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RESUMO 

Esta pesquisa estabelece um diálogo entre arquitetura e  pedagogia alicerçado na premissa de 

que a grande maioria dos espaços das escolas públicas foram projetados e erigidos alheios às 

diretrizes pedagógicas e às necessidades e anseios de seus usuários. Além do mais, nota-se 

que são edificações que possuem baixas qualidades técnicas construtivas, nenhuma 

expressividade estética e pouquíssimo valor arquitetônico. Percebe-se também, que o 

processo de ensino e aprendizagem muitas vezes tem como locus a sala de aula e como 

estratégia pedagógica às aulas expositivas. Pretende-se propor um estudo arquitetônico de 

requalificação espacial de uma escola pública em Cuiabá adequando-os à proposta de 

Educação Integral. O trabalho foi estruturado segundo a metodologia de projeto arquitetônico. 

Foram ouvidas opiniões e sugestões da comunidade escolar, realizadas análises da edificação 

existente e pesquisas bibliográficas que serviram de fundamentação teórica para a definição 

conceitual que orientou o estudo arquitetônico. Entendendo que a educação transforma as 

pessoas e as pessoas transformam o mundo e, que escola não é o prédio, escola são as 

pessoas, e que escola não é separada da comunidade, escola é comunidade  e o aprendizado se 

dá nas relações inter subjetivas, nas relações humanas. Conclui-se que o espaço escolar e a 

escola ganharam novos significados, passam a ser, ao mesmo tempo, o lugar (ambiente 

arquitetônico) de encontro da comunidade e o lugar (ambiente pedagógico) onde haverá o 

diálogo e a articulação das vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos 

historicamente acumulados, permeados pelas relações sociais, em busca de uma formação 

plena do educando e da transformação social e cultural de toda a comunidade.  

 

Palavras chave: Arquitetura escolar; Planejamento arquitetônico; Territórios educativos; 

Comunidade de aprendizagem; Educação integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research establishes a dialogue between architecture and pedagogy based on the premise 

that the great majority of public school spaces were designed and erected outside the 

pedagogical guidelines and the needs and desires of its users. Moreover, it is noteworthy that 

they are buildings that have low technical constructive qualities, no aesthetic expressiveness 

and very little architectural value. It is also perceived that the teaching and learning process 

often have as locus the classroom and as pedagogical strategy the lectures. It is intended to 

propose an architectural study of spatial requalification of a public school in Cuiabá, adapting 

them to the proposal of Integral Education. The work was structured according to the 

methodology of architectural design. Opinions and suggestions from the school community 

were heard, analyzes of the existing building and bibliographical researches served as a 

theoretical basis for the conceptual definition that guided the architectural study. 

Understanding that education transforms people and people transform the world, and that 

school is not the building, school is people, and that school is not separated from community, 

school is community and learning takes place in inter-subjective relations, in human relations. 

It is concluded that the school space and the school have gained new meanings, become at the 

same time the place (architectural environment) of the community meeting and the place 

(pedagogical environment) where there will be the dialogue and the articulation of the 

experiences and knowledge of the students with the knowledge historically accumulated, 

permeated by the social relations, in search of a full formation of the educando and of the 

social and cultural transformation of the whole community. 

Keywords: School architecture; Architectural planning; Educational territories; Learning 

community; Comprehensive education. 
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ARQUITETURA ESCOLAR: CONSTRUINDO AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

O espaço da escola é um material pedagógico e lúdico riquíssimo para a 

população, professores, e crianças que será por eles transformado 

intencionalmente.                                                         Mayumi Souza Lima                                                                                                   

1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado que pretende estabelecer o diálogo entre 

arquitetura e pedagogia com a finalidade de apresentar um projeto de adequação dos 

espaços da Escola Estadual Mariana Luiza Moreira de Cuiabá, a partir dos anseios dos 

membros da comunidade escolar com o intuito de sugerir uma intervenção arquitetônica 

de modo a requalificá-los.   

Percebe-se que, raramente as escolas são construídas mediante as aspirações 

dos envolvidos no processo educativo e, por esta razão, supõe-se que esta desarticulação 

da estrutura arquitetônica escolar com a proposta de ensino aprendizagem seria 

desfavorável ao processo de aprendizagem e bem estar dos alunos. Assim, nota-se que a 

maioria de nossas edificações escolares públicas adota soluções cujas tipologias 

arquitetônicas resumem-se basicamente a blocos lineares onde os ambientes são 

organizados a partir de um corredor central e, dependendo do porte da escola estes 

blocos são associados paralelamente a outros, formando um conjunto de edifícios 

pavilhonares
1
.  

O conceito de organização espacial segue apenas um princípio funcionalista, 

sua concepção geral é resultado de uma composição utilitarista e pragmática 

condicionada por restrições financeiras, resultando em edificações sem qualquer 

expressividade plástica e em espaços genéricos e impessoais. São prédios que possuem 

pouco valor arquitetônico e espacial e que nos transmitem a sensação de descaso das 

autoridades para com este tipo de edificação.  

Observa-se também que muitas escolas ainda continuam a utilizar um método 

pedagógico centrado na sala de aula, no desenvolvimento apenas cognitivo do aluno. O 

                                                           

1
 São edificações lineares que possuem grande dimensão em seu comprimento. 
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aprendizado hoje não é mais exclusividade da escola e da sala de aula, ele se dá em todo 

o lugar, a educação extrapola os limites da sala de aula e vai além dos muros da escola. 

Desta forma, as estratégias pedagógicas não mais se limitam às aulas expositivas e à 

transmissão de conhecimento na forma de conteúdos pré-determinados, o aluno é o 

protagonista do seu aprendizado, é necessário criar ambientes adequados para que 

possam promover a construção do conhecimento, o aluno não é mais aquele ser passivo, 

mas passa a ser um agente crítico, ativo, capaz de transformar o meio à sua volta. 

A questão que se faz é: será possível a partir de uma edificação escolar 

existente, propor outras formas espaciais e de interação indivíduo-ambiente, que 

rompam com o conceito utilitário, pragmático e funcionalista do espaço, e que 

desenvolvam atividades que promovam o desenvolvimento integral do ser humano? 

Seria possível  incluir  a participação do usuário neste processo,   enquanto agente ativo 

desta transformação? A escola pode ser um elo entre o contexto social, cultural, 

histórico e o processo de ensino e aprendizagem? 

A ideia, portanto, é elaborar uma proposta arquitetônica de requalificação dos 

espaços escolares conforme as necessidades, aspirações e expectativas dos participantes 

para construção de uma escola que possibilite o desenvolvimento integral dos alunos. 

Para o desenvolvimento deste trabalho será necessário alcançar os objetivos de: 

Pesquisar a documentação arquitetônica peças gráficas
2
 e verificar a atual 

estrutura física da edificação. 

 Analisar as condições atuais da edificação escolar, observando   o desempenho 

e a qualidade dos espaços quanto às atividades que neles são desenvolvidas e se estão 

adequados às demandas pedagógico-funcionais, técnico-construtivas e estéticas.  

Conhecer a dinâmica de utilização e de apropriação dos espaços e as possíveis 

articulações com o Programa Político Pedagógico da escola. 

                                                           

2
 São as pranchas de desenho técnico arquitetônico que representam graficamente a edificação. 
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Ouvir os alunos e elencar as suas necessidades para elaborar propostas de 

requalificação dos espaços. 

Criar oportunidades de expressão e participação que possam revelar as 

aspirações dos participantes da pesquisa quanto ao espaço ideal para o desenvolvimento 

pleno dos alunos. 

Compreender a articulação da estrutura escolar com o processo de ensino 

aprendizagem denota a importância que este trabalho de pesquisa pretende alcançar, que  

vai além da reforma arquitetônica de uma escola. Um dos resultados esperados é 

realmente chegar a apresentar uma proposta de requalificação dos espaços com a 

participação dos principais usuários.  

Sabe-se que o ambiente, seja físico ou social influencia o processo de ensino 

aprendizagem. Paulo Freire (1998) nos diz que "ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção e construção". Vigostski (1998) nos 

ensina que aprendemos uns com os outros, e também nos diz a respeito da influência do 

ambiente no aprendizado. Já é de conhecimento científico a proposta pedagógica da 

Escola da Ponte, idealizada por José Pacheco que busca a formação não só cognitiva, 

mas, também, cidadã do ser humano.  

Neste sentido será proposta uma reformulação espacial, que não leve em conta 

apenas os espaços para fins restritos à formação cognitiva, mas que possibilitem e 

estimulem a criatividade dos alunos.  

Desta forma, que se convertam em espaços para o encontro, a convivência 

enfim, que possibilitem outras atividades para a socialização dos usuários procurando 

articular as atividades propiciando  os saberes em outras dimensões.  

A história da Arquitetura Escolar também será uma fonte que permitirá 

conhecermos o processo de desenvolvimento das edificações escolares e como elas se 

encontram nos dia de hoje. 

Desta forma destaca-se  as experiências de Anísio Teixeira, de Darci Ribeiro e 

Oscar Niemeyer nas construções de uma escola que aliasse arquitetura ensino e 
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cidadania. Teorias sobre análise pós-ocupação, ou seja, metodologias que auxiliam no 

exame de edificações existentes também serão de grande importância no 

desenvolvimento deste trabalho. 

A atuação Arquitetônica, portanto irá colaborar com questões relativas à 

adequação física dos espaços, relacionando-os às diretrizes pedagógicas estabelecidas e 

verificando se são adequados, do ponto de vista ambiental e pedagógico, ao 

desenvolvimento das atividades de ensino aprendizagem. A Pedagogia orientará as 

atividades que deverão ser realizadas no espaço para que sejam construídos os 

ambientes de aprendizagem. 

O trabalho está composto por mais três capítulos e pelas considerações finais. 

Sua estrutura seguirá a sequência das etapas do planejamento arquitetônico.  

 O capítulo I apresentará a metodologia projetual, ilustrando como o 

planejamento arquitetônico é organizado, desenvolvido bem com as atividades que 

acontecem em suas etapas e os produtos que saem de cada uma delas.  

 O capítulo II irá trazer os dados e informações coletados relativos ao tema 

arquitetônico, às suas exigências conceituais (aspectos conceituais do tema) e às 

informações relativas ao local onde está situada a escola em questão, a sua edificação, o 

terreno e o seu contexto urbano onde está inserida (aspectos físicos do terreno e do 

entorno).  

Serão organizadas informações que permitirão o conhecimento sobre questões 

ligadas à educação; à arquitetura escolar; à edificações escolares referenciais;   às 

diretrizes pedagógicas; aos anseios, às necessidades e no que se refere ao  nível de 

satisfação dos usuários. Estas informações irão condicionar as diretrizes teóricas 

conceituais que orientarão a elaboração da proposta de requalificação arquitetônica na 

escola. 

 Interligado com estas informações, o capítulo II abordará aquelas informações 

relacionadas aos aspectos físico-ambientais que irão permitir observar a realidade 

técnica, construtiva e ambiental da escola; observar e analisar o contexto urbano onde 

ela está inserida; observar o terreno; analisar a solução arquitetônica e as relações 

espaciais entre os ambientes, as relações que o edifício estabelece com o terreno e com a 
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rua, entre outros. Estas informações poderão influenciar, de maneira indicativa ou 

restritiva, as decisões arquitetônicas para a elaboração da proposta.  

As informações deste capítulo irão criar um quadro referencial de variáveis que 

influenciarão nas tomadas de decisão, na interpretação do problema, na definição do 

partido arquitetônico e no seu desenvolvimento. Estas atividades serão desempenhadas 

e descritas no capítulo III e estão relacionadas a todas aquelas desenvolvidas na segunda 

etapa do planejamento e a uma atividade inicial da terceira etapa. 

O capítulo III irá, portanto realizar a análise dos dados e informações com a 

intenção de buscar um entendimento sobre o problema e traçar diretrizes que irão 

orientar a elaboração da requalificação espacial da escola. Nesta parte será produzido o 

partido arquitetônico (atividades da segunda etapa do planejamento) e o seu 

desenvolvido em nível de estudo preliminar (atividade inicial da terceira etapa).  

O último capítulo será destinado às considerações finais apontando as 

conclusões a respeito da experiência que este trabalho proporcionou e possíveis ideias 

que ele tenha plantado e que poderão, mais adiante, ser desenvolvidas.  

O caminho para materializar esta pesquisa será orientado basicamente pela 

metodologia de projeto arquitetônico desenvolvido por Neves (2012), denominada 

planejamento arquitetônico. A ela serão acrescidos conceitos formulados por Mahfouz 

(2002) e outros autores, a respeito do processo projetual e da conduta do arquiteto neste 

ato.  

O planejamento arquitetônico é realizado em três etapas, a primeira é a coleta 

de dados e informações, é a etapa onde o problema arquitetônico será exposto. Estas 

informações são de duas naturezas, sendo uma, teórico conceitual, e outra, físico 

ambiental. As primeiras são as exigências requeridas pelo tema arquitetônico, que 

deverão ser consideradas no momento da solução de um projeto de arquitetura. As de 

natureza física ambiental estão relacionadas às características do terreno e do contexto 

urbano onde a futura edificação será implantada, são informações que irão influenciar as 

tomadas de decisões podendo criar limitações ou ser indicativas, sugestivas. Neste 

sentido, a coleta de dados será realizada por meio de pesquisas bibliográficas, análises 

documentais, observações in loco, apresentação de questionários, entrevistas e 

conversas direcionadas. 

A segunda é a etapa da criação, da síntese arquitetônica. É o momento quando, 

a partir da análise e interpretação das informações, o problema será definido pelo 
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arquiteto e onde serão tomadas decisões,  geradas ideias e diretrizes que irão orientar e 

determinar  o partido arquitetônico (a ideia preliminar da futura edificação).   

Por fim, na terceira etapa o partido arquitetônico será desenvolvido até atingir a 

solução final, o projeto arquitetônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CAPÍTULO I - A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO NO ESPAÇO 

EDUCACIONAL 

 

1.1 - Planejamento arquitetônico 

 

A metodologia de projeto arquitetônico é entendida por Neves (2012) como um 

processo, um caminho que parte da identificação e definição do problema arquitetônico 

por meio de informações coletadas ou recebidas passando pelo momento da síntese 

criativa, e chegando à solução. Neves (2012) sistematiza todo este processo, 

percorrendo passo a passo cada etapa  até o resultado final. 

o ato de projetar pode parecer uma tarefa difícil e complicada, mas é possível 

alcançar-se essa síntese criativa aprendendo-se a percorrer o caminho, do 

começo ao fim, desde a coleta e análise das informações até a fase criadora, 

quando as condições adequadas à explosão da síntese criativa são 

criteriosamente criadas (NEVES, 2012, p.10). 

A este "ato de projetar" o autor denomina planejamento arquitetônico e o seu 

desenvolvimento se realiza em três etapas. A primeira diz respeito à coleta e análise de 

dados e informações. São as informações básicas que definirão o problema 

arquitetônico e irão condicionar a solução arquitetônica. O produto final desta etapa são 

documentos, relatórios, mapas.  A segunda é a etapa da síntese arquitetônica, da "síntese 

criativa", ou seja, onde o problema será decodificado em ideias transformadas e 

sintetizadas no objeto arquitetônico. É a etapa onde será definida a "ideia preliminar" do 

edifício, ideia esta entendida por Neves (2012) como "partido arquitetônico".  

A análise e interpretação dos dadas feitas pelo arquiteto vão configurar e 

definir o problema, neste processo serão geradas ideias, decisões que servirão como 

diretrizes para  orientar a concepção da futura edificação. O produto desta etapa será a 

definição da primeira ideia da edificação, ou seja, do partido arquitetônico, que será 

expresso, entre outros, por meio de desenhos e esboços. Nesta concepção o partido 

arquitetônico por si só não define o edifício na sua totalidade com todos os seus detalhes 

e informações, no entanto, contém nele as  ideias essenciais para a sua composição.  

A terceira etapa é a fase onde o partido arquitetônico será aprimorado, é um 

processo onde as dúvidas  vão decrescendo e as definições vão se consolidando cada 

vez mais  até que se chegue à solução final, ou seja, ao projeto executivo. O produto 
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final desta etapa serão peças gráficas (plantas, cortes, fachadas...) e documentos 

(memorial descritivo, caderno de especificações) os quais permitirão uma leitura da 

edificação proposta para que possa ser entendida e compreendida pelos diversos 

profissionais que estarão envolvidos. A seguir as etapas do planejamento arquitetônico 

serão detalhadas para o entendimento de cada uma delas. 

1.1.1 - Primeira etapa: coleta de dados 

A primeira etapa é o momento onde os dados do problema, as condicionantes 

para projeto são colocadas, Neves (2012, p. 10) diz que é "a do estabelecimento das 

regras do jogo", para Mahfouz (2002) é o momento da definição do problema, este feito 

a partir da análise dos "imperativos de projeto". Na verdade dizem a mesma coisa, 

porém, com palavras diferentes. 

Antes de se começar um projeto, há uma fase preliminar em que se busca 

uma definição do problema, a qual decorre da análise da informação relativa 

a quatro imperativos necessários e suficientes para essa definição (MAHFUZ, 

2002, p. 17). 

 Os quatro imperativos a que ele se refere são: as necessidades funcionais, a 

herança cultural, as características climáticas e do sítio, e por último, os recursos 

materiais disponíveis, a partir dos quais o arquiteto buscará uma definição do problema. 

A respeito dos dados a serem coletados. Os autores têm posições semelhantes. 

Para Neves (2012) as informações a serem coletadas e analisadas na primeira 

etapa são de duas naturezas: as teórico conceituais, chamadas por ele de aspectos 

conceituais do tema que dizem respeito às informações  que envolvem o tema 

arquitetônico e as  físico-ambientais, denominadas de aspectos físicos do terreno,  que 

levantam as características do terreno, de  seu entorno imediato,   do contexto urbano 

onde está inserido e da legislação urbanística pertinente.  

Neste trabalho, não será elaborado um novo projeto, mas a requalificação 

espacial de um edifício existente, que passa a ser mais um aspecto a ser levantado, 

conhecido e analisado, portanto será considerado também como parte do problema a ser 

resolvido e para realizar o seu levantamento será adotado o  método de APO, Avaliação 

Pós Ocupação, que será abordado mais à frente. 
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A seguir serão expostos os objetivos, as finalidades e a forma de coletar 

informações a respeito dos aspectos conceituais do tema. 

As informações básicas conceituais do tema que servirão como parâmetros 

teórico conceituais que embasarão  a proposta arquitetônica. 

Formular conceitos e estabelecer parâmetros referenciais da teoria sobre o 

tema pode ser, simplesmente, intuído pela mente do projetista experiente, 

filosofando sobre a vida, a sociedade, as pessoas e suas atividades, numa 

atitude prospectiva. Certos projetos são feitos assim. Podem ser frutos, 

também de um trabalho exaustivo, complexo, sofisticado, de duração 

prolongada com equipe numerosa, indo até a elucidação de todas as dúvidas. 

Entre esses extremos, entretanto, há um sem número de diferentes modos de 

coletar e analisar dados sobre o tema em questão (NEVES, 2012, p. 21). 

Neves (2012) diz que os dados conceituais permitem ao arquiteto conhecer as 

informações sobre o objetivo e a finalidade do tema, o conceito do tema, sobre o motivo 

para o qual o edifício vai servir; conhecer as atividades que nele serão desenvolvidas, 

conhecer os principais usuários envolvidos, suas características culturais e suas 

necessidades e anseios; conhecer os ambientes que irão compor a edificação e 

compreender as suas necessidades funcionais, as relações que estabelecem com os 

demais ambientes e  suas exigências ambientais e dimensionais. Estas últimas 

informações equivalem às necessidades funcionais citadas por Mahfuz (2002). 

Agregando a este quadro de referências conceituais é importante também que o 

arquiteto tenha conhecimento sobre o tema arquitetônico e da edificação no seu 

contexto histórico, social, cultural e observar as transformações conceituais que 

ocorreram  ao longo dos tempos, fundamentado conceitos para a atualidade novas 

propostas para um futuro. É fundamental também o conhecimento de como este tipo de 

edificação foi sendo tratada arquitetonicamente ao longo da história, Mahfuz (2002) 

entende ser importante buscar informações sobre como o tema arquitetônico foi pensado 

pelos arquitetos observando obras e projetos precedentes. Estas análises trarão 

informações importantes sobre a cultura arquitetônica da edificação em questão. 

 Esta pesquisa ilustrará as tipologias arquitetônicas adotadas para este tema, os 

princípios de organização espacial utilizados na ordenação e distribuição dos ambientes 

que compõem a edificação, as relações que os edifícios estabelecem com o terreno e o 

entorno onde estão inseridos, as estratégias projetuais utilizadas, a organização formal 
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da edificação, a preocupação com a expressividade  plástica, o sistema construtivo e os 

materiais adotados, enfim, fornecerão informações relativas à concepção, à linguagem 

registrando o repertório arquitetônico que caracterizam as várias tipologias 

arquitetônicas. 

Neves (2012) alerta para a importância do entendimento a respeito das 

informações conceituais do tema, pois o acerto ou erro na elaboração de um projeto está 

diretamente ligado à compreensão do tema. Poderia dizer também que uma 

interpretação do tema de maneira original acarretaria em solução inovadora e autêntica. 

A coleta de dados sobre os aspectos conceituais do tema pode se dar de várias 

maneiras dentre elas, através de pesquisas bibliográficas sobre o tema arquitetônico, de 

entrevistas com o cliente e os usuários envolvidos na edificação, consultas com 

especialistas na área, estudos de casos em edificações similares existentes, análise de 

projetos precedentes e projetos de referência. 

A seguir abordam-se os objetivos, a finalidade e a forma de coletar 

informações dobre os aspectos físicos do terreno. 

As informações sobre os aspectos físicos do terreno objetivam o levantamento 

das características e peculiaridades do terreno, ou seja, suas dimensões, sua área, seu 

relevo, sua orientação quanto ao sol e os ventos dominantes, examinar se há construções 

existentes no terreno, se há algum acidente geográfico, revestimento florístico, cursos 

d'água, entre outros. Inclui-se também o levantamento do seu entorno imediato e do 

contexto urbano onde o terreno está inserido para conhecer os tipos de atividades 

urbanas (comercial, residencial, institucional, prestação de serviços, industrial, lazer) 

que são desenvolvidas no local, identificar a vocação do bairro, conhecer o seu sistema 

viário, os tipos de vias que servem ao local, sentido de fluxo delas, as linhas de 

transporte público que servem a área, bem como os seus itinerários.  

Outras informações são relevantes tais como: a infraestrutura urbana, 

abastecimento de água, energia, rede de esgoto, pavimentação de vias. Pesquisar sobre 

planos futuros para o local ou o bairro. Observar as tipologias arquitetônicas e as 

edificações que são marcos arquitetônicos ou que têm valor histórico ou funcional etc. 
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Outro objetivo é coletar informações a respeito da legislação pertinente, pois ela dará 

parâmetros legais que devem ser considerados no momento da elaboração do projeto.  

Para o levantamento das informações sobre os aspectos físicos é, 

preferencialmente, necessária visita ao local, analisar pessoalmente as características 

físicas do terreno e do local onde a edificação existente ou a futura edificação será 

implantada, pesquisas e levantamento sobre o bairro, através de registros gráficos, 

fotográficos, documentos sócio econômicos, mapas urbanísticos, mapas de 

hierarquização viária, mapas de uso e ocupação do solo, observação e identificação de 

tipologias arquitetônicas existentes, edificações de interesse histórico e arquitetônico, 

localização de áreas de preservação ambiental entre outros.  

A exposição feita até aqui se refere ao levantamento de informações para se 

projetar uma edificação nova, a ser construída futuramente, sendo válida também para 

intervenção em edificações existentes, como é o caso deste trabalho, porém, será 

necessário incluir nesta coleta de dados o levantamento da edificação existente, pois ela 

passa a fazer parte do problema e é necessário conhecê-la, pois, são informações que 

irão influenciar as decisões de projeto. Para isto será necessário utilizar um método que 

possibilite fazer este levantamento. 

O método utilizado é denominado APO, Avaliação pós-ocupação, que permite  

entre outros, observar as condições físico construtivas em que se encontra a edificação,  

avaliar o seu desempenho ambiental, a relação entre ambiente-indivíduo,  a percepção e  

o grau de satisfação dos seus usuários em suas experiências e vivências na edificação. 

Assim: 

Avaliação pós-ocupação; é um processo interativo, sistematizado e rigoroso 

de avaliação de desempenho do ambiente construído, passando algum tempo 

de sua construção e ocupação. Focaliza os ocupantes e suas necessidade para 

avaliar a influência e as consequências das decisões projetuais no 

desempenho do ambiente considerando, especialmente aqueles relacionados 

com a percepção e o uso por parte dos diferentes grupos de atores ou agentes 

envolvidos (RHEINGANTZ et al, 2009, p. 16). 

Este levantamento é feito por meio de documentos gráficos (projeto 

arquitetônico), inventário ambiental, aplicação de questionários, entrevistas e diálogos 

com os usuários e observações, registros gráficos e fotográficos do local. 
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 Os levantamentos realizados através dos documentos gráficos (projeto 

arquitetônico) permitem verificar a real situação da edificação em termos de 

organização espacial, possibilita  examinar o que está previsto no projeto e  o que foi 

construído, o que foi mantido, observar se houve alguma alteração, alguma reforma ou 

ampliação. 

O inventário ambiental é a análise da situação existente objetivando o 

levantamento físico espacial das condições de desempenho da edificação e de suas 

dependências (de cada um dos ambientes), verificando o seu desempenho a partir de 

parâmetros técnicos, funcionais e comportamentais.  

Segundo Preiser et al (1988), a análise dos fatores técnicos trata dos aspectos 

construtivos, sistemas prediais e de conforto ambiental tais como: ventilação, acústica, 

qualidade do ar etc., a análise funcional verifica a adequação dos ambientes quanto à 

sua configuração e dimensionamento, acessibilidade, leiaute, fluxos flexibilidade e 

exigências específicas do tipo (uso) da edificação; e finalmente, a análise dos fatores 

comportamentais  estuda os aspectos psicológicos, tratando da influência de parâmetros 

que possam afetar o bem estar humano e o comportamento, tais como, localização 

topologias, relacionamentos, aparência, tamanho e detalhamento dos ambientes.  

 Os questionários, as entrevistas e os diálogos têm como finalidade colher 

informações sobre o grau de satisfação dos usuários com relação à escola, seja no 

aspecto ensino aprendizagem quanto no aspecto ambiental, da relação entre eles, elas e 

o ambiente, conhecer seus anseios e necessidades assim como coletar suas sugestões e 

propostas para a melhoria do lugar. 

Foram expostos até aqui atividades e objetivos da coleta de dados e 

informações básicas desenvolvidas na primeira etapa do planejamento arquitetônico, 

fundamentais para que o arquiteto entenda as condicionantes que definem o problema 

arquitetônico. Neves (2012) diz que estas informações irão criar um quadro de variáveis 

referenciais teóricos conceituais, para o caso das informações relativas aos aspectos 

conceituais do tema e físico ambientais às relativas aos aspectos físicos do terreno, do 

entorno. 
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Segundo o autor as  variáveis físico ambientais podem influenciar de maneira 

restritiva, limitando as soluções, mas também podem ser indicativas, ou seja sugerindo 

possíveis soluções. Por exemplo: um terreno estreito e comprido pode restringir e 

limitar as soluções, por outro lado, um terreno que possui uma bela vista pode sugerir 

soluções para que os principais ambientes da edificação sejam voltados para esta vista. 

Tanto as variáveis teóricas conceituais como as físico-ambientais não irão 

determinar o tipo de solução a ser adotada, "mas apenas alternativas a serem usadas 

convenientemente e são aplicáveis a outro sem número de alternativas de partido 

arquitetônico" (NEVES, 2012, p. 137).  

Cada tema possui exigências particulares, mesmo que faça parte de uma 

mesma categoria, cada terreno possui particularidades próprias, tipos de relevo, de área, 

de  orientação quanto ao sol e aos ventos, entre outros, cada bairro, ou área da cidade 

possui características específicas com relação à sua morfologia e à sua dinâmica urbana, 

e isto irá refletir diretamente na solução arquitetônica a ser adotada. 

 Em decorrência destes fatores pode-se afirmar que um projeto não será igual a 

outro. Imagine duas situações problema, as duas possuem as mesmas condições teóricas 

conceituais, porém serão implantadas em terrenos distintos. As soluções serão distintas, 

pois as características dos terrenos irão influenciar as decisões. Situação que já foi 

vivenciada pelo autor deste trabalho a quem foi encomendado a elaboração de uma 

residência para a família de um cliente em um determinado terreno. O projeto foi 

elaborado, no entanto, o cliente comprou outro terreno. Foi dito a ele que era necessário 

elaborar um novo projeto, pois as características do terreno eram outras e exigiam uma 

nova solução.  Do contrário também é verdadeiro, ou seja, imagine a seguinte situação 

problema: 2 condições teórico-conceituais distintas (duas residências, para dois clientes 

distintos) e 2 terrenos com as mesmas características físico-ambientais. As soluções 

seriam completamente diferentes, apesar das mesmas condições físico-ambientais dos 

terrenos, pois as exigências teórico-conceituais não são as mesmas.  

Na sequência será visto como estas informações serão processadas pelo 

arquiteto e transformadas em ideias para a geração do partido arquitetônico da 
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edificação, da ideia preliminar da edificação. Este procedimento se desenvolve na 

segunda etapa do planejamento arquitetônico que será exposta a seguir.  

1.1.2 - Segunda etapa: síntese criativa, definição do partido arquitetônico.  

Esta etapa do planejamento é o momento em que as informações básicas da  

primeira etapa serão processadas, decodificadas e transformadas nas ideias que 

estruturarão e definirão o partido arquitetônico. Esta etapa converge à síntese criativa 

que se desenvolve a partir da interpretação do problema, de imaginar a ideia conceitual 

e de sua materialização no partido arquitetônico.  

Nesta direção, (Neves, 2012, p.17) afirma que idealizar um projeto requer dois 

procedimentos. 

Um em que o projetista toma a resolução da escolha, dentre inúmeras 

alternativas, de uma ideia que poderá servir de base ao projeto do edifício do 

tema proposto; e outro em que a ideia escolhida é desenvolvida  para resultar 

no projeto. É do primeiro procedimento, o da escolha da ideia, que resulta o 

partido, a concepção inicial do projeto do edifício, a feitura do seu esboço. 

Esta fase do planejamento arquitetônico está relacionada, portanto ao primeiro 

procedimento. Neves (2012), entende que toda solução arquitetônica tem uma diretriz 

conceitual, assim como Mahfuz (2002, p.19) constata-se que "toda obra de arquitetura 

deve ter um conceito central ao qual todos os outros elementos permanecem 

subordinados".  

Este conceito central ou esta diretriz conceitual faz com que um projeto 

arquitetônico não seja o resultado de uma montagem aleatória de elementos, sem que 

estabeleçam quaisquer relações entre si. Em todo processo de concepção arquitetônica, 

há sempre uma diretriz, uma ideia, uma linha de raciocínio, um princípio estrutural, que 

orienta as ações, as decisões do arquiteto na composição arquitetônica, de modo que 

haja um sentido e uma coerência na maneira como as partes são articuladas, como estão 

relacionadas entre si e como se relacionam com o todo. 

 "O primeiro momento de síntese durante o processo de projeto, e, em muitos 

sentidos, o mais importante é o da definição do partido” (MAHFUZ, 2002, p.20).  O 

partido arquitetônico é gerado com base neste conceito central e materializado por meio 
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do repertório formal/compositivo/ construtivo da arquitetura, é o embrião que carrega 

em si a  essência do projeto, que, a partir daí será desenvolvido  até a solução final. 

Para Neves (2012) o partido arquitetônico corresponde à ideia preliminar do 

edifício e é expresso por meio de uma linguagem perceptível (dentre outras, a 

linguagem gráfica, o desenho).   

Mahfuz (2002, p. 20) define o partido como: 

Uma aproximação, uma síntese dos aspectos mais importantes de um 

problema arquitetônico. Em benefício de uma clareza conceitual, ao partido 

faltam articulação e detalhamento, qualidades que serão adicionadas ao longo 

do seu desenvolvimento, [...] Constitui, pois, a essência de um projeto, e nele 

se encontram quase todos os aspectos importantes do processo projetual, 

exceto a sua materialização. No partido estão presentes os imperativos de 

projeto [ver p.8 deste trabalho], interpretados e hierarquizados pelo arquiteto.  

Diz ainda que: "o partido fixa a concepção básica de um projeto, a sua essência 

em termos de organização planimétrica e volumétrica" (MAHFUZ, 2002, p.20). 

Portanto, o partido carrega junto de si, de maneira sintetizada e simplificada, como  os 

condicionantes do problema foram organizados na edificação, no terreno, e o seu 

resultado formal. Expressa e ilustra graficamente as decisões tomadas tanto em duas 

como em  três dimensões. 

   No plano bidimensional horizontal é possível observar entre outros, a 

definição da organização espacial dos ambientes no interior da edificação, perceber a 

relação que estabelecem entre si, identificar o princípio que rege a sua organização; 

observar e analisar a implantação do edifício no terreno, a relação que a edificação 

estabelece com o terreno, observar os acessos, perceber a relação entre o edifício e a 

rua. No plano bidimensional vertical é possível observar e analisar como foram 

pensados os espaços verticalmente, observar as suas alturas, as relações que os espaços 

estabelecem na vertical. Ainda no plano vertical é possível observar as proporções entre 

os elementos da fachada e as relações entre aberturas e fechamentos. O partido permite 

também observar e analisar a composição formal, a sua forma arquitetural, o jogo de 

volumes, planos e linhas, cheios e vazios.  

O conceito central que orienta a definição do partido pode se apoiar dentro da 

própria cultura arquitetônica, utilizando como ideia inicial princípios de organização 



28 

 

espacial, tipos arquitetônicos entre outros, no entanto, podem também se originar em 

conceitos não arquitetônicos derivados de outras áreas do conhecimento como a 

filosofia  ou ainda ser inspirado em imagens metafóricas construídas na mente do 

arquiteto. A representação do partido pode também ser ilustrada por um simples croquis 

que carrega nele o conceito, a ideia adotada. 

O conceito central representa uma imagem, uma ideia abstrata e o partido é a 

imagem concreta é a ideia materializada.  

A figura 01 corresponde ao desenho que expressa o partido arquitetônico 

adotado por Mário Biselli (2003) para o projeto de Museu na Coréia do Sul em 2003. A 

ideia que originou o partido, segundo ele, foi a ponte. Observando o terreno e o seu 

contexto o autor conclui que a edificação deveria ser implantada sobre a depressão 

existente no terreno, ligando um ponto ao outro, criando um edifício ponte deixando-o 

suspenso e sob ele um belo espaço público. Guerra (2014), em sua análise sobre a tese 

de doutorado de Mário Biselli,  apresentada em 2014, observa que a ideia que pode estar 

por trás do partido havendo também referências em outros casos precedentes, como a 

ideia que levou Lina Bo Bardi à solução do edifício do MASP, em São Paulo, ou seja, 

criar uma edificação elevada liberando um grande espaço para o uso público. Observa-

se aqui que a ideia surgiu de precedentes arquitetônicos, de ideias originadas de o 

próprio fazer arquitetônico. 

Figura 01: Nan June Paik Museum, Coreia do Sul, croquis de Mário Biselli 

 
Fonte: Vitruvius 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/13. 148/5134. Acesso em 11/01/2019 
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A ideia foi materializada através de uma grande barra linear de secção 

retangular, ligando os dois pontos do terreno e liberando abaixo dela um espaço livre. 

Observa-se, portanto, que a diretriz conceitual, ou o conceito central adotado foi capaz 

de sintetizar em si os condicionantes requeridos pelo problema e que, por meio do uso 

do repertório arquitetônico foi materializado gerando o partido, a concepção básica do 

edifício, e expresso graficamente através do desenho. 

No croqui da figura 02 é possível perceber o conceito central (flor) que 

originou o partido arquitetônico do MAC, Museu de Arte Contemporânea em Niterói de 

autoria de Oscar Niemeyer. É possível observar, nos desenhos do autor, o seu 

pensamento sobre a ideia que originou o partido e como ele conseguiu materializá-la na 

forma de um edifício.  

Figura 02: croquis do MAC, Museu de arte contemporânea de Niterói, realizado por Oscar 

Niemeyer  

 
Fonte: Obvius 

http://lounge.obviousmag.org/animus_movendi/2013/04/quando-o-museu-e-a-propria-arte.html. 

Acesso em 31/12/201 

Percebe-se aqui também que a paisagem foi o fator fundamental que 

condicionou a ideia. Ao observar o terreno e a vista maravilhosa que ele proporcionava, 

o arquiteto pensou que o objeto a ser implantado naquele local não poderia interromper 

tal visual, segundo a frase que está junto ao desenho, escrita pelo autor, a ideia era 

colocar ali uma flor, uma imagem poética, metafórica. Esta foi materializada por meio 

de uma edificação suspensa e com apenas um apoio central. É possível ler no croqui 
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também que a edificação seria pensada para ser também um ponto de contemplação da 

paisagem, a rampa de acesso, com suas formas sinuosas cria vários pontos de vistas, 

vários ângulos de observação. A edificação é circular, no centro abriga as salas de 

exposição e na periferia há uma área de circulação com vistas que permitem observar 

360 graus o entorno. 

No processo de definição do partido o arquiteto tomou uma série de decisões, 

pois, o processo projetual é "um continuado exercício de tomada de decisões" (NEVES, 

2012, p.136). Estas decisões são decorrentes das articulações feitas por ele entre as 

inúmeras variáveis colocadas pelo problema, são reflexos de como ele irá processá-las e 

decodificá-las, por exemplo, como irá resolver e atender às várias exigências requeridas 

pelo tema, às sugestões e restrições determinadas pelo terreno e o lugar, as limitações 

impostas pela legislação. Há decisões que surgem durante o processo de entendimento e 

interpretação dos dados e a definição do problema por parte do arquiteto, por exemplo, 

uma interpretação pessoal com relação ao conceito do tema arquitetônico pode 

determinar um novo conceito. Há decisões que nascem da análise de projetos 

precedentes; que surgem do repertório arquitetônico que o arquiteto traz em sua 

memória etc. As decisões são tomadas desde quando se depara com o problema, 

passando pela etapa de criação, de síntese e prosseguindo até a conclusão do projeto.  

A concepção do projeto requer a tomada de inúmeras decisões, as quais são 

chamadas de decisões de projeto. Começam a ser tomadas desde a primeira 

etapa do planejamento arquitetônico, com decisões conceituais sobre o tema; 

prosseguem, nesta segunda etapa, quando atinge o seu momento mais 

significativo, na adoção do partido; e continuam a ser tomadas na terceira 

etapa (NEVES, 2012, p.135). 

Há, portanto, muitas decisões a serem tomadas durante o processo: decidir a 

organização dos ambientes de uma edificação, decidir como a edificação será 

implantada no terreno, como ficarão os ambientes com relação à insolação, decidir 

sobre os acessos de veículos e de pedestres, decidir sobre o tipo de acabamento, ou tipo 

escada, de janela, decidir como, será a relação do edifício com a topografia do terreno, 

enfim há uma infinidade de decisões que deverão ser tomadas e NEVES (2012) chama a 

atenção para mais uma questão a de que, para cada decisão que tomamos há um número 

grande de opções de escolha possíveis, ou seja, para se projetar é também necessário um 

exercício de optar. 
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Algumas decisões são capazes de condicionar o raciocínio de outras decisões, 

Neves (2012) chama de ideias dominantes. Uma ideia dominante sintetiza nela uma 

ideia principal, à qual as demais estarão subordinadas. Imagine o arquiteto raciocinando 

sobre as seguintes variáveis: a área do terreno onde será implantada uma edificação tem 

360 metros quadrados. Pelos dados do dimensionamento a edificação terá 250 metros 

quadrados. Ele observa que a legislação permite que a mesma ocupe apenas cinquenta 

por cento da área do lote, ou seja, a edificação não pode ocupar mais do que 180 metros 

quadrados, conclui então que a edificação terá que ser projetada em dois pavimentos.  

Portanto, esta decisão se tornou uma ideia dominante e irá condicionar as 

demais decisões, tais como: a organização dos ambientes, a disposição deles nos 

pavimentos, o sistema de circulação vertical, entre outras. As demais decisões ficarão 

subordinadas à ideia dominante, ou seja, a edificação deverá ser solucionada 

considerando que terá mais do que um pavimento. Segundo Neves (2012, p.141) diz  

"que nem toda decisão de projeto é ideia dominante, mas toda ideia  dominante é 

decisão de projeto". 

Há vários tipos de ideias dominantes e são também várias as sua origens, elas 

podem surgir no decorrer do processo, como aconteceu no exemplo dado, podem ser 

decisões pré-estabelecidas, pode surgir de uma decisão conceitual, interpretativa, pode 

nascer de uma ideia abstrata, de uma imagem metafórica, entre outras. As ideias 

dominantes poderão servir de diretrizes que orientem o partido, mas também cada 

solução durante o desenvolvimento deste partido. 

"Pode-se dizer que as ideias dominantes são referências ideológicas do partido. 

Outra observação" (NEVES, 2012, p.11). A diretriz conceitual ou conceito central é, 

portanto uma ideia dominante específica que tem como objetivo  orientar a definição do 

partido. 

O texto que segue ilustra o que foi dito até aqui sobre o processo projetual e 

mostra a postura do arquiteto diante do problema. No decorrer das explanações 

aparecerá o termo programa ou programa de necessidades, que nada mais é do que o 

levantamento das informações relativas ao tema arquitetônico, aos ambientes e suas 
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relações funcionais, às expectativas do cliente e da clientela (usuários) enfim, é um 

termo que tem objetivos e finalidades análogas aos dos aspectos conceituais do tema. 

 Inicialmente o autor busca um entendimento do problema (que lhe parece 

muito confuso) para defini-lo melhor e, a partir dai, começar a tomar algumas decisões, 

buscar algumas ideias dominantes que serviram de diretrizes para a solução. Uma 

primeira ideia surge, originada a partir da tentativa de conceituar, de definir o objetivo 

do tema, da razão para a qual ele vai servir, a ideia encontrada foi a de "monumento", a 

construção deveria ser concebida com se fosse um monumento e não um edifício foi a 

ideia que conseguiu realmente trazer à luz a função daquele edifício segundo a 

interpretação do arquiteto em relação ao tema. Esta se tornou a ideia central na 

definição do partido e, consequentemente, no desenvolvimento do projeto. Outras duas 

ideias também foram fundamentais para o direcionamento da proposta e resultaram da 

análise do entorno. Uma determinou que a solução não poderia romper com a vista da 

paisagem e a edificação (monumento)  deveria ser de baixa altura. Outra atribuiu valor 

simbólico a esta e por isso merecia ser destacada na paisagem. Por fim outra ideia 

decorreu da decisão de implantação da edificação de modo a criar certa delimitação da 

área, devido à grande dimensão de terreno para o usuário não se sentir em campo aberto 

e desprotegido.  

O texto refere-se a um depoimento dado aos alunos de arquitetura pelo  

arquiteto Marcos Konder Netto, que juntamente com Hélio Ribas Marinho foram os 

autores do Monumento aos Pracinhas, no Rio de Janeiro figura 03. Foi o projeto 

vencedor em um concurso promovido pelos militares brasileiros para a implantação de 

um monumento em homenagem aos brasileiros que haviam morrido na Itália, na 

campanha da Força Expedicionária Brasileira (FEB).  

Segundo o arquiteto o programa apresentado era muito complexo:  

[...] eles pediam muitas homenagens: homenagem à Marinha, homenagem ao 

Exército, homenagem à Aeronáutica; homenagem aos navios mercantes que 

foram torpedeados pelos submarinos alemães; porque morreu muita gente - 

para que vocês saibam - muitos brasileiros morreram não foi da Guerra, não; 

morreram nos navios que saíam aqui do Rio, que eram praticamente o único 

meio de transporte para o nordeste na época (KONDER, 1994, p.145). 
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Além de todas estas homenagens era pedido também um museu para os troféus 

da FEB e um mausoléu para a localização dos restos mortais. Tratava-se de um 

programa muito complexo e variado que os deixou preocupados. Para ele havia a 

necessidade de uma simplificação de tentar melhor entendimento, buscar a essência do 

que se estava pedindo segundo ele: "Depois nós fomos começar a conceber o projeto, aí 

ficamos imaginando: vamos fazer o que?" (KONDER, 1994, p. 145). Percebe-se nesta 

frase que estavam buscando entender o problema e defini-lo melhor.  

Figura 03: Monumento aos pracinhas - Rio de Janeiro 

 
Fonte: Wikirio 

https://www.wikirio.com.br/Monumento_aos_Pracinhas - Acesso em 27/12/2018 

Na sequência começaram a raciocinar em busca de ideias  tipológicas   que 

pudessem sintetizar e abrigar os ambientes desta edificação: " uma enorme construção, 

com isso tudo lá dentro? ou uma série de pequenas coisas, disseminadas num terreno, 

cada uma simbolizando uma dessas homenagens?" (KONDER, 1994, p. 145). 

A seguir em seu depoimento ele coloca uma ideia de projeto, como se a 

solução devesse se apresentar como um monumento e não como uma edificação, ele deu 

um novo significado ao edifício e esta decisão se tornou uma ideia dominante que 

serviria como uma das diretrizes que deveriam ser seguidas no momento da solução. 

Achamos que nenhuma dessas duas soluções era adequada. 
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Nós queríamos fazer alguma coisa que se fizesse com unidade, um  

monumento; e que dentro desse monumento as coisas ficassem, quase que 

sem sentir, localizadas. Então isso foi uma das primeiras preocupações 

(KONDER, 1994, p. 145). 

O pensamento prossegue, havia outra preocupação que tinha relação direta com 

a análise que os autores fizeram do contexto urbano onde a futura edificação (o 

monumento) iria ser implantada, a leitura do local feita por eles era de uma área que 

proporcionava uma vista belíssima, "uma visão paisagística muito bonita, que é toda a 

Baía da Guanabara, o perfil do Pão de Açúcar, etc.." (KONDER, 1994, p. 145). Esta 

análise do local induziu os autores a decidirem que o monumento não poderia ser algo 

"massudo" cobrindo a paisagem, esta, também uma ideia dominante que se tornou a 

segunda diretriz para projeto. Havia ainda neles uma terceira inquietação que se 

relacionava com a marcação da presença do edifício no local, não apenas como um 

marco físico, mas um marco simbólico e eles deveriam ser destacados do local. Buscou-

se, no Arco do Triunfo, na França, um objeto precedente que serviu de referência para o 

projeto em questão. Tal elemento foi traduzido neste projeto como um grande pórtico 

composto por dois longos pilares e um fechamento de uma grande laje levemente 

curvada.  

A edificação foi construída semienterrada, devido à exigência da ideia 

dominante, que virou uma diretriz de projeto e que exigia que a construção não 

interrompesse a vista da paisagem. Outra decisão de projeto tomada relaciona-se à 

maneira como a edificação foi implantada no terreno. Tratava-se de um terreno 

quadrado de cem metros de lado, e para os arquitetos o objeto que fosse inserido nele 

deveria criar um espaço aberto, livre, porém criando nele alguma delimitação, foi aí é 

que surgiu a ideia de configurar a edificação em "L", criando uma espécie de moldura. 

Outra decisão importante tomada e que tem a ver tanto com a ideia de monumento, de 

lugar simbólico e de não impedir as vistas para a paisagem foi o fato de a laje de 

cobertura da edificação ser um piso elevado. Esta solução, do ponto de vista simbólico, 

significou um sinal de homenagem, de respeito, pois o túmulo do soldado desconhecido 

fica na laje, ao pé do pórtico e para chegar lá é preciso subir. 

Ora, numa homenagem é sempre bom que a pessoa seja obrigada a subir. Ela 

já está prestando uma homenagem no momento em que ela está subindo, ela 

está se cansando, ela já está dando algo de si para homenagear alguma coisa. 
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Aí nós imaginamos o seguinte: fazer uma plataforma alta, elevada do solo, 

[...] (KONDER, 1994, p. 146). 

 Esta possibilidade de acesso à laje possibilitou o seu uso para a contemplação 

do lugar, complementando assim o espaço de uma grande praça que acabou sendo 

configurada pelo edifício-monumento.  

Com este exemplo, buscou-se relacionar a base teórica que foi exposta a um 

procedimento real realizado por um arquiteto na concepção de um projeto, na prática 

profissional de um arquiteto.  

O que foi visto até aqui permite fazer um quadro geral sobre as atividades que 

acontecem durante a segunda etapa do planejamento arquitetônico: em primeiro lugar é 

fundamental que o arquiteto faça uma análise crítica sobre as informações básicas que 

enunciam o problema. É necessário que faça uma profunda análise destas informações, 

de modo que o problema fique claro para si, é quando ele fará a sua interpretação do 

problema (assunto que será abordado a seguir). Ao longo deste processo o arquiteto 

começa a tomar algumas decisões tentando encontrar ideias que possam servir de 

diretrizes que irão orientá-lo na solução. Como se viu todo projeto possui uma ideia, um 

conceito, um princípio estruturador capaz de sintetizar em uma forma preliminar os 

requisitos do tema, as sugestões e restrições do lugar e as exigências técnico 

construtivas. O resultado deste processo é a geração do partido arquitetônico e a partir 

dele o desenvolvimento do projeto até a solução final. Tal procedimento é feito na 

terceira etapa do planejamento.   

Finalizando esta segunda etapa será  esclarecida a maneira como um problema 

arquitetônico pode ser interpretado e o surgimento do conceito central. Ilustra também o 

papel do arquiteto dentro deste processo e a liberdade poética da arquitetura que 

incrementa as decisões de projeto, resultando em respostas arquitetônicas que vão além 

dos requisitos objetivos de um problema e que uma composição arquitetônica é muito 

maior que o que a soma das partes. 

O processo de projeto tem início quando a informação obtida na fase 

preliminar é interpretada e organizada de acordo com uma escala de 

prioridades que o arquiteto define em relação ao problema. A interpretação 

dos dados de um problema é um processo seletivo que hierarquiza os vários 

aspectos envolvidos, visando criar uma estrutura capaz de relacionar esses 

aspectos entre si, e implica a mudança de uma atitude analítica e objetiva 
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para uma atitude de seletividade subjetiva, onde a própria personalidade e 

bagagem cultural do arquiteto desempenham um papel central (MAHFUZ, 

2002, p.18). 

Portanto, a transformação de dados em  ideias e estas em formas e espaços 

arquitetônicos depende de como os dados do problema são manipulados e articulados  

pelo arquiteto e esta atividade se relaciona à profundidade do nível de conhecimento do 

arquiteto, além da aquisição e acúmulo de seu repertório e vocabulário arquitetônicos e 

do seu domínio com a linguagem e gramática de projeto. Ching (2004) diz que nossas 

respostas estão diretamente relacionadas à profundidade e extensão de nosso 

vocabulário de projeto, para ele "la profundidad y el alcance de su vocabulario de 

diseño incidirá en su percepción del problema y en la forma de solución. (CHING, 

2004, p. IX). Portanto, se nossa compreensão de uma linguagem de projeto é reduzida, 

limitada, nossa resposta a um problema arquitetônico será limitada. 

Mahfuz (2002) diz haver duas maneiras de interpretação de um problema, uma 

primeira, mais simples, se dá por uma resposta direta a ele, sem intermediação de 

elemento estranho. A  manipulação dos dados é feita de forma direta aos dados do 

problema . A resposta contém os mesmos elementos da definição, ou a definição do 

problema é interpretada de maneira objetiva, "[...] a solução para qualquer problema 

arquitetônico seria a resposta direta aos dados objetivos do mesmo"(MAHFUZ, 2002, p. 

18). 

Exemplificando: imagine o seguinte tema, "Passarela de Pedestres". 

Procurando por significados encontrou-se no Dicionário online português que é uma 

"passagem elevada para pedestres". A Wikipédia traz uma definição mais abrangente 

que diz: "Uma passarela de pedestres ou passagem de peões é um espécie de ponte 

construída em vias de tráfego intenso a fim de que os pedestres não corram risco de 

serem atropelados". Pois bem, geralmente por estarem implantadas sobre vias de intenso 

tráfego são interpretadas como ponte para pedestres. Poderia ser definida como  ponte 

elevada para pedestres, na qual deverá ser necessário um sistema de circulação vertical, 

no caso, uma escada, por ser necessário garantir acessibilidade a todos e, a escada limita 

este acesso,  então será preciso incluir também uma rampa ou manter somente a rampa. 

Temos aí os elementos que irão compor esta "ponte elevada para pedestres". De acordo 

com a forma simples de interpretar o problema, a resposta arquitetônica para ela será a 
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de uma ponte que agrega os elementos de circulação vertical, a escada e/ou a rampa. 

Não é difícil imaginarmos algumas passarelas cujas soluções não se diferenciam muito 

de uma laje aérea retilínea com proteções laterais cruzando grandes vias urbanas, onde, 

em suas extremidades, encontram-se as rampas e/ou passarelas, desenhadas 

exclusivamente para cumprirem a sua função de ponte elevada de pedestre, ou seja, 

permitir a passagem de pedestres de um lado ao outro da via, nada mais, além disso. São 

construções com pouca ou nenhuma expressividade, observa-se neste exemplo uma 

resposta direta tal como a sua definição. Estas respostas arquitetônicas geralmente 

buscam atender apenas aos condicionantes técnicos, funcionais, e de uso, segundo 

Mahfouz: 

Os produtos deste tipo de procedimento têm sido invariavelmente objetos 

arquitetônicos que servem somente para a satisfação banal das necessidades 

imediatas, negando qualquer possibilidade de a obra arquitetônica 

transcender o seu valor pragmático e utilitário (MAHFUZ, 2002, p. 18). 

Por outro lado há a maneira mais complexa de interpretar um problema 

arquitetônico, aquela em que "o programa interpretado contém mais aspectos do que os 

inicialmente constantes da definição" (MAHFUZ, 2002, p.18), para ele, na arquitetura o 

todo é maior que a soma das partes.  

[...] durante o processo um fator extra entra em cena e modifica alguns 

aspectos do que os inicialmente constantes da definição e, agindo como um 

catalisador auxilia na personalização e interpretação do problema 

(MAHFUZ, 2002, p. 18). 

A análise de outra passarela poderia tentar exemplificar esta ideia. É a 

passarela do Memorial da América Latina, em São Paulo, projeto de Oscar Niemeyer 

(figura 04). 

Observa-se que ela cumpre a sua função utilitária, o de permitir a passagem de 

pedestres de um lado a outro de um via pública, bem como a acessibilidade, ou seja, 

cumpre com as questões pragmáticas e utilitárias, porém percebe-se haver algo mais 

nela que não somente a visão de  uma simples ponte. Sua forma em "s" criou um efeito 

plástico e visual muito agradável e deu movimento ao conjunto. A ideia do arquiteto era 

fazer um convite ao usuário para um passeio aéreo e contemplar o lugar sob vários 

pontos de vista. A resposta arquitetônica não deixou de atender os requisitos do 
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problema, porém, não interpretou, não entendeu a passarela como uma simples ponte 

para pedestre. 

Figura 04: Passarela do Memorial da América Latina 

    
Fonte: Portal WCB News 

http://www.portalwcbnews.com.br/2015/08/turismo-memorial-da-america-latina.html. Acesso em 

02/08/2018 

O arquiteto não vê o problema arquitetônico somente do ponto de vista 

pragmático e utilitário, seu olhar é mais holístico, ele o vê de vários pontos de vista, 

ampliando o leque de interpretações. A solução dada por um arquiteto responde a 

questões funcionais, mas, também àquelas de ordem estética,  simbólica, poética, etc. 

O exemplo a seguir auxilia na ilustração desta postura do arquiteto frente ao 

problema: o arquiteto ao definir uma janela para um determinado ambiente ele não a 

entende simplesmente como um elemento com a função apenas de  iluminar e ventilar o 

ambiente ele a vê também como um elemento que permitirá integração entre o ambiente 

interno e o ambiente externo, ele a vê como uma grande abertura para contemplação à  

paisagem existente no local, faz com que o ambiente se amplie sem a necessidade de 

aumentar o seu espaço, para o arquiteto a janela é também um componente da fachada e 

deve ser pensada para se harmonizar com os outros elementos que a compõem e assim 

por diante. 

Observando ainda a passarela do Memorial da América Latina, percebe-se que 

o pilar central não tem a forma tradicional de um pilar, quer dizer para o arquiteto na 

sua definição e interpretação de pilar ele entende que este não tem apenas a finalidade 

de ser um elemento estrutural de sustentação e que a sua configuração não 
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necessariamente deve ser retilínea e vertical, ele dá a este pilar outras qualidades outros 

atributos que não apenas a de função utilitária, mas o vê como um elemento estético 

dentro da composição, um elemento que devido ao seu desenho diferenciado cria um 

signo, que dá ao conjunto identidade muito forte, criando ali um objeto de destaque, um 

marco de referência naquela região. Ainda é possível perceber que o pilar curvo sustenta 

a grande laje da passarela, não por baixo dela, como seria "normal", mas por cima, 

solução que resultou em um conjunto arquitetônico de extraordinária leveza dando a 

sensação de que a passarela estaria flutuando.  

A arquitetura é uma atividade que  está ligada tanto ao campo da técnica 

quanto da arte que é uma forma de expressão,  possui linguagem própria,  exprime 

significados,  lida como objetos estéticos e não com objetos comuns. Objetos estéticos 

não têm o compromisso de atender e dar resposta aos requisitos utilitários dá a eles 

novos sentidos, novos significados. Collin (2002, p. 79) diferencia "uma simples 

construção, um objeto comum, de um exemplar de arquitetura, objeto estético". 

Estamos falando de objetos comuns, dos quais os objetos estéticos se 

diferenciam justamente por uma preocupação maior coma forma. Uma 

sentença formulada a respeito de algo é um objeto comum: a mesma ideia, a 

respeito do mesmo referente, expressa com rima, ritmo, figuras de 

linguagem, isto é expressa poeticamente, é um objeto estético  (COLLIN, 

2002, p.79). 

 O objeto estético é, portanto,  um trabalho suplementar da forma, dá conteúdo 

à forma, lhe dá expressividade. 

Para Lúcio Costa (1995) arquitetura é construção, no entanto, construção com 

o objetivo de ordenar o espaço para um determinado fim e com uma determinada 

intenção. Intenção plástica segundo ele. É ela que distingue a arquitetura da simples 

construção.   

O arquiteto Jorge Machado Moreira inicia seu pensamento sobre o que ele 

entende de arquitetura da seguinte maneira: "Para mim, fazer arquitetura é idealizar a 

obra visando a resolver, com intenção plástica, o problema proposto […].". Esta 

definição está exposta em um grande painel no hall do 5º pavimento do edifício da 

FAU-UFRJ, na Cidade Universitária do Rio de Janeiro. 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/arquitetura
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O termo intenção plástica utilizado tanto por Lúcio Costa quanto por Jorge 

Moreira, popularizou-se entre os arquitetos. Colin (2013) ao fazer a análise do 

pensamento de Jorge Moreira, tentou encontrar uma definição para o termo e acabou 

substituindo por intenção poética que, segundo ele, seria mais adequado e é o que seria 

dito nos dias de hoje.  

A intenção poética, portanto, dá ao arquiteto a licença para buscar maneiras 

diferentes de resolver problemas. Enquanto em uma simples construção as soluções 

respondem apenas aos requisitos pragmáticos e utilitários, uma obra arquitetônica, não 

nega a importância desses valores, mas tem a capacidade de transcendê-los dando 

qualidade formal, expressividade, significados e trazer novos sentidos, agregar à 

solução arquitetônica outros atributos que não sejam somente aqueles de ordem 

funcional ou utilitária.  

O próximo passo nesta caminhada é desenvolver o partido arquitetônico, a 

ideia base do projeto, aprimorando-o até chegar à solução final, o projeto arquitônico. 

1.1.3 - Terceira etapa: desenvolvimento do partido arquitetônico. 

 Como foi visto, o partido arquitetônico adotado na fase anterior contém as 

bases para o desenvolvimento do projeto, porém, são ideias que precisam ser 

aprimoradas com um crescente aumento no grau de definição e informação. A terceira 

etapa do planejamento arquitetônico terá como objetivo o desenvolvimento do partido e 

será um processo onde muitas decisões ainda deverão ser tomadas, é composto por fases 

onde em cada uma delas as dúvidas e questões relacionadas ao problema vão sendo  

diminuídas e o nível de esclarecimento e definição vão aumentando dirigindo-se para a 

solução final, o projeto arquitetônico. Nesse processo, o objeto arquitetônico que está 

sendo idealizado vai passando por estágios  que vão do geral e mais abrangente aos 

mais particulares e específicos chegando nos detalhes, aumentando cada vez mais as 

informações representadas por meio da linguagem gráfica e escrita  compondo, em seu 

final, uma documentação que registra toda a concepção arquitetônica.  

Baseado no roteiro sobre as etapas de projeto e seus respectivos conteúdos, 

elaborado pela ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, Souza et 
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al (1995) no livro "Sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras" que 

entre outras informações  traz as etapas,  os conteúdos necessários e o produto final de 

cada uma delas , faz atualizações, acrescenta  atividades e os cita responsáveis pela 

elaboração das atividades envolvidas no processo. Aqui serão descritas apenas as etapas 

e, quando necessário, os produtos gerados por elas. As etapas de projeto são as 

seguintes: Levantamento de dados; Programa de necessidades; Estudo preliminar ou 

estudo de massa; Anteprojeto; Projeto Legal; Projeto pré-executivo; Projeto básico; 

Projeto executivo; Detalhes de execução e detalhes construtivos; Caderno de 

especificações; Coordenação e gerenciamento de projetos; Assistência à execução da 

obra e Projeto "As Built
3
".  

Pode-se observar que no processo descrito acima, as três primeiras etapas 

correspondem às atividades de coleta de dados e informações e as demais ao 

desenvolvimento do projeto que se inicia por um estudo preliminar, etapa esta 

correspondente à segunda etapa do planejamento arquitetônico segundo Neves (2012), a 

da criação e elaboração da ideia preliminar da edificação, as etapas seguintes seriam 

aquelas etapas onde a ideia preliminar, ou o estudo preliminar, de acordo com a 

denominação dada pela Pini, seria aprimorado.  

O estudo arquitetônico a ser aqui apresentado será em nível de estudo 

preliminar que deverá conter:  

1 - Definições do partido arquitetônico adotado, apresentado de forma gráfica. 

incluindo indicações das funções, usos, formas, articulação e localização dos ambientes, 

níveis da edificação e outras informações básicas para uma primeira apreciação da 

solução estrutural de instalações e pré-orçamento da obra; 

2 - Justificativa da solução arquitetônica proposta;  

                                                           

3 Segundo Souza (1995) As Built é um "conjunto de desenhos do projeto executivo revisado e elaborados 

conforme o que foi executado em obra, para atualização e recomendações de manutenção". Por exemplo: 

há desenhos que ilustram espaços como cozinhas e banheiros como foram executadas as instalações 

hidráulicas e sanitárias, mostram por onde, no interior das paredes, está passando a tubulação.  
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O processo para elaboração deste estudo terá início com a apresentação e a 

análise dos dados coletados que irão auxiliar na definição e interpretação do problema 

arquitetônico. 

Finalizando o processo projetual ou o planejamento arquitetônico como  

denominou Neves (2012), é importante esclarecer que o processo não é linear, como foi 

apresentado. Ele é sim direcional, pois há um objetivo, uma meta a atingir, porém o seu 

desenvolvimento é cíclico, parte-se da busca pelo entendimento do problema, da sua 

interpretação com o objetivo de deixá-lo claro, na cabeça do arquiteto. A partir daí, e ao 

mesmo tempo, decisões são tomadas, ideias vão surgindo e se transformando em 

diretrizes que direcionam para o encontro de um conceito, um princípio que seja capaz 

de sintetizar nele o problema arquitetônico. Encontrado o conceito, verifica se ele é 

coerente com as diretrizes, caso positivo o processo segue na materialização do conceito 

definindo assim o partido, observando a sua coerência com o conceito adotado, segue-se 

então em frente e começa-se o desenvolvimento do partido, que procede da mesma 

maneira até chegar à solução final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CAPÍTULO II - INFORMAÇÕES TEÓRICO CONCEITUAIS E FÍSICO 

AMBIENTAIS 

2.1  - O tema arquitetônico e seus aspectos conceituais  

Arquitetura [...] formada ao longo do tempo e da história, é a somatória do 

trabalho de muitos, fenômeno coletivo e social (STROETER, 1989) 

Um tema arquitetônico é o maior motivo da existência de uma edificação. "O 

tema arquitetônico é a finalidade específica ou predominante que serve de motivo para a 

elaboração do projeto do edifício". (NEVES, 2012, p.13). Cada tema tem peculiaridades 

conceituais, necessidades funcionais e utilitárias, exigências técnicas e preocupações 

estéticas sendo todas elas materializadas nas formas e espaços arquitetônicos que 

compõem as edificações, nas quais ficarão impressos valores simbólicos que as 

identificam perante a sociedade que  os concebem e que fazem a utilização deles.  

Estas  informações sobre o tema são fundamentais para o desenvolvimento de 

qualquer projeto arquitetônico e podem ser coletadas de várias maneiras: por meio de 

pesquisas bibliográficas e por pesquisas e análises de projetos precedentes, ou seja, de 

edificações arquitetônicas com temas similares. Nesta busca, a história é o lugar 

comum. No primeiro caso podemos conhecer os conceitos que acompanharam os temas 

arquitetônicos  ao longo do tempo, percebendo como foram elaborados,  construídos e 

as transformações que sofreram, caminhando no sentido de   entender e compreender o 

seu conceito no momento presente, preservando-o, revisando-o ou até mesmo 

formulando um novo conceito. No segundo caso, a história mostrará as maneiras como 

os temas  foram sendo transformados em formas e espaços arquitetônicos, as estratégias 

projetuais  utilizadas, os princípios de organização espacial, as tipologias e linguagens 

arquitetônicas adotadas, as características formais e espaciais, os requisitos, sociais, 

políticos, econômicos, culturais, tecnológicos que determinavam  e condicionavam as 

soluções em cada época e como  foram materializadas.  

Esta pesquisa de precedentes orientará o arquiteto sobre as tipologias 

funcionais da arquitetura que, segundo Mahfuz (2002), revela algumas estratégias 

utilizadas em determinados temas que se repetem, permanecem e se fazem presentes nas 

soluções arquitetônicas de temas específicos. Portanto, são informações fundamentais 
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que precisam ser conhecidas, sendo a história o seu repositório natural. Para o autor  

nada vem do nada, todo objeto novo tem um objeto que o precede. "A criação expressa 

por arquitetos [...] pode ser definida como uma atividade que se baseia em grande parte 

na interpretação e adaptação de precedentes" (MAHFUZ, 2000, p.30). 

Gadotti (2000), no artigo onde faz uma busca por propostas pedagógicas para a 

atualidade, vai até a história, observa pensamentos e ideias que, em sua essência, ainda 

permanecem vivas e podem ser úteis nas novas condutas no campo da pedagogia para 

enfrentar os paradigmas do mundo atual.  

Falar de 'perspectivas atuais da educação' é também falar, discutir, identificar 

o “espírito” presente no campo das ideias, dos valores e das práticas 

educacionais que as perpassa, marcando o passado,  caracterizando o presente 

e abrindo possibilidades para o futuro. Algumas perspectivas teóricas que 

orientaram muitas práticas poderão desaparecer, e outras permanecerão em 

sua essência (GADOTTI, 2000, p. xii). 

Portanto, as ideias perpassam os tempos, tanto no campo da arquitetura como  

da pedagogia e em outras áreas do conhecimento e, a história é a melhor fonte para  

situarmos no presente e prosseguirmos para o futuro. Esta dissertação se propõe 

conhecer e unir ideias das duas áreas e observar na história a maneira como, juntas, 

construíram as edificações escolares no Brasil.  

A arquitetura e a história têm um longo passado em comum, pois as 

construções podem ser entendidas como formas simbólicas que representam 

determinadas visões de mundo. A arquitetura escolar expressa, além dos 

elementos do contexto histórico amplo, as concepções pedagógicas em voga 

(SILVA, p.1).  

A leitura histórica da arquitetura escolar também nos possibilita conhecer os 

rumos que tomaram a educação ao longo dos tempos, no entanto, conforme diz Saviani 

(1995), a educação já existia antes da escola, antes do edifício escolar.  Ele faz um breve 

relato sobre a origem da educação, o momento em que a escola surgiu, como se 

generalizou, a função que lhe coube dentro da sociedade e os caminhos que ela foi 

seguindo.  

2.1.1 - O surgimento da educação e da escola 

Para Saviani (1995) o surgimento da educação coincide com o surgimento do 

homem. Ele parte da ideia de que o ser humano produz a sua própria existência, neste 
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sentido é necessário aprender e ensinar a sobreviver, a criar condições para a sua 

existência. Sua relação com o meio que o cerca, com a natureza,  é distinta da relação 

que os demais animais estabelecem com ela, enquanto estes se adaptam à natureza para 

garantirem a sua sobrevivência, o ser humano, ao contrário, a transforma e cria as 

condições para a sua sobrevivência. É necessário, portanto, que o ser humano 

constantemente "produza a sua existência" e este ato de transformação da natureza, para 

Saviani, é conhecido como trabalho, portanto o ser humano vive do trabalho, o trabalho 

está diretamente ligado ao processo de produção para a sua existência, o ser humano 

"vive do processo de produção dos meios para a sua sobrevivência". Neste sentido, 

Saviani diz que o ser humano necessita de "formar-se a si mesmo, de produzir a si 

mesmo e do aprendizado das formas de sua própria produção". Este aprendizado, nos 

períodos mais primitivos, se daria ao longo do próprio processo de produção, do 

aprender fazendo, aprender com a prática. Diz também que neste período os meios de 

produção eram desenvolvidos por todos, eram coletivos, todos produziam para o 

benefício de todos. 

Aprendia-se a viver vivendo, aprendia-se a trabalhar trabalhando, a lidar com 

a natureza lidando com a natureza e isto era feito coletivamente, era o que 

acontecia nas sociedades comunistas primitivas, o chamado comunista 

primitivo, não existia escola, existia educação, mas não escola (SAVIANI, 

1995
4
). 

Realmente, as necessidades humanas eram básicas, elementares, o aprendizado 

era transmitido de um para outro através da experiência prática e o bem produzido era 

comum a todos, favorecendo a sobrevivência e a vivência harmônica de todo o grupo. 

Saviani (1995) diz que a escola vai surgir no momento em que surge a 

propriedade privada. A história nos mostra  que determinados indivíduos começam a se 

apropriar dos meios de produção e do trabalho para produzir e a existência destes passa 

a ser desenvolvido por outros passando, portanto, para um outro modo de produção de 

bens para a sobrevivência daqueles que detêm a posse dos meios de produção e que 

                                                           

4
 Extraído do vídeo onde Saviani fala sobre educação em palestra intitulada ESCOLA: Dominação ou 

Transformação, proferida no dia 26/10/1995, durante o VI Congresso da APP-Sindicato realizado em Foz 

do Iguaçu PR, promovido pela APP Sindicato PR. Encontra-se em 

https://www.bing.com/videos/search?q=historia+das+ideias+pedag%C3%B3gicas+no+brasil&&view=de

tail&mid=87347E74C312FA5BAD0387347E74C312FA5BAD03&&FORM=VRDGAR. . 
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passam a viver através do trabalho dos outros os quais acabam tendo que trabalhar para 

a sobrevivência dos proprietários e também para a sua própria sobrevivência. 

Continua sendo a verdade de que os homens não podem viver sem o trabalho, 

que os homens vivem do trabalho, o que muda, a partir daí é apenas o 

seguinte: enquanto antes todos viviam do trabalho de todos agora se torna 

possível alguns viverem do trabalho dos outros, ou seja, quem não era 

proprietário acabava sendo constrangido a trabalhar para si e para aquele que 

se apropriou da terra da qual se tirava os meios de existência de uns e de 

outros (SAVIANI, 1995). 

Esta passagem histórica, segundo Saviani, faz com que os proprietários passem 

a ter tempo livre e a viver do ócio e, neste sentido, passam a desenvolver outras 

atividades, é aí que, para ele, irá surgir uma educação diferenciada, ou seja, uma 

educação que não está direcionada para o processo de trabalho. É neste momento, que 

segundo Saviani irá surgir a Escola  como o "lugar do ócio", do "tempo livre", ele 

comprova esta ideia verificando que tais termos correspondem aos significados da 

palavra ecolé em grego, portanto, "a escola era para onde iam os filhos daqueles que não 

precisavam trabalhar porque detinham a propriedade da terra, isto portanto constituía 

uma minoria". A grande maioria, no entanto, continuava a ser educada na realização das 

tarefas exclusivamente  para o trabalho. Saviani diz que este processo de produção 

caracterizou o mundo antigo e também a idade média onde o meio de produção 

apropriado era a terra. 

Havia, portanto, a educação que se restringia ao aprendizado de tarefas 

direcionadas ao trabalho, restrito apenas à sobrevivência. Era a educação voltada para o 

trabalho manual, para o trabalho braçal, enquanto a educação específica era direcionada 

a um aprendizado mais amplo. Para Saviani, o tempo livre permitiu à classe dos 

proprietários desenvolver outras habilidades inclusive a de desenvolver ideias a partir da 

observação da natureza, desenvolver novos conhecimento da realidade, seria uma 

educação voltada ao desenvolvimento intelectual (trabalho intelectual). 

Na escola eram desenvolvidas atividades físicas, o ginásio era e ainda é o 

lugar para jogos. Os nobres, os proprietários, a classe dos proprietários iam à 

escola para praticar esportes, para desenvolver a música, para desenvolver em 

suma a arte da palavra, a arte da palavra se identificava com a arte do mando, 

ou seja, aquela classe que era preparada para mandar enquanto que a outra 

classe era preparada para executar as ordens. Neste contexto, dispondo de 

tempo livre, essa classe dispunha também da possibilidade de desenvolver 

ideias, de observar a natureza e, portanto, de desenvolver os conhecimentos 

relativos à realidade, em outros termos a escola está na origem entre o 
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trabalho manual e o trabalho intelectual e a escola vai se desenvolver como 

aquela agência que se especializa na formação intelectual por oposição à 

formação manual que se dava no próprio processo de trabalho (SAVIANI 

1995). 

No entanto, Saviani diz que, até o final da idade média, havia uma forma 

secundária, mais restrita de educação, a forma mais generalizada de educação ainda era 

aquela que se desenvolvia através do próprio trabalho e ainda não era desenvolvida na 

escola. O processo educacional era desenvolvido no próprio ambiente de trabalho, era 

um ciclo que iniciava com aqueles que tinham o conhecimento do ofício e se tornavam 

mestres de ofícios que ensinava o aprendiz que se tronava mestre e que ensinava ao 

aprendiz.  

Os servos na idade média, os artesãos se educavam no próprio processo de 

trabalho, não através da escola, mesmo as corporações de ofícios que 

desenvolveram formas bastante complexas e prolongadas de instrução, eram 

instrução diretamente vinculada com o processo de trabalho, os aprendizes 

aprendiam o ofício junto ao mestre de ofícios, junto ao artesão chefe que os 

iniciavam neste processo e, portanto, os formava e progressivamente eles 

poderiam se converter em companheiros, ou seja, em oficiais e depois 

também poderiam chegar à posição de mestre de ofícios. Portanto, era um 

processo deformação que se dava no próprio trabalho (SAVIANI, 1995). 

O advento da revolução industrial gerou, segundo o autor, uma nova ordem no 

processo da sobrevivência humana, no processo de trabalho, nas relações sociais e na 

educação. A população sai do campo e passa a viver nas cidades, surge então a 

sociedade moderna, a sociedade burguesa, o processo de trabalho também se 

transforma, passa do sistema agrícola do campo para o sistema industrial da cidade. 

Como consequência muda o tipo de aprendizado e o tipo de conhecimento, a 

ciência passa a ter também um valor importantíssimo no desenvolvimento desta nova 

maneira de produzir a sobrevivência da sociedade, ela passa a ser um meio de produção. 

O conhecimento científico começa a fazer parte do processo de trabalho, do processo de 

produção, torna-se um componente fundamental no auxílio da eficiência e no aumento 

da produção. 

A ciência enquanto potência espiritual, enquanto forma de conhecimento ela 

se converte através da indústria em potência material, quer dizer, enquanto 

forma de produzir bens materiais que vão inundar os mercados da época 

capitalista (SAVIANI, 1995). 
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Conforme o mesmo autor é uma época quando o ser humano passa a se afastar 

da natureza, das relações naturais. As relações sociais onde a posição do indivíduo na 

sociedade, no processo de produção, era determinada pela hereditariedade, ou seja, 

quem nascia nobre permaneceria nobre e que nascia servo morria servo, carrega para o 

resto da vida a posição herdada. Muda-se de uma sociedade de castas para uma 

sociedade de classes. Está surgindo aí a sociedade moderna e uma nova organização 

social onde há possibilidade de mobilidade social e a cidade é o palco para estas novas 

relações.  

A população, em sua grande maioria, passa a viver nas cidades e a indústria é a 

sua fonte de desenvolvimento econômico, a ciência e os conhecimentos intelectuais são 

incorporados em seu processo produtivo. Neste sentido ser alfabetizado é condição 

fundamental para participar desta nova sociedade. É a partir daí que vai aparecer a 

questão da alfabetização como condição de cidadania, ou seja, para ser cidadão era 

preciso dominar esses elementos. Ser cidadão literalmente significa o habitante da 

cidade, dado que se trata de uma sociedade centrada na cidade, a participação na VIDA 

da cidade é que vai desenvolver o exercício da cidadania. 

A palavra cidade e cidadão tem origem no latim, mas o significado 

etimológico é o mesmo de burguês e burguesia que vem do germânico, o 

burgo era a cidade o burguês era o habitante da cidade assim como a palavra 

política tem a mesma origem porque vem de polis que vem do grego que 

significa também cidade. Então a participação na vida política é uma 

atribuição dos cidadãos, ou seja, dos que habitam a pólis, dos que habitam a 

cidade (SAVIANI, 1995). 

Para o mesmo autor este é o contexto que exigirá da escola deixar de ser "uma 

forma de educação" para pequenos grupos e ser um instrumento de universalização na 

formação de seus indivíduos para a vida nestas novas condições sociais, sendo assim 

passa-se a firmar a ideia de uma escola primária universal, pública, gratuita e leiga 

(laica). 

A revolução industrial colocou a máquina no centro do processo produtivo e 

teve uma correspondente revolução educacional. A escola torna-se o centro do processo 

educativo e a  educação passa ser sinônimo de escola a tal ponto que hoje quando 

falamos em educação, automaticamente, pensamos em escola e vice versa, quando se 

fala em escola, automaticamente, se pensa em educação. 
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A escola passa a se tornar o centro do processo educativo e esta questão vai 

se configurar claramente com aquilo que conhecemos como 1ª revolução 

industrial. Esta colocou a máquina no centro do processo produtivo 

transferindo, portanto, para as máquinas as atividades manuais e com isso 

liberando os trabalhadores das atividades manuais pesadas e também 

daquelas atividades que exigiam um grau de precisão que demandavam 

grande concentração e habilidade manual. Isto tendeu a se transferir para as 

máquinas e com isto o trabalho humano passou a se desenvolver em 

articulação com as máquinas (SAVIANI, 1995). 

Para Saviani (1995) pode-se compreender a escola sem ter que lançar mão do 

conceito de educação, mas não é possível compreender a educação sem lançar mão do 

conceito de escola porque, a partir do conceito de escola que a realidade educacional 

pode ser explicitada, pois para ele os professores são os educadores por excelência da 

nossa época e o habitat dessa atividade educacional são as escolas. Portanto o 

movimento de professores, as condições de trabalho deles e o salário estão diretamente 

ligados ao desenvolvimento, ou não, à melhoria, ou não, da educação na nossa época. 

Para Saviani (1995) atualmente "estamos vivendo um momento que é 

conhecido como da 3ª revolução industrial, ou revolução da microeletrônica ou 

revolução da automação".   O que há de peculiar neste momento, é a substituição não só 

do trabalho manual pela máquina, como se deu na primeira revolução, mas também e 

inclusive a substituição das operações intelectuais pelas máquinas, por isso se costuma 

dizer que hoje: "estamos vivendo na era das máquinas inteligentes", ou seja, são 

máquinas que absorvem operações intelectuais de modo especial, aquelas complexas e 

repetitivas que, no entanto, têm que ser feitas pelo homem. Se a 1ª libertou o homem do 

trabalho braçal, do trabalho pesado, no lugar de imprimir a sua energia física para 

produzir bens, esta energia física passou a ser transferida para as máquinas, hoje nós 

estamos num momento em que as energias intelectuais que eram destinadas, que eram 

gastas com operações intelectuais complexas e repetitivas são transferidas para as 

máquinas. 

Portanto, segundo Saviani (1995), se a partir da primeira revolução industrial a 

tendência era que o trabalho humano se intelectualizasse, em outras palavras, fosse 

definido progressivamente pela forma intelectual, a situação atual se encaminha na 

direção de que o trabalho humano tende a se resumir aos processos criativos e aos 

controles dos grandes complexos automáticos, em outros termos, nós chegamos a um 

momento em que a produção socialmente necessária praticamente na sua totalidade 
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pode ser desenvolvida pelas máquinas, por complexos automáticos e o trabalho humano 

passa a ser tipicamente um trabalho intelectual enquanto controle destes processos 

automáticos, controle que inclusive pode ser feito à distância, isto está revolucionando 

não só as bases materiais mas também as bases sociais da sociedade atual. 

2.1.2 - Escolas no período colonial e no império - Educação para a 

afirmação do projeto de colônia e catequização, escola confessional.   

Após contextualizar o surgimento da educação e o entendimento da escola 

como o locus do aprendizado, é necessário agora um breve estudo para observar, ao 

longo da história, o desenvolvimento da educação e das edificações escolares no Brasil, 

iniciando a partir do período colonial. 

Toda sociedade tem sua dinamicidade, que acontece de forma a se realizar 

através da produção e reprodução do que gera aquilo que chamamos de vida. 

E cada uma das formas de vida tem de buscar os meios de existência, para 

que possa dar continuidade à própria espécie humana. Ordem esta 

estabelecida para os homens sobreviverem em sociedade, independentemente 

do período histórico ou da etnicida. As Instituições Escolares, na sociedade 

brasileira ao longo do tempo, passaram por diversas formas de subsistência e 

também por períodos de variadas formas de produção (como primitiva, 

escravistas, feudalismo, capitalismo e socialismo). As Instituições Escolares 

que foram criadas acompanham o movimento e os interesses da sociedade, 

identificando cada regime de produção [...] (NASCIMENTO et al, p.1).   

A educação no território brasileiro iniciou-se com os indígenas, que ensinavam 

às suas crianças as formas de sobrevivência, orientavam-nas nas atividades, dentre 

outras, de plantar, cozinhar, pescar, guerrear. Era uma formação para o bom 

funcionamento da aldeia. No período colonial brasileiro ela ficou a cargo dos jesuítas, 

que chegaram aqui em 1549 com a Companhia de Jesus. 

A companhia de Jesus foi criada com o objetivo de disseminação do  

catolicismo por todas as regiões do mundo, os padres jesuítas além de sólida formação 

cultural, tinham uma rígida disciplina militar e estavam dispostos a enfrentar qualquer 

sacrifício para defender os princípios cristãos. Outro objetivo da companhia era o de 

combater a Reforma Protestante, movimento contra as condutas que vinham 

acontecendo dentro da Igreja católica. 

A presença dos jesuítas estava além de uma catequização de indígenas e filhos 

dos colonos, além de uma conversão religiosa, a vinda deles era também do interesse da 
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coroa portuguesa que tinha um propósito estabelecido de consolidar a ideologia do 

projeto  colonial. 

A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de 

Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois 

pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças, 

integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo 

pela força da unidade lei-rei-fé (RAYMUNDO, 1998, P.43).  

Segundo Conceição (2017), "tinham o objetivo de catequizar e converter os 

nativos habitantes do novo mundo à religião católica". De acordo com Villata, 2002, 

p.332: "viviam desordenadamente, não tinham fé, nem lei, nem rei". A ideia da 

colonização era superar esta desordem e fazer os nativos obedecerem a um rei. A 

intenção era a destruição da cultura nativa e a imposição da cultura do branco europeu 

cristão. 

Para Conceição (2017) os jesuítas tinham também grande poder de influência 

na sociedade, principalmente na burguesa. Na educação introduziram uma concepção 

que contribuiu para o fortalecimento das estruturas de poder hierarquizadas e de 

privilégios para pequenos grupos.  

Suas bases escolares para a catequização baseavam-se no ler, escrever e contar.  

Não se pode esquecer que, apesar de os jesuítas serem os primeiros 

educadores enviados ao Brasil, estes não tinham o intuito de educar, mas sim 

de catequizar os indígenas, a fim de angariar trabalhadores para a Coroa. Eles 

estavam cientes de que, para converter os nativos à sua fé, seria necessário 

primeiramente alfabetizá-los. Assim, para atingir o objetivo jesuítico na Terra 

de Santa Cruz, era preciso começar a catequizar as crianças, porque nelas 

ainda não estavam enraizados os hábitos e costumes da cultura indígena, 

enquanto que o trabalho com os adultos tornava-se praticamente impossível, 

devido às suas crenças (NASCIMENTO et al, p.5).  

Segundo Nascimento et al (2007. p. 6)  as crianças foram escolhidas, portanto, 

pelos jesuítas, pois  as viam como "o papel em branco, a cera virgem na qual 

pretendiam escrever e inscrever-se". Neste sentido era necessário retirar as crianças do 

convívio sócio familiar e abrigá-las em um local denominado "Casa dos Machucados". 

Em 1585,, já haviam cinco "casas de acolhimento, localizadas em Ilhéus, na Bahia. 

Conceição (2017) chamava estas casas de bê-á-bá, e para Menardi (2010, p. 

159): 
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Eram casas, ou residências ou ainda recolhimentos, recebiam os meninos 

índios para serem catequizados e instruídos e se destinavam também a 

abrigar os padres aqui na colônia, bem como os órfãos vindos de Portugal e 

os da terra, a fim de lhes dar assistência e formação religiosa. 

Segundo Conceição (2017) os jesuítas viram que a educação era a ferramenta 

para estabelecer o domínio religioso e a cultura Europeia e começaram a criar um 

sistema educacional e uma estrutura física que contavam com escolas elementares, 

secundárias, seminários e missões espalhados pelo Brasil. 

De acordo com Nascimento et al (2007, p.9) havia dois modelos de instrução, 

"um para os indígenas centrado na leitura, escrita e algumas operações e outro para os 

filhos dos colonos, consistindo num ensino mais intelectualizado".  

Percebe-se um sistema educacional que atende de forma distinta as diversas 

classes sociais, beneficiando uns em detrimento de outros, criando espaços e edificações 

qualificadas e formação educacional privilegiada para classes mais abastadas, com 

futuros governantes, que continuarão a reproduzir o sistema e, aos menos privilegiados, 

a mão de obra para a força de trabalho. 

Saviani (1984, p.12) descreve as diretrizes pedagógicas que orientavam o 

ensino jesuíta: 

O plano de instrução era consubstanciado na Ratio Studiorum, cujo ideal era 

a formação do homem universal, humanista e cristã. A educação se 

preocupava com o ensino humanista de cultura geral, enciclopédico.  

Ele a classificava como Pedagogia Tradicional, na vertente religiosa  

[...] marcada por uma 'visão existencialista de homem, isto é, o homem 

constituído por uma essência universal e imutável'. A essência humana é 

considerada criação divina e, assim, o homem deve se empenhar para atingir 

a perfeição, 'para fazer por merecer a dádiva sobrenatural' (SAVIANI, 1984, 

p.12).  

Neste sentido para realizar essa difusão religiosa e cultural em terras indígenas, 

os jesuítas foram se infiltrando aos poucos nas aldeias. 

Nascimento et al (2007) diz que o projeto Jesuítico consistia na formação de 

aldeamentos (figura 05). Nestas aldeias, além da catequização também forneciam mão 

de obra livre e assalariada aos colonos. 
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Entretanto, diz Conceição (2017) que os jesuítas eram contra a  exploração dos 

índios, pois quando escravizados morriam de fome e de doenças, não toleravam também 

os castigos violentos que sofriam, criou-se assim uma intriga entre eles e os colonos.   

A primeira escola elementar brasileira foi construída em Salvador, Bahia, no 

ano de 1549, pelo padre Manoel da Nóbrega, assim que chegou ao Brasil.  

 
Figura 05 - Aldeamento indígena executado por jesuítas 

    
Fonte: Multirio 

Disponível em http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/82-

%C3%A1rea-vicentina/8759-o-col%C3%A9gio-dos-jesu%C3%ADtas. Acesso em 26/08/2018 

No período em que estiveram aqui criaram uma organização educacional que 

compreendia desde o ensino mais básico até cursos superiores para a formação de 

sacerdotes. Fundou, em Salvador, a primeira escola brasileira. Em 1570, já contava com 

cinco escolas elementares e três colégios em cidades como Porto Seguro, Rio de 

Janeiro, Ilhéus e outras. 

Os jesuítas permaneceram no Brasil de 1549 e 1749. A primeira escola oficial 

foi fundada em 1550, o Colégio dos Meninos de Jesus, que deveria acompanhar os 

modelos educacionais de Lisboa. Havia acomodações para 25 alunos, entre eles índios e 

alguns filhos de colonos. Em 1554, Em São Paulo, marcando a sua fundação, foi criado 

outro colégio jesuíta (figura 06), na verdade consistia em um acampamento para jesuítas 

e missionários, uma vila que servia tanto para a concentração de colonos como para 

catequização dos índios nativos. 
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Figura 06 - Pátio do colégio: sítio arqueológico onde nasceu São Paulo 

 
Fonte: Multirio 

Disponível em http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/82-

%C3%A1rea-vicentina/8759-o-col%C3%A9gio-dos-jesu%C3%ADtas   Acesso em 26/08/2018 

 

Percebe-se que as instalações escolares no período colonial não tinham para os 

jesuítas apenas finalidade educacional sendo destinadas a várias finalidades e a 

implantação das mesmas seguia o princípio das organizações das aldeias, ou seja, as 

edificações eram posicionadas a partir de um pátio central, com destaque para o templo 

religioso (figura 07).  

Figura 07- Planta do século XVII da Missão de São Miguel Arcanjo 

 
Fonte: Multirio 

Disponível em  http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/8736  

Acesso em 26/08/2018 
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Em 1759, o Marquês de Pombal cria um decreto fechando todas as escolas 

jesuíticas, que deixaram de ser de natureza confessional, controlada pela igreja e passa 

às mãos do estado. Nascimento et al (2007) dizem que "o Marquês pretendia reerguer o 

país, colocando as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. 

A educação torna-se uma questão pública e não de fé, que pode ser tratada 

pelas entidades civis, o que de alguma forma a define como integrada no 

campo social independente da tutela da estrutura religiosa (que não dos 

religiosos), e, portanto, podendo ser pensada segundo regras próprias, como 

uma coisa em si (FELGUEIRAS, 2005, p. 122). 

Por outro lado, a nova estrutura educacional gerou grandes problemas ao 

ensino brasileiro, segundo Nascimento et al (2007) com o desmantelamento do sistema 

jesuítico, a educação brasileira praticamente voltou à estaca zero.  

O saldo para a educação brasileira no período de gestão do Marquês de 

Pombal foi o mais trágico possível, pois ele eliminou o sistema organizado 

feito pelos jesuítas e fez com que no início do século XIX a educação 

brasileira fosse praticamente inexistente, com práticas inadequadas e 

estagnadas sendo oferecidas aos pequenos brasileiros (COLUNISTA 

PORTAL).  

A escola e a educação na fase colonial ficaram marcadas pela presença dos 

jesuítas com sua estrutura pedagógica e seu sistema educacional consistente e eficaz 

compreendendo  do ensino básico ao superior. As edificações escolares tiveram 

influências no modo de organização espacial das aldeias indígenas onde os edifícios se 

organizavam a partir de um pátio e abrigavam espaços para hospedagem, salas de aula e 

para o templo religioso, este último com tipologia diferenciada valorizando a sua 

importância e se destacando no conjunto.  

No período do Império, no ano de 1826, dom João VI institui quatro graus de 

instrução: as escolas primárias, os Liceus, Ginásios e Academias. Os Liceus e Ginásios 

tinham como finalidade oferecer cursos profissionalizantes, as Academias visavam à 

formação de militares. Ao ensino superior foi dada maior atenção. 

Coube às províncias a regulamentação, a promoção e o desenvolvimento do 

ensino primário e secundário, assim como o pagamento dos professores, a metodologia 

era baseada no ensino mútuo, ou seja, o aluno, que assimilasse bem o aprendizado 

proferido pelo professor o repassava aos demais alunos. A educação superior ficou 

centralizada no governo e restrita à parcela mais abastada da sociedade. 
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As escolas normais, sob responsabilidade do governo imperial  surgiram com o 

intuito de formar professores. 

A educação primária e secundária era oferecida ao povo, no entanto, o seu 

acesso era precário devido à falta de professores e, quando possível, as atividades 

educativas eram ministradas por professores com má formação e realizadas em locais 

inadequados e improvisados, ou seja, em casas de professores, em paróquias, cômodos 

de comércio, muitas vezes carentes de ventilação e iluminação, um verdadeiro descaso 

quanto à educação elementar oferecida à população. Ao contrário, as atividades 

educacionais direcionadas à educação superior eram realizadas em edificações com 

qualidades arquitetônicas e mais adequadas para o desenvolvimento das mesmas. 

Até então as edificações escolares não tinham como finalidade abrigar apenas 

atividades educacionais, tal preocupação irá surgir com a República, ou seja, edifícios 

destinados exclusivamente à educação, que considerassem as particularidades e 

necessidades do tema, que levassem em conta a importância de associar o espaço 

arquitetônico às exigências pedagógicas, que não limitassem o ensino apenas a uma 

determinada classe e universalizasse a educação. Dentre outras, haverá também a 

preocupação com relação à regulamentação para a concepção e construção destes 

edifícios. 

2.1.3 - A república e o surgimento da edificação destinada exclusivamente 

para fins educacionais  

Em fins do século XIX, início da instalação da República no Brasil grupos de 

intelectuais e políticos brasileiros pretendiam ajustar a sociedade brasileira a uma nova 

ordem mundial regida pelo pensamento iluminista e positivista  já instalada, desde os 

fins do século XVIII e início do século XIX, nos países europeus e nos Estados Unidos.  

Este pensamento  passa a orientar e determinar a política e ideologia  oficiais do país. 

Para esta transição era necessária uma ruptura, transformar uma sociedade tradicional e 

arcaica em uma sociedade próspera e civilizada. O instrumento principal para a 

construção desta nova sociedade seria instrução pública. Para Souza (1998), este ideal 

Republicano fez com que, tanto a classe política quanto a de educadores passassem a 



57 

 

considerar como importante a necessidade de haver edificações específicas para 

atividades escolares.  

Em determinado momento, políticos e educadores passaram a considerar 

indispensável a existência de casas escolares para a educação de crianças, isto 

é, passaram a advogar a necessidade de espaços edificados expressamente 

para o serviço escolar. Esse momento coincide com as décadas finais do 

século XIX e com os projetos republicanos de difusão da educação popular 

(SOUZA, 1998, p. 122). 

A escola básica, portanto, passa a ter a missão de transformar o homem comum  

para a construção desta nova sociedade. "O lugar que a escola teve que ocupar na 

sociedade foi um ponto de especial preocupação para os reformadores dos fins do 

século XIX e início do século XX" (FRAGO; ESCOLANO, 1998, p.30). 

O sistema de instrução pública vigente durante o século XIX, até princípios do 

século XX era constituído por escolas isoladas e composto por aulas avulsas ministradas 

por professores em locais não apropriados e caracterizavam-se pelo ensino religioso, da 

leitura e da escrita. Segundo Veiga (1999) não atendiam mais às novas exigências de 

formação escolar era um sistema ineficaz e insatisfatório na promoção deste novo  

cidadão.  

“A reforma ampliou os programas do ensino primário e normal, excluiu a 

educação religiosa, reafirmando a laicidade da escola pública, e adotou o método 

intuitivo como marco da renovação educacional” (SOUZA, 1998, p.40). Para Berloffa 

& Machado (2012) o novo sistema exigia um programa mais enriquecido, uma 

ampliação e um aprimoramento nos conhecimentos  tanto para os alunos quanto para os 

professores, eram necessárias a inclusão de várias matérias no currículo como: História, 

Geografia, Ciências Naturais entre outras, o sistema  estabelecia ensino graduado em 

séries, a execução de um programa e a disciplina dos alunos. Berloffa & Machado 

(2012, p. 3) afirmam que "nesse processo, houve a substituição do método individual 

pelo ensino simultâneo e a escola unitária foi sendo substituída pela escola de várias 

classes e vários professores". 

 Faria Filho (1998) quando fala sobre a implantação dos grupos escolares na 

cidade de Belo Horizonte diz que dentre as reformas educacionais ocorridas para a 
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construção de uma república a maior novidade estava na construção de espaços próprios 

para a educação escolar. 

De todas as reformas que a educação primária, destinada às camadas mais 

pobres da população, sofrera até então, esta talvez tenha sido a mais 

importante. Será esta mudança de lugar, físico e simbólico, que permitirá a 

construção de uma primeira cultura escolar entre nós e, no interior desta, uma 

discussão específica sobre o conhecimento escolarizado (FARIA FILHO 

1998, p.2).  

No contexto de desenvolver edifícios exclusivos para atividades de educação, 

oferecendo ambientes adequados, trouxe a preocupação de se pensar em verbas 

exclusivas para as suas construções estas ações iniciam-se a partir da última década do 

século XIX. Dórea (2013) relata que, em São Paulo, o governador provisório, Prudente 

de Morais, institui o Decreto nº 91 de 13 de outubro de 1890, garantindo verbas para a 

construção de um prédio para a Escola Normal e escolas-modelo anexas, iniciando 

assim uma política de construção destes estabelecimentos. 

Por volta de 1919, segundo a autora, a Comissão de Prédios e Instalações 

Escolares, responsável pela organização escolar em São Paulo publica um folheto 

ilustrando as tipologias de grupos escolares que deveriam ser construídos daí por diante. 

 Ainda segundo Dórea (2013), um decreto de 1933, denominado Código de 

Educação criou um serviço especial de prédios e instalações escolares com a finalidade 

de darem opiniões especializadas sobre as condições higiênico-pedagógicas dos prédios 

a serem construídos e também de organizarem e fiscalizarem a execução de  um plano 

para a solução dos problemas escolares.  

Na sequência, vieram as preocupações em relacionar a edificação escolar com 

as propostas pedagógicas. Em 1935, o professor Cantidio de Moura Campos, secretário 

da educação do estado de São Paulo no governo de Armando Salles de Oliveira, 

manifestou sua preocupação em "relacionar a edificação escolar às exigências das 

modernas conquistas pedagógicas" (DÓREA, 2013, p. 166).  

Em 1936, as edificações escolares também foram contempladas com um 

programa de necessidades, com orientações e diretrizes que deveriam ser atendidas na 

concepção dos edifícios escolares. Segundo Dórea (2013) a formulação destas 



59 

 

orientações foi realizada por um grupo multidisciplinar onde, além dos professores, 

profissionais de várias áreas como: médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos e 

técnicos se reuniram para a sua confecção. A formação e o desenvolvimento deste 

programa foram idealizados pelo então diretor do Ensino do Estado de São Paulo, 

Almeida Júnior.  

Ainda em 1936, observou-se a preocupação com as particularidades técnico-

espaciais, que deveria ter ao se conceber projetos de edifícios escolares. Segundo Dórea 

(2013) a profa. de psicologia Noemy da Silveira Rudolfer chama a atenção para a 

importância  dos espaços escolares no processo educativo, alertou para a preocupação 

que deveria se ter com a qualidade dos espaços, pois  já se percebia que eles interferem 

nas atividades pedagógicas e no processo de aprendizagem. Para a psicóloga não basta 

ter boa vontade para renovar os processos educativos se não houver também a 

preocupação com as condições adequadas dos espaços escolares para as atividades 

pedagógicas.  

Outras ações eram desenvolvidas pelo Brasil, na então capital Rio de Janeiro, 

entre 1927 e 1930, Fernando Azevedo, em sua gestão como Diretor da Instrução Pública 

do Distrito Federal, promoveu amplas reformas educacionais com atenção especial nas 

instalações escolares e demonstrou  a importância da implantação da escola em 

localizações apropriadas dando especial atenção às questões higiênicas. Para ele a 

função da escola era também criar medidas de proteção à saúde. 

À frente da Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal, Anísio Teixeira, 

em 1931, também promoveu amplas reformas enfatizando as edificações escolares. Para 

ele os espaços escolares deveriam ser planejados para este fim, pois sem ambientes e 

instalações adequadas não poderiam ser desenvolvidas atividades educativas, enfim 

defendia a articulação entre a edificação e os objetivos de ensino. Além das questões do 

espaço escolar, a educação para ele era muito mais que um fenômeno escolar, ela era 

um fenômeno social, a escola deveria ter uma função social e estar em permanente 

processo de transformação junto à sociedade. A educação deveria ter um plano definido, 

um plano diretor previamente definido. Em sua administração, o plano  elaborado previa 

diversos tipos de prédios escolares, desde edificações com o mínimo de salas até 

edificações mais complexas com números variando de 12 a 25 salas além de outras 
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atividades que eram incorporadas e, segundo ele   necessárias para o desenvolvimento 

da educação. 

Nestas primeiras décadas da república ainda não havia logrado os ideais 

republicanos de popularização do ensino, pois se esbarrava na falta de edificações, 

mobiliários e materiais escolares adequados. A escola básica era concedida a poucos, no 

entanto,  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela educação pública, quanto à 

disseminação do ensino primário e à constituição de edificações escolares 

adequadas nas diversas regiões do país, os estabelecimentos escolares, 

durante as primeiras décadas da República, convertem-se em lugar de 

referência para as cidades e passam a ser tomados como “modelo” (DÓREA, 

2013, p. 168).  

Dentro deste contexto os grupos escolares passam a fazer parte do contexto 

urbano das cidades implantadas em locais privilegiados e de destaque como “novos 

templos' de civilização, 'templos do saber " (DÓREA, 2013, p. 168). 

Neste sentido a edificação escolar passa também  a ter identidade própria junto 

às demais edificações, convertendo-se em espaços de referência para a cidade, passa a 

ser um diferencial dentre as demais, o lugar onde acontecem atividades de ensino 

aprendizagem, é o local de trabalho do professor  

o edifício escolar torna-se portador de uma identificação arquitetônica que o 

diferenciava dos demais edifícios públicos e civis ao mesmo tempo em que o 

identificava como um espaço próprio – lugar específico para as atividades de ensino e 
do trabalho docente (SOUZA, 1998, p. 123). 

 

Ainda para Souza (1998), a escola passa a ter uma função educativa, tanto para 

os usuários internos quanto para a própria sociedade que a rodeia. Sua arquitetura é a 

representação social dos ideais de modernidade da República nela estariam 

simbolizadas as suas finalidades sociais, morais e cívicas de uma escola pública. "O 

lugar de formação do cidadão republicano teria que ser percebido e compreendido como 

tal".(SOUZA, 1998, p.124) 

A escola, em suas diferentes concretizações, é um produto de cada tempo, e 

suas formas construtivas são, além dos suportes da memória coletiva cultural, 

a expressão simbólica dos valores dominantes nas diferentes épocas 

(FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 47). 
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Faria Filho (1998) observou que a partir de 1908 as edificações dos grupos 

escolares passaram a fazer parte da paisagem urbana de Belo Horizonte. Eram 

construídos observando os modernos preceitos pedagógicos e de higiene da época, eram 

construções para serem vistas, admiradas e reverenciadas, representavam o ideal 

arquitetônico dos prédios públicos da capital mineira. 

Para Moussatche et al (2000), a  edificação escolar passa a ser a representação 

social da ideia de instituição escolar do grupo que a concebe. E sua concepção será 

destinada a um usuário também representado por este grupo. A escola representa o ideal 

Republicano e o estudante representa este novo homem.  

Então, se a república era o lugar do homem novo, tornava-se necessário 

repensar esse ambiente, organizando-o, higienizando-o, ou seja, ordenando o 

espaço físico da cidade e, por consequência, o espaço físico da escola. Os 

edifícios escolares surgem, nesse momento, com uma finalidade específica - 

o lugar onde se processa a formação do cidadão -, e o 'modelo' grupo escolar 

instituiu-se, a partir de então, como representativo de uma época (DÓREA, 

2013, p. 169). 

Segundo a autora as escolas e as reformas educacionais nos anos 1920 e 1930 

tomam feições diferenciadas nos estados, pois expressavam os ideais defendidos pelos 

seus reformadores, como também são concebidas e condicionadas em função das 

necessidades e dificuldades administrativas de cada região. No entanto, passam a ter 

características próprias e específicas que as identificam  "a escola passa, dessa forma, a 

ter a sua 'casa própria', agora projetada e construída para esse fim" (DOREA, 2013 p. 

169). 

O tópico a seguir continuará observando o desenvolvimento histórico da 

arquitetura escolar, no entanto, dará ênfase maior à concepção arquitetônica, 

observando como foram pensados os seus espaços e as  articulações entre si, a relação 

da edificação com o terreno e com o entorno, a composição formal, a organização 

espacial, a representatividade social que exerce enquanto instituição de ensino. Observar 

a compatibilização entre a arquitetura e as propostas pedagógicas, ou seja, como o 

objeto arquitetônico sintetizou em si as diretrizes pedagógicas.  

Haverá momentos de uma necessária retomada no tempo, no entanto, sem perder 

a ordem cronológica dos acontecimentos e do desenvolvimento da arquitetura escolar. 
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Serão expostos exemplares arquitetônicos que marcaram o seu tempo que foram 

significativos para a época seja do ponto de vista arquitetônico, seja do ponto de vista 

pedagógico. Tais exemplares servirão como precedentes arquitetônicos que permitirão 

observar e analisar ideias que percorreram os tempos materializando-se em edificações 

escolares. Algumas pereceram outras se mantêm vivas ainda nos dias de hoje.  

2.1.4 -  Precedentes arquitetônicos: edificações escolares que marcaram 

suas épocas 

Nas décadas de 1870 e 1889, fins do período imperial, a escolas eram 

destinadas a uma elite e tinham como finalidade a formação de futuros dirigentes. Sua 

arquitetura era representativa da superioridade desta classe expressada pela imponência 

de suas formas, de seus espaços, pela localização privilegiada onde eram implantadas e 

o  seu destaque  na paisagem urbana. 

[...] as escolas eram destinadas à formação dos futuros dirigentes, refletindo 

em sua arquitetura a superioridade das elites dominantes, valorizando 

elementos visuais que destacavam o prédio escolar em relação ao seu entorno 

(AZEVEDO 2002; p 32).  

Segundo KOWALTOWISKI (2011) durante a primeira República as 

edificações escolares ainda preservavam estas características e eram destinadas ao 

mesmo público. 

Durante a Primeira República, a maioria dos edifícios escolares ficava em 

áreas contíguas às praças, como referência à expressão do poder e da ordem 

política. No final do século XIX e início do século XX, a arquitetura escolar 

esteve voltada para atender às aspirações das classes sociais mais abastadas. 

(KOWALTOWISKI, 2011, p. 82). 

Lima (1995) via também esta relação de pertencimento da arquitetura à cultura 

da elite, segundo ela "A escala, os volumes, os materiais tudo concorria para identificar 

a escola com a cultura das elites" (LIMA, 1995, pg78). 

A arquitetura escolar do final do século XIX caracterizou-se pela linguagem da 

arquitetura neoclássica. Linguagem esta representativa de uma nova ordem social, de 

uma nova sociedade, foi adotada na Europa e disseminada por todo o território 

brasileiro. A escola da Primeira República a adotou em seus prédios como forma de 

expressar não só o novo espírito dos tempos, mas também como o local onde seriam 
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formados estes novos cidadãos.  Segundo Kowaltowiski (2011, p.82) eram "prédios 

imponentes, com eixos simétricos, pé direito alto e andar térreo acima do nível da rua, 

com imensas escadarias, criando um impacto no entorno urbano", a localização era  

privilegiada ficavam em áreas nobres das cidades, junto a praças, demonstrando aí a sua 

importância, possuíam acabamento sofisticado. 

Kowaltowiski (2011) diz que os modelos educacionais franceses, principalmente 

os pedagógicos influenciaram o programa arquitetônico, este composto por salas de aula 

e um número bem reduzido de ambientes administrativos. Havia uma distinção espacial 

para meninas e meninos, recomendações determinadas pelos valores culturais. A 

composição arquitetônica seguia um rigor da simetria, segundo a autora toda a  

concepção espacial era condicionada pelo Código Sanitário de 1894.   

Percebe-se que não havia muitas diferenças nestas edificações, segundo 

Kowaltowiski (2011) os partidos arquitetônicos eram muito semelhantes, para se 

implantar um prédio escolar bastava apenas uma pequena adaptação dele ao tipo de 

solo, o que também não era difícil de resolver, pois, as edificações eram elevadas do 

solo e sob elas havia um porão (pavimento intermediário entre o nível da rua, e o piso 

de entrada conhecida como edificações de porão alto) este poderia abrigar ambientes ou 

simplesmente ter a função de ventilação. Este recurso, portanto, possibilitava uma 

acomodação satisfatória das edificações ao terreno. 

Buffa e Pinto (2002), destacam que, ao se entrar em escolas do início do período 

Republicano, entre 1890 a 1920, percebia-se a importância dada à educação devido à 

sofisticação do acabamento e a harmonia entre o projeto arquitetônico e pedagógico. 

As escolas Normais eram edificações cujos programas eram mais extensos e 

complexos, além das salas de aula e das salas administrativas havia biblioteca, 

anfiteatros e laboratórios e se destacavam pela sua grandiosidade para serem marcos 

referencias na cidade. 

Kowaltowiski (2011) diz que um dos primeiros edifícios escolares em São Paulo 

foi a Escola Normal da Capital (figuras 08 e 09), implantada no centro da cidade junto à 

Praça da República. A data de sua inauguração foi 1894. 
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Figura 08: Escola Normal da Capital - Fachada 

 
Fonte: Caetano Campos 

Disponível em https://ieccmemorias.wordpress.com/2016/08/02/da-antiga-escola-normal-da-capital-ate-a-

secretaria-da-educacao-122-aniversario-do-predio-da-praca-da-republica/. Acesso em 17/08/2018 

 
Figura 09: Escola Normal da Capital - Planta 

 
Fonte: Caetano Campos 

Disponível em https://ieccmemorias.wordpress.com/2013/02/19/vi-planta-original-da-escola-normal-da-

praca/. Acesso em 17/08/2018 

Observa-se uma fachada simétrica, austera, imponente. Nota-se também a 

presença do porão, que neste caso, tinha como função abrigar alguns ambientes do 

programa além de permitir a adaptação da tipologia arquitetônica às variações 

topográficas dos terrenos, e ainda elevar o piso de acesso em relação à rua, enfatizando 

a sua imponência e a sua importância no contexto urbano. O partido arquitetônico é 

definido por um bloco linear frontal e três blocos paralelos entre si e perpendiculares ao 

bloco frontal configurando um "W". Sua fachada principal acompanha o alinhamento 

predial. Os blocos paralelos criam entre si o envoltório dos pátios externos, não os 

deixando totalmente abertos, criando um espaço externo semifechado. 

Kowaltowiski (2011) também nos mostra um exemplo de Grupo escolar, o 

edifício escolar Escola modelo da Luz (figuras 10 e 11) o primeiro edifício escolar de 

São Paulo para o ensino primário. Data de 1897 e foi projetado pelo Arquiteto Ramos 
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de Azevedo, sua arquitetura é imponente e em estilo eclético. A edificação é composta 

pelo piso do porão e mais dois. No porão foram abrigadas as oficinas de marcenaria e 

modelagem de gesso. Nos outros pavimentos foram distribuídas doze salas de aula.  O 

partido segue um princípio de organização centralizada e simétrica. Um volume maior 

no seu centro dá o caráter centralizado da composição. Pé direito alto de, 

aproximadamente, quatro metros e a presença do porão lhe confere imponência, o 

volume central sobressai-se na composição, o uso do frontão no centro deste volume e a 

sua simetria marcam a entrada principal da edificação.  

Figura 10: Escola Modelo da Luz - Fachada 

 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural 

Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra21518/escola-modelo-da-luzg-e-prudente-de-

moraes  Acesso em 18/08/2018. 

 

 
Figura 11: Escola Modelo da Luz - Planta baixa e organização funcional do nível térreo 

 
Fonte: BUFFA e PINTO, 2002 

Legenda: 1. Sala de Aula; 2. Circulação; 3. Entrada Principal 

  

Percebe-se uma edificação totalmente fechada em si, não há permeabilidade 

espacial, tudo é compartimentado, não se vê no pavimento de acesso uma integração  

entre os espaços externo  e interno e a escada se torna-se um elemento de barreira ao 
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acesso. A edificação transmite realmente a função de marco arquitetônico, de um 

monumento, porém também "diz" que o acesso é restrito. 

No período da primeira guerra mundial, por volta de 1912, segundo 

Kowaltovwiski, "houve uma interrupção na produção de projetos arquitetônicos de 

grupos escolares, porém alguns projetos de escolas normais foram retomados". Nos 

anos 1920 intensificou-se a produção em massa de construções escolares. 

A industrialização no Brasil passa a ser uma realidade, o processo de produção  

vai do campo para a cidade, da agricultura para a indústria. As cidades começam a 

receber a população migrante do campo e surgem as vilas operárias. A educação e a 

escola passam a ter a função de formar mão de obra e qualificar os operários para as 

indústrias instaladas nos subúrbios. 

Entre 1921 e 1950 aconteceram eventos como a semana de 22 (1922) de Arte 

Moderna e movimentos da Revolução de 30 que refletiram no setor da educação e na 

arquitetura escolar. A divisão entre sexos começou a desaparecer e a arquitetura 

começou a apresentar características mais flexíveis, como o uso de pilotis
5
 liberando o 

térreo para atividades recreativas. 

Nos anos 1930, surge a ideia do direito à educação de forma gratuita e a todos, 

proposta surgida pela Escola Nova que defendia uma escola pública de acesso universal. 

Segundo Kowaltowiski (2011, p. 85), "em 1932 um grupo de intelectuais lançou o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que defendia a universalização da escola 

pública, laica e gratuita. Dentre os signatários estava Anísio Teixeira, um das figuras 

mais importantes da educação do século XX. Haverá um tópico especial sobre ele, 

mostrando sua trajetória, suas ideias e o  modelo de escola resultante de seu 

pensamento. 

Segundo Buffa-Almeida Pinto (2002) no período de 1930 as modificações 

estiveram sempre vinculadas a novas proposições pedagógicas. Kowaltowiski (2012, 

                                                           

5
 Recurso muito utilizado no período da arquitetura modernista para deixar o térreo livre. Torna-se um 

espaço aberto e coberto onde há apenas um conjunto de pilares que sustentam uma edificação.  



67 

 

p.87) diz que "novos ideais de educação começaram a ser considerados na concepção de 

projetos", apresentando uma lista de ambientes e exigências que passa a fazer parte do 

programa das escolas, são eles: salas de aula amplas, claras e bem ventiladas, auditório, 

sala de educação física, jogos, canto, cinema educativo, sala de festas, de reunião, 

biblioteca, instalações para assistência médica dentária e higiênica.   

A concepção arquitetônica passa a adotar a linguagem racionalista do 

movimento modernista da arquitetura, esta representativa de um novo tempo de um 

novo ideal de sociedade. Surgia uma nova maneira de projetar os edifícios 

arquitetônicos, um novo jeito de organizar e conceber os espaços. Os arquitetos 

modernistas souberam aproveitar os novos materiais  e sistemas construtivos que 

estavam surgindo como o aço, o concreto e o vidro e tirar expressividade plástica dos 

mesmos, criando uma nova linguagem, nova postura diante do projeto arquitetônico.  

 Esta linguagem é caracterizada por formas simples e bem geométricas com 

aberturas predominantemente horizontais e ausência de ornamentações, o uso do 

concreto permite criar aberturas maiores e grandes pares de vidro permitem a integração 

entre os ambientes internos e os externos. Explorar grandes vãos resulta em espaços 

livres sem interferências de pilares (apoios), permitindo soluções espaciais com mais 

flexibilidade de uso. Estes recursos arquitetônicos mais ousados serão utilizados pelos 

arquitetos modernistas em construções escolares após os anos 30 - 40. 

 A composição arquitetônica foge do padrão classicista da edificação em 

volume único, simétrico, de tipologia pré-estabelecida, subordinando e limitando a 

organização dos ambientes, a composição modernista ganha liberdade na sua 

configuração e implantação no terreno, ela se desenvolve de acordo com as articulações 

entre os ambientes que a compõem e seguindo as exigências funcionais e os requisitos 

do programa arquitetônico. O resultado estético, "a beleza" da linguagem racionalista do 

modernismo é decorrente de uma perfeita adequação funcional dos ambientes aliada à 

correta utilização dos materiais, dos sistemas estruturais e construtivos adotados. 

O Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo (figura 12 e 13), 

construído no bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo  é um projeto do arquiteto José 

Maria da Silva data de 1930, segundo Buffa e Pinto (2002), já continha em  seu  
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programa  alguns destes novos ambientes tais, como museu, biblioteca, sala de leitura e 

auditório.  

A edificação é composta por térreo e mais dois pavimentos, na figura 12 estão 

representados 4 desenhos e estes estão identificados pelas letras "a", "b", "c" e "d". 

O partido arquitetônico é definido por uma planta em "S", contendo um núcleo 

central e duas alas em suas extremidades. O programa foi organizado em três 

pavimentos. Planimetricamente, foi organizado em setores, dois abrigando as salas de 

aula e um abrigando os ambientes administrativos, de apoio pedagógico (auditório, 

museu, biblioteca e salas de leitura) e de serviço. Este último foi organizado e abrigado 

no núcleo central que é também o local que permite acesso à edificação. As salas de 

aula foram organizadas nas alas laterais, três salas em cada uma havendo 6 salas por 

pavimento. Estas salas são encontradas apenas no 1º e 2º pavimentos totalizando assim 

12 salas.   No térreo estas alas criam espaços  livres e cobertos para atividades à sombra. 

Figura 12: Grupo Escolar Visconde de Congonhas        

 
Fonte: Dóris (2011) 

<https://www.ofitexto.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Arquitetura_Escolar_cap3.pdf> 

(a)Planta baixa nível térreo; (b) Planta 1º pavimento; (c) Planta 2º pavimento; (d) Vista da escola 

Percebe-se que as salas de aula foram orientadas para o mesmo lado recebendo 

a mesma intensidade solar externa, buscando uma iluminação natural favorável e uma 
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insolação que não seja prejudicial ao conforto térmico, neste sentido observa-se que 

para isto foi necessário um prolongamento no percurso para o acesso às salas.  

Trata-se de uma composição assimétrica, no entanto, equilibrada. Há uma 

distinção entre as alas e o núcleo central, através de tratamentos diferenciados em suas 

superfícies, evidenciando cada um destas.  O destaque maior se dá ao volume central 

cuja altura é superior à das alas que são marcadas por linhas horizontais, salientadas 

pelas janelas e o volume central é marcado por linhas verticais criando assim um 

contraste entre elas. O destaque fica para a caixa de escada, que praticamente se torna 

um ponto focal de toda a edificação devido ao avanço da mesma em relação à parede 

externa do bloco central criando um elemento marcante na composição. Percebe-se que 

a bandeira esta ancorada em sua laje reforçando este ponto de atração da edificação.  

A linguagem é bastante simplificada, percebe-se a ausência de ornamentos, o 

uso de grandes aberturas horizontais (janelas das salas de aula) possibilitando o 

aproveitamento da luz solar e, ao mesmo tempo, buscando integração entre interior e 

exterior. O térreo, aberto, sobre pilotis permite a fluidez espacial entre a edificação e o 

terreno.    

Figura 13: Planta baixa do 1º  pavimento do Grupo Escolar Visconde de Congonhas 

  
Fonte Buffa e Pinto (2002) 

1 - Salas de aula; 2 - corredor; 3 - Setor administrativo/apoio pedagógico; 4 - Sanitários; 
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Neste projeto é possível observar que o processo de projeto adotado segue 

princípios modernistas, onde a organização espacial é definida a partir das imposições 

funcionais requeridas pelos ambientes que compõem o programa da edificação.  Ele não 

parte, portanto, de uma tipologia pré-determinada, como se fazia no processo classista, 

acadêmica. É possível observar também que a solução volumétrica é uma decorrência 

desta organização espacial definida em planta. Percebe-se que houve tratamento 

diferenciado entre os blocos, os blocos paralelos (onde estão abrigadas as salas de aula) 

possuem o mesmo tratamento formal, marcando e indicando que eles possuem a mesma 

função, por outro lado o volume central recebe outro tipo de tratamento que o difere dos 

demais, tanto esteticamente como funcionalmente. A escada transparente evidencia o 

seu papel de elemento de circulação vertical dentro do conjunto e acaba resultando em 

um elemento de destaque.   

As décadas que seguiram após os anos 30 trouxeram contribuições muito 

importantes para a educação brasileira, para um ensino realmente público, laico, gratuito 

e universal, trazendo nova proposta pedagógica e um espaço escolar apropriado para o 

satisfatório desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem.  

A seguir serão ilustrados alguns projetos arquitetônicos que marcaram épocas 

por possuírem qualidades arquitetônicas, forte identidade, por estarem em sintonia com 

as diretrizes pedagógicas propostas, por entenderem o edifício escolar integrado ao seu 

meio, aonde a formação do indivíduo vai além das suas dimensões cognitivas e que o 

ensino e a aprendizagem acontecem além da sala de aula e dos muros da escola.  

2.1.4.1 - Anísio Teixeira: a inter-relação pedagogia e edificação escolar 

Anísio Teixeira (1900-1971) formou-se em Direito, porém, foi no campo da 

educação que se notabilizou. Em suas administrações públicas na área educacional 

preocupou-se muito com o planejamento das edificações escolares, pois, para ele a 

edificação era o terceiro professor (o primeiro era o próprio professor e o segundo era o 

material), seus espaços deveriam ser adequados para o desenvolvimento das atividades 

de ensino aprendizagem. 
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Priorizou a educação primária; lutou por uma educação obrigatória, universal, 

laica e gratuita, por um novo método pedagógico e uma nova escola; defendia a 

necessidade da formação do professor para enfrentar os novos desafios do ensino 

aprendizagem; propunha uma proposta pedagógica que buscasse a formação integral do 

aluno para o exercício democrático de sua cidadania. Seu modelo pedagógico e escolar 

extrapolou os limites da sala de aula, do edifício, da pedagogia tradicional e percorreu o 

tempo, permanecendo vivo ainda no presente. 

Ao se formar, Anísio pleiteou no governo da Bahia uma vaga de promotor 

público porém, de forma inesperada, acabou assumindo  cargos públicos na área da 

educação. Ocupou cargos na Bahia como inspetor do Ensino (1924-1928), no Rio de 

Janeiro como diretor da Instrução Pública Federal (1931-1935), novamente na Bahia 

entre 1947 e 1951 como secretário de Educação e Saúde. Por onde  passou implementou 

reformas e medidas educacionais importantes. 

Anísio assume a Inspetoria Geral de Ensino na Bahia e, para suprir a falta de 

conhecimento na área foi buscar fontes que lhe permitissem  dar esclarecimentos e estar 

sintonizado com os acontecimento relativos à educação em termos internacionais. 

Conheceu o método pedagógico criado pelo filósofo, psicólogo e pedagogo norte 

americano John Dewey (1859-1952) sobre a Escola Ativa, cuja proposta de 

aprendizagem era baseada na atividade pessoal do aluno. Para Dewey (1973, p.17):  

Educar-se é crescer, não já no sentido puramente fisiológico, mas no sentido 

espiritual, no sentido humano, no sentido de uma vida cada vez mais larga, 

mais rica e mais bela, em um mundo cada vez mais adaptado, mais propício, 

mais benfazejo par o homem.   

A Bahia lhe mostrou a realidade da educação pública com que ele estaria 

lidando: 

as poucas escolas em funcionamento concentravam-se na capital e ocupavam 

antigas residências, muitas em ruínas; o governo não oferecia mobiliário 

escolar, nem o professor o adquiria; faltava material didático; os professores 

eram despreparados; além disso havia a dispersão do serviço escolar, 

reduzido à simples alfabetização (DÓREA, 2013, p. 170). 

A autora diz que, na Bahia, Anísio não encontrou clima favorável para 

implantar as ideias colhidas junto ao espaço cultural norte americano, estas foram 

divulgadas apenas em um relatório no ano de 1928 onde falava aos professores sobre 
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métodos ativos de educação e de como a escola poderia exercer o seu papel verdadeiro 

educativo na formação da vontade e da inteligência da criança. No entanto, apresentou 

sugestões para uma reorganização progressiva do sistema educacional baiano. Entre as 

sugestões Lima (1978) inclui a expansão do sistema escolar, a reconstrução da escola 

primária, a escolaridade pública obrigatória até o nível secundário, o aprimoramento dos 

métodos de ensino, a reorganização das escolas rurais para atender a população adulta, a 

reestruturação das escolas normais e dos ginásios, além de recursos financeiros técnicos, 

enriquecimento dos quadros profissionais e até cursos de aperfeiçoamento no exterior. 

Em 1931 chega ao Rio de Janeiro trazendo consigo o objetivo de realizar um 

programa para a educação brasileira. Já era conhecido entre os educadores. Francisco 

Campos o convida a assumir o cargo de superintendente do Serviço Geral de Instrução 

do Ensino Secundário, do novíssimo Ministério da Educação e Saúde (MES). 

Estabelece nos termos do art. 45 do Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931, 

exigências para as edificações escolares, suas instalações e o material didático. Dórea 

(2013) diz que o documento trata da localização e orientação dos prédios escolares, do 

terreno e do espaço para o recreio; das condições do edifício, seus materiais, 

acabamentos nº de pavimentos, dimensão de escada e corredores; dos revestimentos das 

salas de aula e das salas especiais, com indicação de cores; das condições de ventilação 

e iluminação natural e artificial; das instalações higiênicas; do mobiliário, e; do material 

didático. 

Ainda no ano de 1931, Anísio foi convidado pelo prefeito Pedro Ernesto a 

assumir o cargo de Diretor Geral de Instrução Pública do Distrito Federal 

Teve a oportunidade de conduzir importante reforma educacional [...] que 

atingiu, desde a escola primária à escola secundária e ao ensino de adultos, 

culminando com a criação de uma universidade municipal, a Universidade do 

Distrito Federal (NUNES, 1999, p. 56). 

Sua preocupação atingia todos os níveis educacionais, porém foi na educação 

primária que suas ideias tiveram maior repercussão. Desenvolveu "um plano geral para 

a reestruturação de toda a rede escolar, cujo crescimento passava a ser diferenciado de 

acordo com as tendências de expansão da cidade. Havia também um plano específico 

para as edificações escolares" (DÓREA, 2013, p. 171-172). 
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Segundo a autora, tanto no Rio de Janeiro, quanto em todo o Brasil as 

edificações escolares não haviam sido antes objeto de soluções previamente planejadas 

e sistematicamente seguidas. 

Ela diz ainda que, após a reorganização dos órgãos administrativos e de 

levantamentos estatísticos sobre a eficiência do ensino e as condições materiais 

encontrados nas escolas do Distrito Federal mostraram a Anísio problemas tanto 

quantitativos quanto qualitativos na oferta de ensino por parte do governo à população. 

Para Anísio Teixeira o problema não estava apenas na falta de escolas, mas também nas 

próprias escolas. Não era só a negligência em abrir escolas, mas o programa ofertado, 

que não passava da alfabetização. Era uma escola que visava apenas formar alguns 

indivíduos em especialidades.  Segundo ele a escola deveria oferecer à criança um viver 

melhor. A escola deveria formar indivíduos para a participação numa nova sociedade, 

intelectual e técnica. 

 No entanto, seria uma tarefa difícil propor de imediato estas ideias, a situação 

iria requerer pensar o problema caso a caso, "havia escolas de toda ordem no Rio de 

Janeiro, e a transformação imediata desse quadro era uma tarefa impossível. Urgia, 

portanto, a implementação de 'programas desiguais para situações desiguais'“ (DÓREA, 

2013, p.172).  

Como administrador optou primeiramente resolver a escassez da oferta de 

educação, porém, sem deixar de dar condições materiais mínimas ao ambiente escolar. 

Para ele, sem instalações adequadas não poderia haver trabalho educativo e por isso, o 

prédio, base física e preliminar para qualquer programa educacional, tornava-se 

indispensável para a realização de todos os demais planos de ensino propriamente dito 

(TEIXEIRA, 1935b). 

Dórea (2003) diz  que Anísio concebeu um plano de construções escolares que 

pudessem se adaptar às realidades existentes e às condições disponíveis, sejam elas 

relativas   às dificuldades encontradas no terreno, na localização, às condições do 

prédio, à questão econômica e ao seu programa educacional. Era preciso encontrar 

soluções em que se contrabalançassem as deficiências  de cada um desses elementos, 

sem diminuir entretanto, as condições recomendáveis para a escola. 
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Anísio propôs um sistema escolar que buscasse conciliar, portanto, essas 

dificuldades, no entanto sem deixar de ser inovador. Seu plano previa edificações de 

duas naturezas, escolas  nucleares ou escolas classes e parques escolares ou escola-

parque. As escolas classes seriam os locais onde se daria o ensino propriamente dito, 

onde se passariam os conteúdos comuns do currículo, a língua, a matemática, a ciência. 

Seria um prédio adequado e econômico. As escolas-parque seriam um parque escolar 

aparelhado e desenvolvido onde seriam realizadas as atividades de sociabilidade dos 

alunos, de educação física, de educação musical, educação sanitária e de assistência 

alimentar. 

As escolas se complementariam e se harmonizariam, o funcionamento delas 

seria integral, as crianças deveriam frequentar regularmente cada uma delas em dois 

turnos.  

A educação musical das crianças do Rio de Janeiro, os seus novos hábitos de 

recreação e jogos, a inclusão da dança regional e popular no programa 

primário e o ensino de desenho e artes industriais, não só enriqueceram 

sobremodo a escola elementar, como estão, mais do que qualquer outra coisa, 

facilitando a sua transformação em verdadeiras casas de educação e de 

formação de hábitos sadios, inteligentes e belos. 

A ação da escola, por esses três ensinos, não se restringirá ao âmbito da sua 

sede, mas se irradiará até a sociedade, concorrendo para a expansão e talvez a 

elevação de sua cultura social e artística. 

A de educação de hábitos de recreação e jogos vae, igualmente, influir nos 

hábitos da comunidade e, com a introdução de danças originais e populares, 

enriquecer o gosto publico e desenvolver interesse mais profundo pelas 

fontes naturais da arte popular brasileira. 

A obra de arte na escola primaria está, assim, a oferecer a primeira legitima 

oportunidade para associa-la profundamente á cultura nacional. Graças a 

esses aspectos do seu programa, a escola vae deixando de ser a instituição 

isolada e medíocre de outros tempos, para se tornar um centro de caráter 

próprio, com perfeita individuação cultural e artística (TEIXEIRA, 1935a, p. 

115-116). 

A ideia era a de uma educação que buscasse não somente o desenvolvimento 

intelectual dos alunos, uma formação tanto de conhecimentos das linguagens e ciências, 

enfim dos conhecimentos gerais, mas também o social, o artístico, o físico. 

[...] a escola já não poderia ser a escola dominantemente de instrução de 

antigamente, mas fazer as vezes da casa, da família, da classe social e por fim 

da escola, propriamente dita, oferecendo à criança oportunidades completas 

de vida, compreendendo atividades de estudos, de trabalho, de vida social e 

de recreação e jogos. Para essa escola, precisava-se, assim, de um novo 

currículo, um novo programa e um novo professor (TEIXEIRA, 1962, p. 21-

33; 1994 p. 162).  
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Segundo Dória (2013) Anísio não pensava o edifício do ponto de vista de se 

criar um monumento luxuoso para ser mostrado e não habitado, para ele a edificação 

deveria ter instalações eficazes que pudessem proporcionar o desenvolvimento 

satisfatório das atividades de ensino aprendizagem.  

Para atender ao plano desenvolvido na implantação de escolas no distrito 

federal, os projetos foram pensados para atender situações distintas, para cada caso foi 

pensado uma escola. Todas as escolas foram projetadas por uma equipe formada por 

arquitetos chefiada por Enéas Silva e, para Anísio.  

Correspondiam a programas distintos, elaborados de acordo com a 

localização e as necessidades de cada escola. Os programas buscavam dar 

conta da melhor organização do espaço, para atender às exigências das 

modernas conquistas pedagógicas e dos novos hábitos de higiene (DÓREA, 

2013,p.174). 

Neste sentido o planejamento das instalações escolares resultou em 5 tipologias 

que pudessem satisfazer os mais variados programas arquitetônicos: 

A "Escola do tipo Mínimo" era destinada a regiões com população mais 

reduzida e continha um programa arquitetônico com: 2 salas e uma sala de ateliê e 

oficina. 

A escola tipo Nuclear ou  "Escola-classe" era constituída de 12 salas de aulas, 

além de locais apropriados para administração, secretaria e biblioteca de professores. 

Eram constituídas exclusivamente de salas comuns e deveriam ser complementadas com 

as atividades sociais, oferecidas no parque escolar, em outro prédio e horário. 

Os outros três eram do tipo "Platoon" constituídos de salas de aulas comuns e 

de salas especiais. 

A escola Platoon com 12 classes era composta por 6 salas comuns, 6 salas 

espaciais para leitura e literatura, ciências sociais, desenho e artes industriais, auditório, 

música e recreação e jogos e ciências. O complemento das atividades seria na escola-

parque. 

A escola Platoon com 16 classes compunha-se de 12 salas comuns e quatro 

salas especiais para auditório, música, recreação e jogos, ciências e ciências sociais. 
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Este modelo de prédio permitia o desenvolvimento de um programa de educação 

elementar enriquecido com o ensino especial de ciências, artes e recreação. Segundo 

Anísio bastaria este programa para se tornar um instituto de educação, porém o 

complemento com a escola-parque iria beneficiar muito mais. 

A escola Platoon de 25 classes continha 12 salas comuns e 12 especiais 

distribuídas em pares para cada especialidade, amplo ginásio e todas as demais 

dependências de uma escola de grandes proporções. Era um prédio completo. 

Dórea (2013) ressalta que sobre a escola parque, como complemento dos 

demais tipos de escola, não foi encontrado registro no relatório de 1937, uma planta 

baixa, nem indicação de que foi construída. No entanto, outras tipologias foram 

implantadas. Entre 1934 e1935, o Rio de Janeiro contava com 28 novos prédios 

escolares.  

Percebe-se que a inovação não estava somente na nova proposta pedagógica, 

foi inovador o resultado arquitetônico adotado para acomodar este novo programa para 

escolas de ensino primário. Dórea (2013) complementa a fala de Anísio dizendo que as 

novas exigências pedagógicas e os novos hábitos de higiene alterariam as funções da 

escola e consequentemente a construção e as instalações. O desenho das escolas muda 

de acordo com os objetivos da escola. 

Portanto, a partir de uma nova maneira de pensar, a escola como uma nova 

organização do espaço escolar surgiria consequentemente uma nova arquitetura escolar.  

O período de 1931 a 1935 foi para Anísio Teixeira, um dos períodos mais 

férteis do ponto de vista da gestão e do desenvolvimento de suas ideias. 

Esta prolífica fase da atuação de Anísio Teixeira como pensador e gestor 

público na área educacional, correspondente à primeira metade dos anos 

1930, foram pontuados ainda pela elaboração e divulgação, em 1932, do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, do qual Anísio foi um dos 

autores, e pela criação da Universidade do Distrito Federal, consequência do 

seu empenho pessoal (ANDRADE JÚNIOR, 2011, p.4). 

 

Estas ideias iriam acompanhá-lo e continuariam a ser colocadas em prática, 

porém com tecnologias e estratégia projetuais diferentes e também inovadoras. No 
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próximo período continuaria a desenvolver projetos educacionais agora para a Bahia. 

Nesta nova fase ele terá a oportunidade de implantar o seu projeto completo para uma 

escola pública primária. 

Após 12 anos afastado da vida pública, Anísio Teixeira recebe convite do 

governador Otávio Mangabeira e assume a Secretaria de Educação e Saúde do Estado 

da Bahia (1947-1951). 

Planejou um sistema de educação para a capital, para o interior e também para 

a zona rural. As figuras 14 e 15 ilustram um modelo de Escola rural. Segundo Andrade 

Júnior (2011) é um projeto singelo, porém, com um programa eficiente. Era composto 

por 1 sala de aula com dimensões de 8,00m x 6,00m e  capacidade para 40 alunos. 

Possuía também um pátio coberto e uma residência para o professor, esta com 2 

quartos, sala cozinha e banheiro. Era um modelo utilizado pelas escolas rurais isoladas, 

porém, segundo o autor, como espaços mais dignos ao professor. As escolas eram 

localizadas em lugar de destaque, geralmente no alto de um morro ou colina que domina 

a vila e seus arredores. 

Para o interior o planejamento previa a construção de escolas primárias que 

atendessem às populações entre 400 e 10.000 pessoas. O projeto arquitetônico deveria, 

portanto, prever esta expansibilidade, ou seja, a possibilidade de ampliação sem que se 

alterasse o que já existia, neste sentido, foi utilizado um método de concepção 

arquitetônica inovador conhecido como construção extensível. "Este sistema previa que, 

através de sucessivas ampliações já previstas no projeto original, uma escola pequena 

pudesse continuar atendendo às demandas de cidades em acelerado crescimento" 

(ANDRADE JÚNIOR, 2011, p.9). 

O projeto (figura 16 e 17), portanto, partiu de um núcleo básico contendo 

apenas uma sala, este correspondia à Escola Mínima, escola do tipo 1 que fazia parte 

dos 5 tipos de escolas definidas pelo sistema escolar desenvolvido por Anísio Teixeira 

durante a primeira metade do século 30. 
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Figura14 - Planta baixa do projeto de Escola Rural, 1946 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf. Acesso em 11/01/2019. 

 

 
Figura15 - Vista de uma  Escola Rural, 1949 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf   Acesso em 11/01/2019. 

 

 

Figura 16: Planta baixa e fachadas da Escola Mínima - com uma sala 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf   Acesso em 11/01/2019. 
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Adotou-se também  para a configuração da planta um sistema modular (trata-se 

de unidade base de medida, que permite que o dimensionamento dos ambientes e dos 

elementos de construção respeitem uma proporcionalidade) este método possibilitava a 

padronização de elementos da construção como tamanho de janelas e das peças 

estruturais como pilares e vigas, favorecendo a qualidade espacial e construtiva  

contribuindo ainda para a diminuição de custos. A modulação utilizada é de 1,25m x 

1,25m, observando a figura 16 esta medida  corresponde ao tamanho de cada quadrado 

desenhado ao fundo do desenho. 

Figura 17: Maquete da Escola mínima de uma sala 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf   Acesso em 11/01/2019. 

As figuras 18 e 19 correspondem a um projeto de uma Escola Mínima 

contendo 2 salas. Esta foi derivada de uma ampliação da escola mínima de 1 sala 

(projeto anterior - figura16). É possível observar na figura 18 o núcleo inicial, 

correspondente à escola mínima de 1sala e a inclusão, ao lado esquerdo (na extremidade 

do pátio), de mais uma  a sala.  

Figura 18: Planta baixa da Escola mínima com duas salas. 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em  http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf   Acesso em 11/01/2019. 
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Figura 19: Fachada da Escola mínima com duas salas. 

 

Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf  Acesso em 11/01/2019. 

Para vilas e povoados mais adensados eram previstas as Escolas Nucleares, 

(escola tipo 2). As figuras 20 e 21 mostram o projeto de uma Escola Nuclear formada 

por três salas de aula, uma para cada um dos primeiros graus de ensino. Possui também 

uma sala de diretoria, biblioteca e residência do zelador, além de uma área coberta para 

o recreio. 

Figura 20: Planta baixa da Escola Nuclear. 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf  Acesso em 11/01/2019. 

 
Figura 21: Maquete da Escola Nuclear. 

 
Fonte: ANDRADE JÚNIOR (2011) 

Disponível em http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/146_M03_RM-

AsObrasDoPlanoDeEdificacoes-ART_nivaldo_junior.pdf   Acesso em 11/01/2019. 
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Foram desenvolvidos também projetos de grupos escolares de vários tamanhos, 

nos quais, conforme o aumento da população, eram incrementados mais ambientes até 

se chegar ao mais completo, no entanto, sempre respeitando as diretrizes para  

ampliação e de modulação. 

 Segundo Andrade Júnior (2011), o relatório que Anísio leva ao Governador 

traz também um plano para a implantação de projetos destinados à educação secundária 

e à formação de professores denominavam-se CRE - Centro Regional de Educação, 

seriam implantados, de acordo com a equipe de Anísio em 10 polos regionais 

estrategicamente localizados  atendendo às populações de municípios próximos. Era 

uma espécie de campus escolar onde abrigava um extenso programa contendo: escolas 

normais (formação de professores), escolas primárias (anexas às escolas normais), 

escolas secundárias, edifício administrativo, centro cultural com teatro, edifícios de 

serviços gerais com restaurante, internatos, praça de esportes e residência para diretor, 

para professores e funcionários. 

Na capital, o plano envolvia um sistema de escolas elementares de escolas 

secundárias de cultura  geral e técnica e da escola de formação de professores em nível 

superior.  

As escolas elementares, no entanto teriam uma configuração especial, teriam a 

função de núcleos de articulação de bairros, seriam denominados por Anísio de Centros 

Populares de Educação. Consistia em conjunto formado por 4 escolas classe e 1 escola 

parque. Cada escola parque atenderia 4 escolas classe. Previam-se também, no 

programa das escolas parques, dormitórios para 200 crianças (crianças abandonadas). 

Cada centro seria pensado para atender um total de 4000 alunos. Cada escola 

classe seria composta por 12 salas de aula, áreas cobertas, gabinetes médico e dentário, 

instalações para administração, jardins hortas e áreas livres. Atenderia 1000 alunos em 

dois turnos (500 por turno). A escola parque atenderia 2000 alunos por turno. 

Corresponderia ao total de alunos que estudariam em cada turno nas quatro escolas 

classe, estes intercalariam os horários, viriam à escola parque no período da manhã 

aqueles que estudassem no período da tarde na escola classe e vice versa. "A função da 

escola parque é importantíssima nesse sistema educacional para alcançar o objetivo da 



82 

 

obra que é alcançar a educação integral de jovens da classe popular" (EBOLI, 1969, 

p.20). 

 Dos 10 centros programados somente o CECR - Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro foi construído. Está localizado no bairro da liberdade, em Salvador, é conhecido 

popularmente como Escola Parque. 

A figura 22 ilustra o esquema básico de um Centro Popular de Educação, na 

figura está representado pelo CECR - Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Projeto 

arquitetônico elaborado pelos arquitetos Hélio Duarte e Diógenes Rebouças. Observa-se 

a Escola Parque no centro, contendo todos os seus equipamentos que complementariam 

as atividades de formação dos alunos e, nos quatro cantos esquematicamente 

representados estão as quatro Escolas Classes atendidas por ela. Estas ficariam, no 

máximo, a uma distância de 500 m da escola parque.  

Figura 22 - Esquema do CECR - Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

 
Fonte: História de Helena - editada pelo autor 

http://historiasdahelena21.blogspot.com/2012/10/educacao-integral-anisio-teixeira.html 
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O CECR é composto por várias edificações, cada uma com a sua função dentro 

do conjunto abrigando atividades que correspondem às suas funções. O projeto 

arquitetônico foi concebido de acordo com os princípios da arquitetura moderna. Anísio 

associou à sua proposta educacional uma arquitetura que estivesse sintonizada e capaz 

de entender e atender às novas exigências de um novo mundo que estava se 

desenvolvendo, utilizando novas estratégias compositivas, novos materiais, novas 

tecnologias e cuja expressividade da  linguagem arquitetônica era representativa destes 

novos tempos.  

Observa-se que a ideia que orientou o partido, tem certa analogia com um 

fragmento urbano bem típico das cidades brasileiras onde há uma grande praça central e 

em torno dela reúnem-se edificações de várias tipologias funcionais, quais são: 

comerciais, residenciais, institucionais entre outras. Esta configuração é repetida 

metaforicamente  na concepção da ideia base do projeto onde as edificações foram 

organizadas a partir de um grande pátio (praça) central. Uma menção direta da escola 

como o espaço representativo da própria cidade, e, portanto, suas ações relacionadas 

diretamente ao exercício democrático para a construção da cidadania.  

Eboli (1969, p.20) descreve os objetivos do CECR: 

 a) dar aos alunos a oportunidade de maior integração na comunidade escolar, 

ao realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou 

com a maioria deles; b) torná-los conscientes de seus direitos e deveres, 

preparando-os para atuar como simples cidadãos ou líderes, mas sempre 

como agentes do progresso social e econômico; c) desenvolver nos alunos a 

autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a cooperação, a honestidade, o 

respeito a si mesmo e aos outros. 

 A autora descreve também sobre setores que compõem a escola parque bem 

como suas respectivas atividades desenvolvidas. 

1- Setor de assistência alimentar, a Cantina é o local onde serão realizadas as 

refeições.  Eboli (1969, p. 35) inicia sua descrição por este setor, pois, segundo ela, ser 

"a assistência alimentar de uma escola brasileira ainda é um dos grandes atrativos para a 

população que chega em busca de matrícula". O CECR possui uma cantina completa e 

ela está localizada em um grande pavilhão envidraçado de 1.200m² 
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1- Setor de trabalho, o Pavilhão de Trabalho: artes aplicadas, industriais e 

plásticas (figura 23). Localizado em um grande galpão de 100m de comprimento e 40m 

de largura onde serão desenvolvidas as atividades de artes aplicadas, artes industriais e 

artes plásticas.  

As atividades desenvolvidas no setor segundo Eboli (1969, p. 39): 

Os alunos de nove a quatorze anos que escolhem as técnicas de seu interesse, 

no ato da inscrição em turmas; o desenho é atividade que todos os alunos 

realizam, pois é fundamental para as outras técnicas, desempenhando, tanto 

para as meninas como para os meninos, papel de relevante importância. 

Registra-se especialmente seu entrosamento com a técnica de tapeçaria (um 

dos pontos altos do trabalho criador desses meninos) bordados diversos, e na 

confecção de cartazes, máscaras, pinturas de trajes e cenários para o teatro, 

bem como na preparação de convites, avisos, murais, programas de 

comemorações e divulgação do movimento dos outros setores. 

As técnicas em que se ocupam os alunos são as seguintes: cartonagem, 

encadernação, ou simples recuperação de livros, artefatos de couro, de metal, 

de madeira, modelagem, cerâmica, cestaria, alfaiataria, corte e costura, 

bordados diversos, confecção de bonecas e bichos, tapeçaria e tecelagem. 

Eboli(1969, p.39) descreve a reação da jornalista Yvone Jean ao visitar o 

Centro: 

Havia crianças-alfaiates, sapateiros, marceneiros, tecelões, pintores, artesãos, 

manipulando o sisal, o couro, e tudo o mais. Oh! conhecemos muitas escolas 

que ensinam aos alunos o aproveitamento de palha e a tecelagem. O que era 

diferente era o ambiente no qual se moviam estes meninos e meninas que 

olhavam os visitantes nos olhos, sem complexos, com olhar claro e seguro e 

com alegria.  

 

 

Figura 23 - Interior do Pavilhão do Trabalho  

 
 Fonte: EBOLI (1969) 
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2 - Setor de Educação Física e Recreação (figura 24):jogos, recreação, 

ginástica etc. possui um local aberto para atividades ao ar livre, é um campo gramado, e 

localiza-se no centro da escola parque. Há também o ginásio coberto cuja área é de 2775 

m², possui quadras de basquete, voleibol; banheiros com ducha; pequena cantina para 

professores; 4 salas para guarda de material específico do setor e sala de reunião para a 

coordenação: 

A qualquer hora do dia em que se chegue aí, podemos assistir a grupos de 

crianças, com seus professores, vestidos com uniformes de ginástica, 

praticando variados tipos de exercício físico. No pavilhão, ou nas áreas ao ar 

livre, a infância fervilha em movimento: marchas, galopes, saltos, 

arremessos, jogos de bola, ginástica, calistenia, aparelho em movimento, 

basquete, futebol etc. tudo funcionando como um grande ginásio esportivo, 

semelhante aos clubes em competição internacional. É onde a alegria da 

criança se faz notar com maior intensidade (EBOLI, 1969, p.55). 

 

 

Figura 24 - Interior do setor de Educação física e recreação  

 
Fonte: EBOLI (1969) 

 

4 - Setor Artístico (figura 25a e 25b): música instrumental, canto, dança, teatro. 

As atividades de teatro constam também com a pesquisa, preparo das peças, desenho 

das vestimentas e cenários, exercícios de dicção, improvisação canto e dança. As 

atividades de música irão, através de meios pedagógicos, ensinar música para o aluno 

sem aptidão, de maneira que ele possa desenvolver o gosto pela música, prepará-lo para 

a prática vocal e instrumental, desenvolver a sensibilidade rítmica, a capacidade de 

ouvir, sentir e, se possível criar. Além de tudo isso este despertar para a música irá criar 

um público capaz de respeitar tanto a música erudita quanto a popular, favorecendo lhe 

senso crítico. 
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5- Setor de Extensão Cultural e Biblioteca: leitura, estudo, pesquisa, etc. 

(figura 25c): Eboli (1969) transcreve o depoimento da Professora bibliotecária sobre o 

dia a dia da biblioteca e relata que foi um período de transição, tanto para os alunos 

quanto para as pessoas que estavam envolvidas no setor. Segundo a bibliotecária, nos 

primeiros momentos não havia motivação para leitura, interesse para ler um livro, ou 

interesse apenas por livros de texto curto. Havia também muita depredação de livros. O 

local era aberto, não havia divisões e o falatório era grande e inevitável. Com o passar 

do tempo, houve adaptações por parte dos responsáveis pelo setor buscando uma 

sintonia com a necessidade e a realidade dos alunos de maneira que, aos poucos, foi se 

percebendo um interesse maior pela leitura, pelas pesquisas, começaram a pedir e 

receber orientações para os professores aprenderam a manter o silêncio e a disciplina, 

assim como a manusear os livros e conservar os livros, a tratar com boas maneiras os 

colegas e funcionários. Percebe-se que a atividade da biblioteca ofereceu aos alunos não 

apenas a oportunidade da leitura e de pesquisa, adquirindo novos conhecimentos, mas 

também de terem uma postura de respeito e conduta em relação às pessoas o local. Isto 

seria levado também para a sua vida dentro da sociedade. 

Figura 25- Biblioteca e Auditório 

 
Fonte: História de Helena - editada pelo autor 

http://historiasdahelena21.blogspot.com/2012/10/educacao-integral-anisio-teixeira.html 

(a)-Biblioteca vista interna; (b)-Biblioteca vista externa; (c)-Auditório. 

a b 

c 
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6- Setor Socializante abrange: O Banco Comércio e Indústria, o Grêmio, o 

Jornal, a Rádio escola, e a Loja. Segundo Eboli (1969, p.69), as atividades deste setor.  

Têm como objetivos gerais dar aos alunos a oportunidade de maior 

integração na comunidade escolar, ao realizar atividades que os levam 

à comunicação com todos os colegas ou a maioria deles; prepará-los 

para atuar na comunidade, conscientes de seus direitos e deveres, 

como agentes do progresso social e econômico; desenvolver lhes a 

autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a cooperação, a 

honestidade, o respeito a si e aos outros.  

Por fim, o sétimo e oitavo setores que compõem o CECR são: o Setor de  

Assistência médico-odontológica aos alunos. Como gabinetes médicos que funcionam 

diariamente e o setor da Direção e Administração Geral do CECR; responsáveis pelo 

Currículo, pela Supervisão e Orientação Educativa. 

O CECR - Centro Educacional Carneiro Ribeiro representa a materialização 

das ideias pedagógicas de Anísio Teixeira para as escolas primárias públicas do Brasil. 

"A escola primária terá, em seu conjunto, algo que lembra uma pequenina universidade 

infantil. Mas, de nada menos, repito, precisamos em nossa época, para ficarmos à altura 

das imposições que o progresso técnico e científico nos está a impor"(TEIXEIRA, 1959, 

p 4). E dizia que não há preço que possa pagar por isto, admite que a concretização 

deste ideal não seja barata.   

É custoso e caro porque são custosos e caros os objetivos a que visa. Não se 

pode fazer educação barata - como não se pode fazer guerra barata. Se for a 

nossa defesa que estamos construindo, o seu preço nunca será demasiado 

caro, pois não há preço para a sobrevivência (TEIXEIRA, 1959, p.2). 

Anísio Teixeira tinha um projeto para a educação brasileira, era grandioso e 

para uma causa justa e que não poderia custar barato, pois estaria proporcionando e 

assegurando o desenvolvimento de um país por conta própria, garantindo nossa 

sobrevivência, que como ele mesmo diz, "não tem preço". Não poderíamos agir como 

um débil mental que sobrevive com o auxílio externo, não é capaz de "produzir nem se 

quer nutrir-se sozinho. [...] todos sabemos que sem educação não há sobrevivência 

possível. [...] O brasileiro não acredita que a escola eduque. E não acredita, porque a 

escola, que possui hoje, efetivamente não educou"(TEIXEIRA, 1959, p.2). 

2.1.4.2 - Os Cieps de Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer 
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Darcy Ribeiro (1922-1997) teve contato com Anísio Teixeira a partir da década 

de 40, quando foi convidado por este para ajudar a organizar o setor de pesquisas 

antropológicas e sociológicas no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. A partir 

daí tiveram outras experiências como a criação da Universidade de Brasília - UnB. Em 

um depoimento que fez sobre Anísio ele disse: 

Anísio Teixeira foi e educador mais brilhante do Brasil. Foi também o 

homem mais inteligente e mais cintilante que eu conheci. Conheci muita 

gente inteligente, mas Anísio foi o mais. Conhecia educação com muita 

profundidade e foi um homem que refez o seu próprio pensamento várias 

vezes na vida (RIBEIRO, [198-?] ). 

Segundo Darcy havia diferenças básicas entre eles. Ele não acreditava que a 

educação comunitária funcionasse tão bem aqui quanto nos Estados Unidos. Dizia que, 

como educador era federalista e Anísio era municipalista. Era também um grande 

defensor da escola primária pública, dizia que as teses de Anísio de 20, 30, 50 anos 

atrás, de que a educação não é privilégio e de uma educação pela democracia, nos anos 

80, continuavam atuais.  

Darcy Ribeiro tinha uma grande inquietação, dizia não entender porque havia 

um baixo nível de qualidade na educação brasileira sendo que no Brasil havia uma 

grande rede escolar, havia muitas escolas e estas estavam repletas de alunos 

matriculados, principalmente na primeira série.  

É de se perguntar, [...] o que produz essa máquina tão prodigiosamente 

grande. O produto principal da máquina educacional brasileira são 500 mil 

analfabetos, adultos por ano, [...] Se estendermos a condição de analfabeto à 

do iletrado ou analfabeto funcional - aquele que desenha o nome e se declara 

alfabetizado, mas é incapaz de obter ou transmitir uma informação escrita - 

veremos que dobrará (RIBEIRO, 1986, p.11). 

Observando alguns dados censitários percebeu alguns problemas. O censo de 

1975 apontava que de 1000 alunos que entravam na primeira série apenas 481 (48,6%), 

consegui passar para a segunda série. Em 1976 mostra  que chegam à terceira série o 

equivalente a 464 (46,4) e, o censo de 1978 diz que, destes mil alunos que entram,  

apenas 417 (41,7%) atingem a quarta série. Concluía haver uma progressão satisfatória 

entre a segunda e quarta séries, no entanto o grande problema estava na transição da 

primeira para a segunda série, havia ali uma barreira, um verdadeiro depósito de 

crianças, condenadas à evasão. "Isso significa que as primeiras duas séries são as 
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grandes peneiras que selecionam quem vai ser educado (48,7%) e quem vai ser rejeitado 

(51,4%), quem é escolarizável e quem não é" (RIBEIRO 1986, p.12). 

Para Ribeiro (1969), muitos fatores contribuíam para este fracasso e, não 

acreditava que seria na prática pedagógica, mas na atitude de desprezo de nossas classes 

dominantes para com o povo. 

Ele acreditava que o tempo de permanência na escola era pouco. Tinha o 

seguinte raciocínio, a criança abastada ao chegar em casa tinha quem pudesse auxiliá-la 

nas tarefas. Para Ribeiro (1986, p13), "nossa escola fracassa pelo seu caráter cruelmente 

elitista". Para ele a escola considera que todos os alunos são iguais e diz ainda que 

"alguns educadores, alienados, envoltos nas névoas de sua pedagogia pervertida, estão 

dispostos a firmar que o fracasso escolar da criança pobre se deve  às deficiências que 

ela traz de casa. A escola não tem nada a ver com isso". Neste sentido, com este 

pensamento estava condenando a maioria da população brasileira à condição de não 

educável. Desta forma: 

A criança popular urbana, que vive em condições precárias, nas favelas ou 

nos bairros pobres da periferia, como em tantas outras regiões do Brasil, é 

essencialmente diferente da criança afortunada que vive nas áreas ricas. O 

pequeno favelado, comendo pouco e mal, cresce raquítico. Às vezes é até 

prejudicado por malformações, se a fome ocorre muito cedo ou se é 

demasiada. Sua fala é também peculiar e atravessada, aos ouvidos da 

professora. Toda a sua inteligência está voltada para a luta pela sobrevivência 

(RIBEIRO, 1986, p.13). 

A criança afortunada, por outro lado, tem as melhores condições físicas e 

materiais não precisa sair à rua para buscar o seu sustento, nem ficar em casa cuidando 

de irmãos. Aliás, encontra em casa tempo e apoio para o auxílio em suas tarefas 

escolares e reforço para o seu aprendizado. Portanto é injusta a concorrência dentro de 

uma sala de aula. Neste sentido ele considerava a escola primária seletiva e elitista. "Ela 

é, pois, escola para os 20% , não é uma escola para os 80% da população (RIBEIRO, 

1986), p.14). 

Para ele o fracasso brasileiro na educação estaria relacionado à nossa 

incapacidade de organizar a economia para que todos trabalhassem e todos comessem. 

Ele ironiza dizendo que não seria uma incapacidade, mas uma capacidade destorcida de 

uma classe dominante deformada que, para satisfazer seus interesses imediatistas, para 
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manter-se intocada e perpetuar-se no poder, enriquecendo-se à custa de seu povo 

condenando-o ao atraso e à penúria mesmo que levasse o país à retaguarda de outras 

nações.   

Ao lado de Leonel Brizola, eleitos, governador e ele vice-governador para o 

período de 1983 a 1987 e assumindo a pasta da Secretaria de Estado de Ciência e 

Cultura do estado do Rio de Janeiro tomou a frente de um novo projeto para a educação 

primária pública. Para isso criou uma comissão Coordenadora, a cargo do vice-

governador, armando-a de poderes para elaborar um PEE - Plano Especial de Educação 

e dotando-a de recursos que ultrapassam US$ 400 milhões para custear sua execução. 

Neste sentido: 

Esta deliberação histórica foi tomada com base na consciência de que uma 

sociedade de cultura letrada o analfabeto e o insuficiente instruído são 

marginais. E mais ainda, de que quando eles formam uma grande massa tal 

como ocorre no Brasil, é a própria nação que se vê condenada a existir à 

margem da civilização do seu tempo (RIBEIRO, 1986, p.16). 

Ao assumir o Governo, Leonel Brizola tomou várias medidas de emergência na 

área da educação dentre elas, a reconstrução da rede escolar, assegurar a merenda 

escolar distribuindo diariamente 2 milhões de refeições completas para as crianças das 

escolas públicas e ainda transporte gratuito para alunos que trajavam uniforme. 

 O PEE foi desenvolvido com a participação de todo o professorado do Rio de 

Janeiro. Foram realizadas muitas reuniões com intensos debates, de onde saíram 

decisões que resultaram em metas para o PEE. 

A primeira meta era expandir a rede pública, extinguir o terceiro turno e 

garantir pelo menos 5 horas de aula para as crianças, simultaneamente a criação de 1000 

casas da criança em locais onde a população é mais densa e mais carente para acolher 

crianças de 3 a 6 anos. 

Outra meta, era instituir progressivamente uma rede de escolas de dia 

completo, os CIEPs - Centros Integrados de Educação Pública, também seriam 

implantados em áreas de maior população e maior pobreza. Ribeiro (1986, p.17) dizia  

que estes centros projetados por Oscar Niemeyer seriam "construções de grande beleza 

que constituem orgulho dos bairros onde se edificam". 
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Cada CIEP contaria com 3 edificações, sendo uma principal que abrigaria a 

administração, as salas de aula e de estudo dirigido, cozinha, refeitório e um centro de 

assistência médica e dentária. Nesta edificação haveria ainda instalações para abrigar 24 

alunos residentes, seriam 12 meninas e 12 meninos escolhidos entre crianças 

abandonadas que estivessem sob ameaça de cair na delinquência. Em um segundo 

edifício ficaria o ginásio coberto que funciona também como auditório e abriga os 

banheiros. O terceiro edifício é destinado à biblioteca pública que serve tanto à escola 

quanto à população vizinha.  

Cada um dos CIEPs atenderia a 1000 crianças de 1ª a 4ª série ou de 5ª a 8ª série 

separadamente. O horário seria das 8 da manhã às 5 da tarde. À noite seriam abertos 

para 400 jovens de 14 a 20 anos, analfabetos ou insuficientemente instruídos. 

Outras metas seriam os Programas de Treinamento e Serviço e de Seminários 

de Ativação Pedagógica para produção de material de apoio didático para os CIEPs e à 

rede comum e, também para promover o aperfeiçoamento do magistério. Estes seriam 

realizados nos CIEPs e em Escolas de Demonstração, especialmente construídas para 

este objetivo. 

A previsão até o fim do governo seria construir 500 CIEPs e 1000 escolas 

menores de vários tipos que atenderiam em melhores condições, perto de 1 milhão de 

crianças e jovens. 

"A proposta pedagógica dos CIEPs rompe com o antigo isolamento da Escola 

Pública para fazer dela uma promotora efetiva de maior participação social das classes 

mais pobres" (RIBEIRO, 1986, p.49). Entende que a escola deve exercer a sua função 

política e social junto à comunidade deve estar integrada a ela promovendo um 

aprendizado coletivo. A comunidade participa  da escola, os pais dos alunos são 

chamados para discutir com os professores a educação de seus filhos, os professores 

saem até a comunidade para conhecer a realidade dos alunos. Trazer cultura local  e a 

experiência do aluno para a escola contribui para o desenvolvimento das atividades de 

aprendizagem, criando vínculos significativos entre os saberes. 
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No CIEP a educação não compete mais aos profissionais da área, todos são 

convocados a participar do processo educativo, para ele o fenômeno educacional 

transcende a escola e deve ganhar as ruas. 

 Quanto mais a proposta educacional for includente e reivindicar 

participações até do pessoal não especializado, mais se favorecerá a 

conscientização de todos quanto ao sentido global da educação. Todos 

colaboram para o processo educativo (RIBEIRO, 1986, p.48). 

 O CIEP deve acolher este aluno com todo o seu universo cultural, suas 

experiências serão respeitadas no processo de aprendizagem. As crianças pobres sabem 

e fazem muitas coisas que garantem a sua sobrevivência, possuem uma experiência que 

não pode ser descartada. A escola deverá servir de ponte entre os conhecimentos 

práticos, adquiridos pelos alunos e os novos conhecimentos. 

A pedagogia nos CIEPs entende que o aprendizado é coletivo, que se aprende 

com todos e não apenas com os profissionais da área; a comunidade e a rua também 

ensinam; a cultura local, as experiências e vivências dos alunos seus potenciais e suas 

limitações devem ser considerados, os professores farão a ponte entre eles e os novos 

conhecimentos. A dinâmica do recreio e das brincadeiras também faz parte do processo 

de ensino aprendizagem, "existe sempre uma hora em que cada aluno se torna dono 

absoluto de seu tempo, para fazer o que achar melhor dentro do espaço escolar" 

(RIBEIRO, 1986, p.48) 

Figura 26 - Implantação do CIE

 
Fonte: Templo Cultural Delfos 

http://www.elfikurten.com.br/2012/02/darcy-ribeiro-um-homem-de-fazimentos.html 
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2.1.4.3 - CEUs, EM SÃO PAULO: uma comunidade de aprendizagem, a 

cidadania enquanto currículo. 

Segundo Fasano (2006) historicamente o sistema educacional brasileiro assim 

como em grande parte a política educacional proposta por diferentes administrações 

construiu uma escola excludente e reprodutora da realidade sócio econômica: 

A década de 90 marcou, no Brasil, a implementação e o crescimento de 

políticas neoliberais. [...] um projeto que ultrapassa as fronteiras da educação, 

das cidades, dos países, constituindo-se como uma política globalizada. [...] 

sustenta-se na ocupação local, na invasão individual das pessoas, na 

identidade das sociedades e comunidades, descaracterizando-as, confundindo 

conceitos como individual, local, global e particular - impondo, 

hegemonicamente uma única lógica e uma única possibilidade (FASANO, 

2006, p.32).  

 Nesta década o Brasil, a América Latina e grande parte do mundo viveram os 

avanços da política neoliberal globalizante e suas respectivas consequências em países 

periféricos, como o Brasil. A proposta de um estado enxuto, de privatizações, de uma 

economia direcionada pelo capital especulativo geraram consequências em várias áreas, 

no campo social ela acentuou a desigualdade e a exclusão social,  na educação desviou-

se das propostas pedagógicas progressistas que tinham foco na formação do cidadão 

crítico e transformador, para uma educação formadora de agentes passivos e 

reprodutores  da ordem social dominante.  

As reformas educacionais implantadas, principalmente durante a década de 

90, refletiram o avanço da política neoliberal, em que conceitos de 

descentralização qualidade educacional e avaliação, historicamente 

defendidas pelos progressistas, foram rapidamente apropriadas pelas forças 

do capital hegemônico e destas ganharam novos significados (FASANO, 

2006, p. 11). 

As novas relações de trabalho e as novas tecnologias têm direcionado 

propostas educacionais voltadas para a lógica da sociedade capitalista neoliberal cujos 

fatores centram-se no individualismo e na competitividade e onde o sucesso ou o 

fracasso está atrelado ao merecimento ou não do indivíduo, dizendo de outra forma, 

pessoas mais competentes e mais eficientes alcançam o sucesso. No entanto, não se 

percebe uma política educacional de formação de habilidades e competências chegando 

a todos, pelo contrário, ela é restrita a uma minoria.  
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Outra transformação nociva provocada pela política neoliberal aconteceu nas 

cidades onde se verifica um movimento centrífugo da população de baixa renda 

deslocando-a cada vez mais para a periferia, tornando-a marginalizada do processo de 

cidadania: 

As políticas neo liberais implantadas no Brasil trouxeram como consequência 

o aumento da exclusão e da vulnerabilidade social de milhões de brasileiros. 

[...] As brandes cidades [...] viram crescer, em suas periferias, um número 

assustador de pessoas excluídas das mínimas condições de dignidade 

humana. [...] o processo de exclusão apresentou-se acompanhado de um 

aumento vertiginoso da violência urbana (FASANO, 2006, p.60). 

Fasano (2006) observou que, paralelamente às reformas educacionais 

neoliberais e às políticas para sua implantação, aconteciam de forma contra hegemônica 

políticas, movimentos e projetos democráticos como Escola Plural [Secretaria 

Municipal de Belo Horizonte - 1994], Escola Candanga [Brasilia 1997 a 2000], Escola 

Participativa [Ipatinga - MG], Escolas do MST [Movimento dos Trabalhadores sem 

Terra], Fórum Mundial de Educação e a implantação dos Centros Educacionais 

Unificados. 

A escola pública brasileira, por uma série de fatores, mas principalmente por 

não mais servir a formação das elites, é um espaço que a burguesia tem 

abandonado e que pode se transformar num aparelho "privado" popular da 

luta contra hegemônica (ROMÃO, 2000, p. 113). 

CEU - Centro de Educação Unificada é um projeto educacional desenvolvido 

pela prefeitura de São Paulo durante os anos de 2001 a 2004, no Governo de Marta 

Suplicy. 

Segundo Fasano (2006) em abril de 2001 a Portaria nº 124, de 27/04/2001 

estabelecia os critérios e estrutura de funcionamento da participação popular para a 

definição, elaboração e deliberação sobre o orçamento da cidade. 

"Entre as prioridades apontadas para a educação pelo Orçamento Participativo 

de 2001, a população escolheu, em acalorados debates o Projeto Escola Aberta" 

(FASANO, 2006, p.68). Devido à grande preocupação com a vulnerabilidade das 

crianças e jovens, defendiam uma escola com um currículo diferenciado e que fosse 

aberta durante os fins de semana. A possibilidade da abertura das escolas durante 
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feriados, recessos, férias e fins de semana seria uma forma de prevenir a violência e 

promover a articulação entre a escola e a comunidade. 

Anísio Teixeira e sua proposta de educação integral com aprendizagens que 

desenvolvessem os aspectos cognitivos, físicos, emocionais, sociais, culturais dos 

alunos, e tratando a edificação arquitetônica como um polo de desenvolvimento da área 

inspirou também a proposta para os CEUs.  

Fasano (2006, p.71) diz que os CEUs "partem da especificidade do 

reconhecimento do direito de todas as pessoas a uma educação integral e de qualidade 

social, cidadã, popular e articulada com o desenvolvimento comunitário".  A presença 

da escola no local contribui para a inclusão social, acesso à educação, e equipamentos 

culturais, esportivos recreativos. 

O projeto do CEU começou a ser estruturado a partir do primeiro ano de 

governo e se estrutura a partir das consultas populares por meio do Orçamento 

participativo. O projeto é resultado de uma luta por parte da comunidade pela inclusão 

que lhe foi negada e pelos direitos que lhe foram tirados. 

As marcas do antagonismo da cidade, que concentra nas regiões centrais e 

em bairros privilegiados economicamente equipamentos de cultura, esporte , 

lazer e educação, alijaram regiões periféricas do atendimento de políticas 

públicas em decorrência de equipamentos (FASANO, 2006, p.71). 

Neste combate à exclusão reconheceu-se a necessidade de uma paridade de 

privilégios entre os equipamentos de cultura, esporte, lazer e educação oferecidos a 

moradores de bairros centrais  e sua falta nas áreas periféricas e portanto viu-se a 

necessidade de prover as áreas de vulnerabilidade social com políticas públicas que 

propiciassem a inclusão, rompendo com o ciclo de pobreza. 

Nascia um projeto de educação popular, de educação cidadã, buscando tratar 

o povo com dignidade e respeito. O projeto dos CEUs foi concebido, desde 

sua origem, como uma proposta Inter setorial, comando a atuação de diversas 

áreas, como: meio ambiente, educação, emprego e renda, participação 

popular, desenvolvimento local, saúde cultura, esporte e lazer. Os CEUs 

inspiram-se na concepção de equipamento urbano agregador da comunidade, 

com uma visão de educação que transcende a sala de aula e o espaço escolar 

(GADOTTI, 2004, p.2). 
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O processo educacional desenvolvido nos CEUs buscava o aprendizado 

significativo e estavam integrados com a realidade da comunidade. Um projeto político 

educacional votado à formação da cidadania através do diálogo não hierarquizado e 

multicultural, “uma articulação orgânica entre o local e o global”. A vida social, suas 

relações estruturais e superestruturais realizam-se na cotidianidade, ou seja, na rua, no 

bairro, na igreja, nas praças, no trabalho, na escola (FASANO, 2006, p 13-14). 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, o CEU 

atenderia a três objetivos: O primeiro seria desenvolver a educação integral das 

crianças, dos adolescentes, dos jovens e adultos. Neste processo, como forma de 

aprendizagem, estão incluídas educação formal e não formal e atividades sócio 

culturais, esportivas, recreativas, além de outras. Haverá atividades que promovam a 

inclusão social e o aprendizado coletivo com articulação entre os diversos saberes no 

sentido do desenvolvimento pleno de todo os envolvidos.  

Como segundo objetivo, o CEU deveria ser um polo de desenvolvimento da 

comunidade, propondo uma gestão compartilhada com a comunidade local. Deveria 

articular-se com as várias secretarias. A própria comunidade seria objeto de ensino e 

aprendizagem, pois como princípio, todos os espaços são considerados espaços de 

aprendizagem. Deveriam ser identificados e reconhecidos espaços que possibilitassem a 

articulação com o aprendizado. Torna-se uma comunidade de aprendizagem onde o 

aprendizado é coletivo e se dá por meio das trocas de experiências permitindo 

reconhecer-se e criar-se  uma identidade local.  

A educação, quando considerada sob a perspectiva da aprendizagem, 

identifica e reconhece todos os espaços da comunidade. Nem toda a 

aprendizagem é resultado dos ensinos sistematizados. Nesse sentido, todos os 

espaços devem ser considerados de aprendizagem, mesmo que não tenham 

propósito formal, isso implica em promover a integração entre experiências 

culturais e de lazer da população. Uma comunidade de aprendizagem é uma 

proposta educativa da base local comunitária, territorializada e solidária, 

auxiliando na criação da identidade local (SÃO PAULO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2003, p.14). 

O terceiro objetivo é o CEU ser um polo de inovação de experiências 

educacionais. A ideia é que seja um centro radiador de experiências educativas no 

sentido de levar às outras escolas da região o conhecimento adquirido, ampliando assim 



97 

 

o seu alcance social. O dimensionamento dos CEUs também foi pensado de maneira a 

receber não só os alunos, mas a família destes alunos e a comunidade de modo geral. 

O projeto dos Centros Educacionais Unificados procura restabelecer a 

preocupação com o fortalecimento da escola pública, na medida em que, ao 

articulá-la com o desenvolvimento comunitário, centraliza a cidadania como 

foco do currículo. A preocupação com um projeto que, por meio do 

desenvolvimento da consciência coletiva sobre os direitos e os deveres 

individuais e sociais, objetiva realizar a construção de uma sociedade 

democrática (FASANO, 2006, p.77). 

A concepção arquitetônica de escola definida para os CEUs ficou a cargo de 

uma equipe reunida por Hélio Duarte, um dos autores do projeto da escola parque em  

Salvador, a qual tornou-se referência  para este projeto 

A ideia era concentrar em um local as atividades de ensino infantil desde 

creches, passando pela educação infantil e ensino fundamental, no entanto não seria 

uma escola com preocupações de servir apenas à comunidade acadêmica, mas a toda a 

comunidade do bairro onde a escola estivesse inserida.   

As condicionantes para a definição do partido arquitetônico deveriam atender à 

intenção pedagógica de prever uma relação direta entre a escola e a comunidade, criar 

uma inter-relação entre o edifício e a rua, e ainda pensar em uma solução que permitisse 

que a edificação fosse implantada em vários tipos de terreno, nos vários bairros. 

O partido arquitetônico, portanto, previu uma edificação composta por três 

conjuntos volumétricos. Um bloco linear alongado contendo 3 pavimentos, denominado 

bloco didático onde se encontrariam a creche para 300 crianças de 0 a 3 anos e onze 

meses; a EMEI - escola de Educação Infantil para 840 crianças de 4  a 6 anos e escola 

de Ensino Fundamental para 1260 alunos. Neste bloco ficariam localizadas as salas de 

aula, nos pavimentos superiores e, no pavimento térreo  os refeitórios, uma biblioteca, 

contendo acervo médio de 10mil livros, um tele centro para o programa de inclusão 

digital, um padaria-escola, áreas para exposição e conveniência. Acoplado a este bloco, 

haveria um prima de base circular (um disco), elevado do solo, que abrigaria um teatro 

de arena destinado às crianças da creche. O último bloco é o bloco cultural, trata-se de 

um paralelepípedo de 5 andares onde estão localizados o teatro, o ginásio esportivo, as 

salas de ensaios musicais e oficinas. 
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 Segundo Anelli (2004), o sistema construtivo adotado foi o pré-moldado de 

concreto, por permitir uma produção mais rápida, pois estava prevista a entrega de 21 

unidades no primeiro ano e 24 no segundo. 

Esta ideia de separar o programa em vários blocos permitiu uma flexibilidade 

de implantação da escola nos vários terrenos devido à liberdade de se fazer articulações 

entre eles criando vários tipos de organização, adaptando-os ao terreno escolhido. Entre 

as possíveis organizações, a que mais se destacou foi a de posicionar o bloco prismático 

perpendicularmente ao bloco alongado configurando um "L" resultando assim em um 

espaço aberto, sendo em parte delimitado pelos edifícios e parte aberto para o espaço 

público criando uma integração com o entorno, como se fosse uma praça ou uma 

continuidade deste espaço público, um local de transição e integração entre o edifício e 

a rua, em outras palavras entre a escola e a comunidade.   

Os CEUs precisam ser  entendidos como equipamentos que promovam a 

inclusão social. Todos os seus espaços foram pensados a partir de uma intencionalidade 

educacional. 

Os CEUs foram concebidos na dimensão de um espaço aberto justamente para 

reforçar esta ideia de integração como a comunidade extrapola o conceito de escola 

voltada apenas para os educandos, é um espaço com e para a comunidade. Os espaços 

culturais (teatro, oficinas, biblioteca, tele centro), os espaços esportivos (ginásio de 

esportes, pista de skate, balneário) e os espaços de convívio (pátios jardins, playground) 

foram pensados para atender a população da comunidade e seu entorno, das escolas 

próximas, independente de serem alunos estaduais ou municipais, conceito 

fundamentado no projeto da Escola cidadã, no conceito de Sistema Único de Ensino.  

No horário noturno seriam destinados para atividades educativas para jovens e 

adultos. 

Os CEUs, assim como os outros projetos anteriores mostraram a possibilidade 

de se integrar a proposta pedagógica à edificação arquitetônica, ou dizendo de outra 

forma o projeto arquitetônico ser concebido de acordo como as diretrizes pedagógicas e 

resultar em obras que não só possuam espaços adequados para o desenvolvimento das 
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atividades de ensino aprendizagem, mas que se tornam marcos arquitetônicos, onde são 

inseridos representando com dignidade o lugar de Ensinar como dizia Anísio Teixeira. 

Este  o grande inspirador destes dois últimos projetos com a sua ideia de Escolas Classe 

e Escola Parque de formação integral do aluno de criar um espaço de inclusão  abrindo a 

escola à comunidade onde ela esta inserida, proporcionar à população do entorno 

equipamentos de ensino, de cultura, de esportes e lazer que antes existiam somente nas 

áreas mais centrais da cidades além de se criar um polo para o desenvolvimento do 

bairro. O CIEP de Darci Ribeiro agregou em um só edifício as escolas classe e parque, o 

CEU repetiu esta postura porém inseriu neste conjunto educacional o conceito de 

Comunidade de aprendizagem de escola cidadã, onde o aprendizado acontece também 

fora da escola. Os espaços do bairro, os saberes da comunidade, são também campos 

férteis para o desenvolvimento do ensino aprendizagem são os espaços onde se vive e se 

experimenta a cidadania.  

2.1.5 - Escolas públicas no momento atual 

As escolas públicas contemporâneas, em sua maioria, ainda guardam 

lembranças de uma organização espacial de tempos remotos, KOWALTOVISKI (2011; 

p.80) nos diz que: 

A disposição espacial da maioria das escolas do Brasil ainda seguem os 

padrões tradicionais, com carteiras enfileiradas e o professor em frente ao 

quadro negro. 

Segundo Almeida; Rocha (2009) devido ao crescimento das cidades para as 

zonas periféricas e o aumento da demanda, a construção de novas escolas foi uma 

consequência, localizadas em regiões de pouco ou nenhum valor comercial. As escolas 

hoje já não se destacam mais do ponto de vista arquitetônico, não há mais o edifício 

imponente, visível e valorizado pela sociedade. As edificações escolares de hoje 

encontram-se escondidas atrás de muros, como que negando qualquer possibilidade de 

interação com o seu meio urbano.  

Atualmente, as escolas são palco de várias formas de violência: vidros 

quebrados, portas arrombadas, cadeiras danificadas, paredes pichadas, 

materiais roubados... Isso sem falar na violência que se estabelece nas 

relações interpessoais: alunos, professores, diretores, funcionários de apoio 

sofrem com o preconceito, a indiferença, a falta de respeito e de solidariedade 

e, sobretudo, de esperança (ALMEIDA; ROCHA, 2009, p. 9).  
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Lima (1989, p.38) complementa dizendo que a escola tornou-se lugar 

"desinteressante, frio padronizado, na forma e na organização das salas, fechando as 

crianças para o mundo, policiando-as, disciplinando-as".  

No campo da pedagogia, buscam-se estratégias de ensino aprendizagem que 

visam a uma formação integral do aluno, uma tentativa de desenvolver outros saberes, 

não só aqueles ligados à intelectualidade, mas também relacionados ao desenvolvimento 

físico, emocional, cultural e social dos alunos e, para isso, o papel da comunidade é 

fundamental. Neste sentido há a  necessidade da escola se abrir à comunidade, para que 

esta participe das atividades promovidas por ela, mas também é fundamental que a 

escola vá até à comunidade, conheça os seus valores, conheça a sua cultura e a traga 

para o convívio dos alunos como fontes de saber. Percebe-se, no entanto, que esta 

integração por vezes é tênue ou não acontece. 

A efetivação deste aprendizado requer um tempo maior de permanência da 

criança na escola para práticas de outras atividades e estas deverão ser articuladas com 

outros saberes contribuindo para complementar a sua formação. Percebe-se, no entanto, 

que esta inter-relação não acontece. As atividades se desenvolvem de formas distintas e 

desconexas do aprendizado.  

A seguir realiza-se um estudo sobre a pedagogia na tentativa de observar 

correntes pedagógicas que poderão servir de base conceitual para estruturar e direcionar 

as intervenções arquitetônicas a serem feitas na Escola Mariana Luiza Correia. 

2.1.6 - A arquitetura da pedagogia - estruturas pedagógicas que darão 

sustentação ao projeto de requalificação 

A concepção de um projeto de arquitetura requer também o conhecimento da 

função da edificação e das atividades que nela serão desenvolvido. No caso de uma 

escola haverá inúmeras atividades, porém as principais, as que a caracterizam e a 

identificam como uma edificação escolar são aquelas relacionadas ao ensino e 

aprendizagem. Portanto é fundamental conhecer quais são estas atividades, como elas se 

desenvolvem e quais as exigências espaciais necessárias. Para esta definição é 

fundamental conhecer a proposta pedagógica que irá direcionar as atividades de ensino 
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e aprendizagem. Este tópico se propõe a conhecer diretrizes pedagógicas que poderão 

servir de orientação para as atividades educacionais e que irão influenciar nas decisões 

arquitetônicas para a requalificação dos espaços na escola em questão, buscando de 

criar ambientes adequados ao desempenho das atividades de ensino aprendizagem e 

proporcionando interação satisfatória entre o ambiente, o indivíduo e a atividade.  

Porque é que damos a aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? — 

descobrimos a resposta: se nós dávamos as aulas e eles não aprendiam, eles 

não aprendiam porque nós dávamos a aula. É isso mesmo. Para nós foi perder 

o chão. Nós só sabíamos dar aula (PACHECO, 2015
6
). 

Esta fala do professor José Pacheco, dentre outras, o acompanha em várias das 

palestras que ministra e entrevistas que  concede. São notórios o seu pensamento e a sua 

atuação na educação. É um crítico do modelo tradicional de ensino onde a sala de aula e 

a aula continua sendo o espaço e a estratégia didática para o desenvolvimento das 

atividades de ensino e aprendizagem. 

Em outra fala ele faz um alerta sobre o modelo educacional chamando a 

atenção para a discrepância existente na relação aluno, professor e escola dizendo 

ironicamente que enquanto os alunos estão no século XXI, os professores estão no 

século XIX e a escola ainda está inspirada no modelo educacional do século XIX. 

Azevedo (2002) cria uma alegoria a respeito da evolução do modelo 

educacional.  Para ela ainda hoje a criança convive, na maioria das vezes, com conceitos 

e organizações espaciais semelhantes àquelas de mais de cem anos.  

Se transportássemos um aluno do século passado para escolas atuais, estes 

reconheceriam muito do que acontece nas salas de aula de hoje - predomínio 

de preleções, memorização de conteúdos, matérias e atividades 

descontextualizadas etc (AZEVEDO, 2002, pg.7). 

Esta defasagem é apontada por (Azevedo (2002) apud Martino, 1998; Gardner, 

1999) comparando a estagnação ou as poucas mudanças ocorridas, durante o século XX,  

na instituição escolar e na pedagogia e as descobertas e avanços que aconteceram em 

                                                           

6
 Extraído de um  Vídeo no qual José Pacheco proferiu uma palestra com o título: Aula, fato ou mito? 

Encontra-se em https://www.youtube.com/watch?v=cYrgbptYcho.  
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várias áreas do conhecimento, tais como a neurociência, a psicanálise, a semiótica entre 

outras.   

Estas inquietações levantaram algumas questões: Quais seriam os paradigmas e 

exigências dos tempos atuais para uma nova proposta pedagógica? Que princípios e 

métodos pedagógicos poderiam ser utilizados para a formação do indivíduo no 

momento em que a civilização humana se encontra?  Que tipo de ambiente e espaço 

pedagógico seria propício para o desenvolvimento do ensino aprendizagem? 

Acredita-se que o entendimento a respeito do panorama atual que a sociedade 

mundial está vivendo poderá auxiliar na busca de uma conduta pedagógica adequada 

para atender aos paradigmas educacionais contemporâneos. As respostas definirão os 

alicerces que sustentarão a condução pedagógica neste trabalho.  

Nas duas últimas décadas do século XX ocorreram grandes mudanças seja nos 

campos social, econômico e político, mas, também, nos da cultura, da ciência e da 

tecnologia. Houve avanços no campo da tecnologia, principalmente aquelas ocorridas 

nas áreas da tecnologia das comunicações determinando o surgimento da era da 

informação acarretando grandes transformações, até então, não conhecidas e 

vivenciadas pela humanidade. Azevedo (2002) diz que os avanços científicos e 

tecnológicos determinaram novas posturas e modos  de pensar, novos cotidianos e a 

modelagem de novos papeis no campo de atividades profissionais regidos pela rápida 

veiculação da informação.  

Acreditando que o desenvolvimento de um pais está condicionado à qualidade 

da sua educação, Gadotti (2000 b) , nos anos 2000  era otimista quanto as perspectivas 

que vislumbrava. A virada do século para ele significava "um tempo de expectativas, de 

perplexidade e de crises de concepção e paradigmas, um momento rico de 

possibilidades", via um novo tempo surgindo. Segundo ele as grandes transformações 

ocorridas nas últimas décadas do século XX, nas comunicações, na cultura, o fenômeno 

da globalização da economia, trazia para a época, questionamentos quanto ao futuro. 

Neste sentido ele se perguntava: qual seria o papel da educação neste novo contexto?  E 

a educação na era da informação, qual seria a sua função? 
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"Um passado sempre presente". Para entender o presente, Gadotti (2000 b, p.4) 

fez uma visita à história buscando identificar práticas e teorias pedagógicas que 

marcaram o passado, criaram raízes, fixaram-se no "ethos educacional" e que ainda 

estão presentes nos dias de hoje.  

Na Educação Nova, a partir da obra de Rousseau, houve várias conquistas no 

campo das ciências da educação e das metodologias de ensino. O aprender fazendo de 

John Dewey e as técnicas de Freinet ainda permanecem vivas e tronaram-se 

contribuições definitivas para a pedagogia. 

Segundo Gadotti (2000b) a concepção de educação como processo de 

desenvolvimento individual, adotada tanto na educação tradicional quanto na educação 

nova, mudou de enfoque, passando de individual para  social,  político e ideológico, "a 

pedagogia institucional", tornou-se no século XX "permanente e social" universalizando 

ideias como: não haver idade para educar; de que a educação se estende para a vida 

toda; e que ela não é neutra". 

Na segunda metade do século XX a Educação Internacionalizada, imaginada 

por educadores e políticos, trouxe para a história da pedagogia um sistema de ensino 

que possibilitou grande impulso na educação, proporcionando grandes planos, 

diminuição de custos e elevação  dos benefícios. Resultou em um sistema de ensino 

uniformizado gerando, nos dias de  hoje, sistemas educacionais com estruturas básicas 

muito parecidas. Com isso, no fim do século XX, o fenômeno da globalização deu um 

novo sentido para a ideia de educação igual para todos, no entanto, relacionando mais a 

um parâmetro curricular comum que a  um princípio de justiça social.  

Com o surgimento das novas tecnologias na difusão do conhecimento abriu-se 

a possibilidade de uma educação à distância, a informatização dos sistemas 

educacionais e alteração dos métodos de ensino.  

Para Singer (2015), o novo século nos traz questões inéditas que obrigam 

novas posturas e atitudes aos pensadores da educação, exige um novo modelo de 

educação. 
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Para ela a revolução nos meios de comunicação alterou a relação das pessoas 

com o conhecimento, sendo grande diferença de como se dava esta relação há 20 ou 30 

anos: 

Hoje as pessoas navegam pelo conhecimento elas não acumulam 

conhecimento, não é uma perspectiva linear como a da enciclopédia ou do 

professor que tinha um conhecimento a mais que o do aluno e ia despejando 

este conhecimento. Hoje qualquer criança navega pela internet e busca 

respostas para questões que tem (SINGER, 2015
7
). 

A tecnologia da comunicação, hoje acessível praticamente a qualquer um, fez 

com que um indivíduo pudesse editar um filme, produzir material fotográfico, escrever 

e publicar um livro, gravar e divulgar suas músicas. Fez com que as pessoas mudassem 

a forma de produzir conhecimento, não se pode esquecer este fato e utilizá-lo a favor da 

educação. 

As pessoas estão fazendo filmes, aplicativos estão fazendo vídeos, estão 

fazendo revistas, estão nas redes sociais discutindo os assuntos que lhes 

interessam. Há uma transformação radical no mundo da comunicação e das 

tecnologias da informação, não dá para a educação ficar à parte disso 

SINGER (2015). 

No campo do trabalho, ela chama a atenção para a imprevisibilidade da carreira 

nos tempos que irão exigir das pessoas a criação de novas possibilidades diante do 

trabalho, alerta também para o prolongamento do tempo de vida que fará com que as 

pessoas  tenham oportunidades de viver muitas carreiras. 

Por fim, segundo Singer (2015) os tempos atuais nos trazem a preocupação 

com a questão sócio ambiental. O mundo de hoje é diferente daquele passado onde o 

conhecimento era repassado de um para o outro e apenas se reproduzia o que se 

aprendia. Atualmente exigem-se conhecimentos novos para situações inéditas. Para ela 

vivemos hoje situações arriscadas que poderão comprometer o futuro das novas 

gerações, há problemas que exigem novas respostas, precisa-se de "gente que invente 

coisas que ainda não existem".   

                                                           

7
 Extraído de um  Vídeo no qual Singer, ex assessora do Ministério da Educação na administração de 

Renato Janine Ribeiro, em depoimento, expõe sobre as ações do Mec - Ministério da Educação e Cultura 
para a educação. Encontra-se em https://www.youtube.com/watch?v=3aOo1BLgCPc  
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A partir deste panorama Singer (2015) apresenta alguns aspectos que poderiam 

caracterizar e direcionar um novo modelo educacional. 

Uma proposta educacional para estes novos paradigmas deverá ser contrária à 

tradicional cultura do decorar conteúdos e respondê-los em um teste de avaliação, deve 

ser contrária à repassagem de conteúdos que servem apenas para produzir agentes 

passivos e reprodutores de um status quo, mas que conduzem à formação de seres 

humanos autônomos, ativos, transformadores da sociedade onde vivem.  A nova 

educação deverá, portanto, ver o aluno como protagonista, aquele que a partir de suas 

necessidades, curiosidades, interesses é capaz de construir o seu próprio conhecimento, 

buscar as respostas para os seus questionamentos e que possam também ser  autores e 

produtores de novos conhecimentos. Neste sentido o uso da tecnologia não poderá ter 

como finalidade tornar o ensino mais agradável e continuar a reproduzir conteúdos 

programados, mas utilizá-la  como ferramenta para a  produção daquilo que lhes 

interessam, que lhes dizem respeito, aquilo que  desejam, daquilo que lhes inquietam. É 

um modelo direcionado para uma perspectiva transformadora, de entender o indivíduo 

como agente ativo, capaz de conhecer e transformar o meio que está a sua volta. Para 

Singer (2015) “isto é inovação para qualificação, mas não para a transformação do 

modelo que está aí.”  

Esta proposta lembra as preocupações de Paulo Freire com relação ao processo 

de construção do conhecimento, que busca a autonomia do educando, que respeita  e 

leva em consideração o conhecimento prévio do mesmo e o vê como fundamental no 

processo de ensino aprendizagem. Entende como essencial às coisas que interessam ao 

aluno, coisas que o inquietam, aproveitando-se destas curiosidades e utilizando-as como 

combustíveis motivadores para o processo e enxergando aí a grande  possibilidade para 

um aprendizado consistente, satisfatório que lhe fará sentido e significado. Considerar o 

indivíduo e o mundo como inacabados e passíveis de transformações também fazem 

parte do pensamento deste grande mestre e comunga com a ideia deste modelo 

proposto.  

Outra ideia de Singer (2015) está relacionada ao local onde se dá o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem, entende que este não acontece apenas em 

sala de aula ou dentro da escola, há muitos estudiosos em educação que compartilham a 
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ideia de que o aprendizado pode se dar em vários locais, inclusive na escola. Neste 

sentido a rua, o bairro a cidade, enfim podem ser territórios são potenciais estimuladores 

para formação e construção do conhecimento. Esta experiência traz consigo não só um 

aprendizado cognitivo, mas a formação mais geral, um aprendizado que foge dos 

domínios da família e da escola, favorecerá uma relação entre o aluno e comunidade um 

aprendizado mutuo, construir e produzir conhecimentos a partir da comunidade. 

A pessoa para aprender, para se desenvolver ela precisa de todos os seus 

direitos fundamentais garantidos e uma única instituição  seja ela a escola ou 

a família jamais irá garantir isto. A  instituição precisa se conectar com os 

outros agentes do território, com a associação de moradores, com o posto de 

saúde, com a vara da infância com o conselho tutelar para criar, no local, um 

plano que garanta o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Esta 

proposta é chamada de territórios educativos, de constituição de territórios 

educativos é altamente inovadora e transformadora, tem um grande potencial 

de transformação da educação no país. Ela vem acontecendo, não de modo  

passivo na sociedade brasileira, mas tem experiências muito interessantes, 

muito relevantes que vale a pena conhecer e é preciso fortalecer experiências 

deste tipo SINGER(2015). 

Um terceiro aspecto tem relação direta como o território educativo e diz 

respeito ao desenvolvimento integral do indivíduo. Trata-se de uma proposta que parte 

da premissa de que a formação do indivíduo não se dê somente através do conhecimento 

cognitivo, do aprendizado dos conteúdos acadêmicos, mas pensar também no seu 

desenvolvimento ético, social, afetivo, corporal. Neste sentido o território irá colaborar 

de maneira muito positiva. Mais adiante voltaremos a falar sobre a formação integral e 

os territórios educativos.  

2.1.7 - Educação integral e os territórios educativos  

A educação concebe o ser humano como um ser que dotado de várias 

dimensões, um ser cognitivo, que possui emoções, sentimentos, é sociável, produtor de 

cultura, interagem com o meio à sua volta, modificando-o para adaptá-lo às suas 

necessidades. Paulo Freire diz que o ser humano é um ser inacabado, assim como o 

mundo também o é, estão em construção, o ser humano  ensina e aprende como o 

mundo, é um ser capaz de  transformar o mundo , mas também é transformado por ele. 

A Lei nº 9.394/96, lei que estabelece as diretrizes e bases (LDB) para a educação no 

Brasil, também  conhecida também como lei Darcy Ribeiro, em seu artigo segundo, diz 

que a educação deve garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Esta diretriz está 
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diretamente ligada à ideia da educação integral a qual ARROYO (2013) define da 

seguinte maneira: 

Educação integral é uma concepção de que o ser humano  é um sujeito total, 

integral, enquanto sujeito de conhecimento de cultura, de valores, de ética, de 

identidade, de memória, de imaginação e a educação tem que dar conta de 

todas estas dimensões na formação deste ser humano (ARROYO, 2013
8
). 

O autor entende que a ideia de educação integral não é a mesma coisa de escola 

de tempo integral, reconhece que há necessidade de um tempo maior e afirma, este 

tempo acontece em outros os lugares, não é uma exclusividade mais da escola.  

Educação integral não é o mesmo que escola de tempo integral. Partindo da 

concepção de que o ser humano, sujeito total dotado de conhecimentos e 

valores, a educação deve dar conta de todas as dimensões da formação 

humana. A ideia de educação integral coincide com a ideia que requer mais 

tempo, mas não somente na escola. Existem outros tempos para a formação 

que devem ser levados em consideração (ARROYO, 2018
9
). 

Em seu artigo primeiro a LDB reconhece que a formação social do ser humano 

acontece em vários ambientes 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem  na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (Artigo 1º. LEI Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases- LDB). 

O aprendizado não acontece somente dentro da escola, mas em vários lugares, 

a gente se educa, em casa, no trabalho, nas brincadeiras com outras crianças, nas 

atividades cotidianas, no convívio social, uma criança, um adolescente que luta pela 

sobrevivência eles também está em processo de formação. A formação humana não se 

dá só na escola, porém esta pode garantir nela tempo para tal formação, reconhecendo, 

portanto, haver outros tempos.  

A escola tem que dialogar com os outros tempos de formação humana. A 

ideia de que fora da escola não há formação é falsa. Fora da escola há 

                                                           

8
 Extraído de um vídeo onde Arroyo fala sobre o conceito de Educação Integral. Encontra-se em 

https://www.youtube.com/watch?v=SzqmiJLmbc. Acesso em 06/02/2019. 

9
 Extraído de um texto na internet onde Arroyo defende a educação integral plena e plural. Encontra-se 

em http://www.bahiaja.com.br/bahia/noticia/2018/01/20/miguel-arroyo-defende-na-univerao-educacao-

integral-plena-e-plural,107251,0.html 

http://www.bahiaja.com.br/bahia/noticia/2018/01/20/miguel-arroyo-defende-na-univerao-educacao-integral-plena-e-plural,107251,0.html
http://www.bahiaja.com.br/bahia/noticia/2018/01/20/miguel-arroyo-defende-na-univerao-educacao-integral-plena-e-plural,107251,0.html
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formação e muita formação, às vezes formações mais fortes, mais marcantes 

do que a formação do tempo da escola (ARROYO, 2013).  

Portanto a formação do indivíduo não é mais exclusividade da escola, enquanto 

instituição de ensino. Ela continua a desempenhar um papel de formação, porém, não 

fica restrita a conteúdos direcionados apenas ao desenvolvimento de conhecimentos 

específicos. Ela passa a ser uma interlocutora das experiências vividas em outros 

lugares. Ela deve explorar outros ambientes de aprendizagens. O espaço físico da escola 

extrapola os seus limites e se abre para o bairro, para a cidade.  

A escola neste sentido deverá se preparar para proporcionar aos seus alunos um 

desenvolvimento que envolva conteúdos cognitivos, mas também que desenvolva 

aprendizado para um convívio social, vivenciando práticas de cidadania, de 

solidariedade, de respeito, de colaboração entre as pessoas. 

 A escola deverá proporcionar atividades que irão dar sentido ao aprendizado 

dos alunos, trazendo elementos significativos da vida do estudante e da comunidade 

para dentro da escola a fim de serem articulados com os diversos campos do 

conhecimento e se transformando em novos conhecimentos. Segundo Arroyo (2011), o 

currículo da educação integral dialoga com a vida.  

Estes novos tempos, espaços e agentes educativos, ou seja, os saberes que os 

estudantes trarão das suas experiências e vivências com a comunidade onde vivem 

assim como os saberes desta comunidade serão elementos importantíssimos no processo 

educativo. A articulação destes saberes com diversos campos de conhecimento irão 

construir saberes significativos além de darem sentido ao aprendizado destes estudantes. 

Neste sentido são necessárias mudanças estruturais em seu currículo, novas condutas 

pedagógicas deverão ser necessárias. 

São necessárias, portanto, algumas mudanças na escola para que este processo 

possa ser desenvolvido, uma mudança estrutural em todo o processo de ensino.  Neste 

sentido o estudante passa a ser o centro deste processo, os novos agentes educativos e a 

ampliação do tempo irão requerer novas ações pedagógicas, segundo Godoy (2016) 

entre as mudanças inclui-se a diversificação do currículo devido aos novos agentes 

educativos e a ampliação e qualificação do tempo escolar. 
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2.1.8 - Escola Cidadã: uma breve introdução à ideia de escola onde a 

prática da cidadania constrói o caminho para a transformação social de uma 

comunidade.  

É o local onde se praticam direitos e deveres em busca de uma vida cidadã e 

democrática. É o local onde o aprendizado da cidadania é realizado na prática.  

A Escola Cidadã é um conceito criado por Paulo Freire que pretende ser um 

centro de direitos e um centro de deveres, onde se dará a formação para a cidadania. É a 

escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não tem um 

fim em si mesmo, ela não é uma escola em si e para si, ela é cidadã também na medida 

em que briga pela cidadania, briga pelo exercício e pela fabricação da cidadania de 

quem vem para ela, que usa o seu espaço. 

A escola cidadã fundamenta-se numa visão transformadora de mundo a partir 

dos sujeitos que a constroem. São movimento e abordagem curricular, está enraizado no 

movimento crescente educacional ao qual se associou uma forte corrente de 

pensamento.  

A Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade, coerente com o seu 

discurso formador, com o seu discurso libertador, em outras palavras, a Escola Cidadã é 

aquela que, brigando para ser ela mesma viabiliza ou luta para que os educandos e os 

educadores também sejam eles mesmos e, como ninguém pode ser só, a Escola cidadã é 

uma escola de comunidade, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção 

comum do saber e da liberdade, mas é uma escola que não pode ser jamais silenciosa 

[indisciplinada], nem jamais autoritária. É uma escola que vive a experiência tensa da 

democracia, vive a prática contraditória, permanente entre autoridade e liberdade. 

A cidadania é conquistada para ela e para quem está nela 

É uma formação Cidadã, por Paulo Freire: 

É aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres,  

a formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a Escola 

Cidadã é uma formação para a cidadania. É a escola que viabiliza a cidadania 

de quem está nela e de quem vem a ela não pode ser uma escola em si e para 

si, ela é cidadã na medida mesma também em que ela briga pela cidadania, 
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pelo exercício e pela fabricação da cidadania de quem vem para ela, de quem 

usa seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola coerente com a liberdade, 

coerente com o seu discurso formador, com o seu discurso libertador, em 

outras palavras, a Escola Cidadã é aquela que, brigando para ser ela mesma 

viabiliza ou luta para que os educandos e os educadores também sejam eles 

mesmos e, como ninguém pode ser só, a Escola cidadã é uma escola de 

comunidade, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção 

comum do saber e da liberdade, mas é uma escola que não pode ser jamais 

licenciosa [indisciplinada], nem jamais autoritária. É uma escola que vive a 

experiência tensa da democracia, que em outras palavras implica a 

experiência tensa, contraditória, permanente entre autoridade e liberdade 

(FREIRE, 1997
10

). 

2.1.9 - Escola da Ponte 

Alves (2000), em uma de suas crônicas comparou escolas e o processo de 

ensino a uma linha de montagem onde o objeto original é colocado em uma esteira que 

se movimenta e ao longo do percurso são agregados elementos a este objeto até que no 

final saia um produto, que deve ser igual a todos os outros, caso não esteja de acordo 

com os demais ele é descartado. 

A escola é a fábrica, o processo de ensino aprendizagem é a esteira onde os 

conteúdos são os elementos que os operários (professores) vão agregando ao produto 

(alunos). O critério do sistema de avaliação é a homogeneidade do produto, todos 

devem ser iguais, e o certificado de excelência ISO 12.000 é o vulgarmente conhecido 

diploma.  

Para ele o objeto original que entra na linha de montagem é a criança, 

entendida apenas como um suporte para o qual os saberes e habilidades são 

acrescentados durante o processo. Ela é transformada em um produto igual a milhares 

de outros, recebe o selo de qualidade, está formada. Formada no sentido de forma, isto é 

de acordo com a forma. É mercadoria que pode entrar no mercado de trabalho. 

Começa então a se interrogar, e seria possível retroceder um pouco, abandonar 

esta linha de montagem e voltar no tempo do mestre artesão? Aquele que não 

determinava ao aprendiz o objeto que tinha que produzir, permitia a ele fazer o objeto 

                                                           

10
 Extraído de um vídeo onde Freire expõe o conceito de Escola Cidadã. Encontra-se disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=ZC1ruqUnX7I. 



111 

 

de sua preferência, o mestre apenas andava pela oficina, dando uma sugestão aqui, outra 

ali, mostrando o que não ficava bem, o que poderia fazer para melhorar. 

Era trabalho de fazer e refazer, no entanto, os aprendizes realizavam as tarefas 

com alegria trabalhavam por prazer, pois se percebiam capazes de produzir algo que 

tivesse a sua identidade, o seu eu estampado naquele objeto e não estar reproduzindo 

algo estabelecido por outro. No fim o aprendiz sai feliz admirando o objeto que 

produziu. 

São extraordinários os esforços que estão sendo feitos para fazer com que 

nossas linhas de montagem chamadas escolas tão boas quando as japonesas. 

Mas o que eu gostaria mesmo é de acabar com elas. Sonho com uma escola 

retrógrada, artesanal (ALVES, 2000, p. 3). 

Este sonho, segundo Alves (2000, p. 3) seria impossível até que conheceu em 

Portugal a Escola da Ponte. Ficou encantado vendo "o rosto e o trabalho dos alunos: 

havia disciplina, concentração, alegria e eficiência". 

A Escola da Ponte está localizada no município de Santo Tirso, próxima à 

cidade do Porto em Portugal. É uma escola pública idealizada há 40 anos por José 

Pacheco. Na época estava insatisfeito com a sua conduta de professor que  utilizava a 

aula como estratégia didática para o ensino e percebia que seus alunos não aprendiam, 

apesar de as aulas serem bem preparadas, bem elaboradas, com farto material. Percebeu 

que aulas não contribuíam para o aprendizado dos alunos de maneira geral.  

Juntou-se a duas colegas que partilhavam da mesma inquietação e começaram 

a pesquisar e trocar informações que pudessem trazer respostas para suas dúvidas. 

Durante este processo diz ele que percebeu o valor do trabalho em equipe e da pesquisa 

partilhada. 

 Nas pesquisas descobriu-se que a aprendizagem deve ser significativa, e só é 

significativa quando se quer aprender e quando se sabe por que é que está aprendendo. 

Descobriu também que a aprendizagem é emancipatória e que deve ser partilhada no ato 

de avaliação. 

Diz ele que, quando compreenderam as origens da escola, perceberam que o 

modelo de escola que esta em vigor não ensinava nada.  
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Começou com Comenius e a didática Magna como a ideia de que é possível 

ensinar a todos como se fosse um só. Depois surge a Prússia militar do século 

XVIII que necessitava de homens uniformizados a toque de clarim, a França 

dos conventos que cria a sala de aula com a tia (o símio que não procria para 

vigiar as crias dos que morrem) e vem a Inglaterra da revolução industrial 

(PACHECO, 2014
11

). 

Começaram a perceber que fazia sentido haver uniformizações, salas de aula, 

padrões de tempo único, porém para eles isto não fazia mais sentido isto no século XXI. 

Reelaboraram suas culturas profissionais e pessoais com relação à escola e ao 

ensino e, segundo ele as novas ideias surgiram de um provérbio africano que dizia: é 

preciso uma tribo para educar uma criança, foram consideradas as contribuições de 

Paulo Freire onde diz que se aprendem uns com os outros midiatizados pelo mundo, 

outros autores brasileiros como Augustinho da Silva e Lauro de Oliveira Lima 

contribuíram também para a formação desta nova visão de ensino aprendizagem. 

Conclui, portanto, que não só eles deveriam mudar, mas o próprio conceito de 

escola deveria ser revisto. 

Escola não é o edifício, escola  são pessoas e pessoas são os seus valores, a 

sua visão de sociedade, visão do mundo, o seu conceito de pessoa humana e 

as pessoas agem em função de princípios e esses princípios conduzem a uma 

prática de projeto que denotam comportamentos que formam atitudes 

(PACHECO, 2015). 

A  Escola da  Ponte, segundo ele, se estrutura sobretudo na coerência com um 

projeto que contém valores e por uma práxis que implica o uso de dispositivos 

organizacionais que controlam toda a atividade.  

Um projeto de escola, portanto, se inicia pela definição  de valores comuns que 

são  determinados a partir da realidade e do olhar das pessoas e da comunidade  local e, 

a partir deles buscam-se dispositivos, práticas pedagógicas, metodologias que sejam 

compatíveis e coerentes com eles os quais irão orientar as atividades de ensino 

aprendizagem. Na Escola da Ponte os valores que orientam estas ações são a autonomia, 

a responsabilidade e solidariedade.   

                                                           

11
 Extraído de um vídeo onde Pacheco relata a sua experiência com a escola da ponte. Encontra-se em 

https://www.youtube.com/watch?v=YXZuIA2bHao 
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A autonomia direciona um projeto de ensino para que as crianças construam 

seus próprios conhecimentos. Para isso é necessário criar dispositivos que orientem as 

atividades pedagógicas neste sentido. A criança tem a liberdade de estudar a partir do 

que lhe desperta o interesse e, a partir daí, ela elabora um projeto de pesquisa para o 

assunto a ser conhecido, ou o problema a ser resolvido, elabora um cronograma de 

trabalho.  

Neste sentido os professores ficam à disposição para auxiliar os alunos na 

montagem da estrutura básica da pesquisa, ensinando a pesquisar, que, segundo 

Pacheco (2014), é importantíssimo, ensinar a selecionar informação, a analisar e 

criticar, saber sintetizar, avaliar, comparar a informação. Há dispositivos  também que 

têm a ver com o processo de transformação da informação recolhida em conhecimento, 

por fim tudo está estruturado para que este conhecimento passe à ação em projetos 

concretos para a transformação social e pessoal. A escola cria as bases para a 

construção, a produção de conhecimento e transformar em ações diretas para o 

benefício da comunidade.  

Portanto o valor da responsabilidade da escola está em criar condições para que 

o processo de ensino aprendizagem seja uma construção coletiva e a produção dos 

conhecimentos se reverta em benefício de todos os seus membros. A escola deve ir à 

comunidade, ensinar e aprender como ela, conhecer os seus problemas, pesquisar sobre 

eles e propor soluções. Seria a responsabilidade social da escola. 

A escola, é um ato coletivo, uma nova construção social de aprendizagem, uma 

comunidade de aprendizagem, constituída por alunos, pais, professores, funcionários e 

pela comunidade local, estruturada por valores estabelecidos coletivamente com o 

objetivo de ser um local onde direitos e deveres determinarão as práticas de convívio 

para o exercício da cidadania, rumo a um projeto de desenvolvimento e transformação 

social das pessoas e de toda a comunidade.  

Escola e família, escola e comunidade devem estar integradas devem se 

entender e se complementar, neste sentido, na época, "o que fizemos, entregamos a 

escola à comunidade, [...] uma comunidade que parte de um projeto a partir das 
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necessidades desejos e sonhos sem desfigurar o que cada um tem de ser dentro de seus 

méritos e dons" (PACHECO, 2016
12

).  

O terceiro valor é a solidariedade, o compromisso de reciprocidade de 

interdependência, de partilha, despertar para o trabalho coletivo, a cooperação.  

A Escola da Ponte se organiza, fundamentalmente, em trabalho de equipe, é 

uma escola pública autônoma, possui uma gestão horizontal, de conselho em que a 

decisão é sempre consensual, não há maiorias. Ele diz que, se um discorda do outro este 

outro deve tentar entender porque este um discorda dele e, ao tentar esta aproximação, 

ao aceitar que este um tem direito de pensar diferente se aprende. 

Pacheco (2014) diz ainda que, quem entra na Escola da Ponde não consegue 

parar de aprender. A aprendizagem está centrada na relação entre pessoas, partindo-se 

de desejos, sonhos que traduzem dificuldades, problemas, que refletem necessidades 

pessoais ou do grupo. O processo de ensino aprendizagem vai acontecendo ao longo da 

experiência cotidiana seja no campo da gestão, no campo acadêmico, ou das relações 

humanas. É um aprendizado coletivo e constante.   

 Quando da sua visita à Escola da Ponte, Rubem Alves foi recebido pelo então 

diretor José Pacheco que lhe encaminhou a uma aluna de 10 anos que faria a 

apresentação da escola. De início explicou-lhe que ali não era uma escola como as 

outras não iriam encontrar salas e aula onde cada uma houvesse um professor e que este 

professor estaria explicando a matéria segundo o previsto nos programas oficiais. Não 

haveria campainhas soando para mudanças de matéria, não haveria professores de 

disciplinas  específicas ministrando aulas, cada um em um horário (ALVES, 2000). 

 

                                                           

12
 Extraído de um  Vídeo no qual José Pacheco proferiu uma palestra com o título: Aprender em 

comunidade. https://www.youtube.com/watch?v=a5Ua7Xq9I6Y 
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Não há classes separadas, não há aulas, não há professores específicos para 

cada disciplina. Formam-se grupos com interesses comuns por um assunto, reúnem-se 

com um professor que irá criar um projeto para eles, estabelecendo um programa de 

trabalho com prazo determinado (15 dias), orientando-os o que devem pesquisar e o 

local onde pesquisar. Usam-se muito os recursos da internet. No término do prazo 

reúnem-se novamente e avalia-se o que aprendeu, se o que foi aprendido é adequado, o 

grupo se dissolve e forma-se outro grupo para estudar outro assunto. 

A partir desta pequena introdução a aluna abriu a porta e, segundo Alves 

(2000) lhe causou um espanto, pois, ele viu uma enorme sala, "enorme mesmo", não 

havia divisões, tinha muitas mesas, todas na escala, nas medidas adequadas para as 

crianças. As crianças trabalhavam em seus projetos cada uma no seu lugar, algumas se 

moviam pela sala tranquilamente, na maior ordem, ninguém corria ninguém falava em 

voz alta, seria comum em lugares como este ouvir zumbidos, porém, ali não havia. 

Observou que havia ali criança com síndrome de Down e que também estavam 

trabalhando. As professoras assentavam-se às mesas com as crianças e, quando 

necessário se moviam pela sala. Não houve um pedido de silêncio, nem atenção, 

segundo ele, não era necessário. 

Segundo a aluna "aprendemos a ler lendo frases inteiras", para Alves (2000) 

somente palavras inteiras fazem sentido, não se aprendiam os sons para depois juntar os 

sons em palavras. O que também lhe surpreendeu é que as frases que ficavam fixadas 

em uma parte desta sala eram escritas pelas próprias crianças. 

Seria a necessidade de comunicação sendo manifestada, uma das funções da 

escrita e, ali na prática e no convívio tinham a liberdade de se manifestar. É um método 

que vai além de um simples aprendizado de juntar letras para formar palavras 

A aluna dizia ainda que era importante também aprender a sequência certa das 

letras, a ordem alfabética para uma provável consulta ao dicionário. 

Uma passagem percebida por Alves (2000) foi a de uma aluna que estava 

escrevendo um texto para crianças menores e consultando o dicionário, diz ele que 

perguntou a ela se estava procurando o significado de alguma palavra, ela disse que não 
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que sabia o sentido daquela palavra, no entanto acreditava que as crianças que iriam ler 

o texto não soubessem o seu significado então ela estava anexando ao pé da página do 

texto um pequeno dicionário para que pudessem compreender. 

Demonstra nesta passagem a atitude de solidariedade, de se pensar no outro, de 

colaborar com o outro, são valores apreendidos durante as atividades, durante o 

convívio com os outros, não se aprende em cartilhas, aprende-se na prática.  

A escola da ponte é assim as crianças que sabem ensina as crianças que não 

sabem. Isto não é exceção. É rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino 

são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais 

que aprender saberes, as crianças estão a aprender valores. A ética perpassa 

silenciosamente, sem explicações, as relações naquela sala são imensas 

(ALVES, 2000, p. 5). 

Continuando o "tour educativo" observa-se que em outra parede daquela 

grande sala havia dois quadros, num deles com a seguinte frase: "Tenho necessidade de 

ajuda em...,e no outro: "Posso ajudar em...". Qualquer criança que esteja com 

dificuldade em algum assunto poder deixar registrado no quadro esta sua necessidade, 

ao mesmo tempo, aqueles que  possuem domínio em determinado assunto podem se 

oferecer para ajudar. "Assim vai se formando uma rede de ajudas" (ALVES, 2000, p.5). 

Mais adiante observa uma menina com síndrome de Down à mesa trabalhando 

junto com outras. Trabalhava de forma concentrada, era uma presença como a de 

qualquer outra criança que não sabe muita coisa, mas que pode aprender, no entanto, o 

maior aprendizado será saber que ela tem um lugar importante na vida.  

Observou também outro texto que dizia sobre os “Direitos das crianças quanto 

à leitura" que dizia: "Toda criança tem o direito de não ler o livro de que não gosta". 

Havia também texto sobre os "Direitos e deveres". 

“O aluno apontou para um canto da sala onde havia um computador, dizia ela 

que era o computador do “Eu acho bom” e do Eu acho mal”. Dizia ela que quando se 

sentem contentes com algo escrevem no "Acho bom", do contrário quando não se 

sentem bem escrevem no "Acho mal". "O normal é que os olhos vejam mais as coisas 

ruins e que a boca tenha mais prazer de falar sobre elas. Mas lá, na Escola da Ponte, as 
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crianças são convidadas a ver o bom, o bonito, o generoso, e a falar sobre eles" 

(ALVES, 2000, p. 6). 

Há um tribunal que foi estabelecido pelas próprias crianças. As regras de 

convívio também são estabelecidas por elas, nos casos de indisciplina, daquele que 

quebrar a regra, deverá se apresentar ao tribunal, sua primeira pena será pensar por três 

dias sobre os seus atos. 

Há uma assembleia que se reúne semanalmente para tratar dos assuntos da 

escola para sugerir soluções. Os alunos pediam a palavra e falavam, Alves (2000) diz 

que não percebeu em momento algum a interrupção de qualquer aluno, enquanto o 

colega estava falando. Está na lista dos "Direitos e Deveres". Aquele que deseja falar 

levantava a mão e aguardava a indicação do presidente. 

Ensinar não sabendo que está ensinando e aprender não sabendo que está 

aprendendo e assim vai acontecendo nesta escola o processo de ensino aprendizagem, 

segundo Alves (2000) a linguagem é a mediadora do processo, por mais complexa que 

ela seja, por mais difícil de ser ensinada e aprendida. No entanto para ele a 

aprendizagem da linguagem é perfeita, sendo ela,  informal e tão sem ordem certa, ela 

acontece seguindo a experiência vital da criança. Uma criança aprende a falar sem que 

seus pais tivessem tido aulas teóricas sobre a formação da linguagem, é um aprendizado 

que irá acontecer no seu tempo. Ele questiona o fato de nas escolas as crianças terem 

dificuldades de aprendizado apesar de todo aparato pedagógico. Para ele "nas escolas o 

ensinado não vai colado à vida" e, é isso explica o interesse dos alunos (ALVES, 2000, 

p.7).  

O autor acredita nas boas intenções de uma escola tradicional, seu 

questionamento está na necessidade delas estarem sendo obrigadas a cumprir um 

programa com conteúdos abstratos, que atendem a uma determinada ordem, que já vem 

pré-estabelecido. Segundo ele ignoram a experiência que a criança está vivendo. "O que 

vi na Escola da Ponte é um conhecimento crescendo a partir das experiências vividas 

pelas crianças" (ALVES, 2000, p. 8). 
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O programa existe e é uma determinação do Poder público, no entanto ele pode 

ser empregado de outras maneiras, não exatamente entrego em pacotinhos, fragmentado 

e desconectado, descontextualizado, em tempos cronometrados, em lugares pré-

estabelecidos.  

'Programa' é um cardápio de saberes organizados em sequência lógica, 

estabelecido por uma autoridade superior visível, que nunca está com as 

crianças. Os saberes do cardápio 'programa' não são 'respostas' às perguntas 

que as crianças fazem. Por isso não entendem por que têm de aprender o que 

lhes está sendo ensinado (ALVES, 2000, p.8). 

Para o autor o corpo aprende os saberes que o ajudam a resolver problemas 

com que está se defrontando. Os programas são uma violência que se faz com o jeito 

que o corpo tem de aprender (ALVES, 2000, p. 9). Recordando a introdução deste 

tópico onde ele fala sobre a escola que quereria. Complementa dizendo que queria uma 

escola em que o saber vá nascendo das perguntas que o corpo faz 

Uma escola em que o ponto de referência não seja o programa oficial a ser 

cumprido (inutilmente!), mas o corpo da criança que vive que admira, se 

encanta, se espanta, pergunta, enfia o dedo, prova com a boca, erra, se 

machuca, brinca. Uma escola iluminada pelo brilho dos inícios (ALVES, 

2000, p. 10). 

Não se quer dizer com isso que o programa oficial estabelecido será ignorado, 

apenas não virá de maneira autoritária e sem ser contextualizado, de modo a dar um 

sentido para aquilo que se vai ensinar. Ele será vivenciado pelos alunos. 

Um exemplo do que foi dito a respeito do aprendizado a partir da necessidade, 

do gosto, da vontade do aluno, da curiosidade, é aproveitá-los como motivadores e 

criando condições para um aprendizado significativo por meio da elaboração de um 

projeto que possa reunir em torno do assunto vários saberes entre eles aqueles que 

fazem parte do programa. 

A passagem que será descrita foi divulgada por José Pacheco em algumas de 

suas palestras. Pacheco (2015) disse que haviam recebido na escola um grupo de 7 

jovens marginalizados, que tinham cometido crimes. Coerente com a sua postura de 

educador que não responde ao aluno sem que este aluno lhe faça a pergunte sobre o que 

quer saber. Ele quer saber qual é o interesse do aluno. Pediu que sentassem e lhes 

perguntou o que queriam fazer. Disseram que nas outras escolas não lhes deixaram fazer 
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nada, como que ali poderiam fazer o que quisessem. Ele os respondeu - podem, diga lá 

o que querem. 

O mais jovem disse que tinha uns pássaros e que gostaria de trazê-los, parece 

ter sido uma condição para que ele ficasse. O professor Pacheco disse a ele onde 

deixaria os pássaros, respondeu que não sabia. O jovem mais velho disse que trabalhou 

na construção civil, e que uma vez havia feito um viveiro para pássaro. O professor 

perguntou-lhe se iria fazer sozinho e ele respondeu - não está aqui a galera. 

Segundo Pacheco (2015), havia um projeto e uma equipe. Começou então a 

lhes fazer perguntas sobre como deveria ser o viveiro. Como tem que ser o viveiro e 

diziam deve ter uma base de metal uma cantoneira de alumínio, lhes fez outra pergunta 

que não souberam responder então lhes disse: O que é preciso para fazer um viveiro. Foi 

junto com eles elaborando uma série de questões desde medidas, cálculo de áreas, 

custos, chegou-se até incluir o estudo sobre os pássaros. Relacionadas o viveiro que 

virou em um roteiro de estudo para pesquisa. Segundo Pacheco (2015), neste roteiro 

foram incluídos 74 conteúdos constantes no programa. 

O viveiro foi feito em 7 dias que depois foi partilhado como todos os alunos da 

escola com direito a ministrarem uma palestra dizendo como eles o realizaram.  

“Aceitamos um fato simples: um programa cumprido, dado pelo professor do 

princípio ao fim, é só cumprido formalmente, Programa cumprido não é programa 

aprendido - mesmo que os alunos tenham passado nos exames” (Alves, 2000, p. 12). 

Os espaços transmitem significados. Os espaços das escolas tradicionais 

revelam muita coisa, vê-se sua salas separadas, fechadas, hierarquizadas refletem  uma 

sociedade que se fecha, se isola, que se estrutura dentro de uma hierarquia social, uns 

acima dos outros. A separação em salas, em turmas, em séries, criam guetos, criam 

situações de superioridade, gera clima de competição. Estes espaços revelam que os 

saberes também são compartimentos, estanques que acontecem em tempos separados, 

em períodos diferentes e que não há conexão alguma entre eles.  

O espaço único da Escola da Ponte, sem separação, sem turma, sem hierarquia, 

partilhado por todos nos dá uma linda lição social a de que todos partilharam de um 
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mesmo mundo. Ensina-nos, sem percebermos o que estamos aprendendo, a relação é 

orgânica. Este espaço estimula as ações do encontro, do estar junto, onde grandes 

convivem com pequenos, todos ajudam a todos, o espaço é coerente com a ideia de se 

acreditar, de querer e de começar a construir um mundo mais fraterno, mais solidário, 

igualitário, mais ético.  

As informações sobre  a organização pedagógica da Escola da Ponte foram 

obtidas no site do EI - Centro de Referências em Educação Integral. 

O processo individual de cada aluno passa por três estágios. O estágio de 

iniciação onde os alunos terão o primeiro contato com a escola, com a dinâmica do 

lugar, conhecerão as regras do convívio coletivo e os compromissos que assumem com 

os demais e com o seu próprio processo de aprendizagem. Aqui o aluno é tutorado com 

maior frequência. 

O segundo momento é o da consolidação, diminui a necessidade de um 

acompanhamento o aluno assume maior trânsito pelos espaços e tempo da escola e 

passa a gerir de forma autônoma o currículo nacional destinado ao 1º ciclo do ensino 

básico. Autônomo, participam do gerenciamento de suas atividades e de atividades do 

coletivo e assumem o estudo do currículo do 2º ciclo. 

Não há disciplinas. O projeto pedagógico é dividido em seis dimensões que são 

apoiados por professores, pedagogos e psicólogos: linguística (Língua Portuguesa, 

Inglesa, Francesa e Alemã), lógico-matemática (Matemática), naturalista (Estudos do 

Meio, Ciências da Natureza, Ciências Naturais, Físico-Química e Geografia), identitária 

(Estudo do Meio, História e Geografia de Portugal e História), artística (Expressão 

Musical, Dramática, Plástica e Motora, Educação Física, Educação visual, Educação 

Tecnológica e T.I.C.), pessoal e social (Formação Pessoal, Ensino Pespecial e 

Psicologia).   

A ideia pedagógica da escola é "Fazer a Ponte", visa a formação de pessoas 

autônomas, responsáveis, solidárias, mais cultas e democraticamente comprometidas na 

construção de um destino coletivo e de um projeto de sociedade que potencialize a 

afirmação das mais nobres e elevadas qualidades do ser humano. 
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Neste sentido, a Escola da Ponte integra e corresponsabiliza todos os 

envolvidos da comunidade escolar na sua construção - o indivíduo se faz no coletivo e o 

coletivo se alimenta da singularidade de cada um. 

A escola se fortalece em sua pedagogia, reconhecendo cada estudante como 

único e irrepetível, igualmente integrante de uma cultura, origem e estrutura familiar 

singular.  Assim, a Escola da Ponte entende que o papel do docente, da comunidade 

escolar e dos estudantes é apoiar que cada indivíduo se descubra e se conheça, a partir 

da interação com os outros, com os diferentes. E, essa mesma descoberta é o que motiva 

o próprio desejo de aprendizagem. 

A ideia de currículo acontece de maneira individualizada, em diálogo com o que 

ele, em sua unicidade, deseja descobrir sobre o outro e sobre o mundo à sua volta. A escola 

assume o currículo objetivo, que direciona a realização do currículo e o currículo subjetivo 

que estrutura no desenvolvimento pessoal. 

Inspirados por Paulo Freire, no processo de alfabetização, as crianças são 

convidadas a aprender frases inteiras, A escola convida os alunos a lerem por desejo, pela 

vontade de decifrar o código das palavras. Convidadas por história ou perguntas 

disparadoras, as crianças desenvolvem de forma autônoma a capacidade da escrita e da 

leitura, cada qual a seu tempo, e no seu próprio ritmo de aprendizagem. 

Os locus de aprendizagem são variados, na biblioteca, espaço principal da escola, 

nos computadores e internet. Os alunos têm autonomia para o uso destes espaços, eles 

decidem onde e como devem buscar a informação que precisam. Quando a informação se 

encontra fora da escola eles são convidados a sair e investigar, em parceria com seus 

tutores, outras possibilidades na comunidade. Vão às bibliotecas públicas, às casas dos 

vizinhos, aos parques e praças da cidade, enfim em qualquer lugar onde possam encontrar o 

aprendizado que desejam. 

Na Escola da Ponte muitos professores foram alunos da escola e tornaram-se 

ávidos, apaixonados pela proposta, reestruturando-a continuamente, ao passo que os tempos 

e os estudantes se transformaram. 
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O educador José Pacheco, um dos idealizadores da proposta, entendeu que a 

comunidade estava tão apropriada do “Fazer a ponte” e tão capaz de reconstruí-lo 

diariamente, que acabou deixando a direção da unidade e rumou para o Brasil, para 

apoiar o Projeto Âncora, em Cotia (SP). Inspirada na proposta portuguesa, a escola 

atende gratuitamente alunos na mesma perspectiva de construção de autonomia, 

abolindo provas, ciclos e séries e reunindo os estudantes como educadores de seus 

pares. 

Na mesma perspectiva, desde 2004, a Escola Municipal Desembargador 

Amorim Lima   e, desde 2008, a Escola Municipal Presidente Campos Sales, 

localizadas em São Paulo, reconfiguraram seus projetos pedagógicos, substituindo a 

estrutura das salas de aula e assumindo os estudantes como protagonistas da 

aprendizagem. 

Para os dias atuais Pacheco (2015) destaca três condições para mudar a escola. 

A primeira é cuidar dos professores, o que significa elevar o estatuto social, dar-lhes um 

salário digno, oportunidades de reelaboração cultural. 

A segunda é a reconfiguração das práticas pedagógicas, dentre elas as aulas. 

Para ele "numa aula não se aprende nada apenas se acumula cognitivamente para fazer 

uma prova, e uma prova não prova nada” (PACHECO, 2015). Segundo ele não é uma 

mudança fácil, além das famílias, da sociedade, há o estado que não se interessa pela 

mudança. Diz ainda que "no século XXI ter uma escola que ainda tenha aula é um 

absurdo, é um escândalo científico, porque temos no Brasil, autores, cientistas da 

educação de grande gabarito, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, Augustinho da 

Silva, entre tantos outros" (PACHECO, 2015). 

A terceira necessidade é conceber e desenvolver uma nova Construção Social 

de Aprendizagem que ele denomina como Comunidade de Aprendizagem. Comunidade 

são pessoas que se conhecem, pessoas com necessidades específicas que partilham o 

conhecimento que produzem para melhorar as suas vidas com a escola e, a escola é o 

nó, o ponto de encontro da aprendizagem, é um projeto de desenvolvimento local. A 

escola pode ser um motor de configuração da sociedade, se os professores despertarem 

para esta necessidade. 
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O Professor José Pacheco, logo depois que deixou a Escola da Ponte veio para 

o Brasil e auxiliou na criação do Projeto Âncora. 

2.1.10 - Projeto Âncora  

O professor José Pacheco acompanhou a criação do Projeto Âncora. Pacheco 

(2014) dizia que os professores estavam muito interessados e ansiosos, estavam, nas 

palavras de José Pacheco, em pânico, pois estavam ali reunidos a apenas uma semana 

do início do projeto. Aguardavam com folhas de papel para anotação esperando por um 

curso de formação de professores, talvez por ser uma atividade mais comum, mais 

habitual. Por outro lado acreditavam possuir aprendizado e conhecimento tradicional, 

ultrapassado para desenvolverem um projeto similar ao da Escola da Ponte aqui no 

Brasil. Pacheco (2014) lhes dizia que tudo o que sabiam era importante e deveria ser 

aproveitado, nada seria dispensável. Aproveita-se a pessoa como ela é e lhe dá as 

condições para que ela se transforme. 

Pediram-lhes que escrevessem os 10 valores que comandavam a vida deles, 

segundo Pacheco (2014) diz que ficaram surpresos com a tarefa que lhes foi pedida, não 

estava entendendo muito bem a intenção que estava por trás então ele lhes disse: "escola 

são pessoas, as pessoas dos professores são os valores que comandam as suas vidas e o 

que eu sou fora da escola sou dentro da escola. Um professor não ensina aquilo que diz, 

o professor transmite aquilo que é".  

Todos fizeram, o professor Pacheco ao analisar a lista de todos observou que 

havia 5 valores que apareciam em todas as listas. A partir daí disse-lhes que o momento 

seguinte seria o de encontrar dispositivos,  práticas e metodologias que pudessem ser 

utilizadas para atender a estes 5 valores. Conclui-se, portanto, que haveria uma grande 

mudança, no entanto, em apenas uma semana não haveria tempo para esta 

transformação, para Pacheco (2014) deveriam começar com aquilo que já sabiam, com 

aquilo que lhes é seguro, não se poderia criar insegurança nas pessoas. 

No último dia da semana, na última meia hora o professor Pacheco pergunta 

aos professores qual via deveriam seguir  para implantar o Projeto Âncora, a mais soft, 

ou a mais hard. A soft seria começar com aulas normais e ir aos poucos mudando aqui 
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ou ali, "grandes metas pequeninos passos, criança não é cobaia, bem fundamentado 

cientificamente” (PACHECO, 2014). Para a surpresa de José Pacheco a equipe optou 

pela segunda opção, pois estavam confiantes que poderiam conseguir porque poderiam 

contar com  a participação dele. Segundo ele naquele momento quem ficou assustado 

foi ele, no entanto em outros depoimentos que já fez José Pacheco dizia que no Brasil a 

implantação destas novas propostas de escola acontece com muita rapidez devida o 

empenho de toda a equipe. 

Pacheco (2014) afirma que o Projeto Âncora foi composto por crianças e 

jovens "jogados" fora de outras escolas, crianças de três favelas das mais violentas da 

periferia d São Paulo, jovens que não sabem que é o pai, jovens violados, que não 

controlam o esfíncter, que viram a mãe ser assassinada, que está no tráfego como 

aviãozinho, líder de gangue, jovem com 13, 14 que não sabem ler nem escrever, jovens 

na prostituição. Imaginam-se como estes jovens expulsos de outras escolas se 

comportariam? No entanto, ele diz que "ao fim de duas semanas intensas aqueles jovens 

responderam de uma maneira  tão linda, tudo o que era pichação desapareceu, não havia 

um risco, um papel no chão, um caso de indisciplina".  

O Projeto Âncora é uma escola localizada em Cotia, São Paulo em um bairro 

de baixa renda. É uma organização não governamental que recebe verbas para o 

atendimento social e como já foi dito seu público é formado de pessoas de baixa renda e 

de vulnerabilidade social, portanto que vivem no seu entorno. 

Steurer (2018), cofundadora do Projeto Âncora, fala da concepção 

arquitetônica. Segundo ela, a intenção era que ali fosse um lugar onde se aprendesse a 

cidadania na prática e que depois replicasse à sociedade. A ideia que orientou a 

concepção do projeto da escola era a de construir uma mini cidade onde no seu centro 

estivesse um circo, como se fosse a praça, onde as pessoas pudessem se encontrar. O 

círculo é uma forma que não tem direção, não há hierarquia, portanto, não sugere locais 

privilegiados. 

Desta maneira, pode-se admitir que  o Projeto Âncora está em consonância 

com os princípios da Escola da Ponte onde o aluno deve aprender os conteúdos exigidos 

pelo programa oficial, no entanto, tudo o que irá aprender deve fazer sentido para ele. A 
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ideia também  é que o aluno vá em busca deste conhecimento, encontre a sua autonomia  

para construir, produzir e aplicar o seu conhecimento e este processo é baseado na 

resolução de problemas, pois cresce-se quando buscam-se soluções para problemas com 

que nos deparamos. Cria-se para isso um projeto de pesquisa que se atinja o objetivo. 

Todo problema vira, portanto, um material rico de aprendizagem. 

Segundo Steuer (2018) há um grupo de alunos de 14 anos que estão com um 

projeto: "que universidade que queremos". Estão percebendo que sairão do âncora e não 

querem ir para uma universidade como a de hoje. 

A escola não tem serie, aula, turma, mas corresponde ao ensino fundamental I e 

II e tem autorização para o ensino médio, no entanto o ensino médio ainda não foi 

implantado para que possam consolidar o trabalho pedagógico para atendimento a este 

público. 

Ela se organiza por núcleos de aprendizagem quais são: iniciação, 

desenvolvimento e aprofundamento. O critério de transição entre os núcleos é o nível de 

autonomia conquistada neste processo. 

2.1.11- Comunidade de Aprendizagem do Paranoá (CAP): por uma nova 

escola, uma nova arquitetura escolar. 

José Pacheco acredita em novas construções sociais de aprendizagem, onde o 

ensino aprendizagem se dá através do inter-relacionamento humano, é uma 

aprendizagem que acontece coletivamente, a ela se dá o nome de Comunidades de 

Aprendizagem. 

O conceito de Comunidades de Aprendizagem dialoga estreitamente com os 

conceitos de Bairro-escola, Território Educativo e cidade Educadora. Comunidades de 

Aprendizagem dizem respeito a projetos educativos que extrapolam os limites da escola, 

envolvendo toda a comunidade no processo de formação de seus indivíduos. 

Podemos definir Comunidades de Aprendizagem como uma proposta de 

transformação social e cultural que envolve alunos, professores, pais e demais cidadãos 



126 

 

locais na construção de um projeto educativo e cultural próprio, para educar a si, suas 

crianças, seus jovens e adultos. 

A escola deve ser um espaço para o encontro deve estar integrada ao território, 

fisicamente e pedagogicamente, a escola deve oferecer ambientes flexíveis, adaptáveis, 

permitir que sejam desenvolvidas atividades diversas, deve haver ambientes diversos, 

diferenciados, não padronizados devem ser lúdicos, alegres, integrados com o ambiente 

natural, a escola não pode ser fechada, seus ambientes não devem ser enclausurados. 

Devem estimular o convívio humano, as relações entre as pessoas, estimular 

aprendizagens cooperativas e colaborativas que potencialize a criatividade e a 

autonomia (ECOHABITARE, 2016). 

A escola deve também ensinar, pois, ao buscar soluções que usem estratégias 

de sustentabilidade a ela estará passando uma lição de como podem ser criada uma 

edificação que esteja em harmonia com o seu entorno, de como pode ser criados 

espaços que  possuam qualidade ambiental, que usem sistemas de energia mais 

eficientes e menos poluentes, que aproveitem as energias passivas que a natureza 

oferece (sol e vento - iluminação e ventilação naturais), que faça a utilização de 

sistemas de coleta e tratamento de água e esgoto, que permita operação e manutenção 

eficiente. 

é necessário inovar o design da arquitetura escolar para que a nossa memoria 

afetiva e corporal de ensino-aprendizagem seja reprogramada, que possibilite 

colocar no centro do educar as relações humanas na direção de uma nova 

forma de ser e estar no mundo e não a reprodução fabril de engrenagens do 

sistema (ECOHABITARE 2016). 

A Ecohabitare recomenda que esta nova arquitetura deverá estabelecer 

interfaces com a comunidade partilhando com ela o usufruto de suas instalações. Devem 

ser criados espaços que se distinguem daqueles existentes, sendo ele um espaço 

complementar, mas integrado ao território.  

A CAP, Comunidade de Aprendizagem do Paranoá está instalada em uma 

edificação existente que precisou ser adaptada para receber as atividades desta "escola". 

Foram utilizados princípios de sustentabilidade tanto do ponto de vista didático 

pedagógico, quanto na requalificação de seus espaços internos, possibilitando uma 

integração entre eles e o meio urbano, uma integração entre escola e comunidade do 
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bairro. O conceito de espaço de encontro foi utilizado de maneira muito interessante, 

pois a edificação proporciona não só uma integração espacial com o meio externo, com 

a comunidade, mas também proporciona uma integração visual e física entres os 

ambientes no interior da edificação. É possível praticamente de cada local que se está no 

interior da edificação ter visão dos outros ambientes, observando as atividades sendo 

desenvolvida, uma integração total, um verdadeiro "espaço de encontro escola".  

Esta proposta espacial vai de encontro com a nova proposta pedagógica a ser 

implantada, uma proposta que não possui espaços fechados, não há paredes, não há 

divisão de salas, não dá prioridade para as aulas expositivas. Há algumas salas  

fechadas, para em algum momento se ter uma aula, outras são destinadas aos 

laboratórios, outras para atendimentos individualizados que a criança precise.  

A escola foi montada junto com a comunidade. Foram realizados encontros 

com os moradores da região, houve grande participação, deram sugestões e abraçaram a 

causa. A escola se abre para a comunidade e, ao mesmo tempo, vai ao encontro dela 

com os seus educadores mapeamento e identificando lugares com potencial educativo,  

para que possam ser compartilhados saberes em busca de uma aprendizagem coletiva.  

Para o coordenador regional de ensino do Paranoá Isac Castro "esta é uma 

proposta que vem romper um ciclo de quase dois séculos de existência", dizendo que a 

escola sempre "foi parede, aluno, carteira, professor, lousa e etc." (UNBTV, 2017
13

). Esta 

nova proposta pedagógica foge totalmente do sistema antigo, onde a sala de aula ainda 

cumpre um papel central no processo de ensino aprendizagem com seu leiaute 

tradicional de carteiras enfileiradas direcionadas para um quadro à frente, um sistema de 

ensino ainda baseado na transmissão e repasse de conhecimento através do professor 

por meio de aulas expositivas. 

Pretende-se estender esta proposta para todo o Distrito Federal na busca de 

uma revolução na educação. 

                                                           

13
 Extraído de um vídeo do YouTube, Programa Zapping. disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=C55Rie2n5Gw  
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Para a professora Renata Rezende: 

A escola que a gente tem hoje não contempla nem as crianças nem os 

educadores nem a comunidade, então o que a gente está propondo pode 

parece para uns uma loucura, mas a gente que fazer uma coisa diferente 

porque o a gente tem aqui está vendo que não funciona (UNBTV, 2017).  

A CAP atende o ensino fundamental I 

Dentro desta proposta o professor passa a ser o tutor do aluno que estará sendo 

orientado e não ensinado pelo professor. Haverá um grupo de professores orientando 

um grupo de alunos e onde estes terão autonomia. 

Nesta proposta as crianças estão divididas em dois núcleos, um de iniciação e 

um de desenvolvimento. As crianças trabalham com projetos, elas utilizam mesas que 

são compartilhadas com outras crianças, estas com idades distintas.  

As escolas apresentadas são reflexos de uma ideia de escola que entende que o 

ensino é comunitário, que se aprendem uns com os outros, que o processo de ensino 

aprendizagem não esta centrado apenas no desenvolvimento intelectual dos alunos, mas 

no desenvolvimento emocional, afetivo, social, cultural. Estas escolas, dentre outras que 

já existem trouxeram a alma da Escola da Ponte onde "mais que aprender saberes as 

crianças estão a aprender. A ética perpassa silenciosamente valores e estes demais 

saberes são apreendidos e ensinados silenciosamente, sem explicações" (ALVES, 2000, 

p.5). 

Alves (2000, p.7) completa em outro momento que na Escola da Ponte: "quem 

ensina não sabe que está ensinando, quem aprende não sabe que esta aprendendo". 

Estas escolas mostraram a importância do ambiente, do espaço ser coerente 

com a proposta pedagógica, proporcionando o desenvolvimento satisfatório das 

atividades de ensino aprendizagem.  

Neste sentido a arquitetura escolar abre seus espaços, cria uma integração 

espacial  entre os ambientes internos da edificação, entre eles e os ambientes externos, o 

próprio prédio escolar se abre para a rua, se integra à comunidade. Silenciosamente ela 

também nos ensina que não se pode continuar a viver em um mundo em uma sociedade 
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segregada, separada, isolada, hierarquizada, dividida, que promove valores 

individualistas, que estimule a competitividade. 

A pedagogia traz para a escola a possibilidade de se viver em um mundo 

socialmente sustentável. A arquitetura não só reforça esta intenção como também, 

mostra  que é possível construir edificações que respeitem o meio ambiente utilizando 

com racionalidade os recursos naturais disponíveis, que sejam energeticamente 

eficientes, que evitem a poluição do meio, que sejam adequados às condições do local, 

que permita acessibilidade universal. Soluções que podem ter fins didáticos 

contribuindo para o desenvolvimento harmônico entre o meio e as ações humanas. 

Este tópico encerra as informações que irão dar a base conceitual para a 

elaboração de proposta de requalificação da Escola Mariana Moreira. A partir de agora 

serão coletados sobre a escola propriamente dita, o seu contexto urbano, para que se 

possa fazer uma análise das condições atuais da edificação e para perceber e observar a 

dinâmica urbana de seu entorno. Por fim serão expostas as declarações dos envolvidos 

na edificação para que possam conhecer suas necessidades, seus anseios e grau de 

satisfação dos mesmos em relação à edificação e ao dia a dia escolar. 

2.2 - Conhecendo o edifício da escola Mariana Luiza Moreira,  o contexto 

urbano onde está inserido e os principais usuários envolvidos 

Como foi exposto no capítulo I, a respeito da  metodologia do planejamento 

arquitetônico, na concepção de um projeto são necessárias informações  a respeito do 

tema (apresentadas nos tópico 2.1) e informações sobre o terreno e o local onde será 

implantada a edificação. Como também já foi dito, este trabalho não tem como objetivo 

elaborar projeto arquitetônico de uma nova edificação, mas, sim, requalificar os espaços 

de uma existente. Sendo assim a edificação que vai passar por uma intervenção 

arquitetônica precisa ser conhecida, é necessário coletar informações sobre ela, ela será 

parte do problema, portanto, irá determinar requisitos que influenciarão na solução da 

intervenção arquitetônica. 

As informações coletadas e que serão apresentadas neste tópico permitirão 

conhecer o estado atual da edificação que abriga a Escola Mariana Luiza Moreira, 
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servirá como um inventário ambiental que possibilitará observar e analisar a sua 

organização espacial, suas condições físico-construtivas, o desempenho ambiental e 

comportamental que seus espaços oferecem e também conhecer os anseios, as 

necessidades e o grau de satisfação dos usuários em suas interações com o espaço e a 

escola.  

Além do conhecimento da edificação existente é necessário também observar o 

contexto urbano onde ela está inserida, pois, toda edificação seja ela existente ou a 

construir está inserida em um contexto urbano. 

A relação com o lugar é fundamental para a arquitetura; nenhum projeto de 

qualidade pode ser indiferente ao seu entorno. Projetar é estabelecer relações 

entre partes de um todo; isso vale tanto para as relações internas a um projeto 

quanto para as que cada edifício estabelece com seu entorno, do qual é uma 

parte (MAHFUZ, 2003, p.68). 

 Nenhuma obra de arquitetura pode ser concebida sem considerar o local onde 

está nenhuma obra é pensada isoladamente, ela dever ser proposta em harmonia com o 

local, pois este irá exercer influência na sua concepção assim como a recíproca é 

verdadeira, ou seja, uma edificação também cria influência no local onde será 

implantada. A forma do terreno, suas dimensões e sua área, seu relevo, suas vias de 

acesso, sua orientação quanto ao sol e aos ventos são características do terreno que 

exercem influências nas decisões. 

 As influências nas decisões arquitetônicas são também determinadas pelo seu 

entorno seja ele imediato ou mais amplo, portanto é importante conhecer o  contexto 

urbano onde está inserido, conhecer as dinâmicas urbanas do entorno, as atividades que 

são desenvolvidas, os tipo de uso e ocupação do solo urbano da área, os espaços vazios, 

os espaços públicos, as praças, as áreas de preservação ambiental, a tipologia das 

edificações existentes, seu gabarito (altura da edificação), o histórico da região, as vias 

que lhes dão acesso, a posição geográfica do bairro em relação à cidade entre outros. O 

entorno pode influenciar de várias maneiras, sugerindo uma tipologia arquitetônica 

padrão, manter um gabarito existente, agregar uma praça em seu programa arquitetônico 

(lista dos ambientes), utilizar elementos arquitetônicos comuns às edificações do 

entorno, criar áreas de transição entre a edificação e a rua, criar vistas da edificação para 

contemplar vistas do entorno, entre outros. 
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O contrário também é verdadeiro, ou seja, uma edificação implantada em uma 

área urbana pode exercer influências e estas, podem ser positivas como negativas. O 

minhocão em São Paulo trata-se de uma via urbana aérea que, ao ser inserido no local 

criou uma dinâmica urbana não satisfatória influenciando na baixa qualidade do espaço 

urbano e interferindo negativamente na valorização dos imóveis residenciais existentes 

na área. Há também edificações que, ao contrário, produzem melhoria na qualidade 

urbana do local, a exemplo das intervenções urbanas em áreas degradadas das cidades, 

revitalizando-as. A influência exercida pela implantação de uma edificação em um 

bairro pode interferir na vocação do mesmo, na mudança das atividades, na mudança da 

dinâmica urbana.   

Outro aspecto muito importante que se deve ter conhecimento é a opinião dos 

usuários da edificação, conhecer as suas necessidades, seus anseios e suas experiências 

ambientais, pois são eles que irão usufruir dos espaços que serão projetados e é 

fundamental a participação destes pois são eles que irão passar boa parte de seu tempo 

nestas edificações.  

O povo quer ter voz no projeto e no emprego de seus edifícios ruas, parques e 

cidades. Quer ser mais do que simples espectador e consumidor, num mundo 

projetado e dirigido por remotos profissionais. Não quer ser apenas o 

passageiro de uma espaçonave: quer ajudar no projeto, personalizar cabinas e 

passagens e ter vez nos controles (SOMMER, 1972, p.5).  

Portanto neste tópico serão apresentados os dados relativos à área urbana, ao 

bairro onde está localizada a escola, descrevendo  sua configuração,  sua posição dentro 

da cidade de Cuiabá; suas características urbanísticas tais como sistema viário; sua 

dinâmica urbana  mostrando as atividades nele desenvolvidas e a influência que exerce 

nos bairros em suas adjacências, enfim, será ilustrado o contexto urbano, onde está 

inserida a escola. Serão descritas também as características do edifício escolar, sua 

organização espacial, sua relação com o terreno, suas qualidades arquitetônicas, sua 

relação com o seu entorno imediato, suas características físicas, construtivas e 

ambientais no momento atual. Por fim serão expostas as opiniões dos principais 

usuários do edifício escolar que irão expressar o grau de satisfação deles em relação ao 

prédio escolar, aos ambientes, à escola, enfim manifestar seus anseios e necessidades 

com relação à escola (ao ambiente escolar) e às instalações prediais, apontando 

pareceres favoráveis e contrários e apresentando sugestões.   
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2.2.1 - O contexto urbano  

O bairro Tijucal está localizado na Zona Sul da cidade de Cuiabá (Figura 27).  

Nasceu de um conjunto habitacional, segundo a Gazeta digital (2006) foi 

oficialmente inaugurado em abril de 1983, não há um dia específico. Costuma-se 

comemorar o aniversário do bairro no primeiro domingo do mês de abril. 

O censo de 2010 indica uma população de 15.334 habitantes.  

Figura 27 - Mapa da área urbana de Cuiabá indicando a localização do BAIRRO TIJUCAL 

       
  Fonte:  http://sigcuiaba.cuiaba.mt.gov.br/bairro - Imagem capturada no dia 02/07/2018 

É um bairro predominantemente residencial e conta com uma boa 

infraestrutura urbana. Há também atividades comerciais, institucionais e de prestação de 

serviços, que atendem  tanto às necessidades locais quanto às das áreas do seu entorno 

tornando-o um importante  polo urbano agregando a ele um conjunto de bairros quais 

são: São Francisco, Lagoa Azul, Altos do Coxipó, Jardim dos Ipês e Jardim Passaredo 

formando assim o grande Tijucal atingindo uma população  de 30 mil habitantes. 

(Figura 28). 

É delimitado ao norte pela avenida Dr. Meireles, e fazendo vizinhança com os 

Bairros Altos do Coxipó e Jardim dos Ipês, o córrego Imbauva faz o limite ao leste e 

tem como vizinho o Bairro Lagoa Azul, ao sul é limitado pela Rua das Hortênsias, por 

um pequeno trecho da Av. Radialista Edson Luiz da Silva (a  principal avenida do 
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bairro, mais conhecida como Espigão), pela  Rua 17 e Rua 406, e tem como vizinhança  

os Bairros São Francisco e Jardim passaredo. 

Figura 28 - Mapa de abairramento da região sul da área urbana  de Cuiabá       

Fonte 

http://sigcuiaba.cuiaba.mt.gov.br/bairro  Imagem capturada no dia 02/07/2018 

O bairro é composto pelos seguintes setores: setor I, setor II, setor III e setor 

IV, sendo o II, o maior deles, ocupando a metade da área e está situado junto a avenida 

Dr. Meireles e a Avenida Radialista Edson Luiz da Silva (Espigão). Três importantes 

vias estruturais da cidade de Cuiabá permitem o acesso ao Tijucal, ao norte a Avenida 

das Torres, a sudoeste as Avenidas Fernando Correa da Costa e Arquimedes Pereira 

Lima. (Figuras 29 e 30)  

Figuras 29 - Mapa do conjunto habitacional (20/10/81)                   

 

Ilustrando as unidades habitacionais e as vias públicas gerais e aquelas que receberam pavimentação, em 

destaque, editado pelo autor. a Av. Edson Luiz da Silva (ESPIGÃO) e  e o terreno da Escola Mariana 
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Luiza Moreira. Fonte: http://sigcuiaba.cuiaba.mt.gov.br/arquivos/loteamentos/Tijucal%20-

%20Loteamento.pdf  - Editado pelo autor. 

Figura 30 - Mapa do Bairro Tijucal com indicação da localização da Escola Mariana Luiza 

Moreira e as vias de acesso

 
. Fonte- Google Earth, editado pelo autor, 2018 

O bairro possui sete escolas ao todo, quatro são públicas e três particulares, as 

públicas estão localizadas uma em cada setor são elas: no Setor I, Escola Estadual 

Manoel Cavalcanti Proença, no Setor II, Escola Estadual Dr. Estevão Alves Corrêa, no 

Setor III, Escola Estadual Agenor Ferreira Leão e no Setor IV a Escola Estadual 

Mariana Luiza Moreira. As escolas particulares Centro de Ensino Maranata e Centro 

Educacional Alegria Do Saber encontram-se no Setor II e Escola Futura situa-se na Av. 

Edson Luiz da Silva (Espigão), no limite entre o bairro Tijucal e o bairro São Francisco 

pertencendo, porém a esse último. (Figura 31). 

A escola Mariana Luiza Moreira faz parte do setor IV, no entanto sua posição 

geográfica fica entre este e o setor no nos III, é facilmente acessada pela Avenida Edson 

Luiz da Silva (Espigão). Encontram-se em seu entorno imediato residências, uma igreja, 

Instituições públicas, e uma área verde. 



135 

 

Figura 31 - Mapa do Bairro Tijucal com indicação da localização das  Escolas públicas e 

particulares existentes

 

Fonte- Google Earth, editado pelo autor, 2018 

O mapa de uso e ocupação do solo (figura 32) confirma o predomínio de lotes 

ocupados por  residências, o comércio, em maior densidade está instalado ao longo da 

avenida Espigão, como é de se esperar. Percebe-se que o local onde está implantada está 

inserido no centro de um eixo imaginário onde é possível notar duas situações bastante 

diferentes em termos de infraestrutura, e de qualidade urbana. A região frontal ao lote 

da escola é provida de asfalto e um padrão mais alto das edificações, enquanto aos 

fundos da escola observa-se que as vias não possuem pavimentação e a qualidade das 

moradias são inferiores, segundo o diretor da escola é uma área de invasão. No mapa da 

figura 29 que ilustra a  implantação original do conjunto habitacional não se vê 

loteamento da área, há ali um vazio. Esta área é justamente a que fica entre os setores III 

e IV, onde está implantada a escola. Haverá necessidade de uma investigação maior, no 

entanto nota-se que é uma ocupação ocorrida após a realização do conjunto 

habitacional. Esta hipótese é reforçada devido à existência do Córrego Imbiuva (córrego 

que faz limite do bairro ilustrado na figura 30) configurando assim uma Área de 

Preservação Permanente (APP), ou seja, uma área não edificante, portanto, as 

edificações que estão implantadas neste local estão em situação irregular. 
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Figura 32 - Mapa de uso do solo 

 
Fonte: editado pelo autor 

                       

2.2.2 - A edificação 

Localiza-se na Avenida Primavera, adjacente à avenida principal. Está 

implantada em um terreno cuja área é de 5780,73m². Tem a frente do lote para a 

Avenida Primavera, onde se dá o acesso e mede 110,40m, sua lateral direita mede 

52,36m, aos fundos mede 110,40m e na lateral direita mede 52,36m.  

A figura 33 ilustra uma vista aérea onde é possível observar o entorno da 

escola. No lado direito está implantada uma igreja, na lateral direita algumas residências 

e ao  fundo uma grande área verde. 
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Figura 33 - Vista aérea da escola 

 
Fonte: Autor 

1-Quadra poliesportiva; 2-Pavilhão; 3-Biblioteca; 4-Pátio externo.  

Observa-se também que a escola é composta por três edificações. O programa 

arquitetônico da escola é composto pelo Setor Pedagógico que agrupa doze salas de 

aula; uma sala de informática; uma biblioteca e um laboratório. O Setor Administrativo 

contém uma Secretaria e uma sala de arquivo anexa à mesma; uma sala para a 

Coordenação Pedagógica, uma Sala para o diretor que compartilha uma área com 

armários onde são guardados os materiais didáticos e de expediente administrativo. A 

Sala dos professores também faz parte do setor, possui como anexos dois sanitários um 

masculino e um feminino. Um Depósito geral e um depósito de instrumentos musicais 

completa o setor administrativo. A cozinha, a área de serviço e os sanitários públicos 

(feminino e masculino) fazem parte do Setor de Serviço e a área de Vivência é 

composta pela lanchonete, pelo pátio coberto e pátio descoberto. O programa 

arquitetônico é completado pelo setor Esportivo que desenvolve suas atividades na 

Quadra poliesportiva. 

A figura 34 ilustra a distribuição e organização de todos os ambientes no 

interior das três edificações. A maior possui uma configuração linear com os ambientes 

organizados lado a lado a partir de um corredor central formando um grande pavilhão. 

No centro deste localiza-se o pátio coberto dividindo a edificação em  duas alas, este 

pátio além de cumprir suas funções de recreação vivência e refeitório é também o 

espaço que faz a articulação com os demais. É por ele que se dá o acesso externo, o 

acesso aos ambientes internos e ao pátio externo. 
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 Figura 34 - Planta baixa e  implantação

 

 

Fonte: Autor 
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 A ala direita acomoda nove salas de aula, todas acessadas por um corredor 

interno. A cozinha e a lanchonete também estão posicionadas nesta ala, porém, o acesso 

a elas se dá pelo pátio. Percebe-se nesse pátio um pequeno depósito onde se guardam os 

instrumentos musicais da fanfarra. Tem-se a impressão que este ambiente foi inserido 

posteriormente.  

A ala esquerda abriga os sanitários, os ambientes da área administrativa, a sala 

de informática e mais duas outras salas de aula. Percebem-se ambientes de setores 

distintos criando um cruzamento de fluxos não desejável. Em entrevista como o Diretor 

ele manifestou a sua vontade de separar a área administrativa. 

Na segunda edificação, de menor dimensão e posicionada paralelamente à 

edificação maior  abriga a biblioteca e um laboratório. Segundo uma aluna entrevistada, 

a biblioteca é pouco utilizada, os alunos gostam de ir lá para namoricos. O Diretor 

comentou a possibilidade de o ambiente da biblioteca se abrir para um jardim, criar um 

espaço externo agradável que pudesse se integrar a ela.   

Por fim a terceira edificação é a quadra coberta poliesportiva destinada às 

atividades de educação física, festas, ensaios de fanfarra. Este ambiente está localizado 

no extremo direito do terreno, dá a impressão de estar implantado em um terreno 

independente, ficando separada e isolada dos demais ambientes da escola por um muro 

onde há um pequeno portão que lhe permite o acesso interno quase imperceptível. Há 

um acesso independente à quadra que pode ser feito pela área externa (pela rua). Estas 

situações reforçam ainda mais a ideia de separação e independência.   

A figura 35 mostra uma planta esquemática de como os setores estão 

distribuídos nas edificações. 

As edificações que abrigam as salas são construídas com sistema construtivo  

de alvenaria  convencional sua cobertura é de telha cerâmica com estrutura de madeira, 

o teto também é de madeira. 

A quadra possui um sistema construtivo composto de uma estrutura metálica 

em arco que tem a função de cobertura e de fechamento lateral estes feitos como telhas 
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metálicas coloridas. Esta estrutura é ancorada em pilares de concreto. O fechamento 

frontal e dos fundos são de alvenaria comum e estruturadas com pilares de concreto. 

Figura 35 - Diagrama de Setorização e Circulação 

 

 
Fonte: Autor - 
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 O partido arquitetônico é decorrente de um princípio de organização linear, 

tipologia tradicional e padrão utilizado em muitas escolas públicas, trata-se de grandes 

pavilhões lineares com os ambientes organizados a partir de um corredor central, 

estratégia que beneficia a observação e o controle das ações. Segundo Mayumi ao 

comentar sobre as escolas paulistanas situadas em bairros populares nos anos de 50 a60 

diz ser este um "esquema que dava às escolas um ar de caserna, ou de presídios onde as 

crianças caminhavam em filas, sobre as vistas dos professores ou do bedel" (MAYUMI, 

1989, p. 58)  

Todo o conjunto em toda a sua extensão é fechado e delimitado por um muro. 

Há apenas dois acessos: uns para a quadra e outro para o pátio coberto. Ambos se dão 

por portões metálicos e sem permeabilidade visual, sem aberturas para o interior. Este 

extenso muro é percebido ao entrar na via que dá acesso à escola a fachada é vista 

parcialmente, apenas o seu telhado pode ser percebido e a partir de certa distância. Este 

tipo de solução é muito comum nas edificações escolares.  

Todas as salas de aulas possuem as mesmas dimensões (6,00m x 7,75m), os 

mesmos equipamentos (ventiladores de teto e ar condicionado tipo Split), os mesmos 

mobiliários (carteiras, um armário de aço, uma mesa fixa de concreto e alvenaria, um 

quadro), e o mesmo princípio de configuração de leiaute, ou seja, carteiras uma atrás da 

outra, em filas e de frente para o quadro e a mesa do professor, um leiaute que se 

mantém vivo ainda. Todas as janelas de todas as salas estão orientadas à esquerda das 

carteiras e a porta de acesso à sala está posicionada junto ao quadro. 

Conforme se pode observar na figura 36, os tetos são de madeira e foram 

pintados de branco. Todas as paredes de todas as salas possuem um barrado de 1 metro 

de altura pintado de um tom escuro de azul e o restante de branco. Todos os vidros de 

todas as janelas, de todas as salas foram pintados como um tom escuro de azul.  

As janelas pintadas evitam a integração como o exterior. Esta solução criou um 

ambiente extremamente fechado enclausurado, o tom escuro da cor dá ainda a sensação 

de um ambiente menor. 
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Figura 36- Interior de uma sala de aula 

 
 

 
Fonte: Autor 

2.2.3 - Anseios, necessidades e grau de satisfação dos usuários.  

Este tópico tem como objetivo apresentar a voz da comunidade escolar 

trazendo suas reivindicações para o espaço onde passam boa parte do seu dia. Durante 

as visitas realizadas na Escola Mariana Luiza Moreira, foram feitas observações 

procurando analisar o dia a dia da escola, as atividades que eram  desenvolvidas, as 

interações existentes entre os alunos, entre os alunos e o espaço e entre alunos e 

funcionários administrativos, na busca de um entendimento como o espaço era 

vivenciado. 
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Com a comunidade, de maneira geral, houve diálogos direcionados. Foram 

entrevistados uma aluna da 8º série, uma funcionária da cozinha, o diretor, um agente de 

pátio, uma secretária e uma técnica administrativa. A pergunta feita a eles pedia para 

descreverem o dia a dia deles na escola, que identificassem pontos positivos e 

negativos, seja da estrutura predial seja das questões burocráticas, pedagógicas e 

sugestões para melhorias e mudanças. 

Foi elaborado também um questionário direcionado apenas aos alunos 

contendo perguntas mais abrangentes e mais específicas. Ele se compõe de duas partes, 

na primeira procurou-se saber, de uma forma geral, o que gostavam e o que não 

gostavam na escola. Os lugares que mais gostavam e por que gostavam deles e os 

lugares que menos gostavam e por que não gostavam deles. A segunda parte, mais 

específica, foi direcionada aos ambientes da escola, também procurando saber sobre os 

pontos positivos e negativos de cada um, sobre as atividades que desenvolviam neles e 

as possíveis sugestões que poderiam dar contribuindo para melhorar.  Foram aplicados 

25 questionários a 25 alunos. O critério de escolha foi espontâneo, a quem demonstrasse 

interesse para responder. 

Participaram 12 alunos do turno da manhã, sendo: 1 da 5ª série; 2 da 6ª série; e 

9 da 7ª série. No turno da tarde foi 13 o número de participantes: 8 da 8ª série e 5 da 9ª. 

As primeiras perguntas perdiam aos alunos que respondessem o que mais 

gostavam da escola; o que não gostavam da escola, qual o lugar que mais gostam e qual 

o lugar que menos gostam. 

Os resultados são apresentados a seguir, iniciando pelas respostas dos alunos 

aos questionamentos apresentados e na sequência pelas entrevistas. 

Com relação à primeira parte do instrumento foi indagado: O que você mais 

gosta na sua escola?  

Percebeu-se que os professores tiveram uma boa avaliação, houve uma citação 

positiva sobre o ensino, e sobre a educação. Demonstraram interesse pelas disciplinas de 

arte, música e informática. Houve duas citações que fizeram menção à alegria às 

pessoas e aos alunos. 
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As festas tiveram uma citação. A alimentação foi bastante mencionada, 

observada pelas palavras: comida, lanche, cantina, cozinheiro e lasanha. A quadra  

também foi lembrada como um lugar em que gostam.   

A segunda pergunta  sobre: O que você não gosta na sua escola? 

A grande maioria citou o banheiro, mais adiante será mostrado com mais 

detalhe o parecer dos alunos quanto a este ambiente. A estrutura, enquanto espaço 

físico, equipamentos e manutenção, também foi  lembrada negativamente, exemplificam 

com a insatisfação em relação à pintura, às portas quebradas, enferrujadas, com a falta 

de materiais e equipamentos, alguns pediam para mudar tudo, outros manifestaram 

descontentamento com as pessoas, houve pedido para a mudança de coordenador, 

citação quanto à desorganização e reclamação quanto ao não uso da sala de informática.  

A terceira indagação foi: Qual o lugar que você mais gosta na sua escola? Por 

quê? 

Quanto a esta questão observa-se que a quadra foi bastante mencionada, seja 

para jogar bola, basquete, voleibol, enfim, para a prática de esportes e também para a  

recreação, diversão com os amigos ou simplesmente, como mencionou uma aluna, "para 

ver os boys". Acham o espaço amplo. 

A biblioteca foi caracterizada como um lugar agradável, silencioso, que 

permitia a reflexão, a pesquisa, a leitura e o estudo. A sala de informática também foi 

citada com elogios ao professor e referindo-se a ela como um espaço de pesquisa. 

O pátio foi também citado. Os instrumentos musicais levantaram interesse de 

um aluno. Houve uma citação elogiosa à sala de aula, considerando-a como um lugar 

fresco.  

A última pergunta da primeira parte do questionário quer saber: Qual o lugar 

que você menos gosta na sua escola? Por quê? 

Novamente as respostas apontaram em sua maioria o banheiro, à precariedade 

de suas instalações, ao mau cheiro que exala, à falta de manutenção, à depredação, à 
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pichação, enfim às suas péssimas condições ambientais. Uma aluna manifestou a sua 

indignação quanto ao banheiro: 

"É foda né? Nós merecemos muito mais, nós somos seres humanos, mais um 

pouco de bondade. e o banheiro todo sujo, mal lavado, credo! Nossa! todo 

rabiscado! O povo nem tem respeito ao seu próximo” (ALUNO 

ENTREVISTADO). 

À quadra percebeu-se um desconforto dos alunos quanto às fezes dos pombos, 

às goteiras. A coordenação também foi um lugar não muito bem quisto. 

Neste momento, apresentam-se as respostas da segunda parte do questionário. 

As perguntas mais específicas iniciaram com o questionamento sobre a 

"fachada (a frente) da escola" e da sua "entrada". Pedia-se que descrevessem o que 

gostavam; o que não gostavam; o que poderia fazer para melhorar e se poderia ser 

complementada com algo mais de que achavam falta ou que fosse necessário. 

Respostas à pergunta: O que você gosta na fachada da escola?; 

Quanta à fachada não houve manifestação positiva, a não ser quanto ao local 

onde os carros são estacionados, pois chama a atenção as árvores de grande porte que ali 

existem e o sombreamento que elas oferecem. Houve elogios quanto à grade no sentido 

de elas protegerem os alunos e, ao mesmo tempo, não permitir que saiam da escola. 

Respostas à pergunta: O que você não gosta na fachada da escola? 

O muro,  o portão  de entrada e a lixeira foram os elementos da fachada que 

mais  insatisfação trouxeram aos alunos. As grades da entrada também foram citadas 

por alguns como simbolicamente uma prisão. As janelas das salas também foram 

lembradas negativamente, pois estão em mau estado de manutenção. 

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar a fachada da 

escola? 

Como solução sugerem a troca do portão, pintura na fachada, retirada da 

lixeira, jardins com flores, plantação de mais árvores, criação de um bicicletário.  
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Respostas à pergunta: O que você gostaria que tivesse na fachada da escola, 

mas não tem? 

Colocação de faixa de pedestres. Cimentar a entrada também foi uma 

reivindicação dos alunos. Pintura do muro com cores mais vivas 

As respostas agora se referem à entrada. 

Respostas à pergunta: O que você gosta na Entrada da escola? 

Observou-se uma insatisfação quanto à entrada.  

Respostas à pergunta: O que você não gosta na entrada da escola? 

As respostas pertinentes à entrada fazem também referência ao muro ao portão 

de entrada e à lixeira. Na área da entrada propriamente, as grades incomodam, apesar de 

que para alguns elas servem para proteger os alunos. Em épocas de chuva a entrada fica 

com lamas. 

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar a entrada da 

escola? 

Cimentar e fazer uma recepção mais alegre e mais bonita, criar rampa para 

portadores de necessidades especiais. Consertar as goteiras, arrumar o piso. 

Respostas à pergunta: O que você gostaria que houvesse na entrada da escola, 

mas não tem? 

Segundo um aluno seria "criar uma visão mais bela da escola". 

As respostas, agora, referem-se ao pátio interno. (Figura 37) 

Respostas à pergunta: O que você gosta no pátio interno? 

O Refeitório e a lanchonete foram os mais citados, associando-os novamente à 

alimentação, às mesas e ao banco que também foram mencionados. Alguns citaram o 

uso de câmeras e ventiladores. 



147 

 

Figura 37 - Pátio interno 

        
Fonte: Autor 

Respostas à pergunta: O que você não gosta no pátio interno? 

As grades incomodam alguns alunos, a reclamação sobre os bebedouros quanto 

ao seu posicionamento, o piso quebrado, os ventiladores que não funcionam, para 

alguns os bancos e mesas não eram satisfatórios, assim como o teto. A sala de 

instrumentos foi improvisada em um canto do pátio e sua dimensão  não era suficiente 

para armazenar adequadamente os instrumentos.  

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar o pátio interno? 

Colocar bebedouro em lugar adequado, a pintura das paredes, trocar o piso, 

arrumar a sala de instrumentos, tirar grades, colocar wifi, colocar jogos, música, 

televisão. Foi reivindicada também a redução dos preços, a colocação de novos 

ventiladores e mais iluminação, mesas e bancos novos, pintura, enfim, uma reforma. 

Respostas à pergunta: O que você gostaria que houvesse no pátio interno, mas 

não tem? 

Som no horário do recreio, algo para se divertir,  plantas, mesa de ping-pong, 

jogos de mesa, caixas de som, venda de picolés e sorvetes.  

Respostas à pergunta: O que você gosta de fazer no pátio interno? 
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As atividades que apareceram nas respostas foram: ir à lanchonete, sentar para 

comer, ficar conversando, sentar, jogar uno, fazer tarefa, apresentar danças, ler, andar e 

"zuar", ficar sentada, sentar para conversar. 

As respostas agora se referem ao pátio externo (Figura 38). 

Respostas à pergunta: O que você gosta no pátio externo?  

As árvores e suas sombras foram os lugares que mais chamaram a atenção no 

pátio externo, só sentem a falta de bancos para poderem sentar e conversar houve 

resposta mencionando que debaixo das árvores eram bons locais para aprender ciências.  

Figura 38- Pátio externo 

        
Fonte: Autor 

Respostas à pergunta: O que você não gosta no pátio externo? 

Houve algumas reclamações quanto à sujeira das mangas caídas dos pés, 

devido à não pavimentação do pátio houve insatisfações quanto ao barro que se forma 

quando chove. A falta de manutenção e de pintura dá a impressão de tudo ser velho. 

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar o pátio externo? 

Houve pedidos para retirar as árvores para cimentar, mas também para colocar 

bancos debaixo das árvores e fazer uma piscina. A pintura dos muros também foi citada, 

retirada das grades, fazer limpeza. 

Respostas à pergunta: O que você gosta de fazer no pátio externo? 
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Segundo uma aluna, "bater perna debaixo das árvores", outras atividades 

citadas foram, leitura de livros, brincar, andar.  

As respostas agora se referem à sala de aula. 

Respostas à pergunta: O que você gosta em sua sala de aula? 

Houve elogios a alguns professores, às aulas, às explicações, demonstraram 

afinidade com alguns colegas e amigos.  

Respostas à pergunta: O que você não gosta em sua sala de aula? 

Reclamação comportamental e atitudinal: alunos mal educados que bagunçam, 

provocam brigas e vandalismo no chão, nas paredes e nas carteiras. Reivindicam 

manutenção dos equipamentos e mobiliários: mesas velhas e rabiscadas, paredes sujas, 

ventiladores que não funcionam e ares condicionados que não gelam janelas quebradas, 

com problemas para o seu acionamento. Reclamaram também da fraca iluminação. Em 

relação à questão pedagógica, alguns dizem não gostar de matemática ou de alguns 

professores.  

Respostas à pergunta: O que poderia fazer para melhorar a sua sala de aula? 

Arrumação das mesas e carteiras, a pintura da sala, o conserto dos ares 

condicionados e ventiladores, a melhoria da iluminação, posicionar as janelas mais 

baixas para poder ver o exterior estão entre os pedidos dos alunos para a melhoria da 

sala de aula.  

Respostas à pergunta: O que você gostaria que tivesse em sua sala de aula, mas 

não tem? 

Aulas online no computador, aulas de informática, wifi, ar condicionado, 

caixas de som, uma boa mesa para professores, pois alguns alunos manifestaram que 

insatisfação quanto à mesa de alvenaria destinada ao professor. Pedem também armário 

para os alunos.  

Respostas à pergunta: O que você gosta de fazer em sua sala de aula? 
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"Estudar, além de ser chato mais gosto", foi a resposta de uma aluna, descobrir 

coisas novas também foi mencionado, "passar o tempo com os amigos", brincar com os 

amigos, fazer bagunça, ter aulas diferentes, fazer jogos, tarefas, assistir aula de artes, 

assistir  aula com o professor Ismael.  

As respostas agora se referem à biblioteca. 

Respostas à pergunta: O que você gosta na biblioteca? 

Ler livros, utilizar o sofá, do controle de livros, empréstimos e devoluções.  

Respostas à pergunta: O que você não gosta na biblioteca? 

Alguns alunos reclamaram que os professores não os levam à biblioteca. Possui 

poucos livros, dimensionamento pequeno e a limitação de entrada do número de pessoas 

estão entre as insatisfações com relação a este ambiente. O estado de conservação dos 

livros, a falta de iluminação, a retirada do wifi também são citados como 

descontentamentos em relação ao lugar.  

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar a biblioteca? 

A colocação de novos livros foi um pedido de grande parte dos alunos, assim 

como de livros "mais legais", os gibis estariam entres estes livros.  A colocação de um 

ar condicionado novo e  melhoria do wifi também fizeram parte das reivindicações. 

Respostas à pergunta: O que você gostaria que tivesse na biblioteca, mas não 

tem? 

Mesas para sentar e ler, um tapete bem grosso no chão para sentar e dormir, 

mais prateleiras com livros.  

Respostas à pergunta: O que você gosta de fazer na biblioteca? 

A atividade de leitura  e o deitar no sofá. 

As respostas agora se referem à quadra de esportes. 
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Respostas à pergunta: O que você gosta na quadra de esportes? 

 O tamanho e o espaço foram tidos como satisfatórios, as arquibancadas 

também foram elogiadas.  

Respostas à pergunta: O que você não gosta na quadra de esportes? 

Alertaram para a feiura dos fundos, o desgaste da pintura, melhor iluminação, 

as fezes dos pombos, os bebedouros vazios. 

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar a quadra de 

esportes? 

Arrumar os fundos, colocar mais luzes, pintar, fazer limpeza mais vezes, 

arrumar os fundos, pois quando chove há um acúmulo de água, achar uma solução para 

os pombos, arrumar as traves, colocar um banheiro só para quem for à quadra e um  

bebedouro, arrumar as lâmpadas, o portão de entrada da quadra e   trocar as telhas  

Respostas à pergunta: O que você gostaria que tivesse na quadra de esportes, 

mas não tem? 

Alguns reivindicaram mais aulas de vôlei, outros pediram traves e redes novas 

para os gols, sentiram também a falta de bolas e pediram uma reforma geral 

Respostas à pergunta: O que você gosta de fazer na quadra de esportes? 

O jogo de futebol foi a maior preferência, seguido do vôlei. Basquete e 

handebol empatados, jogos como xadrez, dama, atividade de pular corda também foram 

citados. As atividades na quadra não se resumem apenas à prática de esportes, por vezes 

os alunos vão até lá para observar os colegas, para conversar ou simplesmente dar uma 

andada.  

As respostas agora se referem ao banheiro (Figura 39) 

Respostas à pergunta: O que você gosta no banheiro? 

Em sua totalidade a resposta foi não gostam de nada do banheiro 
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Respostas à pergunta: O que você não gosta no banheiro? 

O mau cheiro, a sujeira, o chão encardido não há equipamentos, os que têm 

funcionam mal ou estão quebrados. Falta papel higiênico.  

Figura 39 - Imagens externa e internas dos banheiros  

 
Fonte: Autor 

1 - Vista frontal dos banheiros, 2 - Vista interna do banheiro masculino; 3 Vista do lavatório do banheiro 

masculino; 4 - Vista do lavatório do banheiro feminino  

Respostas à pergunta: O que poderia ser feito para melhorar o banheiro? 

Uma reforma geral trocar os vasos, colocar portas nos boxes e na entrada do 

banheiro, colocar piso, espelhos armários, pia, arrumar torneiras, pintar.  

A partir de agora seguem as sínteses das entrevistas: 

Aluna do 8º ano  

Segundo ela os alunos sentem falta de armários para poderem guardar seus 

materiais escolares, diz ela que carregam muitos livros, "a gente leva quase cinco livros 

por dia", e não há um local para guardá-los. Segundo ela já foi feito, à direção anterior,  

1 2 

3 4 
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abaixo assinado para colocação de armários, no entanto, tiveram como alegação a falta 

de dinheiro. 

Outra reivindicação feita por ela foi a construção de uma piscina, diz ela que 

foi até uma promessa de campanha, porém não foi cumprida, ela indicou até um espaço 

onde  poderia ser implantada. Em momento anterior, houve com um grupo de alunos 

que havia manifestado este mesmo desejo. 

A aluna disse que houve incentivos de um professor para que os alunos 

formassem um grêmio, para que pudessem ter uma voz na diretoria para reivindicar suas 

necessidades, porém, segundo ela, não foi manifestado qualquer interesse pelos alunos. 

Ela revelou a importância de ter representante dos alunos para se manifestarem os seus 

interesses diante da diretoria. Foi perguntado por que ela e as colegas não se 

mobilizaram para montar um grêmio, já que havia percebido a importância dele para a 

vida acadêmica, a resposta dela foi que "na verdade aqui na escola, não rola". Segundo 

ela dentro da escola há "grupinhos e cada um fica no seu canto", são grupos fechados, e 

"ninguém se atreve a entrar em grupinhos a que você não pertence". 

A aluna manifestou afeto pelos professores, porém, percebe que aqueles mais 

"severos" conseguem criar um ambiente disciplinar favorável e consequentemente, para 

ela, maior eficiência no  aprendizado. Acredita que alguns alunos "não vão pra frente" 

pela falta de uma postura mais firme do professor. Ela percebe que esta falta de atitude é 

observada nos professores  mais jovens. 

Se o aluno tá pegando fogo na sala ninguém fala nada só manda ficar quieto 

então tem vezes que muitos alunos aqui não vão pra frente por culpa da 

atitude do professor (ALUNA DO 8º ANO ENTREVISTADA). 

Segundo ela "dá pra ouvir a gritaria dos alunos ali no corredor" e ressalta ainda 

que esta indisciplina não acontece apenas em sala de aula, mas em todo o espaço da 

escola, isto a incomoda pois a cria tumulto em sala de aula  perde-se a concentração e 

prejudica em seu aprendizado. Disse acreditar que é chamar a atenção. Para ela desde o 

primeiro dia de aula o professor deveria colocar esta postura diante dos alunos e ser 

coerente ao longo do curso. Há dois anos ela passou para o período vespertino e 

percebeu que, pela manhã, há maior disciplina dos alunos que no período da tarde. No 

período da manhã estão disponibilizadas salas para as turmas da 4ª, 5ª, 6ª séries e uma 
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das turmas da 7ª, as demais e a 8ª estão no período vespertino. Em seu relato a aluna diz 

que o Hino Nacional no período da tarde não é mais tocado, pois "os alunos fazem 

brincadeiras com o Hino do Brasil". 

 Quanto às aulas, segundo ela há professores que dão aulas com vídeos e 

"outros já são mais assim, a moda antiga de passar no quadro, mas tem três ou dois 

professores que passam aula vídeo, mas de vez em quando". Algumas vezes 

dependendo do assunto tratado em sala o professor leva os alunos para a  UFMT. As 

aulas expositivas são mais comuns. 

O Diretor  

Desde a sua posse em 2016  percebeu que a Escola Mariana era a última opção 

dos alunos, havia segundo ele muitos problemas com relação à aprendizagem. Era uma 

escola que tinha o Ideb - Índice de desenvolvimento da educação, mais baixo do Tijucal, 

número grande de evasão escolar, violência, vários problemas. 

Diz que encontrou uma escola "totalmente detonada", muito depredada, porém, 

não acreditava que fosse pelos alunos pois, segundo ele os alunos gostam da escola e 

neste sentido não iriam querer depredá-la. Havia um desgaste natural do tempo.  Havia 

problemas com goteiras no telhado, "quando chovia você tinha que tirar os alunos de 

dentro da sala porque a água corria nesses corredores aqui dentro das salas de aula que 

era uma coisa de louco então esse foi o meu inicio aqui". 

Segundo ele é uma escola que nunca passou por uma reforma, o piso é o 

mesmo (cimento queimado), não há acessibilidade, os banheiros estão vergonhosos. Já 

foram solicitadas verbas para reforma dos banheiros, mas foi negada. Segundo Adriano 

vai se fazendo remendo, dando soluções paliativas.  

Disse que, uma vez, tentou convocar a comunidade para participar da pintura 

da  escola mas não obteve êxito. Segundo ele o gosto pela escola por parte dos alunos, 

não tinha a reciprocidade por parte dos pais. Não havia o envolvimento por parte dos 

pais e para ele começaria a ter problemas para trazê-los para dentro da escola. 
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Sua intenção é, através da melhoria da qualidade do ensino, tirar esta ideia 

negativa que a escola tem perante a comunidade, ele quer dar a ela uma nova 

identidade, quer que seja uma escola referência no bairro. 

A gente vem com um trabalho bem legal tem uns professores que fazem parte 

de um projeto Ensina Brasil com a gente aqui começaram em 2017, 

cursinhos voltados pro IF com os nonos anos, ano passado acho que a gente 

conseguiu colocar uns nove alunos no IF esse ano nós estamos com duas 

salas lotadas de alunos fazendo esse cursinho preparatório pro IF então isso 

começa a dar um nome diferente na comunidade, isso está se espalhando aos 

poucos o IDEB vem melhorando então eu acho que o caminho é esse 

(DIRETOR). 

Estas ações conta o diretor já estão surtindo efeito, a escola está lotada, houve a 

necessidade de abrir mais uma sala, no entanto o EJA, no período noturno não está 

funcionando segundo ele por falta de alunos. 

Voltando à questão da infraestrutura, diz que a parte física da escola é bem 

complexa sejam os ambientes, o refeitório, pátios, banheiros. Para ele as salas de aula 

não se incluem neste rol de problemas, pois possui ar condicionado, quadro de vida, 

estão pintadas. Tem uma quadra legal. 

Faltam laboratórios, tem-se todo o material para montar o laboratório de 

ciências, mas não se tem o espaço. A sala dos professores é uma sala improvisada, foi 

criada aproveitando o fundo do corredor tornando-o espaço de estar e ainda foi 

necessário dividir ao meio outra parte deste corredor para anexar parte a ela para e 

abrigar os armários e para  que pudesse continuar permitindo o acesso às salas, inclusive 

a esta sala de professores. Diminuíram-se os banheiros para fazer a diretoria. Segundo 

ele soluções não adequadas. 

Para  depositar os instrumentos da fanfarra foi feito , "um puxadinho" no canto 

do pátio. Há carência de espaços, falta de estrutura. Deveriam ser criados novos 

espaços. Diz que, se perguntassem qual seria o sonho dele:  

eu tiraria todo o administrativo desse complexo construiria um administrativo 

a parte, secretaria, diretoria, coordenação, sala dos professores e 

transformaria todo esse ambiente aqui em salas de aula e laboratórios porque 

já tem as salas de aula né?! São doze salas usaria esse espaço onde hoje são 

ocupados por essa secretaria, coordenação, direção, sala dos professores e 

mudaria, laboratório de informática pra laboratórios (DIRETOR). 
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Isolaria o espaço pedagógico do administrativo e ainda penso que poderia se 

fazer uma praça "ali nas árvores" [árvores do pátio externo] 

Ficaria muito bom naquele espaço ali ia ficar em frente à biblioteca, pra que 

eles pudessem fazer leitura ao ar livre, esse é o meu sonho! Os banheiros eu 

voltaria toda essa parte das salas que estão com a porta pra fora quando está 

chovendo o aluno não tem como... Voltaria tudo pra dentro, fecharia tudo pra 

dentro aqui esse é o meu pensamento como gestor aqui da escola. Já vieram 

aqui fizeram projeto em 2016, mas sempre empaca na mesma situação, no 

financeiro (DIRETOR). 

Quanto ao perfil dos alunos e às etapas de ensino a escola atende a dois ciclos 

do ensino fundamental o segundo (4º, 5º e 6º anos) e o terceiro (7º, 8º e 9º). De nove 

anos a no máximo dezesseis, estes, porém, são poucos, há mais de quatorze e quinze. O 

ano de 2018 havia: 

Dois quartos anos, um quinto, dois sextos e sete sétimos anos no período 

matutino. À tarde eu tenho um sétimo, seis oitavos e cinco nonos. Então a 

gente sempre vai mudando de acordo com a demanda, porque a escola 

municipal ali é só até o terceiro ano então essa demanda a gente tem que 

suprir da educação infantil e primeiro ano, então a gente acaba atendendo por 

públicos ai o Stevan é ensino médio, ai os alunos saem daqui do fundamental 

e vai para o Stevan fazer o médio, então a gente tem um publico já 

direcionado pra cada unidade se não a gente não da conta de atender essa é a 

verdade, se não eu fico aqui “Ah, porque vocês não abrem um ensino médio 

de dia?” mas se a gente abrir o ensino médio de dia eu vou ter que expulsar 

os menores, ai você não consegue atender (DIRETOR). 

Segundo o diretor a oferta depende da demanda, dentro do Tijucal já existem 

escolas que atendem crianças para a educação infantil (primeiro ciclo). "Aqui na região 

nós temos duas municipal e quatro estadual e tem mais o SEMEI. O SEMEI também 

atende de zero aos três anos. De zero aos três, aí com quatro anos já é educação infantil 

ai já vai pra escola." 

A parte pedagógica é orientada pelo Estado visa o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades, os conteúdos vão servir para este objetivo seja cumprido. 

Para ele não tem como fugir disso, pois o sistema educacional de Mato Grosso está 

organizado desta maneira. 

Há um atendimento complementar para os alunos do 9º ano que têm intenção 

de estudarem o segundo grau no IF - Instituto Federal há professores que oferecem 

conteúdos exigidos nas provas de seleção. Aqueles que conseguem passar no teste 

servem de motivação para os demais. 
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é direcionado apenas para os alunos do nono ano então nós temos uns 150 

alunos no nono ano são cinco turmas desses 150 nós temos ai uns 50 

interessados. Então eu acho muito, eu acho bem interessante e tudo isso 

começa quando eles vêm outros do outro ano que passaram, que buscaram 

(DIRETOR). 

Segundo ele é uma forma de mostrar o diferencial da escola. Acredita que a 

partir daí a comunidade possa reconhecer mais o trabalho da escola. 

O objetivo da educação segundo o diretor esta está direcionado à cidadania e 

para o mundo do trabalho ela não pode estar desvinculada disso. Ele lembra e concorda 

com os dizeres de uma professora de que o cidadão tem que ser produtivo e a educação 

tem que ser transformadora, "mas a gente tem que dizer qual é o tipo de transformação 

que ela pode fazer". 

Diz que além do laboratório de ciências (para 30 alunos), a escola necessita de 

outras duas salas uma de áudio visual, na verdade seria uma sala multiuso para 60 

pessoas e uma sala para música, Projeto Prinarte, para 15 alunos, deve ter espaço para 

bateria e as atividades acontecem todos os dias. 

A administração deve conter uma secretaria, com área para atendimento (3,5m 

x 6,6m) e para arquivo morto e vivo (3,5m x 6,6m). Diretoria com depósito em anexo 

para guarda de materiais pedagógicos e de expediente. Uma coordenação (3,5m x 

6,6m), DML - Depósito de material de limpeza para guarda de materiais de limpeza e de 

ferramentas. A sala de professores (14 pessoas) com espaço para estudos contendo mesa 

e computadores, sala de vivência com mesa e armários para professores (30). 

Técnica administrativa  

Segundo ela a escola necessita de melhorias como pintura, embelezamento da 

escola, plantar umas folhagens colocar algumas pedras, enfim, criar um paisagismo. Diz 

ainda que todo o ambiente que  ser humano usa deve ser agradável, limpo e organizado. 

Na parte interna da escola segundo ela, a sala de professores é um dos ambientes que 

precisaria ser mais bem organizado. A sala de informática 

Tem alguns computadores que estão, assim, abandonados se der uma 

pequena manutenção organizada no ambiente vai ser um ambiente útil até 

porque a criança hoje em dia necessita de acesso a tecnologia acessa a 

informação isso vai colocando ela no mercado, colocando ela na, como posso 
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dizer em sintonia com o mundo (TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTADA). 

A secretaria é o cartão postal da escola, é a primeira impressão da escola, 

qualquer pessoa que chega tem a secretaria como a recepção da escola, portanto deve 

ser agradável. Isto melhoraria também para aqueles que trabalham no local, “os pais 

chegam os alunos chegam ele vê um ambiente, quer ver um ambiente agradável 'poxa 

eu me sinto bem, naquela escola que eu quero estudar ali, eu quero continuar ali'   [...] '  

ah, eu estudo em uma escola que eu gosto' ". 

"A escola precisa de uma pintura, de uma fachada, 'com o nome da escola' ". A 

pintura para ela dá a impressão de que a escola está sendo reformado, pintar as paredes, 

as grades, dá outra "cara" para a escola. Acredita que a quadra também deveria receber 

pintura. 

Chamou atenção para a questão da sinalização contra incêndio, “no caso 

extintor de incêndio precisa estar mais bem localizado caso ocorra algum tipo de 

incêndio, algum tipo de desastre seria necessário ter plaquinhas de sinalização para 

saída de emergência.”. 

Fica triste ao ver a biblioteca abandonada. Diz que teve uma relação muito 

agradável em sua infância com a biblioteca, ela a vê como um lugar que deveria ser 

atraente, esta é muito fechada, precisa de melhoria na iluminação, colorir mais, deveria 

facilitar mais o acesso dos alunos a ela. A biblioteca deveria ser:  

Um lugar colorido, um lugar agradável, um lugar legal de ir, ter almofadas no 

chão ter um lugar confortável pra gente sentar, ter livros novos, eu tenho 

acesso fácil a locar os livros posso levar pra casa e devolver depois 

(TÉCNICA ADMINISTRATIVA ENTREVISTADA).  

Segundo ela o espaço da biblioteca é pequeno e deveria ser aumentado. Diz 

que daria para se fazer algo pela escola com pouco orçamento, ela sente que falta um 

"querer, se a pessoa quer...”.  

Pessoal da cozinha 
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Segundo tais pessoas, o espaço do refeitório necessita de mais mesas e bancos, 

que segundo elas precisam ser trocados, necessita também de ventiladores, a fila para 

receber o lanche poderia ser mais organizada.  

Foi sugerido também que se colocassem mesas de jogos debaixo das árvores, 

colocar uma tabela de basquete. 

A cozinha é muito quente e solicitam um ar condicionado. Necessitam de uma 

coifa, o fogão encostado na parede não é prático seria funcionalmente melhor se 

estivesse posicionado no meio do ambiente (tipo ilha). As cubas são pequenas, devem 

ser maiores, pois, os utensílios são muito grandes. Precisa-se de suporte para panelas. A 

despensa necessita de reforma e aumento das prateleiras para guarda dos utensílios e 

dos alimentos. 

Secretária 

Para ela, a escola tem muito que melhorar, o prédio é muito antigo ela existe 

desde 1983 e nunca passou por uma reforma. Diz que a escola recebeu tinta para ser 

pintada na condição de a comunidade ajudar, com o objetivo de unir a escola e a 

comunidade. Foram três finais de semana, no entanto, poucos pais vieram, segundo ela 

quem trabalhou mais foram o diretor e os professores. Para ela é muito difícil trazer a 

comunidade para dentro da escola. "Até nas reuniões pedagógicas é difícil a presença 

dos pais". 

Diz que quando ligam para os pais eles logo pensam que é para falar mal de 

seus filhos e sugere que a escola começasse a ter o hábito de fazer ligações com elogios 

aos filhos talvez revertesse esta situação. Muitas vezes pede aos pais que enviem 

documentos dos filhos, de outras escolas e não é atendida. Reafirma que realmente está 

faltando melhor relacionamento entre escola e comunidade. 

O projeto escola aberta, com o objetivo de unir escola e comunidade, não tem a 

participação esperada nesta escola. Apareciam no começo algumas pessoas, mas durante 

os cursos tal quantidade ia reduzindo. 
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Deduz ser a falta de paciência dos instrutores, pois alguns alunos eram idosos e 

tinham dificuldades de aprendizado, ela percebia que alguns instrutores tinham 

conhecimento, mas não sabiam ensinar. Segundo ela os projetos lançados pela escola 

tiveram dificuldade de atrair público. 

Ela observa haver uma concentração dos alunos no pátio interno e que deveria 

descentralizar, criar outros espaços que pudessem atraí-los para o pátio externo, pois a 

quadra nem sempre é liberada devido não haver alguém que possa ficar cuidando deles. 

Foi feito uma pergunta a ela sobre a construção de uma piscina, que era uma 

reivindicação de alguns alunos. Para ela, há na escola, adolescentes, alguns já em fase 

de namoro que têm comportamentos mais ousados e seria difícil controlá-los. 

A biblioteca na verdade é uma sala de leitura, no quadro da escola ela não está 

como biblioteca, quase não há muitos livros, apenas 91 livros, sugeriu revitalizar aquele 

lugar, deixando-o mais atrativo.  

Em relação ao prédio ela vê problemas com a acessibilidade sendo ela mesma 

portadora de necessidades. Não há um banheiro para PCD - pessoas com deficiência. 

Ela diz que os alunos preferem qualquer coisa menos ficar dentro de sala de 

aula. Esta reação, segundo ela, não é  exclusividade das crianças, lembra não ser 

diferente para os adultos e cita como exemplo os cursos de que  participam. Para muitos 

é um martírio, só o fato de lembrar que haverá curso já desanima e visa somente à 

obtenção de certificado. Apesar de algumas aulas, durante o curso, variarem a estratégia 

ou o material didático não criou motivação nos participantes. Para ela as redes sociais os 

vídeos são mais divertidos. Para ela os EADs estão tomando espaço, "tem um portal ali, 

você vai assistindo, vai passando pra frente, vai bem rápido". 

Ela percebe que os alunos estão carentes, se eles percebem que você dá atenção 

eles se aproximam. Acredita que os alunos "não estão tendo estrutura familiar, querem 

que você seja mãe...”, estão pedindo a você uma aproximação, no entanto dentro da 

escola a necessidade de impor limites é maior que uma tentativa de  proximidade com a 

criança. 
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Houve casos de autoflagelação de crianças e segundo ela foi sugerido criar um 

grupo para chegar até as crianças para ouvi-las. Esta atitude da criança para ela revela 

"uma angústia tão grande que a dor externa se torna menor que a dor interna, sabe 

aquela dor proveniente de não ser amado, de que ninguém se importa com você". Diz 

ela que sente isto nos alunos, "eles querem conversar, querem desabafar, mas aí o que 

acontece? não, a gente não pode, aí já entra um psicólogo, um profissional que esteja 

preparado para ouvir esta criança". Ela fica indignada, pois como não há este 

"profissional habilitado" dentro da escola, o problema não terá solução. 

Segundo ela os próprios servidores julgam e dão um veredito, "ah este ai não 

tem jeito mais". Diz que são questões a serem trabalhadas no próprio quadro de 

funcionários. 

Acredita que isto tende a mudar, pois, estão entrando novas pessoas nos 

concursos, segundo ela, mais qualificadas. "Há muita coisa que tem que melhorar". 

Ela percebe que os alunos gostam muito de competição, gostam de receber 

prêmios, de serem presenteados. Ela acha ser necessária uma nova dinâmica com os 

alunos, estimulá-los para outras atividades, diz que gostam de participar de campanhas 

de doações de brinquedos, de roupas, porém não há quem tome a frente destas 

iniciativas. No entanto diz que não é fácil, pois cada um tem a sua função e seus 

afazeres no dia a dia, pois há necessidade de correr atrás, organizar etc. Para ela o 

pedagógico poderia se responsabilizar com isso, pois são eles que estão sempre em 

contato com os alunos.  

Observações in loco 

Percebeu-se que o recreio, no período matutino é mais agitado, à tarde é mais 

tranquilo. Na manhã, 15 minutos antes, saem os alunos menores da 4º e 5º anos e após 

lancharem são liberadas as outras turmas. A saída dos alunos para o recreio no período 

da manhã também é mais barulhenta, à tarde é mais calma e mais organizada. 

No momento do recreio, alguns alunos fazem os lanches sentados à mesa, onde 

que não há espaços para todos, independentemente da falta ou não de espaço foram 
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vistos alunos lanchando em pé no pátio externo debaixo de árvores. Este 

comportamento acontece tanto de manhã quanto à tarde. 

O espaço da fila para a retirada dos lanches entra em conflito com o espaço 

destinado às mesas. 

Além de refeitório o pátio interno é utilizado também para se sentar e 

conversar e pelos alunos menores para jogar bola, estas atividades acontecem pela 

manhã, à tarde  não há crianças menores para o jogo de futebol. 

O pátio externo durante a manhã é também mais movimentado, as crianças o 

utilizam mais, observam-se jogos de futebol, na quadra de areia, bola queimada 

orientada pela professora. Percebem-se também grupos de crianças que se juntam 

embaixo das árvores para conversar. À tarde os alunos já são maiores e menos agitados, 

gostam de ficar sentados conversando.  

Observaram-se alunos que trazem caixas de som e escutam música em uma 

altura excessiva. 

Percebe-se em alguns momentos, por parte do pessoal  administrativo, falta de 

paciência  e tinham comportamentos mais rudes com relação aos alunos. 

Algumas luzes permanecem acesas durante o dia mesmo sem necessidade. 

Durante o recreio há atividades na quadra, alguns se sentam nas arquibancadas 

outros ficam andando e outros jogando bola. Há rodízio no uso da quadra. Quando há 

algum problema por indisciplina as atividades da quadra são suspensas e, 

independentemente de quem cometeu o  erro, toda a sala é punida. 

 

 



    

 

CAPÍTULO III - RESSIGNIFICANDO O ESPAÇO ESCOLAR: 

INTERFACES ENTRE ARQUITETURA E PEDAGOGIA 

3.1 - Análise e interpretação dos dados 

A seguir será desenvolvido o processamento das informações na tentativa de 

compreendê-las e interpretá-las com a intenção  de se chegar a  uma definição mais 

clara e mais simplificada da problemática que foi apresentada. Neste percurso algumas 

ideias se tornarão chaves, e determinarão as diretrizes que irão orientar e conduzir 

proposta de requalificação do espaço escolar e de ressignificação da escola.  

Tem-se como respaldo legal para as ações que serão desenvolvidas, a Lei que 

estabelece as diretrizes e base da educação brasileira, a Lei nº 9.394/96, conhecida 

também como lei Darcy Ribeiro. 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (Artigo 2º. LEI Nº 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases- LDB). 

Esta lei nos diz claramente que o educando deve ter uma formação plena, ou 

seja, uma formação que desenvolva as várias dimensões do ser humano, não só a 

cognitiva, mas também a física, a emocional, a social e cultural, há propostas 

pedagógicas, como a Waldorf, cujas premissas se apoiam na Antroposofia, que tem 

também como premissa desenvolver no ser humano a dimensão espiritual. 

Neste sentido, as estratégias pedagógicas devem extrapolar aquelas 

tradicionalmente, utilizadas, com a da aula expositiva, por exemplo, não que esta não 

seja mais necessária, mas é fundamental trabalhar com outros procedimentos de ensino 

e aprendizagem no sentido do desenvolvimento pleno do ser. Do mesmo modo os 

ambientes onde acontecerão as atividades também  devem ser repensados, pois segundo 

Vygostsky  aprendemos e ensinamos em grupo, nas inter-relações pessoais, quando as 

atividades são mais dinâmicas e neste caso, especificamente, as salas de aulas, das 

escolas públicas permanecem ainda com arranjos que remontam ao século passado. 
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 A atenção não é mais focada no professor, o aluno passa a ser o protagonista, 

ele não será mais o receptor passivo de informações e, sim, um agente ativo, que possui 

autonomia para processar as informações e transformá-las em conhecimento, ou seja, 

ele passa a ser o construtor do seu próprio conhecimento, para isto, o professor deverá 

criar, como nos ensina Freire, o ambiente favorável para que esta atividade possa ser 

realizada satisfatoriamente. Complementando este ambiente social ao qual Freire se 

refere há também o ambiente físico, o espaço que deve ser adequado para que ocorra a 

realização das atividades de ensino e aprendizagem. 

A lei em seu artigo terceiro diz ainda que o ensino será ministrado com base 

em alguns princípios, dentre eles vale a pena destacar os seguintes: [...] "liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à tolerância; [...] gestão 

democrática do ensino público, [...]" (Artigo 3º. LEI Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases- LDB, p.1 ). O artigo 14 garante a "participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares e equivalentes" e o artigo 15 garante às instituições de 

ensino margem de autonomia para a elaboração do projeto pedagógico, administração e 

gestão financeira.  

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público (Artigo 2º. LEI Nº 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases- LDB). 

 A lei, portanto, dá margem a possibilidades de ações que objetivam o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Na escola da Ponte, em Portugal, criada pelo professor José Pacheco e mais 

duas professoras amigas foi criada uma estrutura escolar que atendia a todos os 

requisitos curriculares estabelecidos pelo Governo Federal com relação à educação, no 

entanto os métodos educacionais foram totalmente inovadores. A gestão era feita pelos 

próprios alunos e, quando necessário, havia a mediação dos professores. Há grupos de 

alunos que ficam responsáveis por determinadas tarefas além daquelas didáticas, toda 

sexta feira há uma assembleia. Este é o verdadeiro exercício de cidadania, ela é 
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apreendida na vivência entre os alunos e não estudada em livros memorizando os seus 

conceitos, que logo depois são esquecidos. A cidadania é praticada no dia a dia os 

direitos e deveres são assimilados no convívio da comunidade estudantil, na vida 

coletiva, onde aprendem como seres humanos na vida em coletividade, aprendendo 

valores, tais como a ética e a coletividade. Influenciadas por esta experiência que há 

mais de quarenta anos vem sendo praticada na Escola da Ponte, aqui no Brasil como já 

foi exposto no capítulo II, já há escolas que tiram proveito desta autonomia para 

gerenciá-lo, promover ações pedagógicas criar condições para o desenvolvimento de 

uma educação mais humana e completa, que não se restrinja a formar apenas mão de 

obra especializada para o mercado.  

"Escola não é o prédio, escola são pessoas, não há escola e comunidade, escola 

é comunidade, [...] o aprendizado se dá nas relações interpessoais" (PACHECO, 2018) 

Não há distinção entre escola e comunidade, para ele escola é comunidade o 

aprendizado se dá nesta interação humana. 

Infelizmente não observamos este conceito materializado e representado nas 

edificações escolares da rede pública e, em particular, nesta escola onde está se 

trabalhando, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto pedagógico. O mesmo vale 

para algumas instituições de ensino privado, a escola se fecha em si mesma.  Estas 

construções escolares transmitem ideia de isolamento, de separação, de distinção, escola 

é uma coisa, comunidade é outra. Quem está fora não participa e não vê o que acontece 

dentro e as pessoas do interior estão totalmente alheios ao  mundo externo, abaixo um 

texto retirado do capítulo 2 desta dissertação o qual faz uma descrição da edificação 

escolar  

Todo o conjunto em toda a sua extensão é fechado e delimitado por um muro. 

Há apenas dois acessos um para a quadra e outro para o pátio coberto, ambos 

se dão por portões metálicos e sem permeabilidade visual, sem aberturas para 

o interior. Este extenso muro é percebido ao entrar na via que dá acesso à 

escola. A fachada é vista parcialmente, apenas o seu telhado pode ser 

percebido e a partir de certa distância. Este tipo de solução é muito comum 

nas edificações escolares.  

Este tipo de  solução retrata o desejo de a edificação se fechar, de não aparecer, 

de se esconder, de não se integrar ou estabelecer qualquer vínculo entre ela e o exterior. 
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Literalmente é criado um muro entre ela e a rua, o bairro, a cidade, ela se isola do seu 

entorno da sua comunidade.  

O muro, como barreira física, não permite que se estabeleça uma ligação nem 

com o exterior (o entorno da escola) nem com o interior (a arquitetura). Com 

isso, hoje se tem um não pertencimento à escola em todos os aspectos. [...] 

Os prédios projetados que estão escondidos atrás desses muros perdem o 

contato com as pessoas e com o seu entorno e, assim, não criam um vínculo 

de pertencimento em relação às edificações internas. Não é possível 

identificar-se com aquilo que não se vê (ALMEIDA E ROCHA, 2009, p. 10-

11).  

Abrir as portas para a comunidade é uma forma de romper os muros desta 

escola. Para Oswaldo David, diretor da escola estadual Amaro Cavalcanti a equipe 

escolar deve entender a escola como um organismo vivo que está inserido dentro da 

comunidade, para o que se devem criar possibilidades para a comunidade visitar a 

escola, porém para que ela visite a escola a escola deve ir â comunidade para ver quais 

são as suas necessidade. Seria uma relação simbiótica no sentido em que a comunidade, 

ao entrar na escola, iria conhecer a sua funcionamento, os seus problemas e poderia 

colaborar para resolvê-los, do mesmo modo a escola oferece à comunidade atividades 

ou serviços que possam ser úteis a ela. Por exemplo, oferecer os seus espaços para  

atividades culturais, educativas,  esportivas e também para realização de cursos de 

formação profissional, oficinas (CAMINHOS DA ESCOLA - ESCOLA E 

COMUNIDADE DERRUBANDO MUROS
14

).  

Uma experiência de aproximação da comunidade com a escola  foi realizada  

na Escola Municipal Lucas Monteiro CIAC (Cento integrado de apoio à criança). É uma 

escola de ensino fundamental em horário integral. Esta escola estava inserida em um 

bairro com altos índices de violência onde a comunidade tem baixo poder aquisitivo. A 

escola promoveu em suas instalações atividades e cursos não só  para a comunidade do 

bairro, mas que os próprios alunos também começaram a frequentar. Havia na região 

alto índice de homicídios que ocorriam com os adolescentes. Foi feita então uma 

parceria com a Polícia Civil, que implantou dentro da escola a polícia comunitária 

vários projetos e várias oficinas que ajudam a afastar os jovens do crime. A luta marcial 

é uma das atividades desenvolvidas com os jovens e que segundo o professor Wiler 

                                                           

14
 Extraído de um vídeo do youtube. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QC6mKGIo3eQ.   
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Lopes "a luta marcial sempre teve a conotação de transmitir aos alunos a disciplina, o 

respeito e principalmente a integridade do próximo". Há também a oficina de dança do 

ventre. Nestas oficinas são também trabalhadas atividades educativas, comportamentais 

e atitudinais, melhorando a autoestima dos alunos. (CAMINHOS DA ESCOLA - 

ESCOLA E COMUNIDADE DERRUBANDO MUROS) 

Os frutos desta interação se refletirão na apropriação e no sentimento de 

pertencimento que despertará na comunidade com relação à escola, procurando protegê-

la e mantê-la para que permaneça viva na comunidade. 

Derrubar os muros da escola no sentido literal talvez seja uma realidade para 

mais adiante, mas o rompimento do muro que afasta e distancia a escola de promover 

ações conjuntas com comunidade numa relação mútua de ensino aprendizagem já seria 

um bom começo. Arquitetonicamente a substituição da barreira visual criada pelo muro 

por um elemento que possibilitasse uma transparência seria também uma forma de pelo 

menos amenizar a figura negativa que o muro carrega, este recurso traria  uma maior 

integração visual entre o edifício escola e a rua, permitindo ao transeunte um passeio 

agradável pelas calçadas sem se sentir  circulando por  corredor fechado formado pelos 

muros de nossas casas e condomínios que inibem a circulação de pessoas tornando-as 

vias desertas eliminando qualquer possibilidade de integração das edificações e os 

espaços urbanos que, infelizmente está se tronando uma imagem rotineira em  nossas 

paisagens urbanas.  

Dentro da proposta da educação integral, o território passa a ser um ótimo local 

para desenvolver atividades de ensino e aprendizagem, Uma visita à padaria poderá 

promover ótimas experiências de aprendizado como, por exemplo, fazer contas de 

matemática para calcular o troco, além é claro que neste processo todo o educando 

passará por outras vivências e outros aprendizados com o meio. O território pode se 

tornar um campo experimental de construção e produção do conhecimento que poderão 

ser instigados a partir de problemas detectados, criando projetos de pesquisa que 

auxiliem os educandos na busca por fontes teóricas relacionadas ao problema e que irão 

lhes proporcionar o encontro com novos conhecimentos e que lhes darão a base teórica 

para as propostas de solução.  
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Os bairros, locais onde moram os alunos, são ótimas fontes para construir 

conhecimento, são ótimos instrumentos para desenvolver o processo de aprendizagem e 

o mais importante é que este aluno passa a conhecer o que acontece à sua volta, passa a 

observar os pontos positivos, pontos negativos e a tomar consciência de sua realidade. A 

escola pode promover atividades de aprendizagem neste sentido, propor pesquisas sobre 

o assunto, para que possam ser debatidas possíveis soluções, conhecer, compreender e 

propor mudanças à realidade a sua volta. Formar um cidadão, não pelos livros, mas 

vivenciando e exercitando a sua cidadania dentro da comunidade onde se encontra. 

Segundo o diretor da Escola Mariana Luiza Moreira, muitas crianças moram 

nas imediações, vivenciam tal realidade. Poderia, portanto, promover uma discussão 

com os alunos da escola sobre o fenômeno urbano que acontece fazer uma visita ao 

local, conversar com moradores a respeito das suas condições de vida, desenvolver um 

trabalho de pesquisa sobre a história do bairro, a sua geografia, a relação ser humano e 

meio ambiente, as relações sociais, enfim onde poderiam ser discutidos vários assuntos 

ligados ao dia a dia dos alunos, despertá-los para uma visão mais crítica da sua realidade 

mas também despertar o sentido de luta por um vida melhor, mais digna.  Paulo Freire e 

Saviane defendem que uma pedagogia, um processo de aprendizagem começa e termina 

com a abordagem de temas sociais, onde a chegada nunca será igual à partida.  

Outra oportunidade de aprendizagem que poderia ser desenvolvida a partir da 

realidade do bairro seria uma atividade real de intervenção, junto com a comunidade, 

em uma área pública que em princípio necessitaria de melhorias e transformação. Tal 

área está localizada imediatamente nos fundos da escola, poderiam ser mobilizados pais, 

alunos, moradores do entorno e criar um pequeno gesto de limpeza da área e de criação 

de ambientes de estar. Sugeriria até uma abertura bastante generosa no muro dos 

fundos, o ideal seria eliminar totalmente este muro e abrir a escola literalmente para a 

comunidade. Ou pelo menos esta interação escola-comunidade poderia ser realizada de 

maneira que se substituísse o muro por um tipo de fechamento que permitisse a 

permeabilidade visual. Isto criaria uma amplitude do pátio externo e um visual bastante 

interessante, pois a atuação na área verde poderia criar na população um sentimento de 

pertencimento e com isso a escola e os moradores seriam os próprios mantenedores 

desta área. 
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Até o momento podemos tirar alguns indicativos para a proposta de 

requalificação e ressignificação do espaço escolar e da escola: ter como orientação 

pedagógica a educação integral, considerando o território como fonte de aprendizado; 

entregar a gestão da escola nas mãos da comunidade  escolar onde a participação dos 

alunos será fundamental e imprescindível para terem vez e voz nas tomadas de decisões 

dos destinos da escola e, ao mesmo tempo, adquirindo aprendizado sobre valores de 

cidadania de responsabilidade social, ética, coletividade, entre outros  ; entender a 

escola não como edifício e, sim, como pessoas e a comunidade não pode ser  separada 

da escola, escola e  comunidade dever ser  uma só coisa, seja do ponto de vista físico, 

seja do ponto de vista do ensino aprendizagem. 

Salas de aula  

Reconhecendo que o processo de ensino e aprendizagem saiu do contexto da 

escola e  está em todo o lugar, na família, no museu, na padaria, no teatro, na cidade, a 

dinâmica da sala e da própria escola mudaram. A sala de aula e a escola não é mais o 

lugares exclusivos do ensino  aprendizagem.  

Mayumi (1989), comentando sobre escolas nas áreas populares de São Paulo 

nos anos 50 e 60 e as  diretrizes exigidas, pelo Fundo Estadual de construções Escolares 

do Estado de São Paulo (FECE)  para construções de escola dizia que as salas de aula 

não se diferenciavam muito das antigas salas inglesas e francesas. 

Com 48,00 m², 8,00m de comprimento e 6,00m de largura, comportavam 20 

carteiras pés de ferro para duas crianças e um estrado elevado, onde se 

localizava a mesa e a cadeira do professor ou o púlpito, o armário e o mastro 

da bandeira. As salas de aula tinham como continuam tendo, orientação para 

abertura das janelas à esquerda das carteiras, quadro negro à à frente,[...] 

(MAYUMI, 1989, pp. 57-58). 

Esta configuração das salas de aula está diretamente relacionada ao 

condicionamento disciplinar, "o condicionamento à disciplina ainda hoje dá o tom geral 

dos espaços escolares" (MAYUMI, 1989, p.58).  

 Todos os tetos são de madeira e foram pintados de branco. Todas as paredes 

de todas as salas possuem um barrado de 1 metro de altura pintado de um tom escuro de 

azul e o restante de branco. Todos os vidros de todas as janelas, de todas as salas foram 
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pintados com um tom escuro de azul. O objetivo seria de evitar incidência solar no 

ambiente que, além de comprometer o conforto térmico criaria  dentro da sala uma área 

inóspita para o uso. Outra intenção para a pintura dos vidros seria evitar que a criança 

desviasse a atenção para o espaço externo. De maneira geral tais soluções, criaram 

sensações desagradáveis no interior do ambiente, dando a impressão de diminuição 

espacial, de clausura, de um espaço totalmente fechado e contido em si mesmo, não 

permitindo se manter qualquer tipo de contato e visual e de integração com o  meio 

externo além de comprometer a luminosidade natural. Não há como utilizar a sala sem o 

uso da iluminação artificial, solução que vai contra os conceitos de sustentabilidade, 

preocupação esta declarada no PPP da escola. 

Este recursos, de pintura dos vidros das janelas ou de posicionar as janelas em 

uma altura que não permita o alcance do olhar da criança ou a disposição do leiaute tem 

sido utilizado com a intenção de conduzir a atenção das crianças para o interior da sala e 

para as atividades determinadas pelo professor. Mayumi diz; 

Janelas altas procuram impedir o olhar curioso das crianças para o mundo de 

fora. A disposição das carteiras, a posição do professor, tudo se volta para a 

tentativa de forçar a concentração que métodos e conteúdos desinteressantes 

não são capazes de manter (MAYUMI, 1989, p.58). 

Ainda segundo Mayumi esta solução busca criar na criança uma concentração 

passiva, uma imobilidade artificial próprias do tipo de educação em que o professor é o 

centro, o professor é o transmissor do conhecimento e o aluno o receptor: 

Esta distribuição espacial dos alunos pressupõe que não há necessidade da 

troca de ideias entre seus pares; ouvir o colega, somente através do professor. 

Descarta-se a possibilidade de as crianças aprenderem a construir suas 

próprias ideias, manifestar-se, respeitar e ser respeitadas nessa manifestação 

(MAYUMI, 1989, p.58). 

Os espaços para as atividades de ensino aprendizagem devem permitir 

flexibilidade de uso, de leiaute, enfim, de configurações espaciais, para que possam ser 

desenvolvidas diversas atividades. Uma área externa pode ser vista como extensão da 

sala de aula, complemento da atividade pedagógica e evitar a sensação de fechamento e 

de clausura.  

[“...] poder olhar para o exterior suaviza a sensação de enclausuramento e 

rigidez institucionais, algumas vezes impostas como fator de controle e 

disciplina.” (AZEVEDO, 2002,  p. 20).  
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3.2 - Diretrizes de projeto 

É custoso e caro porque são custosos e caros os objetivos a que visa. Não se 

pode fazer educação barata - como não se pode fazer guerra barata. Se é a 

nossa defesa que estamos construindo, o seu preço nunca será demasiado 

caro, pois não há preço para a sobrevivência (TEIXEIRA, 1959, p.2). 

Este estudo arquitetônico não irá desconsiderar  as questões financeiras que 

condicionam os projetos arquitetônicos, porém não vai se render às restrições e cortes 

de verbas para a construção, reforma e manutenção de nossas instituições públicas 

decorrentes do desprezo  com que o poder público as trata, principalmente aquelas 

destinas à baixa renda. Em um dos depoimentos colhidos  a pessoa entrevistada disse, 

em relação à manutenção da  escola, que pequenos reparos não são feitos, de modo a 

esperar que o problema atinja proporções maiores, para depois, sensibilizar o órgão 

público para liberar a verba de manutenção. Sobre este descaso Mayumi (1989, p. 65)  

nos diz:  

As crianças continuarão recebendo uma educação de segunda classe, 

abrigadas em escolas que são meras construções mal feitas e mal 

conservadas, reforçando a ideia útil para o sistema de que pobre e mal 

servido o é por merecimento. A ideologia da meritocracia está assim presente 

nos espaços escolares, através da arquitetura reduzida à mediocridade de 

obras que mantêm intactos taxa de lucro e os prazos políticos, e oferece, em 

consequência, a pior qualidade cultural e tecnológica para as crianças e a 

população de baixa renda.  

Não se quer dizer com isso que a edificação existente será demolida e 

substituída por outra, ou que as questões de ordem financeira não serão consideradas, 

mas a atenção maior, o foco principal estará voltado para a qualidade dos espaços da 

escola para que possam auxiliar no desempenho eficiente das atividades de ensino e 

aprendizagem determinadas pelas exigências pedagógicas, pelas exigências técnico 

construtivas, pelas exigências funcionais, estéticas e ambientais na intenção de oferecer,  

conforto, segurança e  bem estar a todos aqueles que desfrutam dos ambientes, seja 

aqueles da comunidade interna, ou seja os alunos, funcionários, professores e pais, ou 

aqueles da comunidade do bairro. Este tratamento dado ao bem público decorrente de 

um respeito ao usuário, oferecendo-lhe serviços e espaços de qualidade, atendendo  às 

suas necessidades,  incluindo-o na participação das tomadas de decisões para que possa 

criar suas marcas, dar identidade e se identificar com o lugar, apropriar-se dele e 
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assegurar-lhe a  manutenção, são argumentos que conduzirão a realização da proposta 

arquitetônica. 

Portanto, além de atender às condicionantes levantadas pela pesquisa de 

campo, pretende-se também colaborar com ideias pedagógicas que foram sendo 

descobertas e apreendidas ao longo do curso de mestrado que despertaram um ideal de 

educação em que passei a acreditar e que não poderia deixar de tentar materializá-lo 

através de uma proposta arquitetônica, mesmo que seja utópica.  

A ideia é alinhavar arquitetura e pedagogia, arquitetura é também uma forma 

de educar, de ensinar e aprender, espaços bem dimensionados, bem organizados, que 

tenham qualidade ambiental favorecem e estimulam o bom funcionamento e o 

desenvolvimento das atividades. Atender às necessidades e anseios dos usuários é 

aprender com eles a maneira como vivenciam e interagem com os espaços, como 

percebem o espaço e como os espaços agem sobre eles, é uma forma de demonstrar 

respeito e atenção àqueles que realmente vão usufruir dos espaços, em contrapartida as 

soluções arquitetônicas podem ensiná-los, por exemplo, a maneira como aperfeiçoar a 

distribuição de mobiliário em um ambiente  simplesmente adequando a circulação, ou   

como pode ser posicionada uma janela para possibilitar iluminação de forma a satisfazer 

a iluminação e ventilação natural. A arquitetura também pode transmitir alguns 

significados para as pessoas, por exemplo: uma escola que se fecha dentro de muros 

transmite a ideia de que não está aberta para o mundo, que não quer enxergar a  

realidade. A falta de acabamento e manutenção, nos passa a ideia de abandono, de 

descaso, por outro lado, ambientes que se integram com o exterior, nos causam  

sensações de continuidade espacial, de não nos sentirmos fechados. As texturas, as 

cores também nos passam sensações que podem ser agradáveis ou não, enfim a 

arquitetura pode contribuir com a consciência dos indivíduos para uma qualidade 

ambiental.  

 O processo de ensino e aprendizagem hoje se dá em todo lugar, na casa, na 

rua, no bairro, na cidade, na padaria da esquina, no museu, no teatro, e também na 

escola, que seria o lugar propício e neutro para  debates e discussões para a geração de 

propostas que contribuam para a formação de cidadãos críticos, ativos,  e com espírito 

colaborativo na construção  de um mundo mais justo. Neste sentido, pedagogia e 
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arquitetura devem caminhar juntas na criação de ambientes favoráveis ao processo de 

ensino e aprendizagem e  a escola, a instituição escolar, o edifício escolar, na sua forma 

arquitetônica, nos seus princípios de organização espacial, seja a representação  forma 

de espaços  que represente os valores de justiça, de respeito, de cidadania, 

cooperativismo 

  Os espaços de uma escola devem proporcionar curiosidade e descoberta, 

devem estar integrados, serem visíveis, onde todos possam ser vistos por todos, devem 

ser flexíveis para múltiplos usos devem  ser pensados com a participação dos usuários a 

fim de que possam deixar as suas   marcas, para que os espaços tenham as suas 

identidades, espaços que incluem, que reúnem,   

A ideia também mostra o lado educativo da arquitetura, no sentido de 

especificação de materiais, de uso correto da iluminação, de poder explorar energias 

passíveis (sol, para iluminação natural e ventos para a ventilação, criar ambientes que 

permitem acessibilidade a todos).  

3.3 - Conceito do projeto  

A ideia que irá nortear a proposta e que irá definir o partido arquitetônico vem 

ao encontro de todas as  diretrizes elencadas acima ela irá agregar em si todas elas. Ela 

irá determinar um novo conceito de escola, definido a partir de uma nova maneira de 

pensar a educação, de pensar o processo de aprendizagem,  o local onde acontece este 

processo e quem são os sujeitos deste processo. Segundo Pacheco (2018), "a escola não 

é o prédio, a escola são as pessoas, a escola não é separada da comunidade, escola é 

comunidade  e o aprendizado se dá nas relações inter pessoais, nas relações humana".  

Seguindo as orientações das Comunidades de Aprendizagem, uma nova 

denominação para escola, um novo conceito de escola, a escola não é mais aquele local 

isolado, separada do mundo ao seu redor, deve estar junto à sua comunidade, aliás como 

diz a citação acima a escola é comunidade. O locus do aprendizado passa a ser a 

comunidade onde haverá um local onde todos possam se encontrar, um ponto de 

encontro. O aprendizado se dará tanto dentro dele, quanto fora dele  todos e todas desta  
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comunidade tanto têm tanto a ensinar quanto a aprender. Os antigos muros da velha 

escola serão substituídos por PONTES para o despertar de um novo mundo. 

3.4 - Partido arquitetônico e desenvolvimento do partido - estudo 

preliminar  

Transformar a "escola" existente em um grande ponto de encontro é a ideia que 

orientou o partido. Criar um local que ofereça espaços para o desenvolvimento de 

atividades de formação da comunidade escolar e da comunidade do bairro, espaço que 

deve estar aberto, integrado à comunidade, tanto  para recebê-la  como também ir até 

ela, um processo onde todos irão aprender através das interações humanas que irão 

acontecer. São pontes que serão construídas e que levarão a grandes descobertas à de 

novos conhecimentos e consequentemente à transformação do seu meio.  

A figura 40 ilustra a atual relação que a Escola Mariana Luiza estabelece com a 

rua, com a comunidade, ela é toda murada, se fecha totalmente para a rua para a 

comunidade, para o mundo. A escola não estabelece um diálogo com a rua, com o seu 

entorno. Percebe-se ainda que, aos fundos, ela literalmente dá "as costas" para uma área 

carente do bairro, porém com forte potencial para o ensino aprendizado. 

Figura 40 - Croquis da relação do edifício escolar com a rua e a comunidade 

 
Fonte: Autor 
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A ideia que orientou o partido, está ilustrada na figura 41, o rompimento dos 

muros faz com que a escola se abra para o mundo, se integre à comunidade, faça parte 

do dia a dia do bairro, funcione como um local de encontro e de troca dos saberes. 

Figura 41 - Croquis do partido arquitetônico adotado 

 
Fonte: Autor 

Na parte frontal foi eliminado o muro localizado à esquerda do portão principal 

de acesso, criando ali um jardim e, em frente à quadra poliesportiva um novo local para 

estacionamento, com piso ecológico. Entre a quadra e o pavilhão foi criado um portão 

que serve tanto de acesso à sala dos professores como à quadra.  

O muro frontal à direita do portão foi mantido, e o estacionamento que havia 

no local foi transformado em área de estar para os alunos que poderão desfrutar de um 

agradável espaço externo coberto pelas grandes árvores existentes no local. Servirão 

como um ambiente de estar, para atividades de leitura, vivências pedagógicas, ou 

mesmo ambiente para ser utilizado segundo as necessidades da comunidade. Nas salas 

de aula, posicionadas adjacentes a esta área, foram retiradas as paredes e substituídas 

por grandes portas de vidro, permitindo uma integração não somente visual, mas 

também física entre os ambiente. 

O muro dos fundos foi eliminado e substituido por telas na parte onde está 

situado o pátio externo da escola, criando uma permeabilidade visual, uma integração 
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entre este pátio e a área verde existente nos fundos da escola. Está sendo sugerida 

também a abertura de um segundo acesso, permitindo assim a total interação e 

integração do edifício escolar e o seu entorno. Um sonho futuro seria a derrubada das 

telas e a eliminação de portas e portões, substituindo-os por "pontes".  

A figura 42 representa a planta da proposta de requalificação espacial da escola 

Mariana Luiza Moreira. 

Figura 42 - Planta da proposta de reformulação 

 

 
Fonte: Autor 
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 Uma nova redistribuição dos ambientes existentes e inclusão de novos 

ambientes. As salas de aula da lateral direita do pátio interno foram mantidas, à 

excessão da primeira que foram retiradas suas  paredes substituindo-as por paineis de 

vidro, criando uma integração visual entre a sala e o pátio interno. Esta passa a ser a 

nova sala de informática. Nas demais os vãos das portas de acesso foram ampliados 

criando  grandes aberturas, transformado-as em portas janelas de vidros também com a 

intenção de criar uma integração total entre as salas e o "antigo corredor", este 

transformado em biblioteca (figura 43). A ideia é que este espaço seja um local que os 

professores possam utilizá-lo como local de pesquisa e de aprendizado coletivo, ele 

também está aberto à sala de informática. Seria o início de uma transição das atividades 

pedagógicas desenvolvidas exclusivamente no interior das salas de aula para, 

paulatinamente, sejam transferidas para este novo ambiente, que futuramente, com a 

derrubada das paredes restantes das salas será transformado no grande salão coletivo de 

ensino aprendizagem.  

O acesso às salas será invertido, não será mais pelos corredores e, sim, por uma 

circulação externa coberta. No entanto,  todas elas terão acesso direto à biblioteca. As 

paredes externas destas salas também serão substituídas por grandes portas janelas, 

permitindo a integração visual e física entre  interior e exterior. 

A ala direita do pátio interno foi totalmente remanejada, alguns ambientes do 

setor administrativo foram mantidos como estavam originalmente, para outros, houve a 

necessidade de reformulação. Esta nova configuração do setor administrativo 

possibilitou acesso independente a ele. O acesso à escola, a partir da avenida Primavera 

se dá por um hall de onde é possível ir à recepção (setor administrativo) ou ao pátio. 

A outra parte desta ala foi destinada à inserção das salas de música e depósito 

dos isntrumentos, da sala de ciências e sala do audio visual, este posicionado adjacente 

ao pátio interno. A porta de acesso à sala de áudio possibilita uma abertura total abrindo 

esta para o pátio, integrando-se a ele proporcionando assim um aumento de sua área e 

consequentemente ampliando o número de espectadores. 
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Figura 43- Biblioteca (antigo corredor) 

 
Fonte: Autor 

A cozinha foi ampliada e reformulada e o espaço do refeitório, antes misturado 

ao pátio interno, ganhou um novo ambiente, quase que exclusivo, privativo, evitando o 

cruzamentro desagradável que havia entre alunos do pátio e alunos em momento de 

refeição. 

O refeitório portanto foi concebido a partir de uma ampliação do prédio 

pincipal e junto a esta nova edificação foram locados novos sanitários, uma lanchonete 

criada a partir de um conteiner, tornando-a um elemento lúdico no local. Uma despensa 

maior para a cozina também foi cocebida assim como uma área de serviço com espaço 

mais reservada e independente do pátio. 

As outras três salas de aula foram organizadas nos espaços da antiga biblioteca 

e laboratório, onde a eliminação da parede que dividia estes ambientes permitiu a 

criação de uma das salas. As  outras duas foram criadas a partir da ampliação desta 

edificação existente. 
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Figura 44 - Planta de cobertura 

 
Fonte: Autor 

1-Pavilhão; 2-Refeitório; 3-Sanitários/despensa/ área de serviço/;4-Salas de aula; 5- Quadra; 

 6- Circulação coberta 

Portanto, além de uma redistribuição dos ambientes no interior da estrutura 

física existente, foram necessárias ampliações para inserir novos ambientes 

imprecincíveis ao desempenho das atividades pedagógicas e necessidades da 

comunidade.  

O pátio externo, espaço também pedagógico, foi segmentado criando 

ambientes diversos para a vivências e expreiências diversas. Este ganhou um pequeno 

chafariz, num ponto estratégico, com o objetivo de se tornar um elemento lúdico, mas 

também um componete espacial capaz de umidificar o ar auxiliando no conforto 

ambiental dos usuários. Algumas áreas foram pavimentadas e intercaladas com jardins e 

espaços de estar  sob as árvores e espaços para atividades dinâmicas como a quadra de 

areia, que já existia e era utilizada, apenas foi relocada. Foi criado também espaço para 

a horta, que havia sido desativada, esta ficou localizada próxima à cozinha e às salas de 

aula, podendo servir também como espaço didático. 
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Não ocorreram intervenções na quadra poliesportiva, no entanto, como no 

restante da edificação, é recomendável serviços de reparos e manutenções. 

A figura 44 ilustra uma vista da cobertura da nova proposta. Onde o número 1 

representa a cobertura, em duas águas, com telhas cerâmicas, do prédio (pavilhão) 

principal. Nesta edificação, toda a estrutura do telhado foi mantida. O número 2 mostra 

a cobertura, também em duas águas e com telhas cerâmicas do novo refeitório, ao lado, 

o número 3 identifica a cobertura verde que abriga os novos banheiros, a nova área de 

serviço e a despensa. O número 4 ilustra uma cobertura, também em duas águas, com 

telhas cerâmicas que abrigam a antiga biblioteca e laboratório, que se fundiram e 

formaram uma sala de aula e se amplia para cobrir outras duas salas de aula. O número 

5 retrata a cobertura da quadra poliesportiva. Por fim o número 6 representa uma 

circulação coberta que permite acesso, protegido de sol e chuva, a todas as edificações  

Esta proposta de reformulação da escola Mariana Luiza Moreira, buscou 

adaptá-la a uma nova concepção de escola, a um sistema pedagógico para a formação 

integral do aluno, em uma proposta de ensino aprendizagem coletiva que se abre para a 

comunidade que se abre para novos saberes, novas experiências educativas.  

 

 



    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusões que este trabalho proporcionou foram muito gratificantes,  

foram surpreendentes, não se acreditava poder olhar a escola, a educação, o  processo de 

ensino aprendizagem da forma como  que se chegou. Seja durante o desenvolvimento 

das pesquisas, dos levantamentos de dados ou durante a fase de escrita da dissertação 

havia uma ansiedade grande em busca de ideias que pudessem orientar, criar a linha de 

pensamento que estruturasse de forma coerente e consistente a proposta de 

requalificação dos espaços de uma escola, mas, ao mesmo tempo, havia uma angústia de 

não apenas desenvolver uma simples reforma de um espaço escolar, era necessário ir 

mais além sentia-se a necessidade de repensar a escola, de repensar o espaço escolar, de 

conhecer uma proposta pedagógica que desse sobre novo sentido ao processo de 

aprendizagem e como consequência iria refletir não só em um novo conceito de escola 

mas também uma nova maneira de pensar os seus espaços, a sua organização espacial, a 

sua relação como o entorno, enfim buscar uma nova maneira de ver a escola e a 

educação. Enfim estas inquietações contribuiram para não só para elaborar a 

requalificação dos espaços da escola, mas também ressignificar a própria escola, o seu 

papel dentro de uma comunidade e o papel da comunidade dentro da escola.   

Ao longo deste trabalho foi possível observar o quanto é importante no 

processo de ensino aprendizagem a participação da comunidade, seja ela do bairro, seja 

ela a acadêmica, a comunidade torna-se  um agente ecucativo, fundamental neste 

processo, pois, trará consigo suas vivências, suas experiências, sua cultura enfim, os 

seus saberes, que farão parte da construção do conhecimento. Paulo Freire nos diz que o 

conhecimeto prévio do educando é fundamental para o seu  processo de aprendizagem, 

pois parte-se de algo que lhe é familiar para construir novos saberes, portanto esta 

experiência prévia  será apresentada, conhecida, debatida e articulada no campo de 

conhecimento construído pela humanidade ao longo dos tempos e este encontro  

proporcionará a constução de novos saberes, novos conhecimentos. O conhecimento 

prévio fará com que este novo saber de sentido, seja significativo ao aprendizado. 

Comunidades de aprendizagem, uma nova concepção de escola, o aprendizado 

é coletivo, é mútuo, aprende-se e ensina-se com o território. Este novo espaço passa a 

ser um equipamento coletivo da comunidade, passa a ser o local onde  se desenvolvem 
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atividades escolares com os educandos que a comunidade pode utilizar para desenvover 

atividades de aprendizagem, de local de reunião, de atividades comunitárias, ela se 

transforma como diz Lauro de Oliveira Lima, em um centro comunitário.    

A comunidade estará presente também na concepção, na construção, na gestão 

desta "nova escola" participará deste dia a dia, das transformações que venham a 

acontecer, enfim como já disse aqui (PACHECO, 2018) a escola não pode estar 

separada da comunidade, escola é comunidade. 

Infelizente a maioria das concepções do projetos arquitetônicos não contam 

com a participação das pessoas que realmente irão usufruir dos seus espaços, 

consequentemente não levam em consideração suas necessidades e anseios. 

Em um processo arquitetônico a participação do usuário é fundamental 

requalificação do espaço escolar, a  presença da comunidade é fundamental, pois auxilia 

o arquiteto na concepção e arranjo dos espaços para que sejam adequados ao 

desenvolvimento das atividades previstas, que atendam as suas necessidades, seus 

anseios e que contemple as ideias sugeridas. Esta atitude   demonstrará o valor que  têm, 

irá conscientizá-la da importância da sua participação nas decisões de projeto, pois os 

espaços que serão concebidos são aqueles onde esta comunidade irá conviver e deve 

estar de acordo com as suas necessidades. Isto criará nelas a sensação de coparticipação 

despertando  um sentimento de pertencimento, de identidade, de apropriação e de 

responsabilidade pela preservação e manutenção. "Uma pessoa que sente o lugar que 

habita como espaço próprio tende a ter uma relação mais cuidadosa, mais de 

preservação deste lugar do que se sentir um elemento alienado" (POL, 2011
15

). 

Estas atividades envolvendo a comunidade na elaboração de um projeto de 

arquitetura podem também ter sentido pedagógico, por exemplo, o arquiteto pode 

esclarecer aos alunos sobre a sua profissão, falar sobre as profissões, perguntar a eles 

que profissional querem ser. Perguntar sobre a profissão dos pais. É uma atividade de 

socialização para que possam conhecer mais uns aos outros. Seguindo esta mesma ideia 

                                                           

15
 Extraído de um vídeo com o título "Apropiación del lugar". Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=e5L52ssO6VE 
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pode-se perguntar a eles o que gostam de fazer, uma pergunta muitas vezes 

negligenciada pelos próprios professores ou funcionáris administrativos das escolas. 

Um simples "dar atenção às crianças", pode ser de grande valia para os pequeninos. Ás 

vezes um ato de vandalismo, de bagunça, pode ser simplesmente um sinal de tentativa 

de chamar a atenção para si.  

Há também durante as reuniões desenvolvimento de atividades referentes à 

geometria, mostrar a eles que a base da arquitetura vem da geometria, que é possivel 

encontrarmos figuras geométricas nos espaços, nas construções e  a partir daí fazer uma 

atividade com eles de modo que saiam pela escola e desenhem as figuras geométricas 

que encontrarem.  

Poderão também ser criadas oficinas, tomando por base a reforma arquitetônica 

do prédio escolar e propondo a eles atividades de encsino aprendizagem que fazem 

parte do currículo escolar mas direcionadas à escola que será reformada, por exemplo 

propor que façam uma redação sobre a escola de seus sonhos. Além de ser um exercício 

pedagógico será de grande utilidade para o arquiteto, pois servirão de dados sobre os 

desejos das crianças na escola que idealizam. 

 Podem construir maquetes e a partir dela fazer relações matemáticas de 

proporção, de escala. Pode-se criar um problema matemático perguntando quantos 

tijolos são necessários para contruir uma parede. Enfim há inúmeras atividades de 

ensino aprendizagem que podem ser desenvolvidas durante o processo e são atividades 

que proporcionarão conhecimentos que lhes fazem sentido, é palpável, além do um 

caráter lúdico, do aprender brincando. 

O envolvimento de pais e moradores da comunidade seria  também muito 

importante neste processo tanto do ponto de vista da colaboração deles nas tomadas de 

decisões quanto na mão de obra que podem fornecer para  a execução de alguns 

serviços. Este envolvimento criaria um ambiente pedagógico também muito fértil 

conhecimentos que poderiam ser trocados, atitudes e comportamentos que poderiam ser 

referência de uns para os outros, ações de coletividade, enfim uma verdadeira escola 

onde o aprendizado se controi através das interrelações humanas.  
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A arquitetura de forma geral, ou mais específicamente, neste caso a arquitetura 

escolar, tem o seu valor pedagógico, pois ao empregar os materiais de forma correta, 

permitido o uso adequado, projetar espaços que tenham conforto ambiental satisfatório e 

que possiblitem bem estar aos usuários, projetar e executar caminhos,  calçadas, 

circulações que permitem mobilidade a todos e que possibilite acesso a qualquer parte 

da edificação. Criar soluções adotando princípios de sustentabilidade, utilizando 

materiais e recursos que podem ser renováveis, repeitar o meio ambiente, fazer uma 

integração da  edificação com o local, harmonizar-se com o entorno,  aproveitar as 

energias (energias passivas) que a natureza oferece, utilizar de sistemas eficientes que 

gerem economia energética, criar sistemas de coleta e tratamento de água e esgoto, 

enfim o espaço arquitetônico pode ser um agente educador.  

Esta união entre arquitetura e pedagogia, serviu para mostrar que não há um 

lugar determinado para ensinar e aprender. Todos ensinamos e aprendemos com todos, 

O aprendizado é coletivo, aprende-se em qualquer lugar. O espaço para atividades 

educativas pode ser aberto, fechado, público, privado, em casa, na padaria, na praça, até 

na escola. O próprio espaço pode criar condições para estimular o aprencizado e pode 

também ensinar.   

Além da relação  entre usuário e o arquiteto no processo de concepção 

aruitetônica este trabalho mostrou também como o conhecimento pedagógico e das 

ações educativas são fundamentais para a criação de espaços que possibilitem o seu 

desnvolvimento. 

 Assim como a pedagogia vê o ser humano como um ser mutlidimensional, a 

arquitetura pensa nos espaços para que possam satisfazer as multinecessidades dos seus 

usuários. 

O arquiteto pode se juntar aos membros de uma  comunidade aprender e 

ensinar junto com eles ir até o chão da escola, conhecer a sua realidade, seja do ponto de 

vista físico construtivo, pedagógico,    desenvolver um trabalho riquíssimo na 

arquitetura escolar para a  construção de uma nova educação. Por vezes não é conceber 

projetos novos, mas requalificar e resignificar espaços velhos. Pensar a escola como 

uma comunidade de aprendizagem, como um centro comunitário todos  Ir até o chão da 
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escola, conhecer a sua comunidade, conhecer a  sua realidade,  buscar alternativas para 

a sua melhoria para que possam estimular ensino aprendizagem, fazer parte da 

comunidade, ser mais um agente educativo para o desenvolvimento de cidadãos críticos, 

éticos, solidários, autônomos, responsáveis agentes ativos capazes a partir de seus 

saberes transformarem em açoes que irão mudar e transformar o meio em que vivem. 
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