
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA 

 

A educação como princípio formador da sociedade. A Universidade Pública 

acessível a todos. O conhecimento. O diploma. A possibilidade de mobilidade social. A 

oportunidade de compreender a experiência humana.  

A ausência de muros, de limites. A troca. O conhecimento é público. Um edifício 

que convide a cidade a entrar. Para vir trocar conhecimento. Não há público e privado. 

A educação é para todos. Mais que integrado ao seu entorno. Mais que permeável. Um 

edifício que estrutura seu entorno. Uma Arquitetura que faz cidade. De frente para o 

hospital que faz saúde pública e gratuita. De frente e na mesma altura da igreja, como 

quem afirma: na sociedade que queremos a educação não é inferior à religião. Não é 

refém da política. Não é dependente do mercado. 

A estrutura independente. Para que o programa possa ser flexível às novas 

demandas. Dessa forma, eternamente contemporâneo. Aberto para fora. Aberto por 

dentro. Para que o conhecimento passe através. Sem hierarquia. Sem burocracia. A 

concretização do princípio de Igualdade. Um edifício para sua época. Aberto. Livre. Com 

espaço para igualdade de classes, raças, gêneros, identidades sexuais. 

Um teatro que atende ao programa do edifício, mas também se abre para a 

cidade, assim como aprendemos com Niemeyer. Não podemos privatizar o 

conhecimento. A cultura deve ser compartilhada e celebrada.  

Um boulevard integra a praça existente ao edifício. Arquitetura/ rede viária/ 

malha urbana/ espaço público. Todos integrados. A cidade como um organismo único, 

conduzida pela funcionalidade e não pela relação público x privado. A vegetação sobe e 

se espalha pelo edifício. Não há limite entre natureza e homem. Reafirmando que 

somos, de fato, um organismo único. Piso único; níveis alinhados; pilotis; esquadrias 

com abertura total...  no lugar de muros; cercas; cancelas; catracas.  

O espaço físico como reflexo da relação simétrica entre: receber a informação x 

estabelecer o pensamento crítico. Espaços livres; para troca; para criação; para 

possibilitar a vida. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção”, assim como aprendemos com Paulo 

Freire. O programa espalhado por caixas diversas ao longo do edifício. E dentre elas, sob 

a mesma importância: o vazio. Para que haja espaço para a troca, para o surgimento de 

novas ideias, para a construção da crítica e para que a Arquitetura cumpra sua função 

de palco para as relações humanas. 

A educação. Pública. Gratuita. Para todos. A sociedade que almejamos. A 

Arquitetura à serviço da sociedade. 

 


