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PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO 

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO 

PLANTA BAIXA TÉRREO

Ensaio arquitetônico para o espaço, 
construído, do ensino

Faço questão de dizer “espaço, construído, do ensino”, 
pois ele é apenas uma parte do espaço, ou espaços 
para o ensino, uma vez que este ensino se dará em 
todo o parque ou até mesmo fora dele.
Esta é uma parte de apoio às aulas que exijam salas 
mais controladas, como laboratórios de aulas práticas, 
laboratórios de computação, ou salas comuns dotadas 
de mesas e cadeiras e projetores de imagem. Abriga 
também ambientes de estudos, ateliês, sanitários e 
espaços de apoio aos estudantes e funcionários, 
estares, viveiro de plantas didático, e uma o�cina.
Deste espaço se utilizarão estudantes dos mais 
diversos cursos, a comunidade que participa dos 
projetos de extensão, ou quem está apenas passando 
por ali.
Busca-se uma arquitetura dinâmica que nos encontros 
e desencontros dos ângulos se mesclem espaços de 
estares, estudos, salas abertas, jardins, dentre outros. 
As passarelas conectam e geram caminhos alternativos 
que passam por dentro de locais onde acontecem 
atividades, proporcionando ao passante, ou 
observador a oportunidade de também participar 
delas, mas sem interferir nelas.
Busca-se também uma aproximação, contato e 
apropriação das árvores existentes, abrindo-se ao 
verde e aproveitando a luz natural através de 
esquadrias em vidro, com controle solar por brises 
móveis, que do teto ao piso em paredes opostas 
permitem uma ampla ventilação natural, comproteção 
em tela mosquiteiro para que os insetos presentes não 
incomodem. E, se for o caso, de um futuro uso de 
equipamento de condicionamento de ar, deverá ser 
instalado o sistema VRF com suas unidades externas na 
cobertura e seus dutos passarão por shafts e forros já 
previstos em projeto.
O sistema estrutural será em vigas e pilares metálicos e 
laje steel deck, e nos ateliês elevados pilares mistos 
tubulares metálicos preenchidos com concreto e laje 
maciça. Os fechamentos serão pelo sistema steel frame 
com placas cimentícias e painéis de madeira laminada 

preenchidos com isolantes termo acústicos, para que 
se tenha uma obra limpa e rápida sem gerar muitos 
impactos no terreno.  
O projeto será praticamente um mostruário didático de 
tipos de plantas e maneiras de utilizá-las como 
componente arquitetônico e paisagístico, cujas 
composições se modi�cam conforme a atuação dos 
alunos que participarão sempre da “dinâmica 
evolutiva” de todo o parque. 
Se aprenderá plantando, podando, adubando, 
construindo, ou seja, “botando a mão na massa”. O 
parque inteiro será um canteiro experimental.
Uma observação: o layout não foi posto, pois não 
queria restringir os usos. O projeto foi pensado para 
poder receber uma maior gama de usos possíveis, se 
ajustando aos mais variados tipos de laboratórios 
ainda não especi�cados. 
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