é possível perceber uma 
escala de prédios diferentes aos do entorno, possuindo tamanhos maiores e uma dispersão entre eles 
signicativa. 
 A intervenção neste local tem como objetivo de devolver esta área pouco densicada para 
a cidade suprir a necessidade de áreas verdes, de modo que seja possível  abertas ao público, e 
continuando a malha urbana do entorno, criando novos caminhos dentro da área de intervenção.

 Com o tema proposto de uma reintegração social em um Hospital Psiquiátrico de caráter 
histórico, o projeto tem como objetivo suprir várias características e conceitos que foram abordados no 
Trabalho de Conclusão de Curso etapa I, estes conceitos irão reger como um direcionamento para o 
projeto. A reforma psiquiátrica e a inserção dos usuários na sociedade, são os principais objetivos a 
serem buscados pelo anteprojeto, de modo que a revitalização do complexo possa oferecer uma 
chance de isso acontecer.
 O foco principal a ser abordado, será a revitalização do edifício tombado e usufruir do 
espaço resgatado que hoje encontra-se em estado de deterioração e sem manutenção, estes espaços 
serão ocupados com a nalidade cultural, como museu, espaço educacional de artes, psicologia, 
enfermagem e etc. Outras funções são acrescidas no partido, de forma que serão inseridas ao prédio 
histórico, como restaurante, teatro, unidade de ensino multidisciplinar e museu, estes lugares são de 
extrema importância para o conjunto, convidando as pessoas de Porto Alegre a visitar o local e 
conhecer melhor a sua história e a história de cada usuário que lá reside.
 A principal diculdade em tomar como partido este projeto, é poder atender as 
necessidades dos usuários crônicos em que lá residem tomando como conceito a reforma psiquiátrica, 
atualmente,  com idades acima dos encontram-se 240 pacientes crônicos nas dependências do HPSP,
40 anos, estas pessoas não podem meramente deixar o local, são extremamente dependentes das 
instalações do São Pedro. Outro aspecto que diz respeito a reforma psiquiátrica é o não surgimento de 
manicômios ou hospícios, sendo que pessoas com sofrimento psíquico sejam encaminhadas para os 
CAPS. A nalidade do projeto não é inserir novos usuários em suas dependências, e sim tomar um 
partido que tente descentralizar e mudar o foco em que o São Pedro tem atualmente, mas sem esquecer 
as pessoas que lá ainda residem.
 Em frente a tais diculdades, é proposto um partido em que não comprometa as visuais do 
HPSP, e que mantenha a sua imponência dentro do terreno, sem nenhuma edicação obstruindo a sua 
história.
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QUADRA DE ESPORTES 

ESTACIONAMENTO 

ÁREAS AUXILIARES  

ADMINISTRAÇÃO  

ALOJAMENTOS  

REFEITÓRIO  

BIBLIOTECA  

ENFERMARIA   

1 - Administração edicação nova

1.1 - Recepção | Espera 
1.2 - Sanitários
1.3 - Estação de trabalho 
1.4 - Arquivos gerais
1.5 - Sala de Reuniões 
1.6 - Sala da direção
1.7 - Secretara da direção
1.8 - Estação de trabalho 
1.9 - Telefonista
1.10 - Depósito de limpeza
1.11 - Subestação elétrica
1.12 - Almoxarifado
1.13 - Circulação
 
2 - Alojamentos

2.1 - Área de passagem 
2.2 - Estar de TV | Leitura
2.3 - Dormitório 3 camas 
 2.4 - Banheiro
2.5 - Sacada
2.6 - Área aberta coberta
2.7 - Sala de jogos
2.8 - Depósito 

3 - Biblioteca | Salas de ocinas

3.1 - Área de passagem 
3.2 - Controle
3.3 - Estar de leitura
3.4 - Acervo de livros
3.5 - Sala de ocina de escrita 16 classes 
3.6 - Sala de Informática 18 classes
3.7 - Sala de ocina de leitura 16 classes
3.8 - Sala de ocinas manuais
3.9 - Lavanderia  
3.10 - Depósito
3.11 - Subestação elétrica

4 - Enfermaria

CIRCULAÇÃO 
HORIZONTAL 

PRINCIPAL  

2
-5,42

-1,42

2,78

7,88

0,00
-2,00

-5,42

-5,42

4.1 - Recepção | Espera
4.2 - Sanitários
4.3 - Dormitórios de cuidados especiais
4.4 - Banheiro
4.5 - Sacada
4.6 - Acompanhamento psicológico   
4.7 - Dentista
4.8 - Acompanhamento psicológico
4.9 - Estação de trabalho
4.10 - Telefonista
4.11 - Laboratório estudantil
4.12 - Antecâmara 
4.13 - Depósito
4.14 - Depósito refrigerado 
4.15 - Subestação elétrica

5 - Estacionamento
 
5.1 - Controle de entrada
5.2 - Estacionamento | 67 vagas de carro
5.3 - Estacionamento | 17 vagas de moto

6 - Área aberta | quadra
 
6.1 - Quadra de esportes 16mx27m
6.2 - Área aberta pavimentada 
6.3 - Passarela de acesso a quadra
6.4 - Depósito esportivo
6.5 - Academia 
6.6 - Vestiários
6.7 - Reservatório de água | mirante e leitura 16 
classes
3.8 - Sala de ocinas manuais
3.9 - Lavanderia  
3.10 - Depósito
3.11 - Subestação elétrica

4 - Enfermaria
 
4.1 - Recepção | Espera
4.2 - Sanitários
4.3 - Dormitórios de cuidados  especiais
4.4 - Banheiro

LESTE

 A localização dos quartos foi pensada de modo que casse na melhor posição solar 
possível, sendo a orientação escolhida a leste, para iluminar os quartos com o sol da manhã. 
Proporcionando, assim, conforto térmico.

OESTE

1

PERSPECTIVA NOTURNA

VISTA NOTURNA PRAÇA FRONTAL

MOSAICO DE PINTURAS RETRATANDO OS USUÁRIOS DO HPSP

CORTE AA

B B

A A

LEGENDA

PLANTA BAIXA NÍVEL -5,42
TÉRREO PRÉDIOS NOVOS
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4/81 - Administração edicação nova

1.2 - Sanitários
1.3 - Estação de trabalho 
1.4 - Arquivos gerais 
1.9 - Telefonista
1.14 - Sala de funcionários
1.15 - Reprograa
1.16 - Chillers 
1.17 - Sala de doações
1.18 - Almoxarifado
 
2 - Alojamentos

2.1 - Área de passagem 
2.2 - Estar de TV | Leitura
2.3 - Dormitório 3 camas 
2.4 - Banheiro
2.5 - Sacada
2.8 - Depósito 
2.10 - Sala multiuso
2.11 - Sala de funcionários terceirizados

3 - Refeitório 

3.12 - Bufê 
3.13 - Mesas de refeição 252 lugares
3.14 - Sanitário
3.15 - Cocção 
3.16 -  Finalização 
3.17 - Depósito de alimentos
3.18 - Depósito de Lixo
3.20 - Reservatório de água
3.21 - Caldeira
3.22 - Vestiários

4 - Enfermaria
 
4.1 - Estar
4.2 - Sanitários
4.3 - Dormitórios de cuidados especiais
4.4 - Banheiro
4.5 - Sacada
4.15 - Sala de Funcionários 
4.16 - Sala da direção 
4.17 - Sala de Reuniões
4.19 - Ambulatório 
4.20 - Atendimento
4.22 - Banheiro
4.23 - Depósito
 

5 - Estacionamento
 
5.2 - Estacionamento | 67 vagas de carro
5.3 - Estacionamento | 17 vagas de moto

6 - Área aberta | quadra
 
6.1 - Quadra de esportes 16mx27m
6.3 - Passarela
6.7 - Reservatório de água | mirante
6.8 - Saca 

7 - Administração São Pedro
 
7.2- Entrada de funcionários
7.3 - Estação de trabalho 
7.4 - Recepcionista
7.5 - Vestiários

8 - Museu

8.1 - Acesso do estacionamento  
8.2 - Entrada da curadoria do museu
8.3 - Estação de trabalho
8.4 - Sala de restauração
8.5 - Arquivos antigos
8.6 - Acervo técnico 
8.7 - Reservatórios 2mil litros cada
8.8 - Subestação elétrica
 
9 - Teatro

9.1 - Acesso palco
9.2 - Acesso principal
9.3 - Camarins 
9.4 - Depósito de cenários
9.5 - Reservatórios 2mil litros cada
9.6 - Subestação elétrica

10 - Unidade de ensino multidisciplinar

10.1 - Acesso administração  
10.2 - Secretaria 
10.3 - Estação de trabalho
10.4 - Sala da direção
10.5 - Secretária
10.6 - Sala de servidores
10.7 - Reservatórios 2mil litros cada
10.8 - Subestação elétrica
10.9 - Acesso biblioteca 
10.10 - Controle
10.11 - Espaço de pesquisa
10.12- Acervo

3

4

CIRCULAÇÃO 
VERTICAL

ÁREAS TÉCNICAS

 Os ventos predominantes na maioria dos meses do ano, na cidade de Porto Alegre, 
são de leste para oeste. Com esta informação, propõe-se que os quartos tenham ventilação 
cruzada, minimizando assim o calor na edicação nos meses de verão, diminuindo o uso de ar 
condicionado e gerando economia para o complexo.
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UNIDADE DE ENSINO 
MULTIDISCIPLINAR

MUSEU

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

BIBLIOTECA 

CAMARINS 

RESERVATÓRIOS 

CURADORIA DO MUSEU 

RAMPA P.N.E.
i= 8,33%
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RAMPA DE ACESSO
PARA VEÍCULOS

i= 20%
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6 - Área aberta | quadra
 
6.9 - Pátio interno
6.10 - Pátio externo  
6.11 - Estacionamento 33 vagas
6.12 - Árvores nativas
6.13 - Pátio coberto 

7 - Administração São Pedro
 
7.1- Circulação 
7.2- Entrada de funcionários
7.3 - Estação de trabalho 
7.6 - Telefonista
7.7 - Sanitários
7.8 - Sala de funcionários
7.9 - Sala de reuniões

8 - Museu

8.1 - Acesso do estacionamento  
8.9 - Acesso principal ao complexo
8.10 - Recepção 
 8.11 - Loja

8.12 - Café
8.13 - Sanitários
8.14 - Salas de exposição temporárias
8.15 - Salas de exposição permanentes

9 - Teatro

9.7- Acesso camarins 
9.8 - Bastidores
9.9 - Palco
9.10 - Platéia 198 lugares

10 - Unidade de ensino multidisciplinar

10.13 - Acesso
10.14 - Café
10.15 - Papelaria
10.16 - Sanitários
10.17 - Sala de aula grande
10.18 - Sala de aula pequena 
10.19- Estar
10.20 - Exposições de trabalhos
10.21 - Sala multiuso 60 pessoas

 Ao implantar o projeto, teve-se um cuidado com a privacidade da moradia dos 
usuários. O prédio histórica do HPSP serve como uma proteção sonora entre o projeto e a Av. Bento 
Gonçalves, garantindo, logo, a privacidade necessário dos quartos contra a poluição sonora da 
Avenida.

3

1

2

A PRAÇA 

 O espaço aberto localizado em frente ao HPSP, é pensado  que sem cercas ou grades
impeçam o encontro com a cidade. Projeta-se como um convite à  e integração entre diferentes pessoas
a revitalização proposta.  O espaço/praça conta com feiras de verduras, artesanatos, antiguidades, 
produtos criados pelos próprios usuários do HPSP e outras mercadorias que convidam as pessoas a 
ingressar no espaço da praça e interagirem entre si.
 A implantação da praça e do projeto compõe-se de modo a  minimizar os danos às árvores
de grande porte, buscando a sua preservação. Os mobiliários urbanos foram pensados da melhor 
forma para se adequarem às necessidades da praça, sendo compostos por bancos de madeira 
modulares, balizadores e um bicicletário, o qual também convida os ciclistas a visitarem o local. A 
proposta de pavimentação da praça é de peças de basalto modulares, alinhando-se com o projeto e 
criando espaços de passeio e transição. Nos espaços de transição entre o piso de basalto e a grama, foi 
implantada a pavimentação de pisograma, proporcionando a drenagem de água da chuva para o 
solo, ao mesmo tempo em que permite a passagem de pedestres. Os espaços de grama têm como 
objetivo fornecer s para a realização de piqueniques, rodas de conversa, e outras espaços mais livre
atividades que propiciem um maior contato com a natureza.
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7 - Restaurante
 
7.10 - Recepção | controle 
7.11 - Estar
7.12 - Mesas
7.13 - Sanitários 
7.14 - Bar
7.15 - Cocção 
7.16 - Finalização
7.17 - Depósitos de alimentos
7.18 - Depósito de lixo

8 - Museu

8.10 - Recepção 
8.13 - Sanitários
8.14 - Salas de exposição temporárias
8.15 - Salas de exposição permanentes

9 - Teatro

9.7- Acesso camarins 
9.8 - Bastidores
9.9 - Palco

9.10 - Platéia 198 lugares
9.11 - Som e luz
9.12 - Controle | Bilheteria
9.13 - Depósito
9.14 - Sanitários
9.15 - Foyer
9.16 - Sala de tradução 

10 - Unidade de ensino multidisciplinar

10.16 - Sanitários
10.17 - Sala de aula grande
10.18 - Sala de aula pequena 
10.19- Estar
10.20 - Exposições de trabalhos
10.22 - Laboratório de entrevista
10.23 - Laboratório de informática

 O projeto contempla espaços verdes que não serão tocados, constituindo assim um 
grande parque verde com árvores nativas, que busca suprir esta necessidade do bairro Partenon de 
Porto Alegre.

4

O MUSEU 

 Com o objetivo de criar um , para reinvenção do espaço de valorização da memória local
presente no que se refere ao modo de encarar a loucura e os processos psíquicos de saúde-doença, 
propõe-se a criação de um .museu nas alas 2 e 3 do prédio histórico
 A intenção de intervir no HPSP aproxima-se de uma tentativa de preservação da sua 
história através da narrativa dela, de modo que no futuro – e até no presente – não seja repetida. 
 Propõe-se, assim, um  que retrate e exponha os métodos curativos que a Museu da Loucura
sociedade moderna utilizava para curar ou silenciar a loucura. Em suma, o Museu tem como objetivos 
principais: contar a história e , para que o funcionamento seja proporcionar algum tipo de lucro
mantido.
 Importante ressaltar, também, que o Museu pretende possibilitar a exposição de obras 
confeccionadas pelos usuários durante a Ocina de Criatividade, espaço existente no HPSP e que se 
propõe a potencializar a expressão criativa/artística dos usuários. 
 Sobre as intervenções arquitetônicas, menciona-se: restauração das esquadrias originais 
do HPSP e restauração/reestruturação de certas partes e paredes, para que tais áreas sejam utilizadas 
de forma plena.
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UMIDADE DO SOLO 

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

 Com a implantação do projeto em uma área de  e de intensa umidade declive acentuado
devido à quantidade de áreas verdes, foi necessário o planejamento de estratégias que garantissem o 
conforto dos usuários que irão residir neste local.

 A  garante o  entre o exterior e o interior da edicação, cobertura verde controle térmico
mantendo a inércia térmica no interior do projeto e dissipando os raios solares que incidem sobre a 
cobertura.

 A  é a forma utilizada para controlar a temperatura em dias quentes e ventilação cruzada
úmidos, principalmente nos dias de verão de Porto Alegre, em que as temperaturas são muito elevadas.

 Os  de placas metálicas perfuradas são utilizados de maneira que controlem a brises
incidência de raios solares sobre os quartos, amenizando a temperatura interna.
 
 A estratégia de  do solo se dá a partir da grande incidência de umidade elevar a edicação
nesta área, resguardando os moradores nos dias úmidos de inverno.

RAIOS SOLARES 
REFLETIDOS

DISSIPAÇÃO DE CALOR

RAIOS SOLARES

A BIBLIOTECA

 A revitalização proposta no Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) conta também com 
uma , a qual se localiza no  e tem como objetivo Biblioteca subsolo da quinta ala do prédio histórico
suprir a demanda das unidades de ensino existentes no HPSP (alocadas na quinta e na sexta ala).
 Considerando que as atuais instalações do prédio histórico encontram-se precárias e em 
má conservação, a Biblioteca se destaca como importante infraestrutura aos alunos de graduação 
(enfermagem, psicologia, educação física, artes visuais, letras, medicina etc) que frequentam as 
dependências do HPSP para seminários e aulas; bem como aos residentes médicos (psiquiatria) e 
multiprossionais (psicólogos, artistas, enfermeiros etc) que se utilizam do espaço do HPSP para 
aprimorar habilidades, agregar conhecimentos e articular teoria e prática.
 Quanto às estratégias arquitetônicas utilizadas, pode-se mencionar: foram mantidas as 
características originais dos arcos materiais aparentes e também seus ; foi proposto um novo forro 
metálico em grelha, buscando a construção de um local mais contemporâneo; o piso foi revestido em 
madeira laminada, e as paredes externas foram revestidas em concreto novo com reboco branco, 
intuindo um equilíbrio entre o novo e o antigo.
 

A QUADRA DE ESPORTES

 Outro espaço proposto à revitalização do HPSP remete à quadra de esportes, cuja 
localização apresenta-se no nível -5,42m, o mesmo do térreo dos prédios novos. A composição criada 
em relação ao projeto da quadra busca uma  integração visual com o prédio histórico do HPSP.
 Sobre a funcionalidade da quadra de esportes, pode-se dizer que tal espaço destina-se a 
esportes cotidianos e a eventos esportivos. Importante ressaltar a importância da criação da quadra na 
potencialização de , na promoção da saúde e vínculos entre os usuários e também com a comunidade
na produção de outros modos de habitar o HPSP e a própria vida. Nesse sentido, a quadra de esportes 
se aproxima de um dos vieses propostos pela implementação da Reforma Psiquiátrica: ampliar as 
possibilidades de vida dos usuários. 
 A quadra de esportes será composta, em sua infraestrutura, por , as quais contenções
poderão servir de  que desejarem se expressar através da arte. Pincéis e tela de pintura aos usuários
tintas serão disponibilizados no local, e as contenções seguirão o uxo dos encontros, atividades e 
eventos, modicando-se incessantemente.
 Espaços abertos semicobertos, com  em grelha, entradas de luz entre a estrutura metálica
também são contemplados pelo local destinado à quadra de esportes.
 

VISTA DA QUADRA DE ESPORTESVISTA INTERNA DA BIBLIOTECA VISTA DO MUSEU

VISTA DA PRAÇA FRONTAL AO PRÉDIO HISTÓRICO 

PERSPECTIVA DOS PRÉDIOS NOVAS
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4



1  O teatro será implantado no 
interior da quarta ala do prédio histórico do 
Hospital Psiquiátrico são Pedro.

2  Para o início da reforma de 
adequação da quarta ala em um teatro, 
propõe-se a retirada parcial da laje 
intermediária, gerando espaço para a platéia. 

3  Após a retirada da laje, é 
instalada a estrutura metálica que irá 
suportar a platéia e manter a estabilidade 
das paredes externas.  

4  Com a es t ru tura pr inc ipal 
nalizada, dá-se início à execução da platéia e 
do palco, mantendo o desnível necessário. 

5  Com a platéia nalizada, é 
proposta a cobertura das esquadrias internas 
do teatro, que garantem a proteção acústica 
e o controle solar interno necessário ao 
teatro. 

6  Após a instalação das esquadrias, 
dá-se início à estruturação da cobertura com 
t e s o u r a s  m e t á l i c a s  c o m  v ã o  d e 
aproximadamente 16m. A volumetria original 
do prédio histórico é mantida.

7  Com a estrutura principal da 
cobertura executada, é instalada a estrutura 
secundária de apoio às telhas cerâmicas e 
proteção acústica.  

8  Após a nalização da estrutura 
secundária, são instaladas camadas de 
proteção acústica e, por m, as telhas 
cerâmicas portuguesas na cobertura.  
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 Seguindo o declive da topograa, 
o terreno é nivelado na cota de -8,20m abaixo 
do térreo do edifício histórico São Pedro, 
formando um talude que dará lugar ao 
programa. 

 A p ó s  o 
nivelamento do terreno 
são executados os pilares  
metálicos de 30cm x 

 Após a instalação dos pilares 
são executadas as vigas metálicas principais 
de 60cm x 30cm, com os vãos de 12m e 4m 
de balanço frontal.

 Com a estrutura principal 
nalizada, dá-se início à execução da 
estrutura metálica secundária, a qual consiste 
em vigas de 40cm x 20cm.

 Após a estrutura secundária ter 
sido concluída, é instalada a estrutura que 
serve de apoio para as lajes de steel deck, as 
quais consistem em vigas metálicas de 15cm 
x 15cm.

 Com a estrutura de apoio 
concluída, inicia-se a instalação do steel deck 
e a sua concretagem, formando as lajes do 
projeto.

 Os fechamentos são iniciados 
após a nal ização das lajes,  sendo 
constituídos de: janelas de vidro de correr nas 
sacadas e painéis de vidro xos; guarda corpo 
metálico e placa metálica formando uma 
fachada ventilada na região nordeste do 
prédio.   

 C o m  o s  f e c h a m e n t o s 
devidamente instalados, são xados painéis 
de controle solar de placas metálicas 
perfuradas, minimizando assim os raios 
solares incidentes sobre os dormitórios dos 
usuários e melhorando o conforto térmico.  

30cm, juntamente com a sua capa protetora de 
concreto, evitando a oxidação da estrutura 
metálica junto ao solo. 

O TEATRO 

 O teatro, com espaço para 198 pessoas, destaca-se como um espaço importante à 
revitalização do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), ao possibilitar o “encontro entre a loucura e a 
cidade”, através de peças teatrais e de eventos culturais que podem  às trazer grande público
dependências do HPSP. O espaço do teatro intui abranger, também, apresentações do grupo de teatro 
“ ”, o qual é composto por prossionais e usuários do próprio HPSP e encontra-se Nau dos Loucos
temporariamente desativado. Nesse viés, além da possibilidade de diferentes pessoas se integrarem ao 
HPSP e tomarem contato com o como a loucura foi encarada em determinados momentos, repensando-
a no presente, o teatro também abarca a ressocialização dos usuários, permitindo que estes interajam 
com o público frequentador e ampliem seus encontros com o mundo. 
 As peças e os eventos culturais buscam, ainda,  a serem investidos em arrecadar lucros
projetos de saúde mental. 
 Quanto à localização, o teatro está inserido na quarta ala do prédio histórico.  A laje 
intermediária dessa ala foi removida, possibilitando espaço à construção da plateia. Sobre os 
revestimentos internos, são de madeira e aço corten; já as janelas são revestidas com caixas acústicas que 
protegem a acústica interna do teatro, sem esconder as janelas e as paredes antigas.

OS DORMITÓRIOS

 Em relação aos quartos dos usuários que ainda residem no HPSP (somam-se 240 os 
usuários atuais a utilizarem as moradias), propõe-se uma localização nas laterais lestes das alas dos 
dormitórios, com os corredores voltados para oeste.
 Servindo de , o local destinado aos quartos é denominado morada transitória aos usuários
“Serviço de Residência Terapêutica” e  e há anos internados, a conviverem auxilia os pacientes sem família
na sociedade contemporânea novamente, de acordo com suas possibilidades. Assim, trata-se de um 
espaço que não se constitui de caráter obrigatório aos usuários que ali residem.
 Sobre a iluminação do espaço, propicia-se que o sol esteja a leste,  aos garantindo conforto
moradores. Foram pensados diversos meios de controlar a incidência de raios solares nos quartos, 
através de brises e painéis metálicos perfurados. Ainda assim, visando minimizar o calor interno, os 
dormitórios contam com ventilação cruzada.
 Os quartos são pensados contendo sacadas, o que possibilita a conexão entre os moradores 
e o espaço aberto, facilitando especialmente o trajeto daqueles que têm restrição de locomoção. 
 As paredes dos quartos são de , o que torna todo o a mudanças, dry wall complexo exível 
passível de transformação futuramente.

VISTA INTERNA DE UM DOS DORMITÓRIOSVISTA INTERNA DO TEATRO

ESTRUTURA AUXILIAR 

FRONTÃO ORIGINAL 

ESTRUTURA NOVA 

REBATEDOR ACÚSTICO 

VIDRO A PROVA DE SOM 

MOBILIÁRIOS EXTERNOS  

COBERTURA VERDE 

ESTRUTURA METÁLICA 

BRISES PERFURADOS 

LAJE DE STEEL DECK 

PAREDES DE DRY WALL 

PISO BASALTO REGULAR  
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