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INTRODUÇÃO

 Considerando a configuração comumente encontrada no íntimo das escolas atuais, 
não é difícil identificar a relação de controle que se busca exercer sobre o comportamento 
da criança. Seja por meio do espaço, ou da própria figura do professor, a escola está a 
todo o tempo visando dominar seu aluno, restringindo o mesmo a exercer comportamentos 
previamente determinados como corretos. É tal atitude a qual Mayumi Souza denomina 
como “destruição da vontade, a quebra de autonomia e de transformação do sujeito em 
objeto” (LIMA, 1989).
 Por meio do efeito cascata em que o Estado controla a educação, o diretor a 
escola, e o professor o aluno, a criança deixa de possuir voz própria e passa a ser vista 
como mero papel em branco, passível de ser preenchido por princípios e ideais impostos 
pela sociedade. O que se observa hoje é a ausência de escuta na relação professor-aluno. 
Isto posto, de que maneira a configuração de um ambiente escolar que foge da visão 
tradicional do ensino é capaz de transformar a forma como compreendemos a infância?
 A característica física do ambiente escolar é uma das condições, se não a principal, 
que demonstra essa dificuldade de ouvir os mais novos e assimilar o processo recíproco de 
aprendizagem. Geralmente negligenciados no planejamento de espaços infantis coletivos, 
atributos como cor, textura e forma costumam puramente atender aos deveres mínimos 
de segurança, mas deixam de projetar além da funcionalidade do edifício. É exatamente 
por esse motivo que o ambiente escolar deve ser repensado como verdadeira estrutura de 
oportunidades para a própria aprendizagem. O método de Maria Montessori se apresenta 
como uma alternativa a esse conceito de escola ultrapassado, que sobrevive implantado 
na rede pública brasileira. 
 A partir de dados da Secretaria da Educação, é possível notar um importante déficit 
de vagas para as etapas de ensino direcionadas à primeira infância, do 0 aos 6 anos, 
principalmente em relação às creches da capital. Apesar de a quantidade de vagas 
disponíveis ter aumentado com o passar do tempo, no ano de 2016 o saldo negativo ainda 
atingia o número de 101.674 crianças até cinco anos não matriculadas na educação 
infantil. Se garantir a possibilidade de algum espaço educativo para todas as crianças do 
país já demonstra ser uma missão ainda incompleta, a viabilidade de projetar espaços 
voltados à implantação de pedagogias alternativas se encontra ainda mais distante do 
ensino público.
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 O objetivo principal desse trabalho deteve-se em identificar e analisar as possíveis 
maneiras através das quais a arquitetura se mostra capaz de se adequar às propostas 
educacionais de tais pedagogias, voltando-se essencialmente à Pedagogia Montessori. 
Para isso, durante o processo de pesquisa inicial a preocupação foi compreender 
historicamente os modelos pedagógicos e formais que se desenvolveram no âmbito da 
educação ao redor do mundo com o passar dos anos. Desde o surgimento do primeiro 
edifício escolar, uma série de adaptações se seguiram ao longo das décadas para que as 
soluções encontradas melhor se adequassem à realidade espacial e temporal na qual o 
prédio estivesse exposto.
 Dentre os modelos estudados, são as pedagogias alternativas as quais se mostraram 
merecedoras de maior atenção. Além da própria Pedagogia Montessori, destacam-se 
entre as principais a Pedagogia Waldorf e o Construtivismo de Jean Piaget. Apesar de 
eclodirem na Europa, seus reflexos atingiram a realidade brasileira de tal maneira que os 
princípios e ideais passaram a ser adotados pela rede privada como substitutas do método 
padrão de ensino. Estudos de caso foram elencados como referência, e suas estratégias 
espaciais e psicológicas examinadas para a posterior aplicação no exercício de projeto. 
 Sem ignorar as demais contribuições que inovaram o sentido ultrapassado da 
palavra educação, teve início o projeto de uma Escola Infantil Montessori que buscou 
materializar em suas concepções espaciais a vontade de modernização do ensino público. 
Isto porque, através da experiência montessoriana, tanto o incentivo a autonomia, quanto 
a própria aproximação com o coletivo seriam capazes de proporcionar o nascimento do 
espaço escolar como um lugar de memória.  
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1.1 PARTICIPAÇÃO      INFANTIL         EM       MEIO      URBANO 

 Ao observar a dinâmica existente nas grandes 
metrópoles urbanas globais, é fácil perceber a 
fragilidade gritante que caracteriza a relação entre 
a criança e a cidade. Seja pela escassez de áreas 
verdes para lazer, de espaços em que ela possa 
exercer sua criatividade, ou pelo simples fato de 
não poder circular livremente nas redondezas da 
própria área em que reside, pode-se afirmar com 
firmeza que, atualmente, a criança não pertence à 
cidade e vice-versa. (Figura 1.1)
 Compreendida como um mero ser incapaz 
de expressar ou exercer suas vontades, a criança 
deixou, já faz algum tempo, de ser um sujeito ativo 
para se tornar um sujeito cada vez mais passivo, 
meramente guiado pela figura do adulto. O mais 
novo deve obediência ao mais velho pelo simples 
fato de o último ter nascido algumas décadas 
antes e, por isso, ser mais experiente, acreditando 
piamente no direito de cercear as vontades daquele 
que lhe obedece (Figura 1.2). O elo inexistente entre 
o desenvolvimento desde os primeiros passos e a 
urbanização que o envolve vem demonstrando ser 
o principal exemplo dessa imposição de poder tão 
desejada. Mascarado pela justificativa de proteção, 
o uso do espaço público por parte dos pequenos é 
demasiadamente restringido por seus tutores, que 
buscam criar nada menos que verdadeiros espaços 
de opressão e controle.

“Ah, a Rua! Só falam de tirar as crianças da rua. / Para 
sempre? Eu sonho com as ruas cheias delas. / É perigosa, 

dizem: Violência, drogas… E nós adultos / Quem nos livrará 
do perigo urbano? / De quem eram as ruas? Da polícia e 

dos bandidos? / Vejo por outro ângulo: Um dia devolver 
a rua às crianças / Ou devolver as crianças às ruas; / 

Ficariam, ambas, muito alegres.” 
(Paulo Freire)

 A obediência infantil decorre de 
diversos processos, desde a repressão a tudo o 
que pode proporcionar prazer, até a punição 
para aqueles que demonstrarem esforços 
para descobrir tal prazer. O espaço tomado 
como instrumento de poder, funciona de 
maneira a preservar e fortalecer ainda mais 
este mesmo poder, o que resulta em uma clara 
desigualdade de direitos e deveres resistentes 
até os dias atuais. Desta forma, as ambiências 
públicas aparentemente voltadas para o 
universo infantil são fornecidos às crianças em 
forma de sistemas fechados, como parques de 
diversão, museus ou shoppings centers (Figura 
1.3). Isto porque, tais espaços não foram

1.1 Cidade como fonte de conhecimento e aprendizagem 
capaz de garantir um melhor desenvolvimento infantil.

1.2 Desejo extremo em calar as vozes da criança, impedindo 
que ela expresse qualquer desejo ou vontade própria.
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1.3 “Play Space”: como o próprio nome expõe, essas áreas 
voltadas exclusivamente para a recreação infantil restringem 
o espaço de brincar da criança em meio à dinâmica dos 
shoppings centers. 

1.4 O problema da criança marionete como prática de poder, 
maneira encontrada para gerar um adulto que atinja um 
padrão já pré-estabelecido pela sociedade em que vive.

produzidos para a criança real, mas sim para 
aquela que se apresenta como um adulto 
reduzido, padronizado previamente pela 
sociedade (Figura 1.4).
 Partindo-se, então, do pressuposto que 
falta espaço para a criança no meio urbano, a 
existência de uma “cidade compartilhada” se 
mostra pouco a pouco mais distante. Cidade 
esta, como um autêntico local de troca e 
interação, uma via de mão dupla, e não um 
meio construído para e pela figura do homem 
adulto que não enxerga as reais necessidades 
da geração seguinte. Pelo fato da experiência 
urbana se provar essencial para o processo de 
aprendizagem como um todo, a possibilidade

de a criança explorar o que cada ambiente tem a 
oferecê-la precisa ser considerada.
 Tal contexto crítico persistente, onde o 
pequeno é quem deve se adequar ao projetado 
pelo grande, repercute direto na arquitetura 
das escolas. Espaços escolares padronizados 
e padronizadores foram propagados nas mais 
diversas épocas e continentes com o principal 
objetivo de disciplinar seus alunos e condicioná-los 
a determinados comportamentos (Figuras 1.5 e 1.6). 

1.5 e 1.6 Espaços escolares desfavoráveis em que a preocupação com 
a padronização é facilmente detectada.
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“Escolas que são gaiolas existem para que 
os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob 
controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-
los para onde quiser. Pássaros engaiolados 
sempre têm um dono. Deixaram de ser 
pássaros. Porque a essência dos pássaros é 
o voo.” 

(Rubem Alves)
 Como meio de garantir o cumprimento de 
suas ordens, os adultos muitas vezes aprisionaram as 
crianças em salas de aula de aberturas pequenas 
e visores de vidro nas portas que os permitem 
observá-las a qualquer instante. Segundo Mayumi 
de Souza Lima, a infância foi tratada desde os 
seus primórdios como “um estado de desvio a ser 
corrigido, premiando as crianças capazes de se 
aproximar mais do comportamento adulto” (LIMA, 
1989, p.39).

1.2 HISTÓRICO INTERNACIONAL DOS 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 Dicionarizada em português no século XVII, 
a palavra Educação tem sua origem etimológica 
associada ao ato de “guiar para fora”, dando luz 
a conteúdos internos individuais, ou socialmente 
construídos, até então desconhecidos. É através da 
educação de um povo que seus valores culturais, 
econômicos e políticos foram transmitidos de 
geração em geração, provando que a história do 
seu desenvolvimento em si está intimamente ligada 
com o próprio ato de educar.
 Segundo Doris Kowaltowski (Figura 1.7), 
professora titular pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), “Tal origem desmistifica o 
caráter impositivo e unilateral do processo educativo 
comumente presente na maior parte das instituições 
educacionais”, e que pode ser claramente expresso 

pelo efeito cascata 
de controle em que, 
o Estado controla a 
educação, o diretor a 
escola, e o professor o 
aluno. É essa a principal 
razão pela qual a 
criança deixou de possuir 
voz própria, passando a 
ser vista como um papel 
em branco passível 
de ser preenchido de 
acordo com os princípios 
impostos pela sociedade.
 A figura do 
pedagogo surge nesse 
mesmo contexto como o 
responsável por conduzir 
o conhecimento a ser 
adquirido, processo que 
pode ocorrer de diversas 
formas de acordo com o 
que pode ocorrer das mais diversas formas de 
acordo com o conceito de ensino adotado 
por ele e pela instituição que representa. 
Jan Amos Komenský, mais conhecido como 
Comenius (Figura 1.8), é o primeiro nome 
que ganha destaque por ser fundador do 
primeiro programa escolar organizado, 
cuja proposta pedagógica destacava 
a interdisciplinaridade, a afetividade do 
educador e o fortalecimento da relação entre 
família e escola como aspectos fundamentais 
para o processo da educação. O conceito do 
pedagogo “privilegiava o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e do espírito científico, 
com base na experiência, na observação e 
na ação (...) para construir um ser humano 
integral” (KOWALTOWSKI, 2013, pg.16).

1.7 Doris Kowaltowski

1.8 Johan Amus Comenius
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Tal afirmativa demonstra o importante valor 
da aplicação e uso de tudo aquilo que era 
ensinado. 
 Até o fim do século XVII, a organização 
espacial do ambiente escolar é fiel ao 
princípio de ordem, que exclui o exercício da 
autonomia e participação infantil para dar 
espaço a comportamentos de superioridade 
(Figura 1.9).  Garantida através da vigilância 
e controle da criança por parte do adulto, 
a ordem promove uma explícita hierarquia 
entre as duas partes. É dessa maneira que 
foram constituídos espaços escolares que 
funcionavam como meros arranjos de 
construções, de exigência mínima e repleto 
de ambientes nada convidativos, onde sequer 
era permitido deixar marcas individuais ou 
qualquer indício de originalidade.

1.9  Instrumento da “palmatória” utilizado para castigo físico 
bastante familiar à educação brasileira durante o século XVI. 
O aluno devia obediência ao seu superior, representado pela 
figura do professor, e era imediatamente corrigido caso se 
afastasse das normas educacionais previamente determinadas.  

Este cenário é definido por Michel Foucault como 
“Arquitetura panóptica” (Figura 1.10), conceito que 
o teórico caracteriza como o ambiente construído 
com objetivo de se obter o controle, de modo que o 
usuário se encontre restrito ao seu próprio lugar, sem 
qualquer barulho ou desordem. Se sobrepondo às 
necessidades do aluno, a imobilização e a disciplina 
pelo medo da punição impossibilitam a livre 
expressão, item essencial para o desenvolvimento e 
aprendizado, e atingem o ápice da vigilância. Para 
ele “A ordenação espacial transformava a sala 
de aula em pequenos observatórios e a disciplina 
proporcionava um controle sobre os alunos” 
(KOWALTOWSKI, 2013, pg. 64).

1.10 Presídio Modelo em Cuba, o modelo panóptico mais famoso cuja 
dinâmica espacial foi largamente reproduzida em instituições escolares 
e hospitais. A arquitetura panóptica objetivava o controle sobre o 
corpo, considerado um verdadeiro objeto disciplinar.

1.11 À esquerda Jean-Jacques Rousseau e à direita John Locke.
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 É a partir do século XVIII, denominado o 
“século das luzes”, que uma série de pensadores 
passam a atrair atenção em defesa do domínio 
total da razão sobre as crenças religiosas, até então 
preponderantes no período. Dentre os nomes 
de maior importância para esse movimento se 
destacam John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) (Figura 1.11), sendo este 
último aquele que reconhecia a educação como 
a livre expressão da criança através do contato 
com a natureza que a envolve. Jamais podendo 
ser vista como a versão miniatura de um adulto, 
mas sim um indivíduo de ideias e interesses próprios, 
Rousseau inaugura proposições cujo resultado se 
mostra presente na adoção de um novo sistema 
de educação, voltado para a autonomia infantil 
(Figura 1.12). 
 Afirma-se que “Rousseau iniciou uma revolução 
nas teorias educacionais ao enfatizar que o ensino 
era um apoio para a criança crescer naturalmente.” 
(KOWALTOWSKI, 2013, pg.17). Tal perspectiva altera 
quase que por completo a relação entre professor 
e aluno fortemente marcada pelo controle e pelo 
autoritarismo, que se davam,  por sua vez, através 
da imposição de programas disciplinares rígidos 
supressores da liberdade de pensamento. Os novos

1.12 Amarrar os próprios sapatos como símbolo da autonomia da 
criança, por ser até hoje uma das primeiras conquistas que aprende a 
realizar sozinha.

pedagogos têm como papel nesse momento 
orientar o seu aprendiz, direcionando-o 
sempre para a formação de um ser humano 
completo no futuro, sem qualquer estímulo 
ao desenvolvimento de determinada 
profissão ou habilidade específica. Dessa 
forma, foi possível reduzir os efeitos de uma 
educação competitiva e permitir que os 
pequenos se preocupassem mais em se tornar 
independentes intelectualmente, que gastar 
horas e horas se instruindo sobre assuntos 
restritos a um universo do qual poderiam não 
fazer parte.  
 Nas primeiras décadas do século 
seguinte é possível identificar a presença de 
duas tendências dialéticas: o persistente desejo 
pela aplicação do controle e de disciplinas 
autoritárias; e o surgimento de pedagogias 
alternativas que clamavam pela criatividade e 
individualidade no ensino. Enquanto a primeira 
dependia de espaços que promovessem o 
isolamento, a outra se contrapunha afirmando 
a necessidade da interação social. As duas 
principais figuras desse período foram os 
pedagogos John Dewey (1859-1952) (Figura 
1.13) e Jean Piaget (1896-1980) (Figura 1.14).

1.13 John Dewey                              1.14 Jean Piaget
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 Dewey tinha em mente a certeza de 
que o processo educacional deveria ocorrer 
de forma natural e em comunhão com a 
sociedade, como meio de transmitir suas 
crenças e conhecimentos para gerações 
seguintes. Seu principal objetivo foi permitir a 
independência da criança, de modo que esta 
pudesse resolver seus conflitos por si só. Esse 
desejo expõe de modo bastante evidente a 
fuga em comparação com a visão tradicional, 
que visava a formação do aluno baseada 
em modelos prévios a serem atingidos. De 
acordo com ele “A escola não pode ser uma 
preparação para a vida, mas é a própria vida”. 
 Já para Piaget, a aprendizagem se 
manifestaria a partir da interação entre o 
indivíduo e o meio em que se encontra, não 
excluindo nem as suas estruturas internas, 
muito menos a estimulação externa, mas 
sim pelo conjunto de ambas. O incentivo a 
vivências significativas, nesse caso, é essencial 
para que a criança possa ultrapassar os 
múltiplos estágios de desenvolvimento 
cognitivo se baseando em situações reais e 
acessíveis ao seu cotidiano. Assim sendo, é 
a escola o ambiente de maior importância 
por incentivar constantemente atividades 
de descobertas e redescobertas essenciais 
para a construção do conhecimento 
desde os primeiros anos de vida do homem.
 Somando-se às contribuições anteriores, 
outras de mesma importância marcaram 
a passagem para o século XX, como é 
o caso da Pedagogia Waldorf. Fundada 
por Rudolf Steiner (1861-1925) (Figura 1.15) 
para a escola de uma fábrica de cigarros, 
sua proposta se baseia no conceito de 
desenvolvimento do ser humano a partir de três 
aspectos, físico, psicoemocional e espiritual

estando cada um deles 
presentes ao longo de todas 
as faixas etárias. Para isso, 
o currículo desse tipo de 
ensino implica em um maior 
direcionamento à cada 
fase evolutiva do aluno, se 
adequando melhor às suas 
respectivas necessidades que 
vão sofrendo mudanças ao 
longo do tempo.

1.15 Rudolf Steiner

 De arquitetura reconhecida como orgânica, 
em contraposição à resistência da arquitetura 
racionalista, as escolas Waldorf buscaram suas raízes 
em formas não ortogonais, se afastando de toda 
e qualquer repetição monótona e simétrica que 
visasse a execução de espaços iguais (Figura 1.16). 
Um meio de construção mais natural, diferente do 
padrão industrial, demonstra mais uma vez a maneira 
com a qual o pensamento de Steiner ganha reflexo 
na arquitetura do continente europeu, atingindo 
essencialmente a escola, autêntico ambiente de 
aprendizagem. Foi a partir do incentivo à imaginação 
e criatividade, que a configuração espacial  

1.16 Primeira escola Waldorf fundada por Rudolf Steiner em Stuttgart, 
Alemanha, no ano de 1919. A “Die Freie Waldorfschule” ilustra uma 
arquitetura que se aproxima das artes plásticas por expressar um 
conceito orgânico baseado em formas curvas e diversos ângulos, que 
promovem certa aproximação com a natureza do ambiente em que 
está inserida.  
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planejada pelo mesmo passou a permitir uma maior 
liberdade de pensamento infantil, independente 
dos ideais impostos pelo governo atuante. Com o 
fim da Primeira Guerra Mundial no ano de 1918, e a 
consequente diminuição no número de homens nas 
cidades, figuras femininas passam atuar em funções 
ocupadas anteriormente pelo público masculino 
(Figura 1.17). Na educação não foi diferente, 
podendo-se destacar o nome de Maria Montessori 
(1870-1952) (Figura 1.18), precursora na descoberta 
da criança e criação da Pedagogia Científica. 

1.17 Mulheres empregadas numa fábrica de munições, na Alemanha, 
durante a Primeira Guerra Mundial.

1.18 Maria Montessori, 
pedagoga, médica e 
educadora responsável 
pelo desenvolvimento do 
método Montessori de 
ensino.

 O educador é, mais uma 
vez, o principal responsável por 
favorecer o desenvolvimento 
dessa criança que se 
pretende formar, garantido a 
independência dela na esfera 
física, mas especialmente em 
seu jeito de enxergar o mundo 
que a cerca. Dentro e fora da 
sala de aula, a dominação do 
adulto perde força e o aluno se 
fortalece como ser autodidata, 
capaz de escolher desde o 
material que vai utilizar para 

consulta até o próprio objeto que se pretende 
estudar. O material dourado criado pela 
pedagoga, e usado até os dias atuais, 
comprova esse projeto de livre iniciativa 
permitindo que a composição das dezenas e 
centenas para assimilar operações aritméticas 
(Figura 1.19).
 Deixando-se influenciar ainda mais 
pelas novas tendências modernistas, o século 
XX começa marcado por uma tendência cada 
vez maior em limitar o autoritarismo na escola 
e incentivar atividades que impulsionassem 
o pensamento criativo. Novas organizações 
internacionais foram então criadas para esse 
fim, sendo a UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
aquela de maior relevância para os países 
latino-americanos (Figura 1.20). Isto porque, 
foi criada em novembro de 1945 na busca de 
minimizar a distância cultural e tecnológica em 
relação às nações mais desenvolvidas através 
do investimento direcionado aos menos 

1.19 Parte de um conjunto de materiais idealizados por Maria 
Montessori, o “material dourado” foi concebido para trabalhar 
matemática e aritmética de uma maneira revolucionária, 
através dos sentidos.  
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favorecidos política e economicamente. Mais 
do que garantir educação de qualidade, 
tais entidades voltaram-se ao entusiasmo de 
democratizar o acesso ao ensino.
 Ainda no mesmo século, os psicólogos 
norte-americanos Burrhus Frederic Skinner (1904-
1990) (Figura 1.21) e Carl Rogers (1902-1987) 
(Figura 1.22) trazem à tona um questionamento 
fora do comum a respeito do papel do 
professor em sala de aula. Skinner alega a 
necessidade em se tratar individualmente 
cada aluno utilizando técnicas direcionadas 
aos desejos do mesmo, afim de oferecer 
oportunidades que as atividades coletivas não 
conseguiam proporcionar.  Rogers, por sua 
vez, complementa o pensamento do anterior,  

1.20 Com sede em Paris, a “United Nations Educational, Scientific, 
Cultural Organization” atua no setor da educação buscando 
garantir o acesso à educação de qualidade à crianças, jovens 
e adultos, como meio de impulsionar o desenvolvimento social 
e econômico dos países auxiliados.

1.21 Burrhus Frederic Skinner          1.22 Carl Rogers

afirmando que uma psicologia centrada na pessoa, 
em que o professor tivesse o papel central de 
aceitação e compreensão dos sentimentos de seus 
alunos, seria capaz de estreitar o laço entre esses 
personagens, facilitando, assim a aprendizagem 
corresponsável.
 Através da análise do histórico do 
desenvolvimento da educação, desde os seus 
primórdios até as décadas mais recentes, é possível 
compreender claramente a transição que se deu 
do autoritarismo para a adoção de pedagogias 
que privilegiassem a participação da criança em 
seu processo de aprendizagem. Os costumeiros 
comportamentos de superioridade, presentes 
nas primeiras instituições de ensino, deixavam 
de lado o exercício da autonomia ao tornar a 
sala de aula um ambiente nada convidativo, 
em que não era permitido aos alunos deixarem 
suas marcas individuais, em pisos ou paredes por 
exemplo, alterando-a de alguma forma. Dessa 
forma, as escolas nascem como meros “arranjos de 
construções” (Figura 1.23), de exigência mínima e 
mal resolvidos ao se tratar das necessidades e bem-
estar da criança.

1.23 Sala de aula padrão idealizada no século XVIII e reproduzida 
desenfreadamente desde então, com cadeiras enfileiradas, aberturas 
laterais altas, lousa para transmissão do conteúdo e professor situado à 
frente como figura a quem se deve atenção e obediência.
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 Se sobrepondo às necessidades dos 
pequenos, a imobilização e a disciplina pelo 
medo da punição realizadas pelo adulto 
impossibilitavam a livre expressão, item essencial 
para o desenvolvimento e aprendizado. O estímulo 
de todos os sentidos do indivíduo, permite que a 
mesma se relacione de forma mais intensa com o 
ambiente em si. Não podendo se manifestar, tal 
relação é prejudicada. Citando Mayumi de Souza 
Lima “Compreender que espaços são oferecidos 
às crianças e, por sua vez, como essas crianças 
percebem, captam e utilizam esses espaços é, 
para nós, uma necessidade cada vez mais intensa” 
(LIMA, 1989, p.39).
 Com base nessa última referência, nota-
se a revolução que decorreu do reconhecimento 
da criança como sujeito social pleno, dotado 
de vontades e capacidade de ação. Se para os 
primeiros educadores a questão da disciplina era 
a que deveria receber maior mérito, os muitos 
pedagogos que ganham espaço durante a 
passagem das “escolas-prisão” para novas escolas 
valorizam a reconquista do espaço escolar, até então 
perdidos pelos seus próprios usuários (Figura 1.24). 

1.24 Sala de aula montessoriana, de configuração espacial que foge 
do modelo tradicional comumente encontrado. Mobiliários projetados 
na escala das crianças e objetos acessíveis às mesmas permitem ao 
aluno desenvolver sua autonomia e se manifestar em atividades em 
grupo.

Afinal, se a formação do indivíduo adulto 
tem início a partir de sua primeira infância, 
por que não buscar projetar edificações 
que satisfaçam de forma completa todas as 
necessidades apresentadas pelas crianças?







36

C
O

N
TE

XT
O

 L
O

C
A

L



37
C

O
N

TE
XT

O
 L

O
C

A
L

2.1 HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO ESCOLAR 
NO BRASIL 

 O contexto brasileiro se aproxima 
intimamente da realidade internacional à medida 
que, de acordo com o educador Paulo Freire 
(Figura 2.1), se caracteriza pela existência de dois 
tipos de pedagogia, a que enxerga e educação 
como exercício de dominação, considerada dos 
dominantes, e outra voltada para a possibilidade 
de exercer a liberdade, chamada educação dos 
oprimidos. Esta segunda é defendida por Paulo 
uma vez que ele considera o diálogo entre professor 
e aluno o elemento mais importante do processo 
de ensino, que estabelece horizontalidade e 
igualdade entre ambos (Figura 2.2). “Todos os 
homens são considerados construtores do mundo” 
(KOWALTOWSKI, 2013, pg.33) e por isso a  educação 
popular deveria ser realizada para e pelo povo, 
ultrapassando as barreiras dos muros da escola. 
São esses princípios destacados por Paulo que 
se diferem do padrão educacional adotado a 
princípio no Brasil e que, por isso, serão consideradas 
revolucionárias para a pedagogia nacional.
 Até a fase do Império, o padrão arquitetônico

1.18 Paulo Freire

acompanhava o padrão 
pedagógico atuante voltado 
ao ensino religioso, que 
buscou implantar as bases 
do catolicismo (Figura 2.3). 
Considerada um verdadeiro 
aparelho ideológico, era 
por meio da educação 
que as nações europeias 
doutrinavam a nação 
conquistada e lançavam mão 
das principais ideologias da 
Igreja Católica, objetivando a 

dominação. As escolas de ler e escrever do 
período funcionavam como mera extensão da 
residência do educador, o que comprova a 
falta de organização espacial existente, e que 
só foi superada décadas mais tarde. Foram as 
exigências das escolas primárias, organizadas 
em classes sequenciais, as incumbidas por 
provocar o surgimento de edifícios escolares 
projetados especificamente para o exercício 
da formação (Figura 2.4). 

2.2 Diálogo professor e aluno como o modo de estabelecer uma 
relação de parceria entre ambos, objetivando o aprendizado 
em que nenhuma das duas partes mereça maior importância 
que a outra.

2.3 Ilustração de uma das muitas aulas de catequese ministradas 
por europeus que visavam transmitir ao povo recém conquistado 
seus valores e princípios que reconheciam a importância da 
Igreja Católica.
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2.4 Escolas Primárias como as primeiras instituições construídas 
voltadas exclusivamente para o ensino.  

 Ao longo de todo o século XIX, 
uma série de órgãos passam a se tornar 
responsáveis pela produção das escolas 
públicas brasileiras, essencialmente no Estado 
de São Paulo. O DOP (Departamento de Obras 
Públicas) responde por essa função entre 1890 
e 1960, seguido pela atuação do FECE (Fundo 
Estadual de Construções Escolares) até 1976, 
em sequência a CONESP (Companhia de 
Construções Escolares do Estado de São Paulo) 
e a partir de 1987 a FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação), resistente 
até os dias atuais.  

2.11 Primeira República 

 De 1890 a 1920, período nomeado 
Primeira República, a prosperidade da 
cafeicultura paulista somada ao consequente 
avanço do processo de urbanização (Figura 2.5) 
manifesta a urgência em garantir educação 
popular universal e gratuita, como meio 
preponderante para o alcance do progresso 
tão desejado pelo governo republicano. Dessa 

maneira, inicia-se a construção em ritmo acelerado 
de escolas, tanto na capital quanto em cidades do 
interior, mas sempre próximas às áreas ocupadas 
pela produção de cafeeira e por sistemas 
ferroviários. É também riqueza advinda do café que 
permite importar materiais e estilos arquitetônicos 
da Europa, atraindo mão-de-obra especializada 
que irá suprir a carência de arquitetos e mestres 
de obras locais (Figura 2.6). As edificações que se 
proliferam são as primeiras feitas para uso exclusivo 
escolar.

2.5 Avenida Paulista sentido Paraiso-Consolação em 1902, ano em que 
os barões do café ocupavam esta via extremamente valorizada da 
cidade de São Paulo, inaugurada dez anos antes.

2.6 Chegada de milhares de imigrantes europeus no Brasil durante a 
Primeira República, dentre eles italianos, espanhóis, alemães, e os 
próprios portugueses agentes da colonização.
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 Características de uma arquitetura 
Neoclássica, estas apresentam eixos 
demasiadamente simétricos, pé-direito duplo 
ou até mesmo triplo, além do usual andar térreo 
acima do nível da rua. Todos esses traços permitem 
reconhecer a intenção de imponência que buscou-
se criar, expressão de poder e ordem política, através 
da inserção em pontos destacados da paisagem 
urbana (Figura 2.7). Como legítimo marco de 
referência, segundo Vilanova Artigas, “...a Escola e 
o Relógio como que se transformaram em símbolos 
do ardoroso ideário republicano aparecendo nas 
praças mais novas em substituição da Igreja e do 
Cruzeiro” (FDE, 1998, pg.17). 
 O edifício da Escola Nacional de Belas 
Artes, construído entre os anos de 1906 e 1908 
na Avenida Central do Rio de Janeiro, é apenas 
um dos símbolos dos novos rumos tomados pela 
arquitetura brasileira pós proclamar a República. 
O arquiteto espanhol Adolfo Morales de los Rios 
destacou nesse projeto a modernização da cidade 
através de sua entrada imponente e da valorização 
do pátio central da escola, traços estes bastantes 
incomuns nas edificações educacionais do período. 

2.7 Fachada principal da Escola Nacional de Belas Artes fundada 
por D. João VI no Rio de Janeiro, em que é possível identificar as 
características neoclássicas frequentemente aplicadas na arquitetura 
escolar do período.

Outra preocupação se deve à criação de certa 
identidade nacional nas fachadas, assumindo 
marcas de raízes ancestrais europeias, o que 
foi importante para o momento em que o 
país ganhava independência, mas ao mesmo 
tempo buscava se aproximar do cenário 
artístico global.
 A inicial intensidade de produção é, 
contudo, retomada apenas em 1917 com o 
fim da Primeira Guerra Mundial. A utilização 
de projetos-tipos (Figura 2.8) é predominante 
e essencial, garantindo a construção 
desenfreada em prazos considerados curtos 
para o padrão existente. Repetindo o mesmo 
projeto em diversos locais, através do emprego 
de um porão alto adaptável à topografia 
de cada lote, preocupava-se somente em 
variar o tratamento formal desses edifícios, 
modificando as fachadas e os ornamentos 
utilizados. Ao mesmo tempo que facilitava 
o processo construtivo, tal escolha permitia 
criar identidade própria de acordo com o 
que cada arquiteto buscava transmitir na 
localidade escolhida.

2.8 Fundado em 1912 no estado do Alagoas, o Grupo Escolar 
Diegues Junior se trata de um exemplo de edificação que 
evidencia o uso do porão alto, estratégia que buscava proteger 
a construção da umidade do solo.
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 Refletindo os valores culturais da 
época, a arquitetura também demonstrava 
a preocupação em segregar usos femininos e 
masculinos, o que obrigou a divisão em duas 
alas de acessos independentes e com muros 
que se prolongavam de uma extremidade 
a outra do lote (Figura 2.9). O programa 
arquitetônico considerou a necessidade de 
quatro salas de aula para cada sexo, além 
de um galpão de recreio isolado em parceria 
com os sanitários, conectado por marquises 
com o prédio principal. Apesar de amplos e 
iluminados, os espaços das salas de aula não 
tinham sua orientação considerada para o 
melhor aproveitamento da insolação, o que 
consistiu em uma grande deficiência nesse 
aspecto.

2.9 Contexto interno da sala de aula restrita ao público 
feminino, situação recorrente nas escolas preocupadas com a 
segregação dos sexos.

 As Escolas Normais, no entanto, 
distinguiam-se do projeto dos grupos escolares 
mais comuns por serem muito mais elaboradas. 
Além dos corriqueiros ambientes das salas de 
aula, sanitários, galpão coberto, tais escolas 
apresentavam também programas de 
maior porte como laboratórios, anfiteatros e 
bibliotecas. De excelente qualidade construtiva 
os materiais utilizados complementavam o uso 

comum das paredes de tijolos autoportantes, telhas 
de barro tipo francesa para coberturas e forro de 
madeira com tábuas saia e camisa sobrepostas. 
O tratamento de tais materialidades era bastante 
semelhante ao fornecido para as demais 
construções do mesmo tempo. Em relação aos 
aspectos formais, identifica-se a predominância dos 
cheios em relação aos vazios diante das estreitas 
aberturas resultantes da técnica construtiva 
escolhida. Além disso, apesar da maior parte dos 
edifícios de enquadrarem no estilo eclético, suas 
ornamentações eram contidas, conferindo aspecto 
sóbrio que acentuava o simbolismo de soberania.
 Ramos de Azevedo (1851-1928) (Figura 2.10) 
e Victor Dubugras (1868-1933) (Figura 2.11) são 
considerados os dois arquitetos que marcaram a 
história da Primeira República no Estado de SP. Autor 
da Escola Normal Caetano de Campos (Figura 2.12) 
em 1894, edifício que inaugura a construção escolar, 
Ramos imprime em suas obras a escala monumental 
tão característica, o que interessou muito ao governo 
que queria destacar as escolas como oportunidade 
de divulgar suas ações políticas. A planta desse 
projeto era composta apenas por quatro salas de 
aulas e um grande salão octogonal, ambientes 
intencionalmente distribuídos de acordo com a 
iluminação e ventilação proporcionadas pelas 
amplas janelas nos corredores que segregavam as 
alas feminina e masculina.

2.10 Francisco Ramos de Azevedo      2.11 Victor Dubugras
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 Victor, por sua vez, realiza a escolha oposta 
ao adotar inicialmente o estilo medieval, além de 
romper algumas regras já pré-estabelecidas, como 
a simetria da composição e a segregação do 
galpão coberto (Figura 2.13). O mesmo também 
inova ao propor a exposição dos materiais 
empregues nas vedações e demonstrar a função 
interna de cada ambiente a partir da composição 
de suas aberturas. Projeto do arquiteto, o Colégio 
Des Oiseaux impressionou quanto aos atributos 
empregados nas fachadas ortogonais repletas 
de janelas retangulares, cuja composição por 
venezianas e vidros denunciava as atividades que 
aconteceriam em seu interior. 

2.12 Escola Normal Caetano de Campos, projetada por Ramos de 
Azevedo e inaugurada em 1894.

2.13 Sede do Colégio Des Oiseaux, projetado por Victor Dubugras no 
ano de 1907 e demolido em 1974. 

2.12 Introdução ao Moderno 

 Com o advento da Revolução Industrial 
em 1921, surge também a urgência em se 
construir com rapidez e com baixo custo, 
implicando, mais uma vez, na adoção de 
projetos padronizados e racionalização 
de seus sistemas construtivos. O fato dessa 
quantidade constantemente atropelar a 
qualidade da produção sofre uma trégua, no 
entanto, pois acontecimentos significativos 
como a Semana de Arte Moderna de 1922 e a 
Revolução de 1930 influenciam a construção 
escolar de modo que essa passa a ganhar 
maior flexibilidades, seja de implantação, usos 
ou até mesmo divisões por gênero.
 Getúlio Vargas assume o governo 
do país em 1930, propagando a ideia 
de educação pública como verdadeiro 
elemento reformador da nação em busca da 
construção de uma sociedade democrática 
e, de fato, moderna. Reflexo do crescimento 
econômico, torna-se necessária a criação de 
códigos que unificassem a legislação escolar 
nos mais diversos estados do Brasil.

“No Estado de São Paulo, a Diretoria de 
Ensino, criada nessa época, designa 
uma Comissão Permanente com 
profissionais de diversas áreas que será 
responsável pela elaboração do plano 
de ação governamental na área da 
construção escolar.” (FDE, 1998, pg.22)

Dentre as inovações programáticas delineadas 
pela Comissão destacam-se a preocupação 
com a questão da higiene, incluindo no 
programa das escolas vestiários, gabinetes 
dentários e salas para educação sanitária; o 
surgimento das salas de leitura para os alunos; e a 
inserção do auditório-ginásio demonstrando a 
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tendência em aproximar a instituição do seu 
usuário, incentivando maior participação do 
mesmo. Esses são os principais indícios de que 
os programas pedagógicos adotados até 
então necessitavam ser revisados. 
 Na capital paulista durante o período 
tratado, são erguidos onze grupos escolares 
representantes da nova orientação imposta 
à construção e da aplicação de ideais 
modernistas na arquitetura. O desenvolvimento 
de técnicas construtivas mais avançadas se 
verifica na escolha em adotar estruturas de 
concreto armado para pilares, vigas e lajes 
nas salas de aula desses projetos, modificando 
o arranjo interno e permitindo a criação de 
terraços. Outra, senão a principal, evolução 
observada é a liberação do térreo, que passa 
a ser gerado em forma de pátio interno sobre 
pilotis (Figura 2.14).

2.14 - Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo, projeto 
de José Maria da Silva Neves, permite observar a presença do 
térreo livre possibilitada através do uso dos famosos pilotis.

 Diferentemente da postura adotada 
durante a era republicana, na década de 30 
a orientação solar das salas de aula se torna 
fator determinante para definir o partido de 
projeto. Privilegiando espaços em que os alunos 
passariam a maior parte do tempo, os edifícios 
substituem a configuração de um volume 
fechado com circulação central por uma 
nova planta marcada por eixos ortogonais e 
corredores com salas em  apenas um dos seus 

lados (Figura 2.15). Com formatos próximos ao 
“L” ou “U”, os pavimentos são interligados por 
amplas circulações verticais estrategicamente 
posicionadas. Além disso, as janelas passam a ser 
maiores e horizontais, compondo painéis de vidro 
onde são utilizadas esquadrias metálicas de maior 
durabilidade. Assim sendo, percebe-se claramente 
que é a função que determina a forma de cada 
volume do edifício, marcado pelo contraste do 
alinhamento horizontal das salas de aula, com os 
volumes circulares da entrada principal e escadas. 
A tradição da fachada principal se enfraquece, e 
todas as faces assumem relevância equivalente.

2.15 Planta baixa do nível térreo do Grupo Escolar Visconde Congonhas 
do Campo, São Paulo -SP. 

 No projeto do Grupo Escolar Visconde 
Congonhas do Campo, por exemplo, a construção 
dos dois setores de salas de aula sobre colunas de 
concreto possibilitou a criação de amplos e extensos 
espaços livres no piso térreo, destinados aos horários 
de recreio dos alunos. Além de configurar uma nova 
estética escolar, os pilotis garantiam uma melhor 
circulação de ar nas áreas de convívio. Outra 
novidade que pode ser ressaltada nessa escola é sua 
proposta de divisão clara das funções, sendo elas 
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2.16 José Maria da Silva 
Neves, retrato do pintor 
Marques Jr.

auditório, biblioteca ou 
as próprias salas de aula, 
localizadas de forma funcional 
em apenas uma das laterais 
do prédio com objetivo de 
respeitar o conforto ambiental 
mais adequado tendo em 
vista à orientação no lote. 
 Formado pela 
Escola Politécnica da USP 
(Universidade de São Paulo), 
José Maria da Silva Neves (1896-
1978) (Figura 2.16) é a figura em 
destaque desse momento. É 
ele o autor de nove dos onze grupos escolares 
produzidos em São Paulo, que legitima o uso da 
Arquitetura Moderna em tais construções. “O 
conhecimento dos preceitos da arquitetura moderna 
que vem agitando a produção arquitetônica 
internacional desde 1925 é evidente e a defesa de 
seu uso, patente.” (FDE, 1998, pg. 25). Com formas 
geométricas modestas de concreto armado, uso 
de estruturas independentes para as vedações e 
aberturas extensas preenchidas de transparência, os 
novos prédios de arquitetura racionalista articulam 
seus espaços internos com seus formatos externos, 
através de técnicas construtivas que comprovam 
inegável modernidade (Figura 2.17). 

2.17 Projeto de José Maria, a Escola Estadual Marina Cintra congrega 
em si a aplicação dos princípios essenciais para a Arquitetura Moderna.

2.13 Convênio Escolar

 O período entre os anos 1949 e 1954 
é mais um momento de grande importância 
para a arquitetura escolar paulista nomeado 
“Convênio Escolar”, em referência ao acordo 
firmado entre os governos Estadual e Municipal 
para garantir que uma porcentagem mínima 
dos recursos arrecadados fosse destinada à 
educação primária. Tal acordo se concretiza, 
enfim, em 1948 com a criação da Comissão 
Executiva do Convênio Escolar, cujo diretor 
técnico era Hélio Duarte (1906-1989) (Figura 
2.18), que colocaria em prática as ações 
desejadas.
 Ainda projetados segundo princípios 
da Arquitetura Moderna, os edifícios escolares 
passaram a incorporar, contudo, novas 
características articuladas com propostas 
pedagógicas avançadas ensaiadas por Hélio. 
Sob uma ótica em transformação, a intenção 
foi possibilitar o aparecimento de uma nova 
escola baseada em experiências europeias que 
enxergavam na criança a referência de maior 
destaque para o processo de projeto. Todos 
os espaços deveriam ser pensados de acordo 
com as necessidades dela, e a educação 
formal estendida em forma de atividades 

2.18 Diretor técnico do 
Convênio Escolar paulista.  

externas às paredes das 
salas de aula. 
 É através de críticas 
incisivas ao modelo de 
escola adotado até 
então, que os arquitetos 
que faziam parte da 
Comissão buscaram 
reverter o atraso e 
a opressão vigente  
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adequando os prédios 
à escala infantil e 
oferecendo ambiências 
com ventilação e 
luminosidade abundante 
que aproximasse os 
alunos da natureza. 
Tendências como 
essas evidenciam a 
influência que o diretor 
técnico sofreu de Anísio 
Teixeira (1900-1971) 
(Figura 2.19). Esse último 
idealizou uma proposta 
revolucionária de ensino 

2.19 Anísio Spínola Teixeira, 
educador protagonista 
de propostas que alteram 
a educação brasileira 
durante o século XX.  

que se aprofundava na função social da 
escola, de modo que a mesma consistisse em 
uma verdadeira extensão do ambiente de vida 
social. A Escola Parque da Bahia (Figura 2.20) 
pode ser considerada a maior experiência de 
ensino primário nesse aspecto.
 Anísio sustentava a precisão de dois tipos 
de edifício, a escola-classe e a escola-parque, 
sendo o primeiro destinado às atividades 
básicas de ler e escrever, e o segundo para 
música, educação física, artes e entre outros. 
Juntos, os dois projetos compunham uma 
unidade urbana completava que alterava as 
relações até então existentes entre o espaço 
público e o privado. Isto porque, “A escola-
parque tem os princípios da arquitetura 
moderna e o conceito da escola como ponto 
de convívio da comunidade.” (KOWALTOWSKI, 
2013, pg.89).
 Foi buscando amenizar o problema da 
educação em Salvador que Anísio Teixeira 
fundou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
no bairro da Liberdade, considerado um dos mais 
carentes e populosos da cidade. Ele defendia  a 

necessidade de se retomar a escola em tempo 
integral como meio de reter a criança na escola 
por mais tempo e evitar o abandono tão frequente 
dos menores. Reconhecida como um verdadeiro 
centro de educação popular, a escola-parque se 
constituiu de alguns pavilhões, um maior destinado 
aos trabalhos de caráter mais educativo, como 
artes e educação física, e outros menores, as 
chamadas escolas-classe, onde aconteceriam as 
atividades didáticas comuns a partir das disciplinas 
história, geografia, matemática e entre outras.
 Dentre as soluções características adotadas 
pelo Convênio Escolar estão a implantação de 
blocos individuais específicos para cada função, 
ensino, administração e recreação, dispostos de 
forma ortogonal e integrados pela circulação 
externa. A valorização do universo infantil se mostra 
presente na conexão que se pretende criar entre 
edifício e natureza, além de aspectos formais como 
peitoris baixos e panos de vidro que se estendem 
por todo o pé direito das salas de aula. O bloco de 
administração já apresentava aberturas menores 
que entregavam a hierarquia de funções. O último 
bloco, por sua vez, se distingue pelo aparecimento 
dos arcos de concreto pré-moldado, considerada 
a primeira experiência de pré-fabricação da 
arquitetura escolar paulista. 

2.20 Escola Parque ou Centro Educacional Carneiro Ribeiro, inaugurando 
o conceito de um espaço completo para a formação educacional.
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 É importante ressaltar, entretanto, que, apesar 
da maior parte dos projetos da Comissão adotar 
soluções clássicas que englobassem essas três 
funções básicas, eles não recorriam à padronização. 
Linguagens e elementos de composição próprios 
eram facilmente materializados, alcançando a 
individualidade de cada escola construída. 

2.14 Atuação do IPESP 
  
 Coroado por um surto otimista que decorreu 
do processo de industrialização do governo de 
Juscelino Kubistchek, o fim dos anos 50 reivindica 
certa urgência em relação a construção de 
prédios escolares para o ensino público. Isto 
porque o crescimento econômico do país, somado 
a urbanização cada vez mais intensa, atrai um 
grande contingente populacional para as grandes 
cidades, que passam a demandar por um número 
significativo de locais destinados à educação. 
 A necessidade em se construir com rapidez e 
baixo custo é a razão pela qual se adotará, mais uma 
vez, o uso do pré-fabricado (Figura 2.21). Estruturas 
independentes de concreto armado, térreo de 
pilotis, fechamentos de alvenaria de tijolos, além das 
coberturas de telhas de fibrocimento sobre lajes pré-
fabricadas, são algumas das marcas observadas no 
fim dessa década, sendo essa última estendida em 
forma de marquise para áreas externas.
 A década de 1960 tem início marcada pela 
atuação do IPESP (Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo), que convoca uma série de arquitetos 
para realizar projetos para escolas estaduais que 
visavam suprir a demanda existente e acabarão por 
se tornar símbolos da arquitetura escolar paulista. 
“Pela primeira vez os arquitetos paulistas vão ser 
convidados a projetar obras públicas.” (FDE, 1998, 
pg.32).

2.21 Uso do pré-fabricado permitiu aos arquitetos se beneficiar 
da agilidade e controle de qualidade, vantagens que esse 
tipo de estrutura apresenta em comparação com as peças 
produzidas no próprio canteiro de obras.

2.22 Arquiteto João Batista 
Vilanova Artigas em 1975.

 Dentre os nomes convocados, destaca-
se Vilanova Artigas (1915-1985) (Figura 2.22), cuja 
produção se responsabilizará pela proposição 
de soluções extremamente inovadoras do 
ponto de vista técnico e formal. Concebidas 
como volumes únicos, com lajes de concreto 
apoiadas em pórticos utilizados em forma 
de elementos plásticos, as escolas de Artigas 
rompem com a linguagem arquitetônica  
vigentes e alteram 
concepções espaciais, 
resultando em modelos 
de inspiração para 
gerações posteriores 
(Figura 2.23). 
 No caso da 
Escola Estadual de 
Itanhaém, esta pode 
ser considerada um 
verdadeiro reflexo da 
mentalidade que o 
pensamento Moderno 
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trouxe. Através do uso de uma única cobertura 
sustentada por treze pórticos em sequência, 
o arquiteto demonstra a imprevisibilidade 
que se buscava atribuir ao ambiente escolar, 
deixando para trás o ideal de uma escola 
subdividida em blocos independentes. O 
concreto armado, opção mais adequada 
para expressar o ideal de modernidade, 
sustenta uma estrutura alongada que se 
assenta sobre o terreno sem se sobressair em 
relação à paisagem local. O relevo como 
protagonismo era mais uma atitude bastante 
incomum até então.   

2.23 Escola Estadual de Itanhaém, projeto de Artigas em parceria 
com o arquiteto Carlos Cascaldi em 1959, é considerada uma 
das maiores referências para a arquitetura escolar que se 
renovava.

2.15 Reflexos na atualidade

 No ano de 1976 é criada a CONESP 
(Companhia de Construções de São Paulo), 
buscando unir e divulgar as informações 
essenciais para o projeto de ambientes 
escolares. Nas orientações dessa organização, 
o processo de racionalização aparece mais uma 
vez como única solução admissível para suprir a

demanda existente, resultando em padrões 
uniformizados de componentes e geometrias. 
Através do sistema de padronização, cada 
arquiteto passou a investigar as soluções possíveis 
e que melhor se adequavam ao seu contexto de 
projeto específico, porém sempre adotando as 
dimensões, processos e materiais pré-definidos.
 A simplificação do padrão construtivo 
ainda se mostra bastante presente nas edificações 
escolares construídas nos últimos 30 anos, 
principalmente na cidade de São Paulo, em que 
edifícios rígidos de três pavimentos são comumente 
encontrados (Figura 2.24). O problema, no entanto, 
se dá ao analisar essencialmente o conforto 
ambiental de tais edifícios padronizados. Deixando 
de lado as particularidades de tempo, espaço 
e cultura, os projetos padrão são insuficientes por 
não apresentarem flexibilidade de acordo com as 
condições particulares de implantação. É possível 
concluir, portanto, que faltam questionamentos 
das antigas premissas na hora de iniciar um novo 
projeto.

2.24 Escola Parque Dourado V, projeto de edifício escolar de autoria 
do escritório Apiacás Arquitetos para a Fundação do Desenvolvimento 
da Educação (FDE). Construída na primeira década do século XXI, essa 
escola apresenta as típicas características das instituições paulistas 
com três andares de salas de aula padrão.
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 O padrão FDE está claramente presente na 
Escola Parque Dourado V, edificação organizada 
em três pavimentos cujos usos foram distribuídos de 
forma exata e já prevista. Três são os setores que 
compõem a escola em Ferraz de Vasconcelos: 
pedagógico, administrativo e lazer. O primeiro 
deles contempla tanto as salas de aula em si, 
quanto a biblioteca e salas de leitura, situadas nos 
pavimentos inferior e superior e interligadas por 
circulações externas nomeadas “varandas”. Já 
o piso intermediário, por sua vez, é ocupado pela 
segundo e terceiro setor, áreas destinadas ao uso 
comum, como o refeitório, pátio coberto, sala dos 
professores e entre outros. 

2.2 ATUAÇÃO DA FDE
  
 A Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação surge em 1987, ano em que o setor 
educacional do Estado de São Paulo almejava 
melhorar a qualidade do ensino, reduzindo índices 
de analfabetismo e evasão escolar ainda bem 
preocupantes. Apesar do número de vagas 
disponíveis em escolas públicas já suprir a demanda 
existente, a Secretaria da Educação opta por tentar 
reverter a questão da qualidade do ensino através 
de um plano de ação que incluiu, dentre inúmeras 
iniciativas, a criação deste órgão que resiste até a 
atualidade.
 Atuando tanto na área pedagógica quanto 
na de recursos físicos escolares, a FDE é estruturada de 
forma hierárquica em três diretorias operacionais, de 
Obras e Serviços, Técnica e de Projetos Especiais; uma 
diretoria de apoio; e uma última diretoria executiva 
que, juntamente ao órgão Colegiado de Direção 
Superior, coordena as demais. A DOS (Diretoria 
de Obras e Serviços) é aquela que merece maior 

destaque por ser responsável pela construção 
de novas escolas; pela ampliação e reforma 
das existentes; pela manutenção preventiva 
dessas escolas, através das Unidades Volantes; 
pela aquisição, produção e distribuição do 
mobiliário escolar.” (FDE, 1994, pg. 15).
 Segundo a DOS, além de funcionar 
como construções que acolhem seus usuários, 
as escolas concebidas pelo governo estadual 
deveriam também servir de suporte material 
de ensino e aprendizagem, ao criar situações 
em seu interior que permitissem a realização 
das mais diversas atividades educacionais. 
Para expandir a função básica para demais 
funções auxiliares é preciso, no entanto, uma 
compreensão mais ampla das soluções físicas 
adotadas. Não basta somente reproduzir os 
padrões de construção já pré-estabelecidos, 
mas sim ter a consciência das razões pelas 
quais eles são ou não a melhor escolha, de 
acordo com o local em que se pretende 
implantar.
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3.1 PEDAGOGIA WALDORF E
CONSTRUTIVISMO PEAGETIANO

3.11 Pedagogia Waldorf 
  
 
 Responsável pela criação dessa abordagem 
educativa, Rudolf Steiner nasce em 27 de fevereiro 
de 1861 em Kraljevec, na Áustria. Sua infância 
e juventude o aproximaram da modernidade 
e  da tecnologia do período pelo fato de seu pai 
trabalhar na estação ferroviária, o que despertou 
em Steiner certo espírito científico e vontade de 
compreender o funcionamento das coisas através 
de pesquisas pessoais. Complementando a visão 
científica da realidade, ele articula a ciência com a 
espiritualidade em seu processo de auto-educação, 
como meio de compreender e exteriorizar seus 
pensamentos.

3.1Johann Wolfgang von 
Goethe

 Em busca de respostas em relação à vida e à 
matéria, passa a ter contato com as ideias de Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832) (Figura 3.1) na 
Alemanha, filósofo cujos escritos ele foi contratado 
para organizar em 1883. Após essa interação, Steiner 
parte para o desenvolvimento 
de sua linha de pensamento 
própria, a Antroposofia, 
(Antrophos = homem  +  
Sophia = sabedoria), estudo 
dos meios através dos quais 
o homem atinge a sabedoria. 
Sua forma de pensar revelou 
o fato de que o ser humano 
pode ser considerado o único 
ser capaz de exercitar a 
autonomia, pois:

 “(...) apesar da dependência humana 
sobre o mundo físico e psíquico, assim 
como o animal, ele é diferente deste, 
dotado da capacidade de dominar-
se ao ponto de tornar-se livre dessas 
influências, inclusive de suas próprias.” 

 (LYNCH, Patrick, 2017)

A obra desse educador e filósofo de maior 
importância é escrita em 1894 e nomeada 
“A Filosofia da Liberdade”, tema principal 
de suas publicações que defendem o livre 
arbítrio como essência do processo de 
autodeterminação do homem. No ano de 
1913 ele se muda para a Suíça, local onde vai 
sediar a Sociedade Antroposófica fundada 
por ele, e onde, mais de 10 anos depois veio 
a falecer.
 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, 
instaura-se na Alemanha um contexto de crise 
que exige o nascimento das primeiras tentativas 
de autogestão. Dentre elas destaca-se a 
iniciativa de Emil Molt (Figura 3.2), diretor da 
fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, que sugeriu 
a Steiner a criação de uma escola destinada 
aos filhos dos funcionários, que clamavam 
por educação adequada (Figura 3.3). 

3.2 Emil Molt                                 

Dessa forma o pensador 
introduz sua pedagogia 
no ano de 1919 na 
própria cidade de 
Stuttgart, modelo 
escolar comunitário 
que foi prontamente 
reproduzido ao longo 
de todo o território 
alemão, se alastrando 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e 
nas décadas seguintes. 
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3.3 Edifício que abriga a fábrica de cigarros Waldorf-Astoria 

 No Brasil, a primeira escola Waldorf 
fundada em 1956 foi a Escola Higienópolis, 
que possuía inicialmente apenas um jardim 
de infância. Com o passar dos meses e a boa 
receptividade das práticas antroposóficas em 
São Paulo, a instituição cresce e se torna um 
verdadeiro centro cultural, oferecendo uma 
série de cursos e palestras aos moradores da 
região. Dois anos depois, a sede da Escola 
Waldorf Rudolf Steiner é transferida para o 
bairro Alto da Boa Vista, onde permanece até 
hoje (Figura 3.4). 

3.4 Escola Waldorf Rudolf Steiner, primeira instituição que adotou 
a pedagogia alemã, adaptando-a à realidade brasileira.

 A principal novidade que a Pedagogia 
Waldorf trouxe foi a liberdade pedagógica em 
relação aos métodos tradicionais de ensino que 
adotavam a divisão por matérias assim como a 
atribuição de notas nas avaliações. Objetivo de 
Rudolf Steiner sempre foi a formação de adultos 
livres e independentes capazes de encarar 
dificuldades e solucioná-las de acordo com seus 
anseios e necessidades. Gerando uma criança 
de pensamento livre, ela se torna capaz de atingir 
níveis maiores de maturidade e responsabilidade.
 Considerada uma pedagogia holística, o 
projeto do filósofo propunha uma nova abordagem 
do ser humano nos âmbitos físico, anímico e 
espiritual, incentivando três ações principais, o “agir” 
de acordo com sua vontade, o “sentir” através de 
atividades artísticas e o “pensar” nas múltiplas fases 
de desenvolvimento da criança. São as emoções 
e sensações que vão acompanhar as experiências 
de aprendizagem, e sustentar o ensino intelectual. 
Steiner considerou a formação do cidadão como 
protagonista por meio de sua relação e articulação 
com o entorno que o cerca, extrapolando os 
limites da sala de aula e ampliando os espaços de 
participação da criança na instituição de ensino. 

“Quando a informação é elaborada 
no intelecto (pensar), passa pelos 
órgãos dos sentidos (sentir) e determina 
uma vontade (agir), ela se transforma 
em conhecimento. Pensar, sentir e 
agir é o caminho da aprendizagem.” 

 (Federação das Escolas Waldorf no Brasil)

Por abraçar as diferenças culturais ao redor do 
mundo e valorizar os costumes e tradições, nota-se 
o potencial de diversidade dessa pedagogia. Seus 
princípios poderiam ser aplicados em realidades 
diversas, uma vez se adaptam facilmente às 
diferentes realidades.
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 São dez os princípios básicos do método 
educativo acima descrito. O primeiro deles recebe 
o nome de Antropologia Evolutiva, ideia de que é 
única e exclusivamente através de seu crescimento 
que a criança aprende seus deveres perante 
o universo que a rodeia, sem qualquer tipo de 
imposição oriunda de uma autoridade superior. 
Para a conquista de sua autonomia, entretanto, a 
educação deve estar voltada para as necessidades 
que esse processo de desenvolvimento vai exigir 
de acordo com sua fase de desenvolvimento. 
Para isso, os conteúdos presentes no currículo das 
escolas Waldorf foram divididos em setênios, quatro 
períodos de 7 anos cada.
 No primeiro setênio, dos 0 aos 7 anos, 
ocorre a formação do corpo físico e entrega aos 
processos vitais. A criança pode ser vista como 
uma verdadeira “esponja”, um ser completamente 
influenciável que, inconscientemente, apenas 
absorve e reproduz o que observa à sua volta. Nessa 
fase surgem as primeiras habilidades de andar, 
falar e pensar simultâneo à origem das emoções. 
Como um organismo sensorial, a criança reflete o 
mundo em que vive, devendo o ambiente escolar 
ser organizado de maneira a fortalecer o convívio 
com a natureza e com o meio ambiente.
 Durante o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, 
nasce o corpo etérico devido ao desenvolvimento 
do pensar e da capacidade de imaginação a partir 
das emoções e sentimentos próprios do indivíduo. O 
professor transmite agora sua postura de autoridade, 
a quem se deve respeito e admiração por parte dos 
educandos. Buscando uma aproximação ainda 
maior com a realidade, os assuntos tratados em 
sala de aula nesse período se referem à vivência 
diária dos alunos.
 O terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos, marca o 
início da puberdade e, junto com ela, o nascimento 

do corpo astral. O ensino passa a ter maior 
caráter científico e o adolescente desenvolve 
sua autoconsciência. Utilizando o “pensar” e o 
“querer” para se posicionar perante o universo 
que o envolve, ele manifesta seus próprios 
julgamentos e opiniões já formados segundo 
critérios éticos.
 No quarto e último setênio, após os 
21 anos, observa-se a emergência do eu. 
A maturidade aflora e vem acompanhada 
de uma consciência formada por completo. 
Nessa idade o jovem já atinge o equilíbrio entre 
o “pensar, sentir e querer” e passa a exercer o 
papel de orientador da sua própria trajetória 
de vida. É por isso que no período final o aluno 
da escola Waldorf pode ser considerado um 
ser humano verdadeiramente livre, objetivo 
dessa pedagogia.  
 Dando sequência aos princípios básicos 
do método, a ideologia de Steiner engloba a 
valorização das artes através da predominância 
de matérias artísticas, criativas e artesanais em 
relação ao aprendizado cognitivo e intelectual 
(Figura 3.5). Diferentemente das disciplinas 
clássicas mais conhecidas, como a lógica e a 

3.5 Através da utilização de materiais artísticos como a tinta, a 
criança exerce sua plena capacidade de expressar o que até 
então permanecia recluso em sua imaginação. 
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gramática por exemplo, o ensino Waldorf 
prioriza atividades que trabalhem com a 
fantasia e a criatividade da criança. 
 Outra preocupação de Rudolf Steiner, 
senão a principal, foi a aproximação com 
a natureza e meio ambiente, considerados 
nessa pedagogia como áreas essenciais para 
o ensinamento da criança. É o contato com 
as leis naturais que faz florescer no aprendiz 
o amor e respeito pela flora e fauna a serem 
zelados por ele, ampliando sua consciência 
perante a origem da vida. A prática da 
agricultura, é apenas uma das atividades que, 
além do contato com a natureza, trabalha 
com a inteligência manual, outro princípio 
Waldorf. É chamada inteligência manual por 
utilizar objetos físicos para experimentação, 
favorecendo o aperfeiçoamento da 
coordenação motora e visual do indivíduo em 
evolução.
 Como meio de estimular a criatividade 
da criança e sua capacidade de expressão são 
previstas três últimas estratégias. A utilização de 
imagens e das demais representações visuais, 
tornam mais claras situações ou contextos que 
o aluno apresenta dificuldade em enxergar.  
Os contos de fadas, também facilitam a 
compreensão das emoções envolvidas em 
cada etapa da trajetória dos personagens. 
Aproximando tais sentimentos com os seus 
próprios, a criança passa a ter uma melhor 
percepção da realidade e, a partir disso, pode 
criar as mais variadas soluções para enfrentar 
qualquer problema que venha a surgir ao 
longo da vida. As conhecidas bonecas 
Waldorf (Figura 3.6), enfim, com características 
faciais e corporais bastante imprecisas, tem 
como função básica instigar mais uma vez a

criatividade da criança, 
que por sua vez será a 
única responsável por 
atribuir expressões a tal 
objeto. Dialogando com 
a boneca e enxergando 
nela um pouco de si 
próprio, se torna mais 
fácil compreender as 
emoções que estão 
sendo vivenciadas na 
atual etapa do seu 
desenvolvimento.

3.6 Exemplo de boneca Waldorf 
com expressão facial de difícil 
compreensão.

 Funcionando como uma pedagogia 
curativa, por essência, a Pedagogia Waldorf atua 
como uma verdadeira forma de terapia social do 
indivíduo, compreendendo suas dificuldades e 
qualidades como um ser único, e que, portanto, 
demanda orientações específicas em cada fase 
de seu desenvolvimento. É exatamente por esse 
motivo que cabe ao professor tutor se aproximar dos 
alunos de maneira a conseguir estabelecer relação 
de afeto com os mesmos, tornando-se profundo 
conhecedor das individualidades de cada um. O 
mesmo professor acompanha a classe nos primeiros 
8 anos de ensino e é responsável por ministrar todas 
as disciplinas, além de garantir que o reforço que 
o educando virá a exigir enquanto constrói sua 
personalidade.
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3.12 Construtivismo Piagetiano

 
 Jean Piaget, psicólogo suíço, direcionou 
grande parte do seu trabalho para o estudo 
da psicologia infantil, realizando uma série de 
descobertas relacionadas à aprendizagem precoce 
e ao desenvolvimento cognitivo da criança. Ele foi 
um dos mais importantes nomes desde a década 
de 1930 em se tratando de psicólogos preocupados 
com o estabelecimento de teorias direcionadas 
especificamente ao universo da primeira infância.
 Foi a partir da licenciatura em biologia, e 
estudos posteriores no mesmo ramo, que se deu 
a aproximação deste biólogo com as teorias de 
Charles Darwin, preocupadas em compreender a 
evolução do homem e relacionar tal processo com 
o desenvolvimento da natureza. Segundo o próprio 
Piaget, as leis de organização social seres humanos 
seguiriam os mesmos princípios das leis de qualquer 
outra organização animal. Dessa maneira, se torna 
possível afirmar que a condição humana nada 
mais é que um simples prolongamento natural do 
processo de adaptação, comum a todo organismo 
vivo (Figura 3.7).

3.7 Sequência que representa a evolução do ser humano baseado no 
princípio darwinista da seleção natural. 

Se adaptando constantemente ao meio, 
desde o seu nascimento até a estabilidade 
da vida adulta, o indivíduo constrói seus 
conhecimentos de forma natural a partir da 
interação que estabelece com o universo 
exterior. 
 Sua proposta foi considerada 
extremamente inovadora para a época por 
apresentar uma “terceira visão teórica” que 
conciliava as outras duas teorias já existentes 
na psicologia, uma com ênfase no psíquico 
(subjetivismo), outra no físico (objetivismo).  
Nomeada de Interacionismo, a visão de Piaget 
não privilegiava nem o conhecimento externo, 
proveniente das experiências vivenciadas 
pelo indivíduo ao longo da sua vida, nem 
o conhecimento já presente no interior do 
ser, mas sim uma comunhão entre sujeito e 
objeto. É buscando integrar tais tendências, 
consideradas insuficientes, que elabora sua 
teoria própria baseada na integração entre o 
pensamento e a experiência concreta como 
fontes igualmente importantes na obtenção 
do conhecimento.
 O conceito mais conhecido resultante 
dessa forma de pensar piagetiana é o 
conceito de Epigênese, traduzindo tal relação 
de dependência mútua entre o sujeito 
conhecedor e o objeto a se conhecer. Para 
ele:

“(...) o conhecimento não procede 
nem da experiência única dos objetos 
nem de uma programação inata pré-
formada no sujeito, mas de construções 
sucessivas com elaborações 
constantes de estruturas novas” 

 (PIAGET, 1976, prefácio)
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Diante de seus mecanismos autorregulatórios, 
condições biológicas inatas ativadas pela 
interação do organismo com o meio ambiente, 
é possível afirmar que o conhecimento 
tem origem no próprio sujeito, mas só será 
construído a partir do momento em que 
ele se comunica com o objeto à sua volta. 
Considera-se, portanto, a experiência sensorial 
externa e o raciocínio interno como ambos 
elementos fundamentais para a formação do 
pensamento lógico.
 No decorrer da busca do indivíduo pelo 
conhecimento, o mesmo passa por um processo 
móvel e dinâmico de Equilibração entre os 
chamados fatores variantes e invariantes. 
De caráter universal, os fatores invariantes 
consistem em estruturas biológicas sensoriais e 
neurológicas que se mantém estáveis ao longo 
da vida, sendo elas as tendências naturais à 
organização e à adaptação. Já os fatores 
variantes não são herdados pelo homem, 
mas sim adquiridos por ele, e se encontram 
representados pela ideia de “esquema”, 
unidade básica de pensamento do modelo 
piagetiano. Interagindo com o meio físico e 
social que o envolve, os desajustes rompem 
com o equilíbrio interno do indivíduo que, por 
sua vez, vai transformando esse esquema e 
adaptando-o de acordo com a realidade em 
que vive. 
 Tal adaptação envolve o equilíbrio de dois 
mecanismos indissociáveis e complementares: 
a “assimilação” e a “acomodação”. No 
primeiro, as experiências vivenciadas são 
incorporadas aos esquemas já organizados, 
enquanto no segundo mecanismo a estrutura 
mental antiga passa a sofrer certa modificação 
com objetivo de dominar um novo objeto de 

conhecimento, o que se traduz no momento de ação 
do objeto sobre o sujeito. Assim sendo, experiências 
estão a todo momento sendo assimiladas e gerando 
o processo de acomodação.
 Para melhor compreender o pensamento 
adulto, o psicólogo recorreu à análise do 
pensamento infantil englobando todas as etapas 
dessa evolução. Os estágios de desenvolvimento 
humano são pensados por Jean Piaget como 
uma maneira de esclarecer as diferentes fases 
de organização mental e a maneira com a qual 
a criança vai se relacionar com a realidade 
em cada uma delas (Figura 3.8). Apesar de o 
desenvolvimento psíquico ser compatível com o 
respectivo desenvolvimento físico dos pequenos, é 
necessário ressaltar que a divisão proposta em faixas 
etárias funciona como referência para encarar o 
processo de transformação infantil, mas não é uma 
norma rígida. 

3.8 Estágios do desenvolvimento humano segundo a teoria de Jean 
Piaget

“O desenvolvimento, portanto, é uma 
equilibração progressiva, uma passagem 
contínua de um estado de menor equilíbrio 
para um estado de equilíbrio superior.” 

(PIAGET, 1983, pg.11)
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 São 4 os períodos sensíveis apontados pelo 
modelo piagetiano. O primeiro deles vai dos 0 anos 
2 anos de idade e recebe o nome de “Sensório-
motor”. Nesse período as funções mentais são 
limitadas ao desempenho de reflexos instintivos, o 
que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. 
Os movimentos iniciais, que logo após o nascimento 
eram somente instintos, cedem lugar às habilidades 
da criança em se reconhecer por si só como um 
objeto específico. 
 O segundo período, chamado “Pré-
operatório”, perdura até os 7 anos com a presença 
da função simbólica ou semiótica que surge junto 
à linguagem, visto que o desenvolvimento da fala 
depende do desenvolvimento prévio da inteligência.  
A linguagem permite ao indivíduo interagir com os 
demais acelerando o alcance de seu pensamento 
individual, apesar do egocentrismo ainda persistir. 
Por não conceber por enquanto uma realidade 
da qual não faça parte, permite-se dizer que ela 
apresenta um entendimento desequilibrado da 
realidade. O indivíduo nessa idade é mobilizado 
apenas pelos sentidos de hábito ou dever, guiando-
se pela intuição e não pela moral.
 Um terceiro período que vai dos 7 aos 12 
anos foi nomeado de “Operações concretas” e 
se caracteriza pelo afastamento de uma postura 
egocentrista, pois a criança passa agora a se 
relacionar com os demais de modo a compreender 
pontos de vista distintos ao seu e integrá-los com 
coerência.  Além das operações físicas já realizadas, 
é nesse intervalo que ela consegue interiorizar 
suas ações por meio de operações mentais. Tais 
operações, contudo, se referem somente a objetos 
ou situações que podem ser manipulados ou 
imaginados em sua forma concreta, sem qualquer 
sinal de utopia. Uma última capacidade adquirida 
ainda é a de reversibilidade, que consiste na 

habilidade que o indivíduo possuí de pensar 
no estado inicial e final de determinado objeto 
ao mesmo tempo, percebendo a ocorrência 
de sua transformação. A moral do terceiro 
período é equivalente à figura de uma 
autoridade, uma vez que as regras seguidas 
são impostas e imutáveis, não um acordo 
mútuo entre as partes envolvidas. 
 O último período sensível, “Operações 
formais”, perdura dos 12 anos em diante, fase 
em que as operações mentais são elevadas a 
um nível maior de abstração, até o indivíduo 
atingir sua forma final de equilíbrio, um padrão 
intelectual que perdurará até a fase adulta. 
Apesar dos conhecimentos continuarem se 
expandindo por toda a vida, a forma de 
raciocínio é uniforme passada essa fase. O 
grande destaque se dá para a conquista 
da tão almejada autonomia, uma vez que 
a criança até então predominantemente 
passiva, começa a exteriorizar seus próprios 
valores éticos e morais, muitas vezes criticando 
os sistemas sociais e códigos de conduta 
que lhe foram apresentados até então pela 
sociedade. As noções de dever e cooperação 
ganham maior sentido a partir desse momento 
em que o indivíduo é capaz de articular 
perspectivas alheias.
 Apesar de nunca ter elaborado qualquer 
teoria específica para ser aplicada no campo 
de aprendizagem em si, Piaget muito contribuiu 
para o surgimento de novas formas de pensar 
a educação. A consequência fundamental 
do surgimento do modelo piagetiano é o 
fato de que ele se tornou, não uma teoria de 
aprendizagem por natureza, mas sim uma das 
diretrizes de maior importância para a questão 
educacional internacionalmente, o que pode  
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pode ser comprovado pelo reconhecimento 
de Jean Piaget por pedagogos dos EUA, Europa 
e mais especificamente os brasileiros. Dentre 
as contribuições mais relevantes destacam-
se: os parâmetros fornecidos pelo sistema de 
divisão em estágios do desenvolvimento; a 
compreensão de que os erros nada mais são 
que estratégias necessárias para o processo 
do aprendizado em que o objetivo é sempre 
ampliar o conhecimento; e o reconhecimento 
da individualidade e das necessidades 
específicas de cada criança.
 Uma escola ideal para Piaget 
seria aquela que abraça o conceito de 
interdisciplinaridade, aproximando os alunos 
dos hábitos cotidianos como meio de garantir 
que cada um possa exercer sua liberdade no 
processo de construção do conhecimento. 
Com estrutura flexível, as salas de aula e 
demais ambientes escolares necessitariam 
satisfazer as necessidades da criança em 
liberdade de ação e pensamento, além de 
fortalecer a relação professor-aluno. Uma das 
medidas que Piaget sugeria para a educação 
infantil foi a adoção de programas de ensino 
mistos, incluindo grande variedade de 
disciplinas (dentre elas a própria psicologia) 
que trabalhassem com experimentações.
 O método educacional utilizado 
deveria, segundo ele, possuir caráter ativo. 
Diferentemente dos métodos passivos, em que 
o aluno era visto apenas como um receptor 
de informações e reprodutore daquilo que lhe 
era imposto, a proposta piagetiana defendia 
o aluno como sujeito da aprendizagem. É 
produzindo e criando, não apenas repetindo, 
que a criança adquire a capacidade de se 
adaptar ao meio social e se beneficia da 

chamada aprendizagem significativa.  

“(...) a formação humana dos indivíduos é 
prejudicada quando verdades, que poderiam 
descobrir sozinhos, lhes são impostas de fora, 
mesmo que sejam evidentes ou matemáticas: 
nós os privamos então de um método de 
pesquisa que lhes teria sido bem mais útil para 
a vida que o conhecimento corresponde.” 

 (PIAGET, 1998, pg. 166)

A urgência do “aprender a aprender” só deixaria de 
ser uma dificuldade enfrentada pelo ensino escolar 
caso as verdades passassem a ser reinventadas e 
construídas internamente pelo próprio indivíduo 
de forma solitária, uma vez que o processo de 
construção do conhecimento se mostrou mais 
relevante para a educação que o conhecimento 
em si.  
 Isso posto, Piaget inicia seus questionamentos 
finais a respeito da atuação do professor, devendo 
este exercer o ofício de colaborador. Em vez 
de coibir o aluno de forma autoritária, cabe ao 
professor permitir a conquista da autonomia, 
apenas colaborando com o mesmo através da 
função de guia. Ele deve criar condições, isentas 
de hierarquia, para a tomada de consciência por 
parte do educando, colaborar para a conquista 
de novas habilidades e desenvolvimento das 
já adquiridas por ele. Isso não quer dizer que sua 
figura é dispensável, muito pelo contrário. É ele 
quem deve criar situações e prover a criança de 
problemas que ela mesma possa buscar solucionar 
independentemente. Seu desejo era o de que 
“(...)o professor deixe de ser um conferencista e 
que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de 
se contentar com a transmissão de soluções já 
prontas.” (PIAGET, 1976, p.18).
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3.9 Fotografia de Maria 
Montessori durante sua 
colação de grau como 
primeira representante 
feminina no curso de 
Medicina.

 Entre os anos de 1898 e 
1900 a instrução de crianças 
excepcionais na clínica 
psiquiátrica da universidade 
deu a ela a certeza de que os 
métodos de ensino utilizados 
com elas, que seguiam uma 
educação mais racional, 
seriam capazes também de 
desenvolver a personalidade 
de crianças normais. Em 
contato com as mais variadas 
deficiências intelectuais, 
Montessori conclui que o 
problema da educação dos 

3.2 PEDAGOGIA MONTESSORI

3.21 Antecedentes do método
  
 
 Maria Montessori nasce na província de 
Ancona em 31 de agosto de 1870, ano em que a 
Itália vivia um de seus momentos mais notórios, a 
Unificação. Este período foi responsável por despertar 
um sentimento nacional de “Ressurgimento e 
Progresso” que instigava convicções cada vez 
mais novas e revolucionárias, fugindo dos modelos 
de pensar tradicionais adotados até então. 
Tais ideais, muitas vezes considerados radicais, 
vão acompanhar a trajetória da educadora ao 
longo de toda a sua vida profissional. Como uma 
verdadeira figura feminista à frente de seu tempo, 
determinada a não aceitar nenhum papel feminino 
usual, ela cursa a faculdade de Medicina e torna-
se, em 1896, a primeira mulher a se graduar no curso 
na Universidade de Roma, a mais reconhecida do 
país (Figura 3.9).

portadores de dificuldades especiais era mais 
de ordem pedagógica do que médica. Desta 
maneira, passou a recorrer aos estudos de 
Jean Itard e Edouard Séguin, pioneiros ao que 
se pode nomear de “educação especial”. 
 Fundador da pedagogia científica, 
Jean Itard é o primeiro educador a pôr em 
prática a observação do aluno, atitude já 
encontrada em hospitais com os enfermos. 
Edouard Séguin, por sua vez, parte das 
experiências investigatórias do antecessor 
completando seu método com base no 
princípio de que caberia ao educador o papel 
de sedutor da alma infantil, aquele que deve 
conquistá-la e prepará-la para a fase adulta. 
Após se aprofundar no estudo dos autores 
e traduzir seus textos à mão para o italiano, 
ela chega a algumas conclusões um tanto 
quanto inversas. Apesar dos ensinamentos 
que Itard e Séguin propiciaram, para Maria 
Montessori ambos teriam falhado em relação 
ao desenvolvimento de um método de ensino 
da leitura e escrita, por exemplo. 
 Dentre as manifestações realizadas após 
esse estudo inicial, destaca-se o valor dado à 
própria Educação Científica, enfatizando a 
urgência de seu emprego também em escolas 
normais, além do trabalho com os alunos 
deficientes que já vinha sendo exercido. Isto 
porque, independentemente de ter fundado 
uma nova ciência psicológica, a observação 
pregada pela Educação Científica não foi 
capaz de transformar alunos, sequer escolas. 
O fato de as escolas comuns permanecerem 
estacionadas em seu estado primitivo revelou 
para a pedagoga que um novo modo de 
educar se fazia mais do que necessário.
 A primeira experiência educacional 
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educacional montessoriana ocorre em 1907 
na Casa dei Bambini (Figura 3.10). Também 
conhecida como “Casa da Criança”, ela 
surge a partir da ideia inicial de reunir os 
filhos de 3 a 7 anos dos moradores de um 
conjunto residencial na área de favela de 
San Lorenzo sob a direção de uma professora 
residente no mesmo local. Cada conjunto 
deveria ter sua própria escola, sendo que 
a primeira delas ficou sob responsabilidade 
de Montessori, que passou a empregar suas 
experiências pedagógicas anteriores. Com 
métodos extremamente inovadores para 
a época, aplicava uma pedagogia capaz 
enfim de transformar a ideia de escola como 
um todo, agindo diretamente sobre os alunos. 
Pedagogia inovadora deveria transformar a 
escola agindo diretamente sobre os alunos.
 É dirigindo essa creche que Maria 
Montessori inicia sua vida ativa como 
educadora. Trabalhando com cerca de 60 
crianças não deficientes, na busca de um 
ambiente adequado às suas necessidades e 
o mais natural possível para seu crescimento, a 
mesma aplica a disciplina através do trabalho.

3.10 Primeiros alunos da Casa da Criança sob orientação da 
educadora.  

Com o desaparecimento de ordens ou 
repreensões, é o interesse no processo do trabalho, 
e não no resultado final, aquele que vai garantir 
a conservação da atenção da criança por um 
período maior. Dessa forma, pode-se dizer que a 
disciplina é alcançada por via indireta e não através 
da palavra, dado que 

“A disciplina não é, pois, uma finalidade, mas 
um caminho pelo qual a criança conquista a 
concepção da sabedoria com uma precisão 
que poderia ser qualificada de científica.” 

(MONTESSORI, 2017, p. 305).

 Diversas vezes a mais nova educadora 
fora surpreendida durante sua experiência pela 
capacidade de concentração e independência 
das crianças normais. O exercício do silêncio 
foi a prova mais importante que comprovou a 
capacidade de autocontrole recém-desenvolvida 
pelos pequenos.  Como resultado de esforços 
coletivos, o silêncio solicitado em sala de aula foi 
imediatamente atingido mediante a suspensão de 
todo e qualquer movimento infantil, alcançando 
um estado superior de “inibição instantânea”. 
Tal exercício não foi considerado, entretanto, um 
sinônimo de ordem como nas escolas comuns, mas 
sim da capacidade de autodisciplina de cada 
criança, que demonstraram extrema satisfação 
durante a realização desse fenômeno coletivo. 
 Outras características que a surpreenderam 
também foram o senso de comunidade de seus 
alunos e de preocupação uns com os outros, além do 
próprio desenvolvimento acadêmico que decorreu 
de maneira tão acelerada, essencialmente em 
relação aos processos de escrita e leitura. Todos 
esses fatos se mostram novos e desconhecidos para 
o comportamento infantil observado na educação 
infantil convencional. Ela nomeia esse processo da 
criança de “normalização”, pois:
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“(...) parecia-lhe que esse era o estado 
normal da criança, pois se desenvolveu 
espontaneamente quando o ambiente 
ofereceu os meios necessários.” 

(LILLARD, 2017, p. 7)

 O primeiro relato oficial de seu trabalho como 
pedagoga, “The Montessori method” acontece 
em 1909, ano em que toda a porção italiana da 
suíça começa a aplicar seus métodos em lares e 
orfanatos. Escolas Montessori passam, então, a ser 
fundadas em todas as partes do mundo mesmo 
após sua morte em 1952. Maria Montessori fez jus 
à sua fama ao se tornar uma figura referência no 
campo da educação internacional, recebendo 
uma série de títulos honorários e homenagens em 
seus últimos anos de vida. Atualmente, grande 
parte das atividades dessa vertente educacional é 
dirigida pela Association Montessori Internationale 
com sede em Amsterdã, Holanda. 

3.22 Filosofia Montessori
  
 
 Em consonância com o pensamento dos 
conhecidos filósofos Aristóteles e São Tomás de 
Aquino, a filosofia de Maria Montessori enaltece 
a virtude de que “(...) a criança necessita de seu 
corpo, de todos os seus sentidos para se relacionar 
com a realidade em redor, para pensar, para 
intelectualizar-se.” (MONTESSORI, 2017, p. 10). Para 
isso um ambiente que desperte o interesse da 
mesma é indispensável como meio de garantir 
seu conforto e confiança durante o exercício 
da liberdade. No espaço escolar, o aluno jamais 
deveria ser considerado um ser inativo em vias de 
transição para a vida adulta, mas sim um organismo 
capaz de se autoconstruir cujo único objetivo é a 
conquista do mundo à sua volta.  

 Portanto, o processo de desenvolvimento 
infantil vai depender de duas condições 
essenciais. A primeira delas é a interação com 
o meio ambiente, bem como as pessoas e os 
demais seres vivos presentes neles. A segunda, 
por sua vez, consiste na prática da liberdade, 
e se complementa à primeira a partir do 
momento em que o amor pela natureza se 
torna a principal maneira através da qual a 
criança atinge sua liberdade. Ela usufrui de 
suas sensibilidades individuais para explorar o 
meio ambiente e, assim, conquistar aquilo que 
considerar fundamental para seu crescimento. 
 Dentre os auxílios internos ao 
desenvolvimento da criança, Montessori 
destaca e mente absorvente e os períodos 
sensíveis, estágios da vida em que ela fica 
envolvida por uma determinada característica 
do ambiente, ignorando as demais. Nota-se 
uma alegria e vitalidade resultado do forte 
desejo de interagir com seu mundo, sinais que 
o adulto deve respeitar fornecendo ao menor 
o que ele necessita e não consegue alcançar, 
mas jamais impedindo a concretização se 
suas manifestações.

3.11 Diagrama elaborado pela Fundação Maria Montessori 
para traduzir os períodos sensíveis da criança elencados pela 
educadora. 
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 São cinco os períodos sensíveis que 
descrevem o padrão que a criança segue 
para conhecer seu ambiente (Figura 3.11). 
O primeiro deles a aparecer é a Ordem, não 
como rigidez, mas sim como sinônimo de um 
espaço em que os objetos se relacionam de 
forma precisa e determinada por outrem. O 
segundo é um composto formado pelo Tato 
e Paladar, sentidos exercitados pelo uso da 
língua e das mãos, instrumentos da inteligência 
através dos quais a criança absorve as 
qualidades dos objetos no ambiente e busca 
agir sobre eles. Um terceiro período consiste 
na Marcha e é o mais facilmente reconhecido 
pelo adulto, por revelar a transformação de um 
ser impotente para um ser ativo. O quarto se 
trata da atenção aos Detalhes, comprovado 
pelo interesse do indivíduo em observar e 
manusear objetos pequenos e minuciosos. 
O último, e bastante relevante é aquele que 
considera os Aspectos Sociais desenvolvidos 
pela criança que desperta interesse e desejo 
por um contato mais ativo com os outros. 
 Em se tratando da mente absorvente, 
observa-se sua preponderância do nascimento 
até os 3 anos, idade que marca a passagem 
da preparação inconsciente, já estabelecida, 
para o desenvolvimento de suas funções 
mentais. A partir desse momento, o crescimento 
psíquico prossegue e pode ser facilmente 
delimitado por estágios que se sucedem uns 
aos outros. Dos 3 aos 6 anos o conhecimento 
da criança passa para o nível consciente e a 
formação interna de disciplina e obediência 
já foi estabelecida. A partir dos 7 anos passam 
a ser construídas as habilidades artísticas e 
acadêmicas individuais até os 9 anos, quando 
se permitirá reconhecer e explorar seu próprio

universo de atuação. Depois de atingir a idade 12 
anos, cada indivíduo ganha maior autonomia por 
se interessar, nesse momento, em investigar mais 
profundamente suas áreas de interesse.   
 Conclui-se, sobretudo, que a filosofia 
montessoriana foi responsável por definir um novo e 
revolucionário objetivo para a educação, o de  

“(...) estudar e observar a própria criança 
desde o momento de sua concepção. 
Só assim é que uma nova educação, 
baseada na ajuda aos poderes interiores 
da criança, pode ser desenvolvida para 
substituir o método atual, baseado na 
transmissão do conhecimento passado.”

(LILLARD, 2017, p.44)

3.23 O Método

 
 Para implementar sua filosofia de ensino, 
Maria Montessori desenvolve um método cujo 
objetivo primordial é o de que o aluno atinja a 
autodisciplina e alcance a liberdade para o seu 
próprio desenvolvimento. O método se encontra 
alicerçado na trilogia composta por: CRIANÇA, 
AMBIENTE e EDUCADOR. 
 De acordo com os princípios montessorianos, 
a educação deve estar firmada na independência 
da CRIANÇA (Figura 3.12), procurando sempre 
satisfazer seus próprios desejos e necessidades em 
qualquer uma das fases de crescimento até o auge 
da maturidade. Para ser independente, no entanto, é 
preciso que ela possa realizar plenamente o exercício 
da liberdade, seja ela de pensamento ou ação. 
Segundo a OMB (Organização Montessori do Brasil) 
tal liberdade está ligada com as conquistas pessoais 
ou coletivas obtidas ao se desenvolver na presença 
do ambiente preparado e educadores como
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3.12 Conhecida como “Dente de leão”, a flor em destaque simboliza a 
liberdade da criança em se auto conduzir e construir seu conhecimento 
de maneira independente.

auxiliares, conseguindo gerar, bem como aprimorar 
habilidades proveitosas adiante ao atingir o 
equilíbrio da vida adulta. 

 “ No caminho de aprender a fazer escolhas 
e se responsabilizar por elas, de aprender a 
avaliar a validade de seus atos, de aprender 
a ser e se relacionar adequadamente com 
todos, visando ao bem estar comum a 
criança vai estabelecendo os parâmetros 
para a liberdade e conhecendo seus limites: 
os limites sociais , os limites físicos , os que 
precisa respeitar e os que pode transgredir.”

(OMB)

auxiliares, conseguindo gerar, bem como aprimorar 
habilidades proveitosas adiante ao atingir o 
equilíbrio da vida adulta.
 Além da independência e liberdade, 
o método de ensino Montessori evidencia a 
espontaneidade como base para a educação, 
condição essa responsável por nomeá-lo de método 
indireto. O educador jamais deveria intervir no 
trabalho espontâneo da criança de modo e tolher 
seus impulsos de expressão exterior. Ele deve sim guiar 
esse processo, orientando e muitas vezes estimulando

o educando, mas sempre se detendo a um 
papel secundário diante dele. 
 A segunda extremidade da trilogia 
pertence ao AMBIENTE, local responsável por 
nutrir a criança, suprindo suas necessidades 
de autoconstrução e revelando sua 
personalidade e padrões de crescimento. A 
favor da atividade espontânea, o ambiente 
pedagógico precisa de condições espaciais 
que permitam a manifestação dos caracteres 
naturais da criança. Para isso, deve ser 
organizado por um adulto preparado, bem 
informado, que remova todo e qualquer 
obstáculo capaz de dificultar ou impedir o 
encadeamento do crescimento (Figura 3.13).
 Dentre os componentes básicos do 
ambiente, são elencados seis principais. 
O primeiro deles consiste mais uma vez 
na Liberdade, como passaporte para o 
desenvolvimento do padrão interno de 
comportamento da criança.  A condição 
de indivíduo livre vai depender de um 
desenvolvimento prévio e da construção de 
sua personalidade envolvendo três questões 
já mencionadas, independência ao realizar 
atividades por conta própria; vontade, 
exercitada através da coordenação de ações

3.13 Exemplo de ambiente Montessori preparado única e 
exclusivamente para servir às necessidades da criança. 
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na direção de um fim determinado; e disciplina 
aplicada visando criar oportunidades para um 
trabalho construtivo.
 O segundo componente é uma 
somatória de estrutura e ordem, elementos 
que devem estar presentes no ambiente 
externo da sala de aula como meio de auxiliar 
a própria estrutura e ordem interna da mente 
da criança. É a organização da sala que 
garantirá a realização de atividades com o 
propósito de educar, aderindo à flexibilidade 
quando necessário.  O objetivo não é criar um 
ambiente estático que responda ao desejo do 
adulto inseguro, mas sim um ambiente flexível 
que auxilie as crianças na construção de sua 
inteligência e confiança no ambiente.
 Outro componente importante é a 
aproximação com a realidade e a natureza 
que, ao mesmo tempo que irá afastá-las 
de suas fantasias ou ilusões, beneficiará a 
autodisciplina. O contato com a natureza, 
principalmente através do cuidado por seres 
vivos, é a fórmula desvendada para aproximar 
os novatos do mundo real que os envolve, 
florescendo neles um espírito audacioso 
tamanho para explorar e conquistar o universo 
exterior. Cuidando com satisfação notória 
dos seres vivos, sendo eles plantas ou animais 
propriamente, a alma infantil revela um de 
seus maiores instintos. Essa surpresa que alertou 
Montessori para a adoção de jardins externos 
bem organizado e com limites adequados à 
segurança desejada durante a comunicação 
homem-natureza. 
 É também esse aspecto natural que se 
encontra presente no quarto componente, a 
beleza. Traduzida como uma “necessidade 
positiva para evocar o poder de responder

à vida” (LILLARD, 2017, p. 55), a verdadeira beleza 
estaria baseada na simplicidade e na atração física 
da sala de aula, através do uso de cores e materiais 
presentes na própria natureza, capazes de propiciar 
um ambiente alegre e relaxante, estimulante à 
participação.
 O quinto, e mais detalhado componente, 
trata-se do equipamento de aprendizado. 
Diferentemente dos convencionais, os 
equipamentos de uma escola Montessori devem 
ter características físicas específicas que estimulam 
a criança e prendem sua atenção, concentrando-
se nos mínimos detalhes presentes em cada objeto. 
No diálogo com os materiais didáticos, o aluno se 
aprimora e passa a ter maior controle sobre suas 
atividades intelectuais, podendo reconhece-lo 
como uma “entidade ativa”. Segundo a própria 
pedagoga:

“A diferença profunda que existe entre este 
método e as ‘lições objetivas’ dos métodos 
antigos é não constituírem ‘os objetos’ um 
auxílio para a mestra que os deverá explicar, 
mas são, eles próprios, ‘meios didáticos’.” 

(MONTESSORI, 2017, p.155). 

 Os materiais montessorianos podem ser 
divididos em categorias seguindo o exercício 
educacional que se pretende realizar. Nos 
exercícios de vida prática, por exemplo, são 
utilizados objetos encontrados na rotina diária da 
criança em seu ambiente doméstico, os quais ela já 
observou o adulto manusear e deseja agora imitar. 
Tarefas simples como se alimentar ou limpar a mesa 
envolvem certo cuidado físico com a pessoa e com 
ambiente, trabalhos de constante adaptação que 
traduzem a essência de uma educação útil.
 Para o trabalho de educação e refinamento 
dos sentidos são utilizados os materiais sensoriais 
que envolvem ampla variação de formas, texturas,
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cores, e até mesmo gostos. Estes auxiliam no 
desenvolvimento natural da criança, preparando-a 
para a educação psíquica posterior, aquela que 
aperfeiçoará tais sentidos e as vias nervosas de 
projeção e associação, tornando-os úteis para a 
vida prática do indivíduo em seu ambiente. Já os 
materiais acadêmicos, por sua vez, são propriamente 
fabricados em vista de progredir os poderes 
naturais já estabelecidos pelo aparato sensorial 
que nasce com o indivíduo. Se fundamentando na 
fase concreta anterior, os instrumentos acadêmicos 
têm como propósito se aproximar de domínios mais 
abstratos. Existem ainda os materiais culturais e 
artísticos, aqueles que lidam com a autoexpressão 
e comunicação de ideias, estando, em sua maioria, 
vinculados com o ambiente e cultura em que a 
criança está inserida.
 O último componente básico é a vida 
em comunidade. O desenvolvimento dessa 
característica do ambiente montessoriano se dá por 
meio do auxílio do senso de propriedade quanto ao 
ambiente da sala de aula, projetada com base nas 
necessidades físicas intelectuais e espirituais infantis. 
Outros elementos-chave da vivência coletiva 
são a responsabilidade, atrelada ao interesse de 
um indivíduo amparar os demais, e a inclusão de 
crianças com idades distintas em cada sala. Além 
de assessorarem as atividades das crianças mais 
novas, as mais velhas servem como inspiração e 
exemplo de preparação para a vida adulta.
 Partindo para o terceiro e último vértice 
dessa trilogia a figura do EDUCADOR merece ser 
evidenciada por compartilhar com o ambiente o 
papel de educar. De acordo com a Pedagogia 
Científica, empregada por Maria Montessori cabe 
ao educador potencializar seu espírito científico 
de observar o ser humano desde o despertar de 
sua vida intelectual (Figura 3.14). De olhar atento à 

criança em seu mais pleno exercício de 
liberdade, ele apreende os meios e caminhos 
que deverá utilizar para a sua própria 
educação. 

3.14 Maria Montessori exercendo a tarefa do educador 
de observar o modo como cada criança se desenvolve 
individualmente.

“Devemos despertar na consciência 
do educador o interesse pelas 
manifestações dos fenômenos naturais 
em geral, levando-o a amar a natureza 
e a sentir a ansiosa expectativa de 
todo aquele que aguarda o resultado 
de uma experiência que preparou 
com muito cuidado e carinho.”

(MONTESSORI, 2017, p.21)

 Todavia, para edificar uma pedagogia 
científica é necessário que essa transformação 
da figura do professor ocorra de forma 
simultânea à transformação da própria escola. 
É dessa forma que emerge um novo conceito 
de educação permissiva, esta que, sem 
qualquer tipo de constrangimento, viabiliza a 
expressão de manifestações espontâneas e 
da personalidade do aluno. 
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“A atividade espontânea da criança 
se desenvolve dentro de um ambiente 
educacional projetado com exatidão 
e possuindo o que ela necessita 
para crescer e viver no mundo.” 

(MONTESSORI, 2017, p. 9). 

 No contexto da Escola Montessori o 
educador passa a ser reconhecido como 
facilitador do trabalho ativo e contínuo 
de seu educando, apenas intervindo para 
explicar o uso dos materiais já mencionados. 
Dando à criança seu próprio tempo de “ser” e 
“experimentar” ele representa uma mediação 
entre ela e o objeto manuseado. Isto porque 
cabe aos menores, e somente a eles, escolher 
voluntariamente qualquer instrumento que 
estiver disponível em sala de aula e se exercitar 
com ele. Também nomeado diretor ou guia, o 
educador ensina pouco, mas observa muito, 
uma vez que o controle e a correção dos 
erros estão inseridos no próprio manuseio do 
material, permitindo ao pequeno educar-se 
sozinho.
 É preciso que o mestre conheça 
o trabalho exigido a ele, aprendendo a 
observar e conter os seus próprios ímpetos. 
Apesar de estudar e adquirir conhecimento 
sobre as teorias e princípios gerais do método 
Montessori, é somente na prática que ela 
poderá compreender as formas variadas 
de aplicação, variando de acordo com os 
temperamentos e necessidades de cada 
aluno. Para que uma criança não atrapalhe o 
trabalho da outra, o educador deve vigiá-las 
permanentemente, garantindo a manutenção 
da ordem interna em sala de aula, como 
meio de possibilitar atividades regidas pela 
tranquilidade. 

 Dessa maneira, pode-se nomear a disciplina 
pregada por Maria Montessori de Disciplina 
Indireta, aquela em que a figura do mestre crítico 
é facilmente substituída pela organização racional 
do trabalho em conjunto com a liberdade da 
criança. Deixando de impor a vontade de uma 
autoridade superior sobre as necessidades do aluno 
a capacidade de se autodesenvolver torna-se mais 
fácil. Não existe mais a figura da mestra que se 
desgasta em advertências para manter a disciplina 
no ambiente de ensino, 

“As crianças trabalham sozinhas, 
conquistando a disciplina ativa ao mesmo 
tempo que a independência na vida 
prática, desenvolvendo progressivamente 
sua inteligência.” 

(MONTESSORI, 2017, p. 317).

 Após o estudo das propostas de Maria 
Montessori foi possível esclarecer que a 
educação tradicional baseada na transmissão 
do conhecimento aos alunos através da figura do 
professor deixou há muito tempo de ser suficiente. 
Isto porque as metodologias antigas não foram 
pensadas para suprir as demandas e solucionar os 
problemas existentes na atualidade. É preciso que os 
jovens contemporâneos aprendam a desenvolver 
cada vez mais seus potenciais de criatividade, 
iniciativa, independência, autocontrole, dentre 
outros tantos, como meio de garantir sua própria 
sobrevivência. Essa é exatamente a proposta da 
Pedagogia Montessoriana. 
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4.1 FUJI KINDERGARTEN

4.11 Os Arquitetos 
 
 
 Fundada no ano de 1994 com sede em 
Tóquio, o escritório Tezuka Architects é conduzido 
pela dupla de arquitetos Takaharu e Yui Tezuka 
(Figura 4.1). O casal já foi responsável por mais de 
trinta e oito projetos em coautoria, sendo o Fuji 
Kindergarten um dos que merece maior destaque. 
Dentre as principais diretrizes que norteiam suas 
obras, a intenção clara de conectar o ser humano 
com o ambiente externo pode ser identificada com 
certa recorrência.
 É no interior das áreas habitáveis que os 
indivíduos costumam conviver diariamente e 
estabelecer as mais variadas trocas de informações, 
expandindo seus conhecimentos individuais a 
partir de um ponto de vista diverso. O que ambos 
os arquitetos acreditam é que essa troca requer 
um prolongamento para o exterior do edifício, 
se aproximando da natureza que o envolve. Isto 
porque o meio natural oferece condições físicas 
que o ambiente construído é incapaz de revelar. 
As diferentes texturas, cheiros e sensações que se 
consegue acessar ao ar livre são fontes autênticas 
de conhecimento, tão importantes quanto as 
informações adquiridas por meio de um outro 
sujeito.
 No caso do cenário da escola, por exemplo, 
a figura do professor como aquele que transmite o 
aprendizado ao aluno vem, cada vez mais, tornando-
se mais frágil principalmente nas instituições que 
adotam pedagogias alternativas. Em escolas onde 
são empregados os princípios Montessori ou Waldorf 
principalmente, as áreas externas são merecedoras 4.1 Takaharu e Yui Tezuka
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4.2 Cobertura em formato de anel infinito

2017, o mesmo projeto foi premiado pelo arquiteto 
canadense Raymond Moriyama e pela RAIC 
(Royal Architectural Institute of Canada) por ser 
considerado um edifício inspirador e transformar 
o contexto social em que foi inserido. O prêmio 
internacional Moryiama RAIC 2017 não se atenta 
a escala sequer o tamanho da construção, 
mas sim ao reconhecimento das qualidades de 
design que a mesma apresenta e que contribuem 
positivamente para a evolução de uma sociedade 
em direção à igualdade e justiça social. Segundo 
o júri o escritório Tezuka apresentou um “novo 
olhar sobre os jardins de infância”, sem qualquer 
tipo de hierarquias entre crianças e professores 
“É um lugar igualitário, confortável e fisicamente 
estimulante para as crianças”. A partir daí os 
prêmios concedidos ao escritório japonês apenas 
se acumularam de tal forma que a sua arquitetura 
passou a ser reconhecida como verdadeiro refúgio 
de ambientes familiares, tornando-se referência 
internacional.

de atenção ao longo do processo de projeto, 
uma vez  que explorando os elementos da 
natureza a criança aprende e se desenvolve 
ainda mais em relação ao contexto restrito da 
sala de aula. No caso da escola aqui analisada 
não é diferente.
 A proposta do Tezuka Architects para 
essa escola no Japão foi conectar a atividade 
humana com o ambiente a céu aberto. 
Em parceria com o diretor de arte Kashiwa 
Sato, Takaharu e sua esposa desenvolveram 
o conceito de uma cobertura circular que 
contorna um pátio interno descoberto e 
concede às suas crianças uma sensação de 
liberdade dificilmente encontrada dentro 
das classes tradicionais (Figura 4.2). Foi tal 
excentricidade o principal motivo pelo qual 
essa arquitetura foi nomeada transformadora 
e recebeu o prêmio de melhor jardim da 
infância em 2011.
 Seis anos mais tarde, em setembro  de 
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4.12 Futuro Nostálgico 
 
 
 O Fuji Kindergarten está localizado no 
subúrbio de Tachikawa, quarenta quilômetros a 
Oeste de Tóquio, e acomoda atualmente mais 
de 700 crianças de até seis anos de idade. Seu 
formato de anel contínuo permite ao aluno ocupar 
sua cobertura e ser o que desejar ser, correr o 
quanto quiser, agir como bem entender, sem ser 
interrompido por qualquer tipo de limite físico ou 
até mesmo psicológico. A essência de seu modelo 
demonstra bastante simplicidade, porém cada 
decisão de partido arquitetônico e estrutural 
tomada foi cuidadosamente pensada visando 
cumprir o principal objetivo dessa escola, garantir 
aos pequenos o direito de liberdade (Figura 4.3).

“Este projeto vencedor deve dar a 
todos os arquitetos em todo o mundo 
uma razão para grande otimismo 
de que a humanidade se beneficia 
enormemente da criação de uma 
arquitetura tão simples e sofisticada, 
mas de valor inquestionável e redentor.” 

 (LYNCH, 2017)

 Apesar da aparente modéstia 
expressada por um único plano geométrico, 
o administrador da RAIC Foundation, Barry 
Johns, qualifica o jardim da infância como 
um edifício raro, cujas características 
“transcendem magicamente a experiência 
normal de aprendizado”. Para ele:

4.3 Alunos do jardim de infância se divertem correndo livremente por sua cobertura 
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 É inegável que a tecnologia trouxe benefícios 
para a evolução do ensino, porém é preciso saber 
harmonizá-la com a dissolução dos limites tão 
fortemente empregados nas instituições escolares. 
Ao restringir à criança o acesso aos espaços externos 
e manter esta presa em verdadeiras gaiolas, a 
mesma instintivamente passa a tentar estabelecer 
uma série de hierarquias sociais.  E essa tendência 
somente irá desaparecer a partir do momento em 
que as restrições também deixarem de existir.  
 Por esse motivo, o Jardim da Infância de 
Fuji é muitas vezes nomeado como “o fim de uma 
era”. Uma era marcada pela carência da troca 
entre professor e aluno e, principalmente, ao aluno 
com o meio natural. As experiências sensoriais 
frequentemente privadas nas escolas modernas, se 
expandem na construção de Tezuka em ambientes 
arquitetônicos projetados única e exclusivamente 
para respeitar as necessidades e desejo da criança. 
Tal intenção se traduz em resultados formais como 
a escala do mobiliário e das aberturas, além da 
própria altura do telhado de apenas 2,10m que 
permite uma conexão mais próxima entre os níveis 
superior e térreo. O guarda-corpo que envolve a 
cobertura, por exemplo, permite que os alunos se 
sentem com as pernas penduradas e o pátio interno 
seja transformado em arena (Figura 4.4). Fica claro 
que a própria arquitetura é que vai ampará-los ao 
mesmo tempo que os liberta ao ser manipulada 
como um grande playground a céu aberto. 

 Takaharu Tezuka intitula seu conceito 
de “Futuro Nostálgico”, uma ideia que se 
traduz na intenção de equilibrar os avanços 
tecnológicos promovidos pela Modernidade 
com o planejamento de ambientes que se 
conectem de alguma forma com a natureza. 
O arquiteto ressalta em seu discurso que as 
escolas modernas vêm se preocupando 
excessivamente em manter as crianças 
enclausuradas dentro de salas de aulas 
limpas e consideradas seguras, muitas vezes 
controladas por câmeras de vigilância. A 
noção de tranquilidade se confunde com o 
desejo de evitar contato com o descoberto, 
de maneira que os alunos se mantêm imóveis 
dentro de enormes caixas que mais se 
assemelham a grandes empresas. 
 

4.4 Com suas pernas penduradas entre as grades as crianças 
usufruem da cobertura como arquibancada voltada ao pátio 
central.
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4.13 Pedagogia de Ensino  

 
  A concepção da escola segue de acordo 
com os princípios de Maria Montessori, educadora 
cujo método de ensino é empregado nessa 
instituição. A abordagem montessoriana, como já 
desmistificado anteriormente, prega a liberdade 
e independência da criança como elementos 
essenciais para que a mesma possa aprender 
através da descoberta. Os limites físicos não são 
empregados justamente pela intenção de projetar 
um espaço contínuo digno de brincadeiras e 
aprendizados constantes. 
 O programa de necessidades se desenvolve 
em um único andar térreo em que a possibilidade 
de realizar voltas intermináveis eliminam o senso 
de meio dos usuários. As salas de aula dispostas 
ao longo de todo o perímetro, cerca de 185m 
de comprimento, não possuem qualquer tipo de 
separação fixa entre si.
 O programa de necessidades se desenvolve  

num único andar térreo em que a possibilidade 
de realizar voltas intermináveis eliminam o 
senso de meio dos usuários. As salas de aula 
dispostas ao longo de todo o perímetro, cerca 
de 185m de comprimento, não possuem 
qualquer tipo de separação fixa entre si. As 
paredes divisórias nesse caso foram substituídas 
por caixas de madeira em tamanho infantil, 
facilmente manipuláveis (Figura 4.5). Por 
possuir cantos arredondados e ser bastante 
leve, cada módulo pode ser empilhado a 
outro inclusive pelos menores, criando novas 
prateleiras ou áreas de exposições para os 
trabalhos produzidos. As unidades utilizadas 
são de madeira Paulownia, material leve e 
macio, e possuem 30x30cm, variando em 
comprimento seguindo o padrão de 30, 45 
ou 60cm. Sua espessura aumenta conforme 
aumentam também os vãos, o que torna a 
caixa mais resistente aos possíveis danos. 
 Em forma de um conjunto único, 
desaparecem, assim, as típicas barreiras 
encontradas na arquitetura educacional 
da primeira infância. Foi através da livre 
circulação que os projetistas buscaram 
alcançar um ambiente de aprendizado 
em que a socialização demonstra sua 
indispensabilidade. Tanto nos alunos comuns 
quanto naqueles que apresentam alguma 
deficiência intelectual, já foi comprovado que 
a simples oportunidade de se conviver com o 
outro beneficia e muito a predisposição em se 
obter calma e foco, habilidades acendedoras 
para a criatividade. Diferentemente do design 
presente nas salas de aula padrão, o plano 
livre estimula a tendência de colaboração, 
testemunho da tão almejada aprendizagem 
positiva. 

4.5 Interior das salas de aula integradas marcado pela presença dos 
módulos em madeira Paulownia.
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4.14 Ambiente Natural  

 
 A existência dessa grande amplitude 
espacial, no entanto, pode ser confundida 
muitas vezes com barulho exagerado. Tal 
raciocínio é contestado por Takaharu e Yui por 
alegarem que é justamente o ruído de fundo 
com frequência alta o aspecto que associa o 
interior da sala de aula com o ambiente natural 
exterior. Por sempre estarem selecionando 
informações desse som ambiente, o 
completo silêncio deixa de ser um resultado 
natural, e as crianças então são tratadas 
como parte do ambiente circundante, 
jamais desconectadas dele. O biólogo

molecular Tsutomu Ohashi resume a ideia declarando 
que “Assim como um peixe não pode viver em 
água purificada, as crianças não podem viver em 
um ambiente limpo, tranquilo e controlado”.
 Portas deslizantes envidraçadas foram então 
implantadas no projeto do Fuji Kindergarten tenho 
em vista a transparência com que se pretendeu 
tratar a relação com o pátio interno (Figura 4.6). 
Abertas durante a maior parte do ano, elas somente 
revestem as fachadas interiores das salas de aula, 
liberando o aluno a entrar ou sair nos momentos 
em que o mesmo se sentir mais à vontade. Desta 
maneira, foi encontrada uma solução projetual 
que garantisse a ele exercer seu direito como ser 
independente, além de facilitar o monitoramento 
por parte dos professores e tutores.
 É importante destacar que foram preservadas 
três árvores Zelkova, com cerca de 25 metros de 
altura e cujas raízes foram previamente localizadas 
para depois receber uma grade de aço ao seu 
redor como forma de protege-las. A posição original 
das mesmas não sofreu qualquer tipo de alteração, 
o que fica comprovado pela maneira com que elas 
interceptam a cobertura do edifício (Figura 4.7).

4.6 Portas de correr em vidro utilizadas nas laterais de todo o 
corredor interno.

4.7 Resultado formal da escolha pela manutenção das árvores pré-
existentes no lote.
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O solo pré-existente também se manteve inalterado 
dentro de um raio de 2,00m da árvore, regiões estas 
que ganharam uma camada extra de proteção 
que evita a possível contaminação pelos compostos 
encontrados na estrutura de concreto.
 No topo do telhado, onde foram cortados 
buracos para a passagem dos troncos, as crianças 
usufruem de redes amarradas na própria vegetação 
(Figura 4.8). Compostas por quadrados de 6cm, elas 
impulsionam os pequenos na tarefa de escalar e se 
divertir de forma simples e natural como seus avós 
muitas vezes costumavam fazer. Outra importante 
solução dada à cobertura é o aparecimento de 
claraboias em sua superfície (Figura 4.9). Iluminando 
os ambientes das salas de aula, as aberturas zenitais 
também são utilizadas como mais uma forma de 
brincadeira, visto que não é raro de se presenciar 
colegas brincando uns com os outros de se 
esconderem atrás dos rasgos de luz.
 Somando-se ao contato com o sol, 
com a terra e com a respectiva vegetação, o 
relacionamento com a água também foi foco 
de atenção durante o projeto do edifício escolar. 
Indispensáveis em um espaço de diversão e 
brincadeiras manuais, os lavabos foram transferidos 
para a área central descoberta com o propósito

de disfarçar os momentos de higiene como 
mais uma ocasião passível de lazer (Figura 
4.10). As torneiras flexíveis são utilizadas como 
mangueiras, e toda a água desperdiçada é 
direcionada para panelas de drenagem sob 
o solo, podendo ser reutilizada mais tarde. 
Além disso, as chamadas gárgulas, dispostas 
em cinco posições distintas nos beirais do 
pátio, acabam se transformando em efetivas 
cachoeiras nos dias de chuva mais intensa. 
 Conclui-se, portanto, que a 
exposição infantil às condições naturais do 
meio ambiente são importante fonte de 
aprendizado, tão ou mais relevantes que os 
próprios conhecimentos acumulados dentro 
da escola. Constantemente condecoradas 
pelas soluções arquitetônicas adotadas 
neste projeto, tais condições deixam de ser 
compreendidas como fonte de perigo ou 
insegurança, cumprindo o que já fora sugerido 
por Tsutomu Ohashi: “ É bem possível que 
as crianças que tem acesso à mais recente 
tecnologia não estejam recebendo melhor 
educação do que as crianças com pouco 
acesso à tecnologia, mas que aprendem em 
um ambiente natural”. 

4.10 Equipamentos para a higiene4.8 Redes de proteção 4.9 Alunos observando através da claraboia as salas de aula
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4.2 MONTESSORI WAALSDORP SCHOOL

4.21 O Entorno 

 
 Projetada em 2014 pelo escritório De 
Zwarte Honde, essa obra se localiza no distrito de 
Benoordenhout na Holanda e dialoga diretamente 
com seu entorno imediato das mais variadas formas. 
As vias locais que contornam o quarteirão onde 
está implantada a escola são bastante estreitas e 
tranquilas, com muita vegetação e ocupadas em 
sua maioria por casas de tijolos erguidas durante 
a década de 1930. Esse mesmo material utilizado 
na construção residenciais do bairro é avistado 
em fachadas perfiladas da Waalsdorp, porém 
com suas proporções completamente alteradas 
e bastante incomuns. São as nervuras verticais 
desse tipo de alvenaria responsáveis por demarcar 
a entrada principal do prédio, encorajando o 
visitante a adentrar o mesmo e desvendar por si só 
o que se passa em seu interior (Figura 4.11). Para a 
diretora Eco Efferink “O tijolo amarelo alongado é o 
fator determinante. Ele dá à escola uma aparência 
alegre e fresca que se encaixa bem no ambiente”.
 Emoldurando os blocos de tijolos, as 
esquadrias são de alumínio anodizado e 
compostas por perfis profundos. A familiar técnica 
de anodização foi empregada para criar sobre a 
superfície do alumínio uma camada de oxido que 
torna o material poroso e passível de ser tingido ou 
estampado posteriormente. Para que a cor escura 
permanecesse protegida e resistente ao desgaste 
do tempo, os poros foram selados de modo que 
cores e texturas sobrevivem intactas até hoje.
 Uma arquitetura de presença única, a Escola 4.11 Nervuras verticais demarcando a entrada do edifício
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Montessori Waalsdorp se destaca em relação 
às outras duas abrigadas pela mesma 
quadra de formato triangular. Sua posição 
no terreno é definida pela presença de duas 
árvores históricas, dois limoeiros de grande 
porte estipulados a serem mantidos (Figura 
4.12). 
 Ao se esquivar das mesmas, os 
arquitetos ocasionaram a formação de dois 
playgrounds: uma área de lazer convidativa, 
situada próximo ao vértice que assinala a 
entrada do bloco escolar; e outro espaço 
mais generoso nos fundos do lote, onde as 
crianças costumam correr soltas livremente 
(Figura 4.13). A ideia de De Zwarte Honde 
foi criar um edifício que “se encaixa bem na 
vizinhança, mas também tem um rosto próprio 
característico”.  

4.12 Implantação no terreno em formato triangular

4.13 Exemplo de um dos espaços de lazer gerados pela disposição dos blocos escolares
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4.22 Proposta Pedagógica  

 
  A educação da criança holandesa ocorre, 
nessa instituição, atentando-se aos períodos 
sensíveis já apresentados pela educadora Maria 
Montessori. Em cada um deles o aluno demonstra 
maior interesse em uma área específica das 
atividades que envolvem seu cotidiano. Na prática, 
entende-se que as disciplinas ministradas por 
seus tutores devem sempre estar alinhadas com 
os desejos e necessidades individuais de cada 
um. Pode-se dizer que é a didática da escola 
Waalsdorp a qual se adapta de forma única às 
aptidões, origens e culturas dos indivíduos que ali 
são instruídos, podendo eles aprender respeitando 
seu próprio ritmo. O conceito de flexibilidade traduz 
tal necessidade primordial. 
 Diferentes formas de transferir o conhecimento 
são utilizadas sempre lutando por uma melhor 
adaptação. Seja individualmente, em pequenos 
grupos ou em conjuntos maiores, as crianças tiram 
partido de qualquer espaço e de todos os tipos 
de situações para se desenvolver. O professor, 
entretanto, surge com o papel de guia, aquele 
que irá orientar a criança a “Aprender a aprender” 
e conquistar cada vez mais sua autonomia 
como ser humano. Cada atitude desse trabalho 
independente recebe certo grau de instrução 
por parte da figura de um adulto, que assegura o 
tratamento equilibrado em que todas as disciplinas 
são abordadas. 
 O amplo desenvolvimento da criança se 
concretiza através de uma proposta pedagógica 
que inclui múltiplas áreas de conhecimento. Três 
delas são realçadas pelos próprios membros 
da coordenação: a educação do movimento; 
educação musical e visual; e a educação científica. 

A primeira compreende atividades esportivas 
e a própria disciplina de educação física, 
onde os alunos exercitam a cooperação por 
meio de atividades em equipe, entendendo 
também como lidar com perdas e esperar sua 
vez. Os jogos e esportes praticados estimulam 
ainda mais as habilidades motoras finas, além 
de contribuir com o ensino da álgebra e da 
aritmética. 
 A segunda faz parte de um conjunto 
formado pela educação visual e musical. 
Disciplinas como desenho e música propõem 
a execução de expressões artísticas como 
uma nova linguagem através da qual a 
criança passa a conseguir se expressar. Após 
experenciar a realidade e processá-la, a 
tarefa de exteriorizar sua vivência cotidiana 
de maneira concreta torna-se muito mais fácil 
se feita em forma de ilustração ou de uma 
simples canção. 
 Por último, a educação científica é 
aquela que vem demonstrar os benefícios 
obtidos com a modernidade. Isto porque, o 
uso da tecnologia disponível em materiais 
didáticos digitais foge do senso comum e 
da forma tradicional de recebimento do 
conteúdo. Tal maneira inovadora rompe com 
padrões já consolidados há muitas décadas 
a partir do momento em que a criança passa 
a questionar as verdades impostas a ela, 
partindo em busca de novas respostas através 
de uma atitude investigativa, semelhante ao 
comportamento de cientistas. 
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4.23 Espaço Arquitetônico  

 
  Como uma precondição para que 
o aluno se desenvolva com certo grau 
de independência, se faz imprescindível 
a produção de um espaço arquitetônico 
desafiador e idealmente preparado. A 
metodologia Montessori adotada pela 
escola exige uma disposição espacial 
alternativa ao modelo usual com salas de 
aula isoladas e ambientes projetados para 

atividades específicas. O recurso usufruído pelos 
projetistas do De Zwarte Honde foi o de produzir um 
interior espaçoso e flexível ao máximo. 
 A estrutura principal do edifício se encontra 
organizada em três blocos autônomos, sendo que 
cada um deles acomoda crianças de diferentes 
faixas etárias. As mais velhas são separadas das 
mais novas em áreas opostas, integradas apenas 
no pavimento térreo pelo ginásio poliesportivo, uma 
vez que tanto os acessos e circulações verticais 
quanto as próprias salas de aula são de uso exclusivo 
ao bloco que se encontra (Figura 4.14). Próximo à 
entrada principal observa-se a implantação das 
áreas de extensão como refeitório, salas de estudo 
e espaços de recreação. Já o auditório, por sua vez, 
aparece ocupando o coração do prédio. Todas as 
dependências se conectam entre através da rua 
multifuncional, autêntico local de encontro entre os 
alunos, pais e funcionários da escola (Figura 4.15). 
É nela que as trocas de conhecimentos ganham 
forma e o indivíduo exercita seu propósito de 
convivência.

4.14 Plantas pavimentos térreo e superior

4.15 Rua interna implantada no cerne do edifício
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 Em relação à materialidade, o uso 
abundante do vidro permite a consolidação de 
uma construção aberta e transparente, em que se 
pode observar facilmente a dinâmica em exercício 
no seu interior. Tal amplitude é complementada 
principalmente pela dimensão do próprio ginásio 
e ambientes extra-classe. A luz natural penetra o 
núcleo central cruzando os pavimentos por entre os 
três vazios da laje (Figura 4.16). 
Materiais internos e externos foram cuidadosamente 
selecionados para que envelhecessem com 
dignidade. Chama-se atenção para os painéis de 
madeira das salas de aula, pensados para serem 
capazes de acomodar ganchos de casacos 
ou mochilas, estantes de livros e armários, ou 
até mesmo postos fixos de trabalho. Segundo o 
arquiteto parceiro e colaborador de projeto Bart 
van Kampen:

4.16 Corte longitudinal que permite identificar a composição dos vazios entre os pavimentos

 “O corredor e o espaço de trabalho são 
combinados na ‘rua’ transparente para que 
mais espaço seja criado. Aqui as crianças 
trabalham de forma independente, como 
é costume na educação Montessori.” 

 (LYNCH, 2017)
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4.3 ORESTAD GYMNASIUM

4.31 Proposta Pedagógica 

 
 Com sede no distrito Orestad de 
Copenhage, Dinamarca, o edifício para a Orestad 
High School foi projetado pelo escritório 3xN em 
2007. A história dessa escola é marcada desde o 
início pelo espírito da Modernidade, com foco 
principal voltado para as questões de mídia, 
comunicação e cultura nacional, e internacional. É 
praticamente impensável a possibilidade de entrar 
em tal edificação e encontrar algum indivíduo sem 
qualquer espécie de instrumento tecnológico nas 
mãos. Isto porque laptops, tablets e celulares são 
considerados materiais educacionais de extrema 
importância para a pedagogia pregada (Figura 
4.17). Documentos compartilhados na nuvem se 
resumem a ferramenta mais importante de ensino, 
uma tendência até então inexistente no contexto 
dinamarquês.
 O início de uma nova era se desperta com a 
implantação desta obra, uma vez que, segundo os 
próprios governantes, a escola deveria ser uma parte 
orgânica do desenvolvimento de uma nova cidade. 

Criatividade e inovação são os termos que 
traduzem o projeto, habilidades estas tidas 
como essenciais na sociedade do futuro. Para 
isso, os programas de estudos desenvolvidos 
são especializados em três áreas de 
conhecimento, ciências naturais, ciências 
sociais e humanidades, permitindo ao devido 
aluno escolher as matérias nas quais deseja 
se aprofundar de acordo com suas áreas 
de interesses. O conceito por trás das linhas 
de estudos é possibilitar que as diferentes 
disciplinas trabalhem em conjunto sobre o 
mesmo tema. Somente assim os estudantes 
conseguirão assimilar que um único problema 
pode e deve envolver diferentes pontos de 
vista. 
 O lema denominado “amanhã-hoje” 
e apresentado pelos diretores pedagógicos 
ao escritório responsável pelo projeto tratado 
invoca uma tendência cada vez mais 
presente em escolas modernas, a de que o 
dever da educação é preparar o indivíduo 
para se tornar um agente de mudança da sua 
comunidade no futuro. Inovando em torno do 
conceito de ensino, a escola dinamarquesa 
evoluí em conjunto com seus estudantes, 
funcionários e seu corpo social. Para o diretor 
da Orestad Gymnasium, Allan Kjaer Andersen:   

“A própria escola está aprendendo 
o tempo todo. O que queremos com 
isso é dizer que nós vamos trabalhar 
hoje mas o tempo todo com foco no 
futuro. É importante dar aos alunos 
competências globais de cidadania 
para que eles saibam que o mundo é 
um lugar que se pode mudar, que eles 
podem ter um papel importante na 
mudança do mundo.” 

 (ANDERSEN, 2016)4.17 Tecnologia domina o cotidiano dos alunos do Orestad Gymnasium
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 Despertar nos alunos o desejo natural 
em aprender dentro e fora da escola pode ser 
considerado estímulo relevante à curiosidade 
acadêmica e prática. Todos os membros da 
comunidade fazem parte do processo de 
aprendizagem, o que transforma este ginásio 
em uma espécie de estrutura global. Ao longo 
dos curtos três anos que passam nesse ambiente, 
cada estudante se desenvolve de maneira 
independente, descobrindo sozinho quais as 
melhores técnicas de estudo e assimilação 
do conteúdo. Por isso é possível afirmar que 
o professor aparece mais uma vez na figura 
de um tutor do processo de aprendizagem. 
Nota-se uma curiosidade autêntica dos 
educandos, constantemente motivados pela

possibilidade de exercer plenamente sua 
independência. 
 Esta é uma das poucas escolas públicas 
reconhecida internacionalmente por adotar 
possibilidades alternativas de ensinar. A inexistência 
de aulas expositivas tão comuns em outras 
instituições foi uma das condições mitigadoras para 
a criação de um edifício flexível, criado para nutrir 
a pedagogia proposta que requer o arranjo em 
diferentes ambientes de ensino. São os espaços 
abertos oferecidos pela própria estrutura desse 
prédio que proporcionam uma maior comunicação 
direta entre jovens, passando a ser treinados para 
o futuro mundo corporativo, onde terá que lidar 
diversas vezes com situações do coletivo (Figura 
4.18). É um prédio que visa tornar o aluno ativo.  

4.18 Integração dos espaços interiores se responsabiliza pelo espírito de coletivismo que guia a metodologia de ensino empregada.
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4.32 Princípios e Valores  

 
  A Orestad High School é a primeira escola da 
Dinamarca baseada nas novas visões de conteúdo, 
assuntos e sistemas de aprendizagem, que surgem 
como resultado direto de reformas sofridas pelo 
sistema educacional do país, mais precisamente 
em 2004. Dentre as inovações decretadas pelo 
Ministério da Educação, são elencados os três 
elementos chaves que regem os princípios e valores 
dessa instituição de ensino. 
 O primeiro deles é a Aprendizagem 
Interdisciplinar, envolvendo as trocas que 
ocorrem entre alunos e professores de diferentes 
áreas do conhecimento, acerca de um mesmo 
quesito. O segundo se refere à eliminação da 
divisão ultrapassada estabelecida entre ciência 
e humanidades, tão recorrente na visão mais 
tradicional de ensino. O terceiro, por sua vez, 
consiste na maior variedade dos métodos de 
estudo e trabalho empregados, raros até então 
no ensino público que reproduzia incessantemente 
um modelo de aulas narradas complementadas 
em seguida pelas lições de casa.  Tais valores se 
manifestarão de forma clara na arquitetura escolar 
em si. 
 Construído para a aprendizagem do século 
XXI, o prédio foi erguido inspirando-se no conceito 
de sinergia, esforço coletivo e simultâneo que faz 
parte do relacionamento atual entre o educando 
e seu mestre. É por suportar competências como 
colaboração, comunicação, criatividade e 
pensamento crítico que o ginásio do 3xN veio a atrair 
um número vasto de alunos, hoje superior a 1.000, 
subdivididos em aproximadamente 45 classes. São 
tais características os ingredientes para uma receita 
escolar de sucesso.  

4.33 Projeto Arquitetônico  

 
  Respondendo espacialmente à 
intenção de aproximar o indivíduo da 
realidade à sua volta, e torná-lo mais ciente 
de suas responsabilidades, o projeto do 
Orestad Gymnasium adotou a chamada 
“Arquitetura aberta” (Figura 4.19). Como 
características físicas dessa forma de pensar 
o espaço, observamos as salas de aula que 
sequer possuem paredes, design inovador que 
prova sua economia através da redução de 
corredores. A única exceção são as eventuais 
divisórias de vidro que, apesar de servirem 
raramente para delimitar zonas de estudo, 
ainda preservam a comunicação visual entre 
seus usuários. Sempre a par uns dos outros, os 
alunos passam a se sentir seres integrantes de 
uma mesma comunidade onde o que reina 
é o respeito, e onde cada um fica incumbido 
de se auto educar nas esferas acadêmica e 
social.

4.19 Organização espacial de um dos pavimentos da escola.
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 A dinâmica de um edifício integrado 
vertical e horizontalmente foi implementada 
na condição de quatro planos de pisos em 
formato boomerang (Figura 4.20). Sobrepostas 
em diferentes níveis, as lajes abrigam zonas de 
estudo diferenciadas. Embora independentes, 
o conjunto de todas elas origina uma estrutura 
geral simples, mas altamente flexível, em 
que conexões visuais vão se acumulando 
e fortalecem ainda mais a tendência 
interdisciplinar. É isso que os arquitetos 
nomeiam de “comunidade compartilhada”. 
Uma prova disso é a especial concepção da 
escada. Projetada para ser muito mais ampla 
do que a necessidade real de circulação, tal 
elemento é considerado como um local de 
encontro, um espaço em si que ganha o status 
de coração do edifício (Figura 4.21). 

4.21 Vista superior da escada central

4.20 Corte perspectivado do interior do prédio demonstra extrema integração entre seus pavimentos através do eixo de circulação central 
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 Todavia, a experiência com áreas abertas 
exige cuidado efetivo quando o assunto é 
sua organização espacial. Tão importante 
quanto a ordem existente no interior de salas 
de aula tradicionais, se faz necessário garantir a 
concentração dos alunos que usufruem desses 
espaços abertos como locais de pesquisa e 
estudo. Nos horários de intervalo, por exemplo, eles 
aprenderam a se comportar e circular sem fazer 
muito barulho por saber que tal atitude prejudicaria 
as atividades dos demais. Devido a esse motivo 
admite-se que o design inovador do prédio veio 
auxiliando na criação de uma atmosfera em 
que o comportamento do indivíduo reflete sua 
consideração pelo outro. Como parecer da 
coordenação da escola Andersen afirma:   

“Nós temos a preocupação de deixar claro 
que todos devem contribuir para que a 
escola seja um lugar agradável de estar. 
E aprender isso também significa que nós 
temos que ajudar uns aos outros para que o 
dia a dia possa fluir. (...)É porque isso faz parte 
do sistema e uma parte importante de estar 
aí é que se deve contribuir também para 
demonstrar o sentido comunitário e elevar a 
vontade de estar junto.” 

 (ANDERSEN, 2016)

 Os professores são a chave que faltava para 
consumar a estratégia pedagógica da Orestad High 
School. Para ser um professor dessa escola é preciso 
aceitar o prédio, ser capaz de desenvolver métodos 
de ensino que combinem seu conceito aberto e 
irrestrito. Conseguir se comunicar com os alunos é 
indispensável porque quando as aulas se dão em 
áreas livres, os mestres se veem na obrigação de 
estar mais próximos do seu educando, conversando 
estreitamente com ele na busca em compreender 
possíveis dúvidas ou anseios. Tal proximidade não 
pode ser encontrada em escolas comuns. 

 Outra curiosidade relevante é a de que 
são os próprios educadores incumbidos na 
missão de desenvolver, sempre em sincronia, 
um material didático comum e acessível a 
todas as disciplinas ministradas. A intenção 
é construir uma cultura em que eles possam 
ajudar e dar retorno em relação às aulas uns 
dos outros. ”Aqui é um prédio aberto então 
você precisa aceitar que os outros estão 
vendo que você está fazendo. Não podemos 
ter educadores particulares, precisamos 
de colaboradores” afirma o diretor Allan 
Andersen.
 Quebrar com uma lógica pré-
estabelecida na demanda por espaços de 
coautoria, comprova mais uma vez o esforço 
em alcançar participação mais efetiva de 
professores e alunos. Despertando nos últimos 
o desejo natural em aprender não só dentro, 
como fora do ambiente escolar, é considerado 
aqui estímulo relevante à curiosidade 
acadêmica e prática. Os jovens exercitam 
capacidades de realizar melhores escolhas 
dentro da escola e passam a inventar novas 
maneiras de adquirir conhecimento também 
do lado de fora da sala de aula. Assim sendo, 
a criatividade nasce na zona de conforto de 
tempos em tempos. 
 Esta arquitetura dramática e um tanto 
quanto inovadora projetada pelos arquitetos do 
3xN vem atraindo uma quantidade impensável 
de visitantes diariamente. Turistas dos mais 
variados países surgem estimando vivenciar 
o jeito dinamarquês peculiar de encarar o 
ensino médio no cerne de Copenhage, um 
dos maiores centros mundiais de cultura, 
negócios, mídia e ciência. Instalações culturais, 
o auditório multifuncional, salas multimídias e 
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estúdio de televisão foram incorporados ao 
programa de necessidades inicial para melhor 
atender os novos usuários. Uma última consideração 
concerne à tecnológica fachada do edifício, cujas 
persianas coloridas permitem um ajuste flexível da 
entrada de luz do solar o que, somando-se com 
a existência de ventilação natural, produzem um 
modelo de eficiência energética (Figura 4.22). 

4.22 Composição das fachadas externas ganha certa dinâmica a partir da alternância de cores 
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4.42 Comunidade de Aprendizagem 
 

 
  O espírito dominante da escola gratuita, 
mantida única e exclusivamente por meio 
da contribuição financeira privada, pode ser 
traduzido pelo conceito de “Comunidade 
de Aprendizagem” (Figura 4.25). É fugindo 
das estruturas tradicionais previstas para a 
educação de primeira e segunda infância, 
e adotando um modelo democrático para a 
administração dessa instituição de ensino, que 
os habitantes locais conquistaram o direito 
de fazer parte da educação das crianças 
e jovens. Através de excursões pelo bairro 
e palestras de moradores da região para os 
membros da escola foi possível nutrir um elo 
de fora para dentro e vice-versa, baseado no 
princípio da convivência.

“A Cidade Âncora quer ser imagem de 
cidade autêntica, que recebe todos 
como cidadãos: crianças e velhos, 
homens e mulheres, pretos e brancos, 
que participarão da sua construção e 
gestão. Lugar no qual os dons de cada 
um serão bem-vindos, incentivados 
e colocados a serviço de toda a 
comunidade.” 

 (Descrição dos fundadores)
intercâmbio mútuo de pareceres tão distintos, 
mas ao mesmo tempo tão ricos e importantes de 
serem compartilhados. Reconciliando a relação 
entre indivíduos e espaços, o Projeto Âncora vem 
retornando ao conceito de cidade autêntica, 
emancipando seus cidadãos conforme os mesmos 
se tornam cada vez mais conscientes de suas 
capacidades em transformar o futuro da nação. 

 Não é difícil notar a prática educacional 
participativa ao penetrar pelas dependências 
da escola. Moradores locais convivem com 
aqueles que usufruem do projeto diariamente e 
extendem a cidade para dentro da sala de aula, 
biblioteca, refeitório e demais ambiências de 

4.25 Ilustração que retrata a união necessária para a formação de 
“Comunidades de Aprendizagem.
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4.43 Proposta Pedagógica  

 
  A proposta pedagógica adotada é volta-
se para a criação de experiências educacionais, 
culturais, artísticas e esportivas complementares às 
disciplinas ministradas no ensino escolar tradicional. 
Nessa escola o espaço é tratado como meio de 
encontro e humanização, e o educando pode 
exercer livremente sua autonomia. Sem qualquer 
tipo de padronização de idade, série ou gênero 
existentes nas instituições de ensino mais comuns, o 
aluno recebe devida atenção como ser único e que, 
portanto, possuí necessidades e vontades exclusivas. 
As particularidades culturais, de costumes, origens e 
tradições de cada um passaram a ser valorizadas 
em vez de causar incômodo ou estranhamento. 
 Convivendo com o diferente, uma série 
de trocas de experiências e conhecimentos são 
possíveis e o indivíduo assume a oportunidade de 
conceber críticas de cunho social aos padrões 
já estabelecidos, e não apenas reproduzir 
comportamentos e formas de pensar pré-
determinados. O simples ato de aprender em conjunto 
vem enfraquecendo o ideal de hierarquia em 

que o professor é quem dissemina o conteúdo, 
enquanto o aluno apenas o recebe assimilando 
como verdade universal inquestionável. 
 Sua organização decorre da divisão 
nos chamados núcleos de aprendizagem, 
sendo o critério de transição entre eles 
a autonomia conquistada em maior ou 
menor intensidade (Figura 4.26). Isto porque 
separando os educandos de acordo com seu 
grau de emancipação e capacidade de se 
auto-educar, é garantido que os dispositivos 
utilizados em cada núcleo auxiliem ainda mais 
na sua evolução como ser independente. 
Segundo a coordenadora pedagógica 
da instituição, "Nós não fazemos para, nós 
fazemos com o aluno". 
 O primeiro núcleo é intitulado 
“Iniciação” e corresponde ao período 
introdutório de contextualização da criança 
com a proposta do projeto. Neste momento 
ela aprende a lidar com o coletivo começa a 
compreender que o relacionamento com seus 
companheiros é tão ou mais importante que o 
conteúdo em si.  No segundo núcleo, 
também chamado “Desenvolvimento” ela já 
adquiriu entendimento sobre o significado do 
viver coletivo e pode, agora, auxiliar os demais 
na assimilação das mais variadas espécies 
de conhecimento. Além disso, também é 
possível notar que os menos autônomos são 
impulsionados pelo comportamento dos 
colegas e os utilizam como modelo para seu 
próprio processo de amadurecimento. É na 
transição para o terceiro e último núcleo, cujo 
nome é “Aprofundamento”, que a questão 
da coletividade já se encontra concluída. 
Desta maneira, a criança pode finalmente ser 
considerada um indivíduo independente.4.26 Realização de atividade conjunta em um dos núcleos 
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 O modelo educacional do Projeto 
âncora não adota provas ou qualquer outro 
método de avaliação que faça uso de notas 
variando de 0 a 10. É com base na relação 
humana que o tutor irá avaliar se o plano de 
estudo que o próprio aluno montou está ou 
não adequado para suas necessidades. De 15 
em 15 dias eles tem um roteiro de estudo para 
cumprir, de tal forma que ao final da formação 
os mesmos tenham cumprido com tudo o que 
está previsto no conteúdo de ensino de uma 
escola qualquer. O que se diferencia é que não 
há uma ordem certa para aprender as matérias. 
Planejando seu aprendizado e escolhendo 
aprender no momento em que se sentir mais 
preparado, o estudante exercita diariamente 
a capacidade de gerir seu próprio tempo, 

resultando na concepção de aprendizagem 
significativa. 
 Dispositivos de pesquisa como livros, 
internet, e os respectivos colegas e tutores, são 
utilizados como meio de ampliar a capacidade de 
compreensão do aluno. Este aprende através da 
experiência física ou virtual qual a melhor maneira 
de receber o conteúdo e conseguir assimilá-lo, 
muitas vezes reproduzindo-o posteriormente para 
outro companheiro. Uma série de oficinas também 
são disponibilizadas para aumentar o repertório 
e auxiliar o desenvolvimento do educando de 
forma integrada (Figura 4.27). Dentre elas práticas 
esportivas, música, dança e demais atividades que 
trabalham a questão da fantasia e a criatividade, 
aprimorando a concepção que o indivíduo possuí 
de si mesmo e da realidade que o cerca.

4.27 Oficina de circo 
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4.44 Estrutura e Forma  

 
  Atualmente com mais de duzentas crianças, 
o Projeto Âncora atende o ensino infantil e o ensino 
fundamental 1 e 2 voltando-se ao público de baixa 
renda em situação de vulnerabilidade social da 
região de Cotia. Em um terreno de aproximadamente 
12.000 m², sua infraestrutura é composta por salas 
de aprendizagem, laboratórios, quadra de esportes, 
circo escola revitalizado, biblioteca, cozinhas, pista 
de skate, refeitório e dormitórios para hospedar 
eventuais visitantes. Complementa-se ainda com as 
extensas áreas verdes, jardins repletos de vegetação 
onde foram plantadas árvores frutíferas e hortas, que 

servem tanto a comunidade local quanto a 
refeição dos próprios alunos e funcionários da 
escola (Figura 4.28).
 Todos esses espaços são considerados 
espaços de aprendizagem e a tecnologia é 
utilizada apenas como aliada. Notebooks 
e demais equipamentos digitais não se 
sobressaem ao estudo sob o ar livre, mas 
são importantes por facilitar o acesso à 
informação. Isto porque trabalham com a 
redução de tempo e distância de tal forma 
que se pode aprender sobre qualquer assunto 
a qualquer hora. Tanto os equipamentos 
quanto as instalações existentes são também 
cedidos para a comunidade. 

4.28 Horta implantada na área externa do projeto
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5.1 DIAGNÓSTICO DO TERRENO

 O terreno escolhido para a implantação do 
projeto da Escola Infantil Montessori possuí cerca 
de 9.000m² e já é ocupado atualmente por um 
edifício escolar, a Escola Estadual Martim Francisco 
(Figura 5.1), cuja estrutura encontra-se bastante 
desgastada. Ocupando uma área bastante extensa, 

tal edificação sede espaço somente na lateral 
para  o projeto da UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Max Perlman (Figura 5.2). Esta, por sua 
vez, é um importante ponto de referência da 
região, visto que os moradores das redondezas 
costumam usar com frequência os serviços 
oferecidos pela mesma, principalmente 
durante os períodos em que vigoram as 
famosas campanhas de vacinação.
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5.1 Fachada principal da Escola Estadual Martim Francisco

5.2 UBS Max Perlman
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 Localizado no cerne da Vila Nova 
Conceição, um dos mais nobres bairros da Zona Sul 
de São Paulo, o lote está a uma quadra da Avenida 
Santo Amaro. É possível reconhecer esta importante 
avenida como um verdadeiro eixo de segregação 
que delimita duas realidades muito distintos em 
diversos aspectos (Figura 5.3). Do lado Lestes temos 
uma Vila Nova Conceição ocupada por edifícios 
habitacionais de alto padrão extremamente 
verticalizados e com baixa densidade populacional.  

Enquanto isso, do lado Oeste da mesma via, 
a escala horizontal prevalece, despontando 
alguns edifícios de padrão médio e menor 
porte. Tal região mostra-se habitada por 
uma população de menor poder aquisitivo 
que nada se integra com sua vizinhança 
imediata. Dois mundos tão próximos, mas ao 
mesmo tempo tão distantes, divididos por um 
verdadeiro muro gerado em uma das avenidas 
de grande importância para a cidade.

5.3 Diagrama de reconhecimento dos grupos sociais 
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 Partindo-se desse reconhecimento 
inicial da área, a possibilidade de direcionar 
o projeto da Escola Infantil Montessori para 
a esfera pública de ensino se mostrou 
necessária. Não é difícil encontrar em São 
Paulo escolas particulares que adotem 
metodologias diferenciadas de ensino, 
fora do padrão tradicional utilizado com 
maior frequência. Contudo não se pode 
afirmar o mesmo em relação às escolas da 
rede pública, cujo maneira de enxergar a 
educação da primeira infância permanece 
congelada em modelos ultrapassados. Desta 
forma, o objetivo ao se conceber neste local 
um projeto com esse viés seria o de incentivar 
a abertura do ensino público para a adoção 
de pedagogias alternativas, ao mesmo tempo 
integrando as duas realidades ali presentes. 
Isto porque a escola funcionaria como um 
verdadeiro local de encontro e interação da

comunidade local, uma forma de expansão da 
vida urbana. 
 Além da discrepância notável entre os grupos 
sociais, outras dificuldades foram identificadas 
após visitar o terreno. Primeiramente a questão 
da caminhabilidade é um problema facilmente 
identificado e que merece atenção. Como medida 
responsável por demostrar a diferença gritante 
no modo como são tratadas as calçadas, foi 
possível comparar o quarteirão da escola com os 
demais quarteirões do entorno imediato (Figura 
5.4). Diferentemente das calçadas dos edifícios 
habitacionais luxuosos, que são largas e muito bem 
tratadas, a calçada que contorna o edifício escolar 
é extremamente estreita e repleta de obstáculos 
como postes, canteiros de árvores e até mesmo 
caçambas com entulhos. Nada convidativas, 
tais condições ruins dificultam a circulação de 
pedestres no local, principalmente dos pais e alunos 
nos horários de entrada ou saída das aulas. 

5.4 Evidência da discrepância no tratamento das calçadas.
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 O esquecimento e abandono do prédio 
durante os fins de semana também pode ser 
destacado. De segunda a sexta é fácil perceber 
uma movimentação considerável nas mais 
próximas, principalmente nas direções Norte e Sul 
onde se encontram os dois únicos acessos à escola. 
Contudo, aos sábados e domingos esse mesmo 
quarteirão se torna completamente esquecido 
e marcado pelo silêncio nada característico das 
crianças vistas sempre por ali. Não existe interação 
alguma entre os moradores e a escola em si, e o fato 
de a UBS Max Perlman não funcionar durante esse 
período apenas contribui para tal esquecimento.
 Por último, o problema do enclausuramento 
apareceu como essencial a ser enfrentado. 

Completamente segregada do bairro que a 
envolve, a Escola Estadual Martim Francisco se 
encontra mascarada por um universo paralelo. 
Através de muros altos e extensos os prédios 
de alto padrão demonstram se proteger 
dos espaços públicos e claramente evitam 
contato direto com aqueles que frequentam 
os arredores da escola. Espelhando-se em 
tal comportamento, a mesma também se 
encontra completamente envolvida por 
um muro na cor amarela que cerca todo o 
quarteirão, com exceção de dois pequenos 
portões de entrada e saída que permitem 
acessar o interior do lote (Figura 5.5).

5.5 Visão do pedestre ao caminhar pela Rua Domingos Leme.
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 Duas curvas de nível apenas 
interceptam o terreno, qualidade esta 
que facilita a acomodação do novo 
edifício em uma Zona Eixo de Estruturação 
da Transformação Urbana, porção do 
território em que se pretende estimular 
usos residenciais e não residenciais com 
alta densidade construtiva e demográfica, 
qualificando o espaço público por 
meio do paisagismo adequado. Por se 
encontrar em meio a uma ZEU, a legislação  

determina que o projeto respeite os índices 
já pré-estabelecidos de 70% para a Taxa 
de Ocupação máxima, e Coeficiente de 
Aproveitamento igual ou inferior a 4. Tais normas 
foram cumpridas adequadamente, o que se 
comprova pelos resultados atingidos, T.O.=48% 
e C.A.=1,55. É importante ressaltar o espaço 
substancial que uma vegetação de grande 
porte toma do lote, o que tentou-se preservar 
(Figura 5.6).

5.6 Implantação Nível TÉRREO (sem escala)
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5.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO

 O estabelecimento das decisões de partido 
arquitetônico tomadas foi regido pela principal 
diretriz de projeto: a transformação de um lote 
enclausurado em um espaço público de qualidade. 
A intenção foi a de produzir uma arquitetura que 
funcionasse como um verdadeiro refúgio em meio 
ao caos da cidade de São Paulo, um local de 
encontro para pais, alunos, funcionários e demais 
usuários que frequentam a área (Figura 5.7). Em 
busca de uma maior permeabilidade os muros foram 
retirados e um eixo horizontal é intencionalmente 
criado visando interligar o lote de uma extremidade 
a outra,diluindo, assim, os limites até então evidentes 
entre arquitetura e cidade.
 

 A grande massa vegetativa, por sua 
vez, foi preservada e explorada ao máximo 
como meio de conceber significativos 
bolsões verdes às margens dessa interligação. 
Ocupados por mobiliários de lazer e descanso 
os recintos criados se beneficiam das sombras 
proporcionadas pela vegetação existente, 
como é o caso da seringueira plantada 
na esquina das ruas Domingos Fernandes 
e Jacques Félix, onde foram inseridos o 
playground e as mesas para lanches coletivos 
(Figura 5.8).

5.7 Perspectiva externa que traduz a visão do pedestre se aproximando do edifício a partir da Rua Brás Cardoso.
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A aproximação com a natureza coincide com 
o desejo de auxiliar o desenvolvimento infantil 
dos futuros alunos. Isto porque, segundo 
a própria pedagoga e educadora Maria 
Montessori: 

 Tanto os acessos quanto as circulações 
verticais propostas para a escola se desenvolvem 
paralelamente em duas vertentes. A primeira delas 
é destinada ao público e está localizada próximo à 
Rua Domingos Fernandes, via de maior movimento 
devido aos estabelecimentos comerciais 
subsequentes e por interligar a Avenida Santo 
Amaro com a Avenida República do Líbano, duas 
vias arteriais que acessam importantes pontos da 
cidade. A Igreja São Dimas também é responsável 
por atrair fieis diariamente para o local. É esse fluxo 
mais intenso de pessoas e veículos que torna a face 
Norte do lote mais convidativa e propícia para a 
acomodar o hall de entrada para a biblioteca, 
café e auditório. 

“A natureza confere à criança 
sensibilidade à ordem para se construir, 
um sentido interno que não se destina 
a conhecer a diferença entre as coisas, 
mas as relações entre elas, e por isso 
as liga ao ambiente, constituindo um 
todo, em que todas as diferentes partes 
dependem entre si”. 

(MONTESSORI, 2017)

5.8 Perspectiva externa da esquina sombreada pela figueira, região pensada para abrigar o playground infantil.
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 Já a face mais ao Sul da mesma quadra 
é ocupada pela segunda vertente de acesso. 
Projetada para servir especificamente aos alunos e 
funcionários da escola essa entrada pode receber 
também eventuais exposições de trabalhos 
produzidos durante o ano letivo. A posição de tal 
acesso foi motivada pelo fato de ter se identificado 
na Rua Brás Cardoso um fluxo bem mais ameno 
tanto de pedestres quanto automóveis, facilitaria 
o controle e a segurança da criança. A entrada e 
saída de seus responsáveis da mesma maneira torna-
se mais tranquila e não prejudica o trânsito local. 
Acesso à UBS Max Perlman, por sua vez, foi mantido 
em sua via de origem, a rua lateral Jacques Félix, 
apenas ampliando seu porte para o Tipo II visando 
 

atender uma maior quantidade de pessoas.  
 Em relação à forma adotada para a 
UBS e para a própria Escola Montessori, as duas 
edificações estabelecem certa harmonia 
entre si (Figura 5.9). Ambas apresentam 
volumetrias inteiramente marcadas por eixos 
ortogonais que respeitam a modulação de 
2,5m produzindo vãos que variam de cinco a 
dez metros de extensão. Seus programas de 
necessidades se desenvolvem em torno de 
um átrio central ocupado por vegetação de 
porte médio. Nos dois casos o pátio interno 
verde é protegido contra ventos e chuvas por 
uma cobertura translúcida e tratado como o 
autêntico coração do edifício. 

5.9 Perspectiva ISOMÉTRICA da volumetria proposta
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5.3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

 Analisando os princípios e valores 
que regem a pedagogia Montessori foram 
consideradas para a determinação do 
programa as necessidades da criança 
de 0 a 6 anos como ser independente e 
autônomo, que deve possuir certo grau de 
liberdade para brincar e autonomia para 
aprender em contato com o ambiente. Os 
espaços requisitados para uma escola infantil 
que adota esta metodologia pedagógica 
destoam das escolas tradicionais por privilegiar 
o desenvolvimento infantil nas esferas físicas e 
psicossociais, em detrimento das necessidades 
dos adultos.
 Não basta a criança estar em um 
espaço organizado de modo a desafiar suas 
competências. É preciso que ela interaja com 
esse espaço para vivê-lo intencionalmente. 
Isso quer dizer que essas vivências, na 
realidade, estruturam-se em uma rede de 
relações e expressam-se em papéis que as 
crianças desempenham em um contexto no 
qual os móveis, os materiais, os rituais de rotina, 
a professora e a vida das crianças fora da 
escola interferem nessas vivências.

 Ao definir os ambientes necessários para a 
realização de cada atividade escolar, estes foram 
separados em setores específicos cujas dimensões 
estão expressas na tabela a seguir, totalizando uma 
área de 3.700m² (Figura 5.10): 

5.10 Perspectiva isométrica explodida setorizada por cores de acordo com o uso a qual o ambiente se destina.
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 O térreo do edifício escolar foi desde 
o início planejado para abrigar ambientes 
pensados para o uso público, com o único 
objetivo de facilitar o acesso durante os períodos 
de atividades que incluem a participação 
da comunidade fora do horário letivo (Figura 
5.11).Esse é o caso dos laboratórios e das salas

multiuso, passíveis de serem utilizados durante a 
noite ou aos fins de semana para a realização 
de oficinas de artes e dança, por exemplo. O 
setor administrativo também ocupa este mesmo 
pavimento tendo em vista uma maior facilidade em 
controlar a entrada e saída dos usuários e garantir a 
segurança dos alunos.

5.11 PLANTA TÉRREO (sem escala)        
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 Além de atender à biblioteca ao nível da rua, 
o café tem continuidade em forma de mezanino 
no andar superior com a função de servir o foyer 
do auditório com entrada também nesse piso. É no 
primeiro pavimento também que se pode acessar 
a quadra poliesportiva acompanhada de dois 
vestiários, um feminino e outro masculino do lado 
oposto (Figura 5.12). As salas de aula do andar 
recebem as crianças mais novas que normalmente 
possuem maior dificuldade em se deslocar quando 
comparadas com meninos e meninas com mais  

de três anos completos. A configuração das 
classes se repete no segundo pavimento 
mantendo a área de 50m² por unidade 
e totalizando o número de 260 alunos 
(Figura 5.13). Conectadas duas a duas, 
as salas de aulas seguem o formato 
“L” como alternativa à padronização 
das escolas públicas reproduzidas 
constantemente pela FDE (Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação).

 5.12 PLANTA 1° PAVIMENTO (sem escala)        5.13 PLANTA 2° PAVIMENTO (sem escala)
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 A integração entre elas se dá por meio 
da varanda externa e da repartição sanitária, 
permitindo o convívio entre os alunos de modo 
que aprendam uns com os outros diretamente 
(Figura 5.14). Ainda nesse último pavimento 
observa-se a presença do Grêmio Estudantil em 
conjunto com a Associação de pais e mestres. 
Apesar de não ser um espaço que aparece 

com grande frequência em programas escolares, a 
presença desse espaço é de extrema importância 
no caso do ensino montessoriano. Maria Montessori 
considerava os pais e demais familiares como 
parceiros na escolarização da criança, e seu papel 
se legitima a partir do momento em que passam a 
partilhar o que acontece no cerne da escola. 

5.14 Perspectiva interna do ambiente das salas de aula integradas
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5.15 Cortes gerais (sem escala)
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5.4 ESTRUTURA E MATERIALIDADE

5.17 Perspectiva explodida onde se identificam os principais elementos 
utilizados para compor a materialidade e estrutura da edificação

VERDADE CONSTRUTIVA promove o edifício a 
verdadeiro ELEMENTO DIDÁTICO, explorando as 
qualidades materiais e plásticas dos elementos de 
estrutura e vedação em seus ASPECTOS NATURAIS 
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 A estrutura principal do edifício escolar 
foi solucionada preponderantemente pelo 
uso de elementos pré-fabricados em concreto 
(Figura 5.15). O fato dessa solução estrutural ser 
produzida fora do canteiro de obras apresenta 
incontáveis vantagens em termos de agilidade 
e controle de qualidade quando comparada 
com o moldado in loco. Responsável por 
determinar o tamanho e a repetitividade das 
peças, a modulação é o principal fator que 
otimiza esse projeto. A mesma pode reduzir o 
tempo de fabricação de cada peça por meio 
de índices baixos de alteração de formas, 
mais ainda quando é utilizado o recurso do 
superdimensionamento, como foi o caso do 
projeto descrito. Com o mesmo recurso foi 
possível produzir um número maior de peças 
iguais.

 Os vãos entre os pilares, como já exposto, 
variam de 5 a 10 metros respeitando o Manual do 
Pré-fabricado que determina o intervalo de 8 a 12m 
como padrão ideal para os edifícios escolares. Já 
em relação à altura do edifício, que atinge o total 
de 16 metros, a mesma possibilita o uso de pilares 
contínuos 0,60x0,60m em forma de uma peça única, 
sem qualquer tipo de junta ou ligação, uma vez que 
a altura máxima determinada  de 24 metros não foi 
ultrapassada. A altura das vigas aplicadas também 
segue conforme as normas por adotar para todas 
elas a dimensão de um metro, o que corresponde 
a 10% do maior vão. Para as lajes de todos os 
pavimentos foram utilizados painéis alveolares de 
concreto protendido que, respeitando o módulo 
de 2,5m, dão continuidade à lógica do pré-
fabricado. São os alvéolos interiores de tais painéis 
os responsáveis por reduzir o peso próprio desse tipo 
de estrutura.  

5.18 Perspectiva interna da área de lazer ocupada pelo pátio central



119
EX

ER
C

ÍC
IO

 D
E 

PR
O

JE
TO

 As únicas exceções que se afastam da 
opção pelo concreto se encontram aplicadas nas 
estruturas metálicas das coberturas e circulações 
verticais. O pátio interno é vedado através de painéis 
de policarbonato e fechamentos laterais compostos 
por veneziana comovente, que permitem a livre 
circulação de ar necessária para a sobrevivência 
da vegetação central (Figura 5.16). Ambas as 
vedações são sustentadas por uma viga vagão 
treliçada, onde são também fixados os tirantes que 
suportam a estrutura metálica independente das 
circulações verticais, escadas e passarelas. Para 
a proteção da quadra a opção pela estrutura 
metálica se preserva, porém em forma de cobertura 
tipo shed, com objetivo de permitir a entrada de luz 
natural, fenômeno desejável para a realização de 
práticas esportivas (Figura 5.17).
 Em relação à materialidade em si, 
apreocupação se deteve em preservar a verdade 
construtiva em cada elemento. Explorando as    

qualidades materiais e plásticas dos elementos 
de estrutura e vedação em seus aspectos 
naturais, o edifício é promovido a verdadeiro 
elemento didático. A aproximação com 
a natureza se deu também através do 
uso de cores e texturas que costumam ser 
encontradas no meio ambiente. Esse é o 
caso da tonalidade terracota, por exemplo, 
adotada tanto nos painéis quanto nos brises 
que compõem as fachadas externas. As 
chapas metálicas perfuradas utilizadas nas 
fachadas internas em composição com 
os painéis de vidro também seguem essa 
mesma cor acobreada (Figuras 5.18). Blocos 
de concreto tipo stone evocam finalmente a 
qualidade da textura pretendida, pelo fato de 
não receberem qualquer tipo de revestimento 
quando utilizados para a vedação nas áreas 
comuns do prédio. 

5.19 Vista interna da quadra poliesportiva
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5.20 Perspectivas e Detalhes dos materiais utilizados nas fachadas INTERNAS e EXTERNAS
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5.21 Ampliação em corte (sem escala)
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5.22 Ampliação em planta e elevação (sem escala)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após um estudo mais apurado das transformações sofridas pelo ambiente escolar ao 
longo dos anos, foi possível notar a sua extrema importância como agente transformador 
da infância. Nos mais variados contextos temporais e espaciais, a dinâmica encontrada no 
interior das escolas nada mais revela que o retrato dos valores exaltados pela sociedade 
que as cercam. Desta maneira, se a forma de se relacionar com o outro sofre qualquer 
tipo de mudança drástica, seus reflexos dentro da sala de aula são imediatos e facilmente 
identificáveis. O caso da Pedagogia Montessori não é diferente. 
 É no espírito de renovação fortalecido durante a Unificação italiana que a 
pedagoga encontra as bases para o desenvolvimento dos seus princípios de autonomia e 
independência da criança. Seu método surge como proposta de uma infância baseada 
no exercício da liberdade, ideal que passa também a ser traduzido espacialmente 
pelas escolas que adotam tal pedagogia. Espaço arquitetônico responsável pelo 
desenvolvimento dos potenciais criativos, físicos e sociais da criança, a Escola Montessori 
nasce para comprovar que a educação se desenvolve muito além do intelecto.
 Deslocando-se para a realidade brasileira, no entanto, a conquista da liberdade nos 
primeiros anos de vida permanece ainda muito longe de se tornar realidade, principalmente 
em se tratando do ensino público. A maior parte das escolas públicas do país encontra-
se encarcerada pelo modelo tradicional voltado ao controle da criança e traduzido, por 
exemplo, por mesas enfileiradas defronte a um tablado que exalta a figura do professor. 
Assim sendo, a reforma das características espaciais originais que tais edificações insistem 
em adotar vem se mostrando cada vez mais urgente. 
 É criando conexões mais estreitas entre o aluno e seu próprio espaço de aprendizagem 
que a escola passaria a ser transformado em verdadeiro elemento didático. Explorar o 
potencial das áreas internas e externas através da aplicação de formas e materiais 
pensados para satisfazer as necessidades da própria criança aproximam a mesma do 
ambiente, de maneira tal que desenvolve maior desejo pelo conhecimento. 
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