
O Escritório Modelo Albano Volkmer - projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura que caracteriza-se por elaboração de projetos 
participativos - vem desenvolvendo atualmente  duas ações de extensão ligadas ao Hospital Psiquiátrico São Pedro, de Porto Alegre. A 
primeira ação consiste num exercício de projeto de  revitalização de dois pavilhões do hospital que estão sendo ocupados há dez anos por 
uma comunidade de grupos de teatro. Estudamos a melhoria das condições físicas do prédio - de forma a valorizar e conservar este que é 
patrimônio histórico - e a proposição de um local adequado ao desenvolvimento das atividades dos grupos de teatro.
Já através da segunda ação de extensão, pretende-se promover a discussão e a proposição de projetos urbanísticos de revitalização e 
readequação  da área que envolve o hospital, buscando potencializar a relação do edifício com seu entorno. 
Metodologia e Atividades Realizadas
Algumas das atividades realizadas pelo projeto até agora foram:
•Reconhecimento e apropriação do local;
•Levantamento fotográfico, métrico e de danos ;
•Estudos da Carta de Tombamento do Hospital São Pedro, bem 
como a legislação pertinente ao assunto; 
•Aula com a professora colaboradora Inês Martina Lersch sobre 
intervenção em patrimônio histórico;
•Estudos sobre a história e função social do prédio, sendo este 
um cenário do movimento anti-manicomial. 
•Visitas a espaços de teatro, onde adquiriram-se referências de 
diversos tipos de ambientes cênicos. 
•Mutirão Projetual com a comunidade cênica, onde o Escritório 
Modelo propôs uma dinâmica de trabalho para buscar soluções 
imediatas e a longo prazo referentes a certos problemas do 
estado de conservação da edificação. Nesta atividades também 
discutiram-se outras questões pertinentes a elaboração do 
projeto, bem como a relação com o entorno. 
Atualmente o grupo vem estudando o desenvolvimento do 
projeto arquitetônico e segue em pesquisas relacionadas ao 
projeto de requalificação urbanística.
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