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RESUMOO trabalho faz uma análise dos aspectos que 
contribuem para um bom espaço destinado 
ao ensino. Portando, a pesquisa passa pelo 
histórico e desenvolvimento de métodos 
educacionais, levando a uma busca pelas  
características de um bom e produtivo espaço 
escolar. Assim, o projeto proposto procura 
sintetizar os conceitos estudados aqui para 
resultar em uma escola montessoriana 
localizada no bairro do Bom Retiro.
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compreender quais são as características que 
podem melhorar a qualidade das escolas e 
do ensino, e assim, com essas informações 
levantadas aplicar a um projeto de uma escola.

A transmissão do conhecimento existe desde 
muito antes dos parâmetros da educação 
formal serem estipulados, geralmente essa 
ocorria no âmbito familiar, e posteriormente, 
esse local da transmissão de conhecimento se 
tornou a escola. Quando a educação passou 
a ter um local próprio, começaram a aparecer 
idealizações do espaço para o ensino, e cada 
linha pedagógica se apropria de alguns prícipios 
próprios. Portanto, um estudo histórico da 
educação e de alguns métodos pedagógicos 
se tornou importante para o desenvolvimento 
da pesquisa. Assim, foi eleita uma pedagogia 
específica para analisar as noções espaciais 
à vista de um olhar pedagógico: o método 
Montessori, uma vez que, além de ser um 
método que propõe uma forma de ensinar 
diferente dos métodos convencionais, o 
espaço é um fator fundamental para seu bom 
desempenho.

Visto que a compreensão de que um método 
único não dita exatamente como é o ambiente 
ideal para o ensino, houve uma preocupação 
de compreender as características espaciais 
que se aplicam a um âmbito geral da educação, 
e apesar de que existam estudos e projetos de 
escola que mostram uma preocupação com o 
aluno, tanto como ser coletivo quanto como ser 
individual, vemos muitos ambientes escolares 
que se mostram inadequados para o bom 
proveito e desenvolvimento escolar dos seus 
alunos. Assim, surgiu o questionamento do 
que seria uma boa arquitetura escolar e como 
essa poderia ajudar o melhorar desenpenho 
das crianças.

A pesquisa, então, foi desenvolvida para 
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1.1
MÉTODOS DE 

EDUCAÇÃO

1.1.1
EVOLUÇÃO DA 

EDUCAÇÃO E 
DOS MÉTODOS 

EDUCATIVOS

A partir do conceito de educação como a 
transmissão de valores e conhecimentos de 
uma sociedade, Kowaltowski (2011) aponta, 
então, que a história da educação também 
conta a história de uma sociedade. Assim, o 
desenvolvimento cultural, econômico e político 
exerce um papel indissociável da educação.

A origem etimológica da palavra 
educação – “trazer luz a ideia”, 
“conduzir para fora” -, ou seja, 
dar a possibilidade de expressão 
de conteúdos internos individual 
e socialmente construídos, 
desmistifica o caráter impositivo 
e unilateral que se possa 
dar ao processo educativo. 
(KOWALTOWSKI, 2011, p. 13)

Nas culturas primitivas, o ambiente que o 
indivíduo vive pode ser chamado de escola, 
mesmo não existindo uma estrutura formal da 
transmissão do conhecimento. Esse ambiente 
se dava por meio da necessidade de gerar 
indivíduos que sejam capazes de se integrar à 
sociedade. (Kowaltowski, 2011)

De geração para geração o conhecimento 
era transmitido, por vezes, desenvolvendo 
objetivos específicos para que os jovens 
aprendessem uma atividade específica que um 
adulto dominava, de forma que se categorizava 
uma relação de mestre e aprendiz, na qual o 

jovem assistia o adulto em suas atividades e 
exercia funções de menores responsabilidades. 
Nesse ponto, começa a surgir o modelo da 
instituição de transmitir o saber, quando a 
educação extrapola o ambiente familiar.

A saída da educação do ambiente familiar criou 
condições para que fosse possível a criação 
de um modelo de escola. No momento que se 
confia a educação da criança a uma pessoa 
alheia à família, cria-se um espaço de confiança 
no educador.

Da Grécia, surge a base da educação formal 
para as culturas ocidentais. Surge também 
o trabalho do pedagogo, de conduzir as 
crianças no processo de aprendizado, ou seja, 
o pedagogo é, através de uma tradução literal, 
um “condutor de crianças”, a tradução vem das 
palavras paidós (criança) e agogôs (condutor). 
(Kowaltowski, 2011)

Depois da Reforma religiosa, começaram 
a aparecer novas instituições de ensino: os 
colégios. Diversas ordens e congregações 
religiosas seguiram os Jesuítas nesse 
movimento de criar um modelo educacional 
para os filhos das classes mais privilegiadas. 
Isso também mostra um fato comum na história 
da educação, o de que a educação, por muitas 
vezes, estava ligada ao desenvolvimento das 
religiões dominantes. (Kowaltowski, 2011)

O desenvolvimento das sociedades forçou 
cada vez mais pessoas a se educarem, e no 
Renascimento, impõem-se a especialização dos 
saberes, ou seja, a partir do ideal renascentista, 
o homem deveria ser um espírito livre, capaz 
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de dominar as áreas do conhecimento. Por 
exemplo:

Para as navegações, era necessário 
saber ler as cartas náuticas. Da 
mesma maneira, não se podia 
governar uma cidade ou dirigir um 
exército sem saber ler, interpretar 
e redigir documento. Para levantar 
uma fortificação e construir 
catedrais, eram necessários 
conhecimentos diversos, 
principalmente de geometria e 
cálculo. (KOWALTOWSKI, 2011, p. 
15)

O tcheco Comenius (Jon Amos Komenský) 
(1592-1670) organizou o primeiro programa de 
escolarização universal. Para ele, todos (ricos, 
pobres, homens e mulheres) teriam acesso à 
escola elementar e os mais capacitados seriam 
selecionados para cursar o ensino superior. 
Além disso, Comenius ressaltava a importância 
de um ambiente escolar arejado, bonito, com 
espaço livre e ecológico, assim, a aprendizagem 
iniciara-se pelos sentidos (Kowaltowski, 2011)

Já no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) teorizou que cada fase da vida é 
dotada de diferentes individualidades, logo, a 
criança não deve ser tratada como um adulto 
em miniatura, ela tem suas próprias ideias 
bem como interesses particulares. Para ele, 
a educação é necessária para acompanhar 
as modificações tanto do homem quanto da 
sociedade. Rousseau também aponta que a 
educação é uma livre expressão da criança na 
sua vivência com seu entorno, tendo isso em 

FIGURA 01. A lição do 
catecismo de Jules-Alexis 
Meunie. Fonte: Google Imagens
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vista, o professor se torna um orientador para 
que a criança cresça como um ser humano 
completo e não para uma profissão específica. 
(Kowaltowski, 2011)

Durante os governos burgueses europeus 
do século XIX, uma das metas era levar toda 
a população à escola. Devido a fatos como 
a pressão das classes trabalhadoras até a 
necessidade de qualificar cada vez mais mão 
de obra devido as atividades industriais, a 
popularização do ensino foi gradativamente 
evoluindo. (Kowaltowski, 2011)

Em relação à educação pública, Johann 
Heinrich Pestallozzi (1746-1827) foi um 
dos adeptos. Além disso Pestallozzi, foi de 
grande importância para o pensamento da 
educação. Para ele, a escola deveria ser como 
uma casa bem organizada, pois essa era a 
melhor instituição de ensino, a base para uma 
formação moral, política e religiosa. Pestallozzi 
também divergia da educação baseada na 
coerção, punição e recompensa. (Kowaltowski, 
2011)

Após trabalhar com Pestallozzi, Friedrich 
Froebel (1782-1852), um dos educadores 
de maior destaque desse período, abriu o 
primeiro jardim de infância (kindergarten) 
em 1837, e estudou as fases do crescimento, 
colocando-as como todas de igual importância. 
(Kowaltowski, 2011)

A curiosidade do ser humano era algo de 
extrema importância para os estudos de John 
Dewey (1859-1952). Para ele, a criança devia ser 
educada de modo que fosse capaz de resolver 

FIGURA 02. Pestallozzi e os 
órfãos. Fonte: Grupo Feller

FIGURA 03. Blocos Froebel. 
Fonte: Kowaltowski (2011)
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maneira, as crianças conseguem desenvolver 
um pensamento livre. Na pedagogia Waldorf, 
a prática sempre caminha junto à teoria, 
e, de acordo com a idade dos estudantes, 
as atividades têm enfoques em atividades 
corporais, artísticas e artesanais. (Kowaltowski, 
2011)

Outra característica da pedagogia Waldorf 
que deve ser ressaltada é o grande número de 
escolas que adotam projetos arquitetônicos 
não convencionais para esse tipo de uso, vemos 
nelas influências de Charles R. Mackintosh, 
Antoni Gaudí, Alvar Aalto e Frank Lloyd Wright 
por suas arquiteturas orgânicas, bem como 
influências do movimento Art Nouveau. Em 
contrapartida ao edifício escolar tradicional 
que é regido por um racionalismo, as formas 
não ortogonais possibilitam assimetria de 
espaços e, assim, algo não repetitivo e de 
maior interesse. Percebemos também, nas 
escolas Waldorf, o uso de materiais naturais. 
(Kowaltowski, 2011)

A pedagogia desenvolvida por Maria Montessori 
(1870-1952) é de grande importância até a 
atualidade por ter sido base para diversas 
outras correntes pedagógicas ainda aplicadas. 
Para ela, a educação deve buscar um equilíbrio 
entre corpo, inteligência e vontade, e para 
isso, a criança pode escolher o material que 
será utilizado. Para que isso ocorra, na sala 
de aula existem materiais predeterminados, 
esses desenvolvidos por Maria Montessori, 
esse material, auxilia na descoberta que 
a criança faz sobre as coisas a partir delas 
mesmas, desenvolvendo a espontaneidade do 
intelecto. Assim, a atividade, a individualidade 

por ela mesma os seus problemas. Dewey 
também aponta a importância de atividades 
manuais, pois essas mostram situações de 
problemas reais que devem ser solucionados. 
(Kowaltowski, 2011)

No início do século XX, o construtivismo de 
Jean Piaget surgiu, estudando as modificações 
do pensamento até a adolescência. Assim, 
Piaget consegue cunhar uma teoria sobre o 
desenvolvimento cognitivo, esse, divido em 
etapas, mostra que o home passa por mudanças 
ordenadas e previsíveis. (Kowaltowski, 2011)

Na visão piagetiana, a educação 
deve possibilitar à criança um 
processo amplo e dinâmico de 
incentivo a vivências significativas, 
ao longo do percurso definido 
pelos estágios de desenvolvimento 
cognitivo. A escola partir dos 
esquemas de assimilação da criança 
e propor atividades desafiadoras, 
que provoquem desequilíbrios 
e reequilibrações sucessivas, 
promovendo a descoberta e a 
construção do conhecimento. 
(KOWALTOWSKI, 2011, p. 21)

Também no século XX, Rudolph Steiner 
(1861-1952) criou a pedagogia Waldorf. Essa 
pedagogia pressupõe que o ser humano 
não terá seu desenvolvimento determinado 
por fatores como herança e ambiente, o 
desenvolvimento também será condicionado 
pelas interações com seu próprio interior. 
Para Steiner, a criatividade deve ser algo de 
primeira importância na educação, pois, dessa 
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e a liberdade são garantidas como conceitos 
fundamentais da pedagogia montessoriana. 
(Kowaltowski, 2011)

Em meados do século XX, para Henri 
Wallon (1879-1962) e Lev Vygotsky (1896-
1934) a condição biológica do ser humano 
é extremamente importante para seu 
desenvolvimento. Wallon buscou bases na 
neurologia, psicopatologia, antropologia e 
psicologia animal para aprofundar sua Teoria 
do Desenvolvimento, que coloca o homem 
como genética e organicamente social, e 
somente a partir das necessidades da sociedade 
e do organismo, pode existir. Vygotsky aponta 
o cérebro como a base biológica que define 
parâmetros para o desenvolvimento do 
homem, visto que linguagem e memória são 
adquiridas ao decorrer de sua vivência social, 
além de que o contexto histórico e cultural é 
fator ativo nos processos de aprendizagem. 
(Kowaltowski, 2011)

A fim de atenuar a diferença cultural e 
tecnológica entre os países latino-americanos 
e as nações mais desenvolvidas, no século XX, 
foram feitos investimentos no setor educacional 
nas nações da América Latina. Porém, como 
a educação requer um grande volume de 
recursos, sejam financeiros, a humanos, a 
materiais, os esforços para que a educação de 
massa conseguisse suceder principalmente na 
alfabetização de grande parte da população 
foi atrasado pela explosão demográfica nesses 
países durante esse período. Tendo em vista 
que a educação para grande escala necessita 
de uma gestão eficiente para servir a população 
com um certo nível de qualidade, e isso não 

FIGURA 04. Atividade com 
materiais didáticos Montessori. 
Fonte: Kowaltowski (2011)

FIGURA 05. Esboço das salas 
de aula da Escola Winston 
SalamFonte: Kowaltowski 
(2011)
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consegue se sustentar em políticas públicas em 
vigor.

Porém, como apontado por Buffa e Pinto 
(2002) já existia desde o fim do século XIX uma 
preocupação com uma melhoria e difusão 
da escola primária no Brasil, principalmente 
no estado de São Paulo, impulsionada por 
republicanos como Oscar Thompson, Cesário 
Motta Júnior, Caetano de Campos, Rangel 
Pestana e Bernardino de Campos dentre outros. 
Eles defendiam que existia uma necessidade 
de que fossem construídos prédios que fossem 
especificamente projetados para que fossem 
escola. O que vira a dar origem aos Grupos 
Escolares Paulistanos, às Escolas Modelo e às 
Escolas Normais.

Uma das mais importantes experiências 
educacionais brasileira, considerada pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) como uma 
das melhores experiências do ensino primário 
do século XX, a Escola Parque da Bahia de 
Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) introduzia 
conceitos de John Dewey no Brasil. Para Anísio 
Teixeira, a educação era constituída por três 
partes indissociáveis: a escola, a biblioteca e o 
museu. (Kowaltowski, 2011)

Paulo Freire (1921-1997), influenciado por 
ideais socialistas, aponta a divisão de classes 
como agente excludente de que as classes 
menos privilegiadas não possam usufruir de 
bens de produção como as classes mais altas, 
ele aponta a educação como um desses bens 
que grande parte da população do Terceiro 
Mundo não tem acesso. Freire também aponta 
duas práticas pedagógicas: a dos dominantes, 

FIGURA 06. Escola Normal 
da Capital. Fonte: Buffa; Pinto 
(2002)

FIGURA 07. Croquí Escola 
Parque de Hélio Duarte. Fonte: 
aU
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princípio de condições dos alunos 
é quebrado pelo aparecimento de 
líderes e por certa hierarquia que se 
estabelece entre eles. A retribuição 
pelo esforço ou pela iniciativa 
se dá pela atribuição de notas. 
(KOWALTOWSKI, 2011, p. 13)

Assim, percebe-se a vontade de uma 
diferenciação do modelo tradicional da escola 
avaliativa, na qual se atribuem méritos e 
deméritos aos alunos de acordo com suas 
ações. Essas ideologias educacionais mostram 
alternativas diversas a fim da melhoria dos 
sistemas educacionais.

Buscando uma compreensão do espaço 
do ensino, estudar o método Montessori 
é pertinente visto que busca um ensino 
naturalizando os problemas abstratos 
aplicando-os no mundo real, e dessa forma o 
espaço é um fator que contribui fortemente.

Uma vez dito que a individualidade e a 
liberdade são conceitos fundamentais da 
pedagogia Montessoriana, aprofundemos nos 
mais nesse método de ensino. 

Criada por Maria Montessori, a pedagogia 
Montessoriana influenciou o ensino pré-escolar 
em vários países do mundo. Maria Montessori 
nasceu na Itália, em 1870, e foi a primeira 
mulher do país a doutorar-se em medicina. 
Dessa maneira, chegou à pedagogia através de 

que funciona como algo para continuar 
mantendo a dominância, e a dos oprimidos, 
que serve como exercício de liberdade. 
(Kowaltowski, 2011)

Além disso, Paulo Freire é reconhecido 
mundialmente por seus estudos sobre a 
educação popular, tendo desenvolvido um 
método de alfabetização que não precisa de 
material didático e que em 40 horas poderia 
ser executado. Freire também coloca a 
educação como reflexão sobre a realidade, e 
o diálogo é o elemento chave para promover 
uma horizontalidade entre professor e aluno, 
colocando ambos como sujeitos atuantes. 
(Kowaltowski, 2011)

Ainda no século XX, Darcy Ribeiro (1922-1997) 
defendia a implementação de inovações na 
educação nacional. Para ele, ao completar 7 
anos, todas as crianças deveriam ingressar 
no ensino obrigatório, e jovens com 
idades entre 14 e 16 anos, que não fossem 
considerados suficientemente alfabetizados 
ou escolarizados, deveriam ser matriculados 
em cursos à distância, com o auxílio de 
materiais didáticos e programas televisivos. 
Além disso, defendia metas para a educação 
popular, principalmente escolas de tempo 
integral, cujo objetivo era impedir que crianças 
fossem levadas à marginalidade e ao crime. 
Darcy Ribeiro também era um grande adepto 
dos cursos técnicos e profissionalizantes. 
(Kowaltowski, 2011)

Atualmente se espera que, na 
escola, realize-se a socialização 
intelectual da criança. [...] o 

1.2
O MÉTODO 
MONTESSORI

1.2.1
MARIA 
MONTESSORI: A 
FUNDADORA E SEU 
MÉTODO
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estudos de crianças com e sem deficiência até 
chegar aos princípios básicos do seu método 
publicado em 1909. (Gadotti, 2006)

Assim, Maria Montessori propunha estímulo e 
auto-educação com foco na individualidade 
e em meios adequados como maneiras de 
despertar a atividade infantil. Dessa maneira, 
o educador não atuaria diretamente sobre sua 
educação, mas forneceria meios para que ela 
mesmo fosse em busca de sua formação. Isso 
inclui uma disposição de diversos materiais 
didáticos para a criança desenvolver a atividade 
dos sentidos. De acordo com Montessori (1951):

É preciso que nos convençamos 
que quanto mais o ambiente 
corresponde às necessidades da 
criança, tanto mais poderá ser 
limitada a atividade do professor. 
Contudo, não podemos esquecer 
de um princípio importante. Dar 
liberdade à criança não quer dizer 
que se deva abandoná-la à própria 
sorte e, muito menos, negligenciá-
la. A ajuda que damos à alma infantil 
não deve ser a indiferença passiva 
diante de todas as dificuldades de 
seu desenvolvimento; muito pelo 
contrário, devemos assistir esse 
desenvolvimento com prudência 
e com um cuidado repleto de afeto 
[...] (p. 43)

Montessori reconhece que a única maneira 
de ensinar está em instaurar um profundo 
interesse no estudante, percebendo os 
momentos preciosos da concentração e 

FIGURA 08. Sala de Aula 
Montessori. Fonte: Montessori 
Guide
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atenção. Para que a criança desenvolva 
a atenção, ela deve receber estímulos 
gradativos dos materiais didáticos que exijam 
a concentração. E assim surge o trabalho 
indireto do educador: preparando o ambiente, 
oferecendo o material e introduzindo com 
cuidado os trabalhos práticos. Com isso, o 
educador deve auxiliar a criança estando 
disposto a ajudar e demonstrando a confiança. 
(Montessori, 1951) 

Abrir a escola mais ao mundo é apontado por 
Hertzberger (2008) como algo comum às ideias 
de renovação da educação do século XX. Por 
tratar de um programa de aprendizado mais 
amplo voltado para a aquisição de habilidades 
intelectuais, o sistema Montessori busca 
naturalizar a escola como parte do mundo, 
tornando-o mais acessível. Para isso, o método 
propõe que se tornem mais concretos o 
conhecimento que muitas vezes são abstratos. 
Assim, as crianças conseguem assimilar muito 
melhor o conteúdo, visto que ele se aplica ao 
meio prático do mundo real.

O método Montessori conta com o 
protagonismo da criança para escolher as 
atividades propostas, o que acaba com a ideia 
de “force-feeding” (o que significaria forçar um 
conteúdo para a criança independentemente 
do cenário, que é comum na maioria dos 
sistemas de ensino) e também incentiva a 
criança a desenvolver sua curiosidade bem 
como suas motivações pessoais. 

O ponto crucial da diferenciação entre o 
método Montessori e os demais métodos 
“anti-autoritários” onde a criança é livre para 

FIGURA 09. Material dourado 
idealizado por Maria Montessori. 
Fonte: Material Montessori
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escolher o que fazer, é que no Montessori a 
criança pode escolher dentro das atividades 
propostas pelo professor, como se ele guiasse 
a criança pelos caminhos a serem escolhidos. 
(Hertzberger, 2008)

A organização da sala de aula Montessori 
acaba sendo peculiar. A divisão dos alunos 
é feita por agrupamentos de crianças com 
diferenças de até três anos e os materiais 
utilizados devem estar dispostos de forma 
organizada e convidativamente. Como todos 
estão ocupados com suas próprias atividades, 
seja individualmente ou em grupo, isso cria um 
ambiente de oficina.

Originalmente, as escolas Montessori eram 
dotadas de salas de aula convencionais, 
porém essas eram grandes e modeladas como 
cômodos de uma casa. O sistema Montessori 
também visa que a criança aprenda a cuidar de 
seu ambiente, então contava com atividades 
“domésticas” além das intelectuais, assim 
como organizar, cuidar e limpar o espaço que 
foi escolhido temporariamente para uma 
atividade. Já nas escolas Montessori atuais, se 
vê crianças trabalhando em todos os lugares, 
e o conceito de oficina sai da sala de aula e as 
atividades se espalham por todos os cantos. 
(Hertzberger, 2008)

FIGURA 10. Atividades em uma 
escola primária Montessori em 
Amsterdam. Fonte: Hertzberger 
(2008)
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A metodologia montessoriana é divulgada pela 
Association Montessori Internacionale, com 
sede em Amsterdã, Holanda. Essa associação 
é responsável por criar congressos e organizar 
centros de treinamento da metodologia 
em diversos países visando a formação de 
professores especializados. (Gadotti, 2006)

Aqui no Brasil, a método Montessori chegou 
através de Joana Falce Scalco, em 1910, vinda 
diretamente da Europa, e começou a aplicar 
o método em uma escola do Paraná, e assim, 
se difundiu para outras escolas paranaenses. 
Foi apenas em 1950 que surgiu a Associação 
Montessori do Brasil e em 1956 o primeiro 
programa para a formação de professores 
com a didática montessoriana. O ano de 1970 
data do aparecimento de diversas escolas 
montessorianas pelo país até que 1996, 
oficializou-se como organização representativa 
do Movimento Montessori no Brasil. Em 2005 
iniciou-se o Curso de Formação Montessoriana 
no país, tornando desde então o movimento 
cada vez mais sólido até hoje.

Segundo Sonia Maria (2018) , presidente 
da Organização Montessori do Brasil, a 
popularidade que o sistema Montessori atingiu 
no Brasil nos últimos anos se deve a “às 
necessidades do novo ser humano preocupado 
com a consciência de seu papel no mundo e de 
sua responsabilidade para o equilíbrio social 
e físico do ambiente em que vive”. Além disso, 
o método é associado à sua fundamentação 
relativa sobre a formação de cidadãos 
autônomos e cada vez mais conscientes de seu 
papel no mundo. 

1.2.2
METODOLOGIA 

MONTESSORIANA 
NO BRASIL E NO 

MUNDO

1.3
O ESPAÇO DO 
ENSINO

A composição do ambiente escolar depende 
de condições sociais, econômicas e culturais. 
Além disso, os espaços físicos internos 
e externos necessitam de mobiliários, 
equipamentos e materiais didáticos essenciais 
para as atividades. Independentemente do 
método de ensino a ser adotado por cada 
escola, estudos cada vez mais apontam que o 
ambiente escolar, ou seja, o seu edifício e sua 
arquitetura, são aspectos determinantes para 
a educação da criança. Para Doris Kowaltowski 
(2014), o projeto de uma escola precisa ser 
feito com a união de vários agentes que 
entendam sobre educação, como arquitetos, 
engenheiros, professores, pedagogos e até 
mesmo a comunidade onde essa escola será 
inserida, uma vez que ela conhece muito sobre 
as necessidades locais. Assim, a arquitetura 
escolar vem sendo classificada como um 
terceiro professor, após o professor em si e os 
métodos e materiais. 

O trabalho de um arquiteto é 
sempre uma obra educacional 
ainda que não seja ele um professor. 
Entretanto, quando se juntam 
mestre e arquiteto, então uma obra 
poderá ser duplamente exaltada. 
(DUARTE, 1965, p. 34-35)

A qualidade do espaço arquitetônico tem 
impacto direto nos que frequentam o espaço, 
e não poderia ser diferente com as escolas. 
O comportamento do ser humano x o 
ambiente construído é estudado pela teoria 
da arquitetura, e compreende a relação e 
experiência de cada indivíduo ao frequentar 
um ambiente. Ou seja, muitos são os fatores 
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que vão classificar a experiência de cada um 
nesse espaço: escalas, proporções, acessos, 
iluminação natural, cores, etc. (Kowaltowski, 
1980)

Um dos elementos principais do ensino 
sem dúvida é a sala de aula. A sala de aula é 
ainda muito enraizada e com uma repetição 
frequente não apenas no Brasil, como no 
mundo todo. “É um elemento muito forte 
e que se repete. Porém, se repete sem uma 
reflexão. Ao redor do mundo o modelo de 
sala de aula com um aluno atrás do outro, o 
professor na frente com o quadro, está sendo 
questionado” (KOWALTOWSKI, 2014, p. 1). E 
esse questionamento se deve justamente pela 
grande difusão da tecnologia e da informação, 
tornando o ambiente já conhecido da sala de 
aula como não mais a melhor escolha. Esse 
modo tradicional de organização da sala de 
aula já foi estudado por Sommer (1969), que 
concluiu que a participação dos alunos nas 
aulas é maior em escolas menores, já que nas 
médias e grandes existe uma tendência dos 
alunos das laterais e do fundo participarem 
menos, uma vez que quanto mais longe da 
frente da sala, mais difícil se torna a audição 
e compreensão, e consequentemente, a 
concentração na aula. Dessa maneira, uma 
nova organização da sala de aula deve valorizar 
a discussão em grupos e uma maior interação 
entre os alunos, e uma das soluções analisadas 
seria a disposição de carteiras em forma de “U”.

Hertzberger (2008) compara o modelo 
tradicional de sala de aula, o qual ele 

1.3.1
A SALA DE AULA

FIGURA 11. Modelos 
alternativos de layout de sala 
de aulas. Fonte: Kowaltowski 
(2011)
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denomina não articulado com as salas de 
aula articuladas. A sala de aula não articulada 
consiste no espaço retangular que coloca o 
professor a frente da sala num ambiente de 
transferência de conhecimento unidirecional, 
voltado à instrução. Nesse cenário, o professor 
tem uma supervisão dos alunos. Já uma sala 
de aula articulada proporciona uma maior 
facilidade de indivíduos ou grupos exercerem 
diferentes atividades simultaneamente, visto 
que o espaço se torna menos supervisionável, 
além de permitir que as crianças não se 
distraiam umas pelas outras. Assim, a sala 
de aula articulada permite que se criem mais 
centros de atenção, o que também encoraja o 
que Hertzberger chama de “a colonização dos 
corredores”, tornando as áreas alheias à sala de 
aula em territórios de aprendizado.

A ideia de que a sala de aula se torne 
“pequena” para o aprendizado fez com que a 
sala de aula se estendesse para outros espaços, 
o que resultou nas divisões físicas onde as 
paredes entre salas e corredores se tornaram 
mais abertas. Essa modificação é contrária 
ao modelo convencional no qual a sala é um 
ambiente com janelas apenas voltadas ao 
mundo exterior e que se fecha para o corredor. 
Com a habitabilidade dos corredores como 
extensões das salas de aula, esses precisariam 
ser adequados ao novo uso. Os previamente 
frios, escuros e transitórios corredores agora 
necessitam de uma readequação estética bem 
como uma nova iluminação. (Hertzberger, 
2008)

Apesar da noção do corredor não ser algo 
isolado da sala de aula, ainda é necessária 

FIGURA 12. Sala de aula 
articulada cria mais centros de 
atenção. Fonte: Hertzberger 
(2008)

FIGURA 13. Área de 
amortecimento entre corredor e 
sala de aula. Fonte: Hertzberger 
(2008)
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uma distinção de onde termina um e começa 
o outro. Uma das soluções propostas por 
Hertzberger (2008) é a criação de uma “área 
de amortecimento”. Essa área tem a função de 
criar um diálogo entre os espaços, e essa área 
pode abrigar um espaço mais privado com 
poucas áreas de estudo mas que colaborem 
com a desarticulação da sala de aula. Dessa 
forma cada sala se apropria de parte do 
corredor.

O espaço fora da sala de aula, que compreende 
todo o resto da escola, também deve ser 
aproveitado como meio de estímulo à 
educação. Os professores devem utilizar 
os espaços disponíveis na escola levando o 
conteúdo a ser ensinado para outros ambientes, 
a fim de criar uma motivação ainda maior por 
parte do aluno, ou seja, o pátio, laboratórios 
e biblioteca, todos devem ser locais de 
aprendizado, e a própria arquitetura tem 
muito a contribuir. Como reflexão, podemos 
citar Kowaltowski (2014, p.1): “Podemos 
ensinar física com a arquitetura, colocando 
um relógio de sol na sala de aula, por exemplo. 
Os alunos aprenderiam sobre o movimento 
do sol e geometria com as sombras.” Dessa 
maneira, fica claro que o ambiente escolar bem 
projetado só tem a contribuir para o educador 
e para o aluno, uma vez que todos acabam se 
influenciando positivamente pelo edifício no 
qual estão.

FIGURA 14. Exemplo de 
transição fluida entre espaços 
internos e externos. Fonte: 
Archdaily

1.3.2
FORA DA SALA DE 
AULA
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Falta um encantamento no 
padrão das escolas brasileiras, 
principalmente nas públicas, que 
são quadradas, classes umas atrás 
das outras. É preciso haver um 
maior cuidado com os materiais 
usados. Alterações mesmo que 
simples devem ser bem feitas, deve 
haver um cuidado com as cores. 
O paisagismo, por exemplo, é um 
recurso não tão caro e que torna o 
ambiente escolar mais agradável e 
ainda envolve a sustentabilidade. 
A escola ensina o aluno a ser 
sustentável através do prédio. 
(KOWALTOWSKI, 2014, p.1)

Considerando que a sala de aula sempre 
foi um elemento implacável do paradigma 
pedagógico, o abandono dessa cria espaço 
para novos métodos de aprendizados. Para 
Hertzberger (2008), cabe ao arquiteto a função 
de descobrir novas condições espaciais 
estimulantes para o ensino.

A ideia de uma planta livre dotada de 
elementos leves móveis, sejam divisórias ou 
até mesmo peças de mobiliário, para que 
o ambiente seja moldado da forma mais 
adequada de acordo com a disposição do 
professor. Isso também gera outro problema, 
a permanente existência da sobra da sala de 
aula. Por mais que o espaço seja inovador, 
o método de ensino também deve ser. Para 
isso, Hertzberger (2008) aponta o conceito de 
“Learning Landscapes”, ou seja, espaços que 
são um constante fluxo de alterações, e a noção 
de esse espaço ser uma “paisagem” é para que 

FIGURA 15. Processo de 
incorporação do corredor à 
sala de aula. Fonte: Hertzberger 
(2008)
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o usuário tenha total liberdade para interpretá-
lo da maneira que quiser, assim, a flexibilidade 
se torna a equivalência espacial da liberdade. 
Esse espaço descrito por Hertzberger, para ele, 
se assemelha a uma sala de aula Montessori, 
porém em uma escala muito maior, onde 
crianças de diversas idades, e muitast outras 
atividades seriam exercidas ao mesmo tempo.

Tendo sido abordado diversos aspectos 
para a qualidade do ambiente de estudo, o 
conforto ambiental não pode ser esquecido, 
uma vez que é essencial para todos os outros 
aspectos serem qualificados como bons ou 
ruins. A satisfação do usuário em relação ao 
edifício leva em conta o conforto térmico, 
acústico, visual e funcional. Por exemplo, 
Kowaltowski (2011) cita a organização EFL 
(Educational Facilities Laboratories), que 
relaciona diversos pontos do conforto (desde 
a qualidade do ar e umidade até ventilação e 
iluminação natural) com a aprendizagem, e 
que o conforto térmico e a iluminação natural 
em prédios novos é melhor que em prédios 
mais antigos, contribuindo positivamente para 
o ensino. E ainda, em estudo realizado pelo 
Heschong Mahone Group, foi demonstrado que 
estudantes em salas com melhores condições 
de iluminação natural trabalhavam de maneira 
20% mais eficaz em testes de matemática e 
26% em testes de leitura.

Em se tratando de qualidade funcional, o 
espaço escolar com fácil acesso à biblioteca e 
aos laboratórios instiga o interesse do aluno 
em diversos âmbitos. Já na qualidade acústica, 

1.3.3
QUALIDADES 
ESPACIAIS E 
CONFORTO 
NO AMBIENTE 
ESCOLAR

FIGURA 16. Escola no Japão 
com planta livre e boa 
iluminação natural. Fonte: 
Archdaily
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se não resolvida de forma correta, prejudica 
a comunicação em sala de aula e atrapalha o 
desenvolvimento das atividades (é o caso de 
escolas próximas a vias muito movimentadas). 
Esse problema acústico ocorre da mesma 
maneira que a quantidade de alunos em sala, 
que pode provocar dificuldade na comunicação 
e ainda falta de espaço para atividades que 
requerem maior interação. (Kowaltowski, 2011)

Outro aspecto de extrema importância, capaz 
de diferir em grandes proporções um projeto 
excelente, é a capacidade de personalização 
do espaço em busca do conforto para que se 
adeque a cada usuário. Para compreender 
melhor esse aspecto, valem os termos 
environmental numbness x environmental 
awareness (Gifford, 1997). O environmental 
numbness caracteriza uma apatia do 
indivíduo pelo ambiente físico: é como uma 
paralisação diante das condições impostas 
em um ambiente público/semipúblico, e 
assim, ele não se manifesta às situações que 
não o agradam, aos sons que incomodam e 
ao mobiliário que não se adequa. Essa apatia 
é muito vista em escolas públicas, onde o 
indivíduo não se relaciona com o edifício, já 
que às vezes não existem interruptores de luz e 
os mecanismos para abertura e fechamento de 
janelas ficam fora do alcance. Um bom projeto 
escolar levaria ao environmental awareness, 
levando o usuário a uma percepção ativa do 
ambiente, colocando-o como protagonista de 
suas escolhas e dando maior liberdade para 
resolver problemas e alterar sua experiência, 
tomando ações a favor de seu conforto térmico 
e funcional, por exemplo. (Kowaltowski, 2011)

FIGURA 17. Diagramas de 
organização dos espaços 
escolares em relação à acustica. 
Fonte: Kowaltowski (2011)

FIGURA 18. Sala de aula com 
possibilidade de personalização 
da iluminação natural por 
meio de brises móveis. Fonte: 
Archdaily
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Com tantos aspectos a serem levados em conta 
para um projeto escolar, principalmente os que 
envolvam a qualidade funcional e o conforto 
ambiental, cada área da escola deve ser 
tratada sob uma visão especial para que atinja 
seu máximo potencial. Erros comuns podem 
significar uma perda de eficácia e interesse no 
ensino, erros como os estudados por Henry 
Bernard citados por Buffa e Pinto (2002):

São quase sempre mal localizadas, 
expostas ao barulho, à poeira e ao 
perigo das estradas. Não só não 
são atraentes como muitas vezes 
são repulsivas tanto na aparência 
interna como externa, pois são 
construídas com a maior economia 
possível de material e mão de obra. 
Geralmente, as escolas são muito 
pequenas, sem espaço suficiente 
para as circulações dos alunos, são 
mal iluminadas, mal ventiladas 
e mal aquecidas. Os móveis 
escolares não são ajustados aos 
alunos nem dispostos de forma a 
lhes proporcionar conforto e fácil 
supervisão do mestre. As escolas 
são desprovidas de material, como 
quadro negro, mapas, relógios, 
termômetros e outros aparatos. Ao 
seu redor não há nem jardim nem 
flores. (BUFFA e PINTO, 2002, p. 19)

Logo, um aprofundamento da funcionalidade 
e do conforto deve ser pensado para cada área 
separadamente. Desse modo, o ensino ganha 
facilidade e qualidade, ao passo de que o aluno 
se sinta mais confortável, ativo e interessado.

FIGURA 19. Sala de aula com 
mobiliário não adequado, os 
alunos se ajustam ao mobiliário. 
Fonte: Google Imagens

1.3.4
OS PARÂMETROS 

DA 
FUNCIONALIDADE

E DO CONFORTO
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As salas de aula devem levar em conta o 
comportamento do usuário, os mobiliários e 
equipamentos, os possíveis layouts, a lotação 
e o dimensionamento, o conforto visual para 
a visibilidade da lousa. O mobiliário deve 
levar em conta as proporções da criança e 
seu crescimento, para que tenha escala e 
ergonomia correta para atender cada idade e 
altura. A grande maioria das escolas pelo Brasil 
ainda segue um mobiliário escolar nada flexível, 
que não permite o relaxamento físico do aluno, 
mantendo-o tenso em sua carteira grande parte 
do tempo. (Kowaltowski, 2011) O conforto 
térmico e visual também se deve às janelas 
escolhidas e se elas proporcionam a devida 
manipulação para o controle da incidência 
solar e persianas ajustáveis ou cortinas, e ainda 
à presença de ar condicionados e ventiladores 
(de modo a não gerar desconforto acústico). 
O conforto acústico ainda vai ser determinado 
pelos materiais escolhidos (de preferência 
que diminua a reverberação), implantação do 
edifício e pelo entorno urbano.

A funcionalidade de espaços internos como 
laboratórios, biblioteca, auditório, quadra de 
esportes, refeitório também deve ser pensada 
de acordo com a necessidade. Escolas em 
terrenos muito pequenos costumam optar 
por inserir a quadra na cobertura do edifício, 
uma solução que pode levar à interferência 
das atividades nas salas de aula, por isso 
recomenda-se uma clara separação entre 
as áreas de estudo e de esporte. A área de 
esportes ainda deve ser bem equipada, 
permitir uma grande gama de usos e dispor 
de boa infraestrutura que também contemple 
vestiários e cantina. Já os laboratórios devem 

FIGURA 20. Tabela e croqui 
de dimensões e proporções 
das crianças para desenho de 
mobiliário. Fonte: Kowaltowski 
(2011)

FIGURA 21. Exemplo de 
mobiliário agradável e colorido 
pelos espaços de interação 
entre alunos na Escola 
Americana do Kosovo. Fonte: 
Archdaily
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contar com layout flexível que permita as 
diferentes atividades e separação de áreas 
(área expositiva, áreas “sujas”, áreas para 
realização de trabalhos manuais, área de 
debates e discussões e áreas de depósitos). Em 
se tratando do refeitório, ele demanda de um 
espaço e uma dinâmica muito diferente do visto 
na maioria das escolas atuais, que é barulhento, 
com filas, alimentação pouco variada e com 
falta de caráter estético. Dessa maneira, esse 
espaço, se projetado de maneira correta, deve 
considerar espaços menores e mais agradáveis, 
com áreas externas, mobiliário descontraído 
com ambientação aconchegante, participação 
dos alunos na escolha dos pratos, envolvendo-
os mais com a alimentação, e ainda espaços de 
refeição abertos durante todo o horário escolar, 
que também sirva como área de estudos. 
(Kowaltowski, 2011)

Os espaços externos também merecem devida 
adequação. Os acessos, playground, áreas ao 
ar livre, conexões entre edifícios, circulações e 
paisagismo muitas vezes se tornam áreas livres 
que acabam sendo negligenciadas durante o 
projeto. A circulação deve ser agradável, contar 
com iluminação natural e transparências que 
permitam um maior contato entre espaços 
(supervisão natural), evitando a sensação de 
confinamento. As vistas internas e externas 
ainda servem como um descanso aos olhos.

Zeisel (1981) desenvolveu uma lista 
de recomendações para o projeto de 
edificações escolares, que incluem 
a reserva de área adequada para 
acomodar brincadeiras informais; 
superfícies sem interferências para 

FIGURA 22. Diagrama da 
organização dos laboratórios. 
Fonte: Kowaltowski

FIGURA 23. Exemplo de boas 
áreas de recreação e bom 
paisagismo. Fonte: Archdaily
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ambiental, com decisões certas durante o 
projeto (orientações mais convenientes, 
resolver problemas de ventilação, análise de 
microclima).

brincadeiras e corridas; linhas em 
superfícies (piso e paredes) para 
acomodar brincadeiras tradicionais; 
zona de separação entre o edifício e 
áreas de brincadeiras; afastamento 
do projeto de paisagismo das áreas 
de educação física (zona de grama 
com zona de transição); e altura 
e posição de luminárias fora da 
área de brincadeiras com bolas. 
(Kowaltowski, 2011, p.44)

O detalhamento construtivo também é 
necessário à funcionalidade e conforto do 
espaço escolar. Os materiais escolhidos e as 
técnicas construtivas, a manutenção e limpeza 
do edifício, a segurança, meios de drenagem 
e o cumprimento das normas de construção e 
dimensionamento correto que proporcionam 
um edifício mais seguro são essenciais. Todos 
os aspectos se conectam: a escolha de um 
material de revestimento com cores claras é 
mais agradável para o ambiente, porém, essa 
demanda maior limpeza. Já dimensionamento 
correto de áreas de depósito de materiais 
de limpeza evita que a escola necessite criar 
“depósitos” espalhados pela edificação dando 
aparência de desorganização. (Kowaltowski, 
2011)

Tudo isso sem contar ainda todas as 
necessidades para as devidas condições 
de acessibilidade, tornando o ambiente 
confortável ao deficiente físico com todas as 
regras regulamentadas respeitadas garantindo 
o direito do cidadão. E ainda, levando em 
conta elementos sustentáveis que sirvam 
de bons exemplos e minimizem o impacto 



2. estudos de caso
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Ficha técnica
Autor: Tezuka Architects

Ano: 2007

Local: Tóquio, Japão

Sobre
A escola Fuji Kindergarten em Tóquio (Japão) 
tornou-se uma escola premiada por sua 
estrutura simples, mas que é resultado da 
sobreposição de muitas ideias. Um dos pontos 
mais importantes do projeto, foi o desejo 
de criar um espaço onde as crianças fossem 
capazes de crescer e se tornarem cidadãos que 
não excluem uns aos outros, logo, permitindo 
a máxima interação entre eles. A arquitetura 
do edifício é responsável por tornar os espaços 
muito abertos e com menos limites, e encorajar 
as crianças a brincar e interagir com ele de 
modo a quebrar barreiras físicas impostas por 
outras arquiteturas comumente usada em 
escolas. 

O edifício é térreo e oval, com um perímetro 
de 183 metros, construído em meio às árvores 
e as salas de aula ficam voltadas para o pátio 
central ovalado da escola, e as grandes portas 
de vidro se mantém abertas a maior parte do 
tempo, deixando quase que invisível os limites 
de interior x exterior, permitindo as crianças 
entrarem e saírem, encorajando uma maior 
independência e interação entre elas. Além 
disso, todo o mobiliário é pensado nas crianças, 
feitos com madeira leve para que elas possam 
brincar livremente e não se machucarem. 
Segundo o arquiteto, essa grande abertura das 

2.1
FUJI 
KINDERGARTEN

FIGURA 24. Planta da escola. 
Fonte: Tezuka Architects

FIGURA 25. Inserção da escola 
no entorno urbano. Fonte: 
Tezuka Architects
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salas é capaz de resumir o projeto como uma 
grande “cobertura”.

A cobertura do edifício é extensa e acessível, 
como um grande terraço em madeira, e se 
tornou um grande espaço de brincadeira para as 
crianças, além de se tornar um espaço infinito 
pela sua forma circular. A grande simplicidade 
do edifício faz com que as crianças utilizem o 
máximo da sua criatividade para se divertirem, 
como é o exemplo das redes colocadas ao redor 
das árvores por segurança, que se tornaram um 
local pra elas pularem e se balançarem, além 
de serem livres para escalarem as árvores, e 
também das claraboias, que fazem as crianças 
brincarem de se esconder e ficarem olhando 
na procura de seus amigos. Assim, não há 
brinquedos espalhados e parquinhos, toda a 
criatividade aliada ao edifício é responsável 
pelas brincadeiras. 

Nessa escola percebemos as grandes áreas 
de recreação, visto que do pátio interno até a 
cobertura se tornam espaço para as crianças se 
apropriarem. Uma peculiaridade desse projeto, 
é deixar a criatividade das crianças livre para 
usar da arquitetura como o playground. Além 
disso, vemos nela o conceito de planta livre, 
contando apenas com mobiliário ou divisórias 
leves para fechar espaços.

FIGURA 26. Abertura das salas 
de aula permitindo o contato 
com a área externa. Fonte: 
Tezuka Architects

FIGURA 27. A cobertura 
acessível se torna lugar de 
brincar. Fonte: Dezeen
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2.2
ESCOLA 
INTERNACIONAL 
FRANCESA

Ficha Técnica
Arquiteto: Henning Larsen Architects

Localização: Tseung Kwan O, Hong Kong

Ano: 2018

Sobre
Em meio à grande densidade de prédios de 
Hong Kong, a Escola Internacional Francesa 
pode ser comparada a um oásis vibrante e 
colorido por sua fachada caleidoscópica. 
A vibrante fachada em cerâmica colorida é 
como uma representação material do espaço 
interior. Além disso, tanto as fachadas quanto 
a forma do edifício são pensados de acordo 
com as condições climáticas locais, com brises 
evitando a luz direta do sol entrando nos 
ambientes, mantendo a claridade homogênea 
a maior parte do dia.

O espaço de aprendizagem colaborativo 
e multicultural e se posiciona como parte 
das inovações no campo pedagógico. A 
dissolução das salas de aula tradicionais 
somada à ampliação dos limites dos espaços 
de aprendizagem permite que o processo 
didático se torne mais colaborativo e que os 
professores trabalhem junto com os espaços. 
Esses espaços se desenvolvem pelos andares 
como uma série de áreas abertas (é a junção 
da sala de aula com o corredor) organizadas de 
acordo com a idade e são chamados de “vilas” 
(cada uma conta com aproximadamente 125 
crianças). Os espaços são arrumados em torno 
de um espaço central denominado de “Agora”, 
e este é responsável por reunir as crianças para 

FIGURA 28. A colorida fachada 
da escola. Fonte: Archdaily

FIGURA 29. Diagrama do layout 
aberto das salas de aulas, as 
vilas. Fonte: Archdaily
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as atividades em grupos. As salas de aula ainda 
se estendem por terraços que possuem áreas 
externas de leitura.

A área externa da escola ainda conta com 
terraços ajardinados suspensos e um jardim 
botânico de 550m², responsável por contribuir 
para a qualidade do ar em meio à densidade 
de Hong Kong e também por ensinar os 
valores relacionados ao meio ambiente para as 
crianças. O ginásio, áreas expositivas, cantina 
e playground também podem ser abertos, 
tornando o espaço público fora dos períodos 
de aula. As mesmas cores das fachadas 
ainda se espalham pelos pisos, dando uma 
dinâmica de movimento e contribuindo para as 
brincadeiras.

Aqui vemos uma preocupação para que seja 
escola com salas e corredores mesclados, 
mobiliários adequados e arquitetura que gera 
interesse e encatamento das crianças. Os 
espaços propostos nessa escola permitem o 
desenvolvimento da curiosidade dos alunos.

FIGURA 30. Isométrica dos 
edifícios da escola e separação 
das áreas de aprendizado e 
esportes. Fonte: Archdaily

FIGURA 31. O conceito aberto 
das salas de aula. Fonte: 
Henning Larsen
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2.3
ESCOLA PRIMÁRIA 
EM TEL AVIV

Ficha técnica
Arquiteto: Auerbach Halevy Architects

Localização: Tel Aviv-Yafo, Israel

Ano: 2015

Sobre
A aparência externa da escola primária de 
Tel Aviv é modesta e é uma homenagem à 
Tel Aviv, conhecida como “a cidade branca”.  
Assim como os pátios internos semi abertos 
se mostram como uma expressão do plano 
urbano de cidade-jardim. O projeto deu ênfase 
à elementos sustentáveis como o isolamento 
térmico, orientação correta para manter 
sombreamento ideal, soluções acústicas 
avançadas e materiais reciclados.

A escola possui dois pavimentos e seu programa 
organiza as salas de aula e os pátios ao longo de 
uma circulação principal de modo a organizar o 
fluxo de alunos. As salas de aula são agrupadas 
ao redor de pátios que permitem a entrada de 
luz e que também mantém a relação do interior 
com o ambiente externo. A transparência entre 
as salas de aula e os corredores é presente, 
além destes possuírem mesas que criam áreas 
de estudo espalhadas pela escola. 

Para auxiliar no sombreamento das salas de 
aula, os brises coloridos criam um efeito duplo 
desde o exterior até o interior as salas de aula: 
no exterior cria um contraste colorido com os 
cubos brancos e no interior permite que o ar e a 
luz entrem, mas cria um efeito interessante pelo 
distanciamento das paredes. Em relação aos 

FIGURA 32. Fachada exterior da 
escola. Fonte: Archdaily

FIGURA 33. Planta do primeiro 
pavimento onde é possível 
analisar a relação das salas de 
aula com os corredores. Fonte: 
Archdaily
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materiais, são uma representação da cultura 
local e típicos de Israel e de Tel Aviv: o concreto 
e o gesso branco. Já os materiais interiores são 
diferentes, de modo a serem mais coloridos e 
agradáveis para as crianças como a madeira, 
azulejos coloridos, teto defletor e alumínio 
pintado. 

Segundo o arquiteto: "queríamos que nos 
próximos anos, o aluno desta escola se 
lembre com carinho dela. Acreditamos que 
uma instituição de ensino deve transmitir 
uma experiência de aprendizagem positiva. 
Buscamos uma relação estreita e verdadeira 
entre o edifício e seus usuários, neste caso, 
os usuários mais importantes na história do 
escritório: estudantes do ensino fundamental".FIGURA 34. Corte pelas salas de 

aula mostrando a relação das 
salas com os pátios internos. 
Fonte: Archdaily

FIGURA 35. Transparência entre 
salas de aula e corredor e áreas 
de estudo espalhadas pela 
escola. Fonte:  Archdaily
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Visto que se trata do projeto de uma escola, 
a escolha do terreno permeou os índices de 
necessidades de vagas escolares dos bairros 
de São Paulo, bem como uma região que 
existisse um grande número de equipamentos 
culturais. O bairro do Bom Retiro corresponde 
a esses dois critérios, tendo um alto número 
de crianças por vagas escolares, bem como 
equipamentos culturais importantes, como a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de 
Arte Sacra e a Sala São Paulo. A necessidade de 
uma região dotada de equipamentos culturais 
surgiu da necessidade apontada por Anísio 
Teixeira do tripé indissociável da educação: 
ESCOLA-BIBLIOTECA-MUSEU.

Além disso, o projeto deveria conter áreas que 
seriam pequenas praças externas a escola, bem 
como ser uma escola bem arborizada, o que 
seria coerente para o bairro, visto que o Bom 
Retiro é pouco arborizado e com poucas áreas 
de praça.

3.1
ÁREA DE PROJETO

FIGURA 36. Implantação do 
projeto no entorno urbano. 
Fonte: Autor
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O terreno, então, deveria comportar uma 
escola ampla, com grandes áreas para pátios, 
e um tratamento paisagístico interessante. 
Assim o terreno tangenciado pela Avenida 
Santos Dumont e próximo da estação Armênia 
do Metrô foi escolhido, esse conta com uma 
área de 9710,62m² e comportaria o programa 
adequadamente.

Por ser uma Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Metropolitana (ZEM), a parte de 
legislação não seria um proplema para o uso 
do projeto, já que a escola infantile a Ensino 
fundamental se enquadra em um uso não 
residencial ambientalmente compátivel com o 
equilíbrio ecológico (nRa-1).

Assim, Podemos passar para a legislação 
construtiva do terreno, e por ser uma 
ZEM, as limitações seriam: Coeficiente de 
Aproveitamento (C.A.) mínimo de 0,5 e máximo 
de 2; Taxa de Ocupação (T.O.) máximo de 0,7, 
considerando que o projeto excederia 500m²; 
gabarito máximo de 28m; e recuos de 3m para 
edificações que tenham gabarito igual ou 
superior a 10m.

3.2
TERRENO E 

LEGISLAÇÃO

FIGURA 37. Mapa do 
Zoneamento Urbano. Fonte: 
Geosampa
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3.3
O PROJETO

Considerando que as salas de aula são apenas 
parte da educação na escola, todas as áreas 
adjacentes deveriam servir para que as 
crianças pudessem se apropriar durante as 
atividades. Assim, os corredores começaram a 
ser desenhados e ao invés de um tratamento 
de apenas circulação para esse elemento, 
ele deveria ser um elemento potente, que 
propusesse a interação entre as crianças, logo, 
ao invés de um grande corredor servindo dois 
grandes blocos de sala de aula, a ideia de fazer 
um jogo de desníveis entre os blocos de salas 
de aula traria uma interessante interação visual 
entre as crianças de agrupamentos etários 
diferentes, dessa forma, os corredores que 
servem as salas de aula, ficam voltados para o 
miolo do edifício.

Para proteção desses corredores abertos, uma 
solução foi a incorporação da praça exterior 
ao edifício da escola, o que trouxe o desafio 
de como incorporar a vegetação em um 
espaço longitudinal sem que comprometesse 
as atividades bem como a circulação, assim, 
as floreiras seriam uma solução paisagística 
interessante, visto que elas podem geram uma 
barreira física bem como incorporar o elemento 
vegetação na arquitetura.

Já o desencontro dos níveis das salas de aula, 
apesar de uma motivação forte para o partido, 
apresentam um problema de circulação 
vertical, a solução encontrada foi a de rampas 
que transformariam a circulação vertical, 
também, em circulação horizontal, para 
isso, o bloco de laboratórios foi deslocado, 
criando uma situação de que a transição entre 
aula e laboratório fosse feita por intermédio 

FIGURA 38. Corte AA - corte 
passando pelas salas de aula e 
corredores com floreiras. Fonte: 
Autor
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das rampas. Para propor uma relação entre 
dentro e fora do bloco escola, essas rampas 
também incorporam floreiras, e o fechamento 
das rampas seria feito em vidro, o que 
proporcionaria uma constante interação visual 
entre dentro e fora, e possibilitando também 
que a cidade veja a escola e a escola veja a 
cidade.

A setorização do térreo da escola foi pensada 
de forma que os blocos que a compõem 
(escola, biblioteca, auditório e quadra) fossem 
posicionados na melhor localização para cada 
um. O terreno possui uma área mais dentro do 
bairro o que seria interessante para acomodar 
o bloco escola, visto que é uma área menos 
ruidosa, bem como a rua que marca essa área 
tem um caráter pouco movimentado quanto ao 
fluxo de automóveis, possibilitando uma maior 
segurança na chegada e saída dos alunos.

Na extremidade oposta, o terreno é 
tangenciado pela Avenida Santos Dumont, 
o que cria uma condição de ruído alta, mas 
também tem o benefício de ser mais próxima 
à estação Armênia do Metrô, o que cria uma 
boa condição para a implantação do bloco 
quadra, um uso esportivo que não se prejudica 
de grande forma pelo ruído e, considerando 
que a escola fosse aberta à cidade fora do 
horário escolar, a proximidade com o metro 
cria uma proposição interessante para esse 
equipamento esportivo.

O bloco biblioteca foi posicionado fazendo a 
ligação entre o bloco escola e o bloco quadra, 
visto que esse fica no fundo do terreno, que 
conta apenas com muros dos galpões que 

FIGURA 39. Perspectiva dos 
corredores da escola (página 
anterior). Fonte: Autor

FIGURA 40. Corte BB - corte 
longitudinal do bloco escola 
mostrando a rampa como 
elemento de ligação entre os 
blocos. Fonte: Autor

FIGURA 41. Implantação. Fonte: 
Autor
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servem ao outro lado do quarteirão, cria-se 
uma condição de silêncio para a leitura, e entre 
a biblioteca e os muros apareceu uma área 
ideal para um jardim, que colaboraria para um 
ambiente agradável para a leitura bem como 
filtraria a luz para uma incidência solar mais 
gentil nos livros.

Já o bloco auditório serve como um delimitador 
de espaço, fechando o pátio descoberto, 
criando e criando uma barreira entre o bloco 
quadra e o bloco escola.

O tratamento externo do projeto foi pensado 
para que o passeio público fosse mais agradável 
em um bairro pouco arborizado, assim, o 
tratamento das fachadas do bloco quadra e 
auditório voltadas para a calçada abrigam 
paredes verdes, e no desenho proposto de 
calçada, ficam bolsões que são tratados como 
pequenas praças.

FIGURA 42. Perspectiva das 
rampas da escola (página 
anterior). Fonte: Autor

FIGURA 43. Plantas do 1° ao 
4° pavimento mostrando o 
percurso das rampas. Fonte: 
Autor



FIGURA 45. Elevação do 
bloco escola mostrando o 
fechamento transparente das 
rampas. Fonte: Autor

FIGURA 44. Elevação dos 
blocos voltados para a maior 
rua mostrando as paredes 
verdes. Fonte: Autor



conclusão



90 91

a pesquisa aliada ao projeto levaram ao 
resultado desejado, alcançando os objetivos 
propostos inicialmente.

O trabalho propôs uma compreensão do 
espaço onde ocorre o ensino, e assim, desde 
a antiguidade, percebe-se que essa atividade 
exerceu um papel muito importante na 
construção dos valores individuais e sociais 
das pessoas.

Como notado, as características espaciais 
podem potencializar o desempenho das 
atividades nele exercidas, e com  a educação 
isso não deixa de ser verdade. Então essa busca 
pela compreensão de como seria um ambiente 
ideal para a transmissão do conhecimento 
resultou no entendimento da complexidade 
dos parâmetros necessários para um espaço 
adequado, visto que desde o mobiliário 
utilizado e o layout de sua organização, até 
iluminação, ventilação e acústica têm um papel 
singular e resultados diversos dependendo de 
como são combinados.

O exercício de projetar uma escola aplicando 
os conceitos estudados se tornou um desafio 
importante para o aprofundamento prático 
dos conceitos teóricos observados. A proposta 
de criar uma escola com o foco primário em 
como a própria arquitetura poderia colaborar 
com o desempenho escolar e, posteriormente, 
após a escolha da localização do terreno, como 
um projeto de uma escola pode melhorar o 
caminhar e a vivência em um bairro trouxeram 
a tona as características estudadas, e assim, foi 
possível amarrar os conceitos ao ato criativo de 
projetar.

Desse modo, fica certo que o espaço escolar 
projetado remete aos bons parâmetros 
estudados ao longo da pesquisa. Portanto, 

CONCLUSÃO
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