
Este volume simples e puro começa a ser escavado em busca de rica pluralidade espacial, 
evitando a todo custo os espaços genéricos esquecíveis. A operação estereotômica, mantem 
a simplicidade do volume, mas abre dentro dele um claustro, jardins distribuídos e um eixo 
que liga o boulevard à construção pré existente. 

Partindo do boulevard tem-se uma leve compressão de espaço, que delimita a entrada do 
projeto por este buraco escavado, culminando na dilatação no claustro, que articula e 
concentra os fluxos e as dinâmicas possíveis, sendo o lugar de encontros e trocas. Este 
espaço amplo, desenhado pela luz zenital e ambientado pela vegetação, é recheado por 
usos, que em certo ponto se escalam formando uma arquibancada com espaços para 
estudo, descanso e contemplação, mas que também, em meio a rica quantidade de 
informações, cheiros, sons e imagens, conduzirá a pessoa ao primeiro pavimento. 

A ciência vem descobrindo algo que a sensibilidade humana já percebeu há certo tempo, 
que o aprendizado e a memória, quando somados a sensações e emoções, tendem a se 
sedimentar de forma mais efetiva. Os vazios escavados nos pavimentos primeiro, segundo e 
terceiro, se configuram como jardins diferentes entre si, com flores e plantas com aromas 
diferentes, luzes diferentes, ângulos diferentes, relações diferentes trazendo estas 
sensações e emoções para a rotina do estudante, dando qualidade ao espaço em que ele 
absorve o conhecimento de forma simples e natural. Os materiais também se configuram 
desta forma, a madeira que aquece, o branco que limpa e a vegetação que traz os benefícios 
biofílicos sobre os quais tanto se tem descoberto. Estes jardins, em geral, podem ser abertos 
tanto exclusivamente para as salas, quanto para o corredor, possibilitando usos diversos e 
conferindo flexibilidade ao layout para que se possa experimentar diferentes formas de 
transmissão de conhecimento, que não a convencional. 

Ainda nestes pavimentos superiores, os corredores perimetrais do claustro são margeados 
por uma pele branca que, ao passo que dá unidade as fachadas internas, distribui aberturas 
com estares pelos pavimentos, abarcando assim também o corredor aos espaços 
qualificados positivamente.  

Na cobertura não há nada mais do que um jardim, por onde pode ser dada uma aula 
dinâmica ao ar livre, uma cobertura e um caixilho que envolve o vazio do pátio. Este caixilho 
faz parte do sistema pensado para controle passivo de temperatura da edificação. 
Basicamente o volume do edifício, após a escavação conceitual, se torna poroso, com muita 
possibilidade de ventilação cruzada e efeito chaminé pela cobertura do claustro, de forma a 
se resfriar nos períodos mais quentes. Já no inverno, o caixilho de correr superior pode ser 
fechado, assim como caixilhos de vidro fecham os jardins e, desta forma, ao receber sol pelo 
teto de vidro que cobre o claustro, esta parte interna utiliza efeito estufa para se aquecer. 
Portanto, com uma construção simples de estrutura em concreto armado, alvenaria com 
pintura branca e caixilho, forma-se um volume puro, que ao ser escavado cria espacialidades 
ricas que estimulem a troca, o bem estar, e às sensações que são conectadas intimamente à 
memória. 


