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RESUMO 

A educação no século XXI, diante do impacto das tecnologias da informação e da comunicação, 

suscita grandes transformações no modelo tradicional, amplamente difundido no período industrial. 

A identificação de diferentes tipos de inteligências aponta para as distintas necessidades dos alunos, 

que necessitam de uma formação personalizada. Esse novo cenário não cabe mais na conformação 

do edifício escolar tradicional, que tem o professor como figura central do processo de ensino e 

aprendizagem. Apesar da arquitetura escolar não ser a responsável pela transformação na 

educação, identifica-se que o ambiente escolar possui um enorme potencial para criar e apoiar 

novos hábitos para uma aprendizagem centrada no aluno. Partindo da análise sobre o potencial 

da teoria do psicólogo e neurologista norte-americano, Howard Gardner, para as concepções de 

ensino e aprendizagem mais atuais, o objetivo da tese é identificar as novas configurações do 

edifício escolar, que darão o suporte para o desenvolvimento das inteligências múltiplas (IM), 

associadas às metodologias ativas. Para isso, são sistematizados os parâmetros de projeto, que 

devem ser identificados como diretrizes projetuais para as futuras reformas ou construções de 

edifícios escolares. Conclui-se que uma nova configuração do ambiente escolar, com uma 

maior variedade de ambientes de aprendizagem, potencializa o desenvolvimento das IM. Tais 

ambientes devem favorecer as práticas pedagógicas mais criativas e colaborativas, a partir de 

metodologias ativas. Para isso, o edifício escolar deve ser considerado como um todo, desde o 

seu acesso, até os ambientes para atividades mais especializadas. Espaços de circulação e áreas 

informais também devem ser incorporados como locais de aprendizagem. Novas diretrizes 

projetuais de edifícios escolares são necessárias para que arquitetos, gestores e demais agentes 

envolvidos em novos projetos de edifícios educacionais, possam proporcionar ambientes para 

o desempenho compatível com a personalização da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Diretrizes de Projeto. Arquitetura Escolar. Inteligências Múltiplas. 

Metodologias Ativas. Tecnologias da Informação e Comunicação.  

  



 

ABSTRACT 

Education in the 21st century, given the impact of information and communication 

technologies, causes major changes in the traditional model, widely distributed in the industrial 

period. The identification of different types of intelligences points to the different needs of the 

students, that need a personalized training. This new scenario no longer fits the conformation 

of the traditional school building, which has the teacher as the central figure in the teaching and 

learning process. Although school architecture is not responsible for the transformation in 

education, it is identified that the school environment has big potential to create and support 

new habits for student-centered learning. Starting from the analysis of the potential of the theory 

of the American psychologist and neurologist, Howard Gardner, for the most current 

conceptions of teaching and learning, the objective of the thesis is to identify the new 

configurations of the school building, which will support the development of multiple 

intelligences (MI) associated with active methodologies. Thus, the project parameters are 

systematized, and should be identified as project guidelines for future renovations or 

construction of school buildings. It is concluded that a new configuration of the school 

environment, with a greater variety of learning environments enhances the development of MI. 

Such environments should favor the most creative and collaborative pedagogical practices, 

based on active methodologies. For this, the school building must be considered as a whole, 

from its access to the environments to more specialized activities. Circulation spaces and 

informal areas should also be incorporated as learning places. New school building design 

guidelines are needed so that architects, managers, and other agents involved in new educational 

building designs can provide environments for performance that are compatible with learning 

personalization. 

 

Keywords: Design Guidelines. School architecture. Multiple intelligences. Active 

Methodologies. Information and Communication Technologies. 
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INTRODUÇÃO 

A teoria das inteligências múltiplas (IM), de Howard Gardner, apresenta uma nova perspectiva 

da mente, muito diferente sobre a visão de inteligência. Seus estudos trazem grande 

contribuição para a educação, ao propor uma revisão revolucionária de como as pessoas 

processam informações, que são ativadas em um ambiente cultural para resolver problemas. A 

riqueza dessa teoria está na ênfase de que há uma grande diversidade para as pessoas mostrarem 

suas capacidades dentro de cada inteligência e entre as diversas inteligências identificadas por 

Gardner (1999), que são: linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-

cinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e a inteligência existencial como uma possível 

inteligência. Para ele, todas as pessoas conseguem desenvolver todas as inteligências em um 

nível razoavelmente alto de desempenho, por meio do esforço e da educação adequada, que 

deve propiciar o encorajamento, o incentivo e as instruções corretas. Entretanto, as pessoas 

terão maior facilidade e sucesso no desenvolvimento das suas inteligências predominantes. 

Nesse sentido deve ser considerado um processo de aprendizagem personalizado, destacando-

se que a constante evolução das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis contribui muito 

para isso.  

Em pleno século XXI, as maneiras pelas quais se ensina e se aprende em sala de aula repetem, 

geralmente, processos ultrapassados que remontam os métodos de ensino empregados há 

séculos. Enquanto isso, os avanços tecnológicos revolucionaram os hábitos da sociedade de 

modo que analisar, exibir e disseminar conhecimento envolve os recursos das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). Todo esse novo cenário no processo educativo deve alterar 

os espaços físicos de aprendizagem (OBLINGER, 2006). 

Na área da educação, muito se discute sobre as inovações pedagógicas, com propostas 

diferenciadas que visam o aprendizado centrado no aluno. Porém, não se encontra, na mesma 

proporção, as discussões e propostas sobre as transformações necessárias para que os espaços 

físicos de aprendizagem ofereçam o suporte para tais inovações. Partindo da teoria das IM, 

como base para essa pesquisa, evidencia-se a importância de um processo de aprendizagem 

personalizado, em que o aluno tem uma participação mais ativa, considerando-se a integração 

das tecnologias da informação e comunicação. Nesse sentido, considera-se a relação entre as 

IM e as metodologias ativas e, as transformações que elas suscitam para o ambiente escolar. A 

criação de espaços de interação desperta o interesse dos alunos. Assim, o espaço escolar é tido 

como um suporte e motivador para a aprendizagem ativa, que potencializa o desenvolvimento 

das inteligências múltiplas de cada aluno.  
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É preocupante que os edifícios escolares e seus ambientes de aprendizagem permaneçam 

relativamente imutáveis ao longo do tempo. A maioria das instituições escolares existem há 

décadas sem passar por uma grande reconfiguração, desde que foram originalmente 

construídas. Elas possuem salas de aula organizadas para o modelo tradicional de ensino, 

baseado na oralidade do professor e na passividade do aluno, com carteiras enfileiradas. Esse 

modelo possui suas raízes nas três primeiras revoluções industriais, que tinham como ideal a 

fabricação em série e em larga escala. As salas de aula como uma célula habitada até que um 

sinal indique o tempo de permanência neste espaço, como uma produção em massa, não estão 

preparadas para as abordagens de aprendizagem mais recentes (LANGE, 2016). Atualmente, 

na quarta revolução industrial, o processo de automação, possibilitado pelas tecnologias, altera 

a natureza dos postos de trabalho, com a eliminação de determinadas tarefas e a remodelação 

ou mesmo a criação de atividades novas. É necessário que a escola se adeque à essas mudanças, 

evitando-se a formação de profissões homogêneas, pouco criativas e estagnadas. O 

desenvolvimento e a adoção das tecnologias digitais afetam a ciência, a inovação, a economia 

e a forma como as pessoas vivem e trabalham. É preciso que os futuros cidadãos sejam capazes 

de propor novas soluções e que busquem constante atualização ao longo da vida.  

Dentro desse contexto, o tema da pesquisa é o edifício escolar que seja adequado às atividades 

necessárias para o desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às metodologias 

ativas. O apontamento das diretrizes projetuais considera o edifício escolar como um todo, que 

deve refletir e expressar aspectos que vão além da sua materialidade. As novas configurações 

do espaço nas instituições de ensino precisam ser mais propícias para as propostas pedagógicas 

mais atuais, sendo um grande desafio a adequação do espaço físico que dê o apoio necessário 

para o desenvolvimento das múltiplas inteligências.  

Ressalta-se que, hoje, as considerações sobre a configuração da sala de aula devem ir além das 

quatro paredes do ambiente físico, considerando-se a inclusão do espaço digital. Como 

exemplificação dessas discussões são apresentadas, nos estudos de casos, as experiências de 

instituições de ensino inovadoras, nacionais e internacionais, onde o projeto arquitetônico 

incorpora a grande integração com as inovações tecnológicas para um aprendizado global, em 

ambientes preparados para as metodologias ativas.  

É cada vez mais notória a importância da relação entre a pedagogia e a realidade construída, ou 

seja, a capacidade do espaço físico para definir como ocorre a ação de ensino e aprendizagem 

nas instituições de ensino (BICKFORD; WRIGHT, 2006; LANGE, 2016). Quando os alunos 

são mantidos em salas de aula com a configuração tradicional, de carteiras enfileiradas diante 

de um professor, se induz os comportamentos de uma aprendizagem passiva. Ao transformar a 
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organização do espaço educativo e dar o suporte tecnológico necessário para o desenvolvimento 

de atividades criativas e desafiadoras, instiga-se a participação ativa do aluno na construção do 

seu conhecimento.  

Para Gardner (1999), se a escola contribuir para que cada pessoa desenvolva o seu potencial, 

dentro do seu espectro particular de inteligência, teremos uma sociedade melhor. A medida que 

cada um se sinta mais engajado e competente, estará mais inclinado a servir a sociedade de uma 

maneira mais construtiva. Diante desse cenário, a presente pesquisa busca compreender os 

desafios das instituições de ensino diante das múltiplas inteligências, identificando-se que cada 

indivíduo é único e possui inúmeras habilidades e preferências e, essas mudanças devem ser 

transpostas para os espaços de aprendizagem.  

 

OBJETO DE ESTUDO, JUSTIFICATIVA DA TESE E CARACTERIZAÇÃO DO 

PROBLEMA 

O objeto de estudo da presente tese é o edifício escolar para o aprendizado centrado no aluno, 

que potencialize o desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às metodologias 

ativas. O recorte da pesquisa são as instituições da educação básica, que inclui o ensino nos 

níveis fundamental e médio. Pela dificuldade de acesso às informações específicas sobre a 

arquitetura escolar nas instituições de ensino que adotam a teoria das inteligências múltiplas, 

como ferramentas de aprendizagem, esse estudo considerou a análise da arquitetura de 

instituições de ensino inovadoras, que possuem o foco do aprendizado centrado no aluno. 

Mesmo que a proposta pedagógica não seja voltada ao desenvolvimento das inteligências 

múltiplas, estas instituições apontam diretrizes interessantes sobre a configuração do edifício 

escolar, que rompe com o modelo tradicional. Nelas é possível identificar práticas de 

metodologias ativas, que consideram a incorporação das ferramentas tecnológicas no processo 

de aprendizagem e visam um ensino personalizado. 

A partir de distintas perspectivas, destacam-se as razões centrais que motivaram a presente 

pesquisa. Inicialmente, o envolvimento com o tema das tecnologias no processo de 

aprendizagem se deve pela formação pessoal da autora, que realizou duas pós-graduações por 

meio da metodologia de ensino a distância, sendo: Formação Pedagógica de Docentes para a 

Educação Profissional de Nível Médio, pelo Centro Paula Souza, em 2014; e, Planejamento, 

Implementação e Gestão de Educação a Distância (PIGEAD), pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), em 2015. Em dissertação de mestrado, defendida em 2016, na Universidade 
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Presbiteriana Mackenzie, a autora abordou o desenvolvimento do ensino superior a distância 

no Brasil – diretrizes para o projeto dos edifícios e redes espaciais (SQUAIELLA, 2016). Nesta 

pesquisa o foco foi o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino 

superior, onde verificou-se que, quanto maior a frequência do aluno na instituição de ensino, 

maior é a necessidade de utilização dos espaços físicos e da infraestrutura escolar. O contrário 

também é verdadeiro, pois diversas atividades pedagógicas prescindem do espaço físico. 

Assim, as ferramentas tecnológicas possibilitam que o aluno dependa cada vez menos do espaço 

físico da instituição, situação que se confirma, principalmente, nos cursos de pós-graduação e 

de formação continuada, onde o aluno já desenvolveu a sua autonomia para os estudos e tende 

a depender mais do espaço virtual do que do espaço físico.  

Em continuidade com as pesquisas sobre o uso das tecnologias digitais para o processo 

educativo, compreende-se que, para o sucesso do aprendizado por meio das TIC, o aluno deve 

ter desenvolvido a sua autonomia para os estudos. Tal autonomia deve ser trabalhada e 

desenvolvida desde a sua formação básica, para que se possa alcançar melhores resultados no 

processo educativo ao longo da vida. Dessa maneira, a presente tese tem como foco as 

instituições da educação básica, ou seja, para os níveis de ensino fundamental e médio, que 

devem trabalhar o desenvolvimento da autonomia do aluno e que, em atendimento às questões 

legais, ainda dependem substancialmente do espaço físico. Após análise e identificação dos 

diversos modelos pedagógicos que coexistem atualmente, observa-se diferentes necessidades 

com relação à utilização dos espaços de aprendizagem nas instituições de ensino formal.  

Como docente em curso de nível médio e técnico em instituição de ensino pública, desde 2010, 

a autora presenciou a construção de uma nova edificação na instituição de ensino onde leciona. 

Tal edificação, concluída em 2016, constitui-se de um conjunto de salas de aula que mais se 

assemelham a uma prisão, conforme relato dos próprios alunos e dos professores, pois adota os 

atributos clássicos do panóptico de Michel Foucault (1987). Na Figura 1, registra-se o corredor 

de acesso às salas de aula desta edificação, onde é possível perceber sensação de confinamento 

e de controle desejado no comportamento dos alunos.  

O descontentamento com essa realidade, de novas construções escolares ainda priorizarem a 

configuração tradicional de sala de aula, impulsionou o foco da presente tese para as instituições 

de educação básica, pois acredita-se na importância dos espaços de aprendizagem para induzir 

novos comportamentos e estimular a participação ativa dos alunos. A atuação docente também 

possibilita vivenciar as novas práticas pedagógicas que, por meio de metodologias ativas, levam 

ao maior envolvimento dos alunos na construção do conhecimento.  
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Figura 1 – Edificação escolar construída em 2016. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2018). 
 

Os estudos na área da pedagogia levaram ao conhecimento da teoria de Gardner, que foi 

identificada com grande potencial para se garantir uma formação mais adequada e 

contextualizada com a sociedade contemporânea. Observou-se que o tema das IM recebe 

amplas discussões na área da educação, mas não há o estudo aprofundado sobre quais são as 

suas necessidades quanto ao edifício escolar. De modo geral, o redesenho do espaço escolar, 

para acomodar novas propostas pedagógicas, já é assunto discutido e que está sendo colocado 

em prática no cenário internacional, conforme as referências apontadas ao longo da pesquisa. 

Entretanto, as questões que envolvem a transformação do espaço de aprendizagem não têm 

recebido o mesmo grau de discussão no Brasil. As publicações brasileiras mais recentes sobre 

a arquitetura do espaço escolar, em sua maioria, tratam do edifício escolar tradicional, não 

evidenciando as questões da tecnologia e das metodologias ativas na configuração do espaço 

de aprendizagem.  

Em revistas de arquitetura e em sites especializados, muitas vezes se encontra uma análise de 

projeto escolar onde se considera a materialidade do edifício, e não a sua relação com a proposta 

pedagógica. Dessa forma, a presente tese se apoia nas referências teóricas internacionais, sobre 

as transformações dos espaços de aprendizagem, fazendo-se, sempre que possível, uma 

transposição sobre as características da educação brasileira no século XXI, considerando-se as 

inovações com relação ao método de ensino e a utilização dos recursos tecnológicos para a 

educação. 
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OBJETIVOS 

O objetivo geral da tese é fundamentar um conjunto de diretrizes projetuais que possam orientar 

os novos projetos de arquitetura escolar, seja de reforma ou de construção, que deem o suporte 

necessário para o desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às metodologias 

ativas. Para isso considera-se os seguintes objetivos específicos: 

I. Apresentar um breve panorama sobre a evolução histórica da arquitetura escolar.  

II. Estabelecer a relação entre a teoria das inteligências múltiplas e as metodologias ativas. 

III. Evidenciar, por meio de estudos de casos, as novas propostas de redesenho do espaço 

escolar. 

IV. Sistematizar um conjunto de diretrizes projetuais que contribuam com o 

desenvolvimento de futuros projetos para os edifícios escolares. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi adotado como método para o desenvolvimento da tese uma análise sistemática, realizada a 

partir de investigação direta e indireta, tais como visitas às escolas, pesquisas em redes sociais, 

materiais de divulgação, além da consulta à muitas publicações científicas e jornalísticas que 

abarcam o tema. 

 

Levantamento de fontes 

No levantamento de fontes bibliográficas, foi considerada a literatura nacional e internacional 

sobre o assunto, disponibilizada em meios físico e digital, através de livros, artigos científicos 

e jornalísticos, teses e dissertações.  

 

Seleção dos estudos de casos 

A seleção dos estudos de casos baseou-se nos seguintes critérios: escolas que consideram a 

teoria das IM em suas práticas pedagógicas e, instituições de ensino inovadoras, que apresentam 

diferentes configurações do edifício escolar para o aprendizado centrado no aluno, apesar de 
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não terem como foco a teoria de Gardner. A identificação de escolas inovadoras parte de estudos 

realizados por educadores, que foram divulgados pelas mídias ou publicações específicas. 

Após a escolha das instituições de ensino, foram feitas as visitas de campo para aquelas 

localizadas no Estado de São Paulo. Também foi visitada uma instituição de ensino em San 

Diego, em uma viagem à Califórnia/Estados Unidos, em 2019. Após os contatos e devidas 

autorizações para a visita e realização dos estudos, foram observados os edifícios escolares e a 

sua relação com as atividades de aprendizagem. Para os demais estudos, foram consideradas as 

divulgações de informações em mídias digitais, incluindo a análise de textos, de imagens e de 

vídeos.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Como resultado direto foram sistematizadas as diretrizes projetuais para futuros projetos de 

edifícios escolares, onde se visa o desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às 

metodologias ativas. Tais diretrizes estão compiladas no Capítulo 3.  

Pretende-se contribuir para a evolução e continuidade das pesquisas na área da arquitetura 

escolar brasileira, visando a necessária transformação dos espaços de aprendizagem, mais 

contextualizados com as necessidades atuais e futuras da educação.  

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A partir da hipótese de que é necessária uma transformação no espaço físico da instituição de 

ensino para se atender as necessidades da educação focada nas inteligências múltiplas, 

associadas às metodologias ativas, a tese é estruturada em três partes: 1. A evolução da 

arquitetura escolar, evidenciando a transformação do processo de aprendizagem centrado no 

professor para o aprendizado centrado no aluno; 2. Estudos de casos de escolas que adotam 

teoria das IM, como ferramenta pedagógica, e de escolas inovadoras, que se apoiam em práticas 

de metodologias ativas; e, 3. Diretrizes de projetos para edifício escolar voltado às inteligências 

múltiplas e às metodologias ativas.  

O primeiro capítulo busca responder ao seguinte questionamento: Por que a configuração do 

espaço de aprendizagem ainda se mantém, na maior parte das escolas, como na educação 

tradicional? Para responder essa questão, e compreender o que define um espaço escolar 

tradicional, é feita uma descrição histórico-cultural sobre a educação. Em seguida, destaca-se 
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os princípios educacionais que norteiam os modelos pedagógicos nos dias de hoje. O tema da 

arquitetura escolar no Brasil é apresentado por autores e pesquisadores acadêmicos – como 

Antônio Viñao Frago e Agustín Escolano, Marcus Levy Albino Bencostta, Mayumi Watanabe 

de Souza Lima, Doris Kowaltowski, Ester Buffa e Gelson Almeida Pinto – numa abordagem 

histórica, que visa apresentar o seu estado da arte sob várias visões, como da arquitetura, da 

pedagogia, das questões político administrativas, etc. Para a presente tese, a arquitetura escolar 

é apresentada sob a visão da arquitetura e da pedagogia, buscando-se inovar a análise ao 

considerar a relação entre as metodologias ativas, com o uso tecnologias digitais, e a 

configuração dos espaços de aprendizagem. Enquanto as gerações anteriores assistiam as aulas 

em salas e auditórios com conteúdos culturalmente homogêneos, a geração atual estuda em 

coletividade e convive com várias línguas, origens e costumes.  

Ainda, neste primeiro capítulo, busca-se compreender qual é a relação entre a teoria das IM e 

as metodologias ativas. Para isso, estrutura-se uma análise sobre a teoria das IM, destacando a 

sua importância no estudo sobre a inteligência e o seu grande impacto na área da educação. 

Identifica-se a importância das tecnologias da informação e comunicação para o aprendizado 

centrado no aluno e, o potencial das metodologias ativas no processo de personalização de 

aprendizagem. O estudo sobre as IM se dá a partir da análise das publicações do próprio autor 

da teoria, Howard Gardner, e de estudiosos que realizaram ampla análise das IM na prática, 

como o Thomas Armstrong e o Thomas R. Hoerr. Sobre as metodologias ativas, considera-se 

prioritariamente o referencial teórico dos educadores José Armando Valente, José Manuel 

Moran e Lilian Bacich, e também os estudos da organização internacional New Media 

Consortium. 

No segundo capítulo são elencados alguns estudos de casos. Inicialmente analisa-se a primeira 

experiência de instituição de ensino baseada na teoria das IM, a Key Learning Community, na 

cidade de Indianapolis, nos Estados Unidos. Essa instituição de ensino foi descontinuada em 

2016, porém seu estudo traz considerações importantes sobre o currículo escolar, que pode dar 

indícios sobre o espaço arquitetônico. Outra importante experiência de instituição de ensino 

que adota as IM como ferramenta pedagógica é a New City School, localizada em Missouri, 

também nos Estados Unidos. Com o sucesso de seu programa até os dias atuais, a arquitetura 

do edifício escolar se destaca pela biblioteca de IM, como parte central da instituição escolar.  

Segue-se com estudos de instituições de ensino inovadoras. No cenário norte-americano são 

analisadas as escolas californianas Khan Lab School e e-3 Civic High School. Os registros da 

primeira foram obtidos por meio de publicações em sites especializados. Compreende-se que a 

interpretação dessas obras por meio de fontes secundárias não fornece todos os subsídios para 
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uma análise real, porém elas evidenciam as transformações que já estão ocorrendo nos espaços 

de aprendizagem das instituições de ensino. A segunda instituição de ensino foi visitada pela 

autora em 2019, quando se observou in loco as suas realizações pedagógicas na prática.  

No cenário brasileiro, a pesquisa se concentrou no Estado de São Paulo. Assim, foram 

analisadas: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, a 

Avenues–The World School e a Escola Projeto Âncora. Cada estudo de caso representa 

conceitos específicos. Assim como as duas últimas escolas norte-americanas, esses estudos do 

cenário brasileiro, aqui apresentados, não adotam a teoria das inteligências múltiplas. 

Entretanto, eles oferecem uma proposta pedagógica e um espaço arquitetônico que aponta 

fatores relevantes para o ensino centrado no aluno, por meio das metodologias ativas. 

Compreendendo-se que atualmente vivencia-se um período de rápidas e de grandes 

transformações na sociedade, não é possível analisar todas as propostas pedagógicas e modelos 

de espaços de aprendizagem existentes. Portanto, com relação às experiências inovadoras para 

os espaços de aprendizagem, os estudos de casos apresentam uma abordagem pelos cenários 

mais relevantes. 

Outras instituições foram cogitadas para a análise, mas por questões burocráticas não foi 

possível o acesso a maiores informações quanto ao espaço educativo. Essa foi uma das 

dificuldades da pesquisa, pois nem sempre as instituições de ensino estão dispostas a oferecer 

informações para pesquisas no campo da arquitetura. 

Por fim, no terceiro e último capítulo são apresentados os conjuntos de diretrizes para a 

concepção de novos projetos de edifícios educacionais, que tenham como foco a teoria das IM, 

associadas às metodologias ativas, que contribuam para a personalização da aprendizagem. Para 

isso, tem-se como base a linguagem de padrões para o projeto arquitetônico de escolas, The 

language of school design, definida pelos arquitetos norte-americanos Prakash Nair, Randall 

Fielding e Jeffery Lackney (2009). Seguindo a Linguagem de Padrões, de Christopher 

Alexander (1980), e a ampla experiência em projetos de edificações escolares em vários países, 

esses arquitetos definiram padrões a fim de dar subsídios no processo de planejamento de um 

ambiente escolar. Ressalta-se que os padrões definidos por esses arquitetos não são entidades 

isoladas, pois existe uma relação entre os diversos padrões apontados, conforme a proposta 

desejada para cada instituição. 

Espera-se que a pesquisa desenvolvida na tese contribua para a reflexão de que o espaço físico 

pode impactar no processo de aprendizagem ao induzir comportamentos e, que as rápidas 

transformações na sociedade, resultantes das grandes evoluções tecnológicas, devem ser 

repensadas no processo educativo, considerando-se a nova geração de alunos e as metodologias 
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ativas, com o uso das tecnologias digitais, para a educação. A realização deste trabalho 

proporciona, ao seu término, uma visão sobre o tema da pesquisa, que apesar de abrangente, 

pretende ser aprofundado e inserido no seu contexto de análise.  

Ao final, são apresentas as conclusões desta tese e as sugestões para futuras pesquisas, que 

abordem o tema das inteligências múltiplas e das metodologias ativas na arquitetura escolar. 
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1 A ARQUITETURA ESCOLAR: DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

CENTRADO NO PROFESSOR PARA O APRENDIZADO CENTRADO NO 

ALUNO  

Esse capítulo inicia-se com o estudo da arquitetura escolar, onde faz-se primeiramente uma 

análise da evolução histórica sobre o papel da escola, evidenciando as mudanças do 

aprendizado centrado no professor, para o aprendizado centrado no aluno. Observa-se que tais 

mudanças envolvem os padrões culturais e técnicos que se relacionam diretamente com as 

transformações sociais e econômicas das próprias sociedades e de suas instituições.  

A análise sobre a história da arquitetura escolar visa compreender a evolução do programa de 

necessidades, que configuraram o edifício ao longo do tempo, compreendendo que tal programa 

vai além da relação de uma determinada área para um número de alunos. Evidencia-se a 

transformação na configuração espacial do edifício escolar que, geralmente, representa as 

necessidades pedagógicas dos educadores de cada época. De uma sala de aula que visa o 

processo de aprendizagem centrado no professor como orador, para diversos ambientes numa 

aprendizagem centrada no aluno, são analisadas as funções do espaço escolar. Como 

exemplificação são apresentados os edifícios ou os arquitetos mais influentes em alguns dos 

períodos analisados. Não é intenção relatar detalhadamente a história da arquitetura escolar, 

mas evidenciar alguns dos conceitos sociais e educacionais recorrentes ao longo do tempo, que 

induziram os arquitetos a responderem de maneiras específicas e distintas às necessidades na 

educação das crianças. 

Considerando as novas propostas da Base Nacional Comum Curricular, definidas em 2017 e 

2018, identifica-se um novo rumo para a educação, que propõe superar a fragmentação 

disciplinar do conhecimento e, estimular o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e na 

construção de seu projeto de vida. Para isso, defende-se a aplicação de metodologias e 

estratégias didático-pedagógicas diversificadas, que favoreçam o aprendizado de acordo com o 

ritmo do seu desenvolvimento. A relação entre a qualidade do ambiente escolar e o progresso 

da aprendizagem é apontada de maneira qualitativa, a partir da análise de referencial 

bibliográfico.  

Para melhor compreensão sobre a teoria das IM, apresenta-se um breve estudo sobre os 

conceitos de inteligência e analisa-se a relação desta teoria com a educação. Observa-se que, 

apesar de grandes discussões na área da educação, não há estudos aprofundados que analisam 

a configuração do espaço escolar para dar o apoio necessário ao desenvolvimento das 

inteligências múltiplas. Por fim, identifica-se a relação entre a teoria das IM e as metodologias 
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ativas, nas práticas pedagógicas, que visam a personalização da aprendizagem em um processo 

mais significativo para a construção do conhecimento.  

 

1.1 AS FUNÇÕES DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO 

Dentre os significados do termo escola, destacam-se aqueles que caracterizam uma instituição 

escolar: “estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino coletivo; os alunos, 

professores e o pessoal duma escola; sistema ou doutrina de pessoa notável em ramo de saber 

e seus seguidores” (FERREIRA, 2010, p.303). Porém, de acordo com o dicionário etimológico, 

o termo escola vem do grego scholé, que significa “descanso; o que se faz na hora do descanso; 

estudo” (NASCENTES, 1966, p. 283). Enquanto a origem da palavra significa uma atividade 

de descanso, podendo se relacionar como atividade de lazer, atualmente se entende por escola 

como o local onde se ensina ou se dá a experiência, porém de maneira obrigatória, estruturada 

e dirigida. A característica do estudo como uma atividade agradável foi perdida na escola 

tradicional. O que se mantém na função da escola, desde a sua origem, é o estudar, o ensinar e 

o aprender.  

Nas sociedades primitivas, o processo educativo era informal e integrado com as atividades 

diárias, que visavam a sobrevivência do indivíduo e do seu grupo, por meio da alimentação, do 

abrigo, do vestuário e da defesa (GILES, 1987). O ensino informal tinha como objetivo ensinar 

as coisas práticas da vida coletiva e perpetuar certos padrões culturais por meio da convivência 

em grupo, sem confinar as atividades em uma instituição específica (SALES, 2016). A 

transmissão do conjunto de padrões servia para introduzir e assimilar um indivíduo em 

determinada sociedade e cultura, como uma maneira de torná-lo membro efetivo da ordem 

social. A própria experiência da vida desempenhava o papel de escola e os membros da 

sociedade tinham o papel de educadores. Nesse processo, a transmissão de normas e de valores 

da geração anterior era transmitida, primordialmente, pelas famílias, por meio da subordinação 

aos membros mais velhos (GILES, 1987). Nesse sentido, não havia a necessidade de uma 

instituição formal de ensino, localizada em um edifício específico. 

O ensino passou a ser visto de maneira mais racional a partir da tradição greco-romana que 

visava formar os homens das classes dirigentes. O professor, geralmente o mestre filósofo, 

ensinava política, artes, aritmética e filosofia. Geralmente o lugar para o encontro era no espaço 

público, como na ágora. A partir da idade média a educação, ainda elitizada, passou a 

ambientar-se nas escolas e nos mosteiros, sendo os religiosos os responsáveis pela transmissão 
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do saber (SALES, 2016). A educação que ocorria no ambiente escolar passou a ser mais 

desenvolvida quanto ao processo de aquisição de conhecimento. Esse espaço passou a ser 

socialmente reconhecido como o local onde ocorre a educação das pessoas nos mais diversos 

níveis (SERRA, 2018).  

A análise da história da educação brasileira mostra a influência de alguns modelos europeus, 

como o jesuítico, o francês e o alemão, que tiveram predominância nos diferentes momentos 

históricos e que estão presentes nas escolas e nas universidades até hoje. O modelo jesuítico, 

adotado em diversos países europeus, foi trazido para as escolas brasileiras de primeiras letras, 

após a chegada dos jesuítas, no século XVI. Nesse modelo, o conhecimento era transmitido de 

modo inquestionável e baseava-se na memorização. Os conteúdos eram organizados de forma 

hierárquica e visava a colocação exata e analítica dos temas a serem estudados. Com base nos 

ensinamentos cristãos, possuía um currículo formado pelo Trivium – que abrangia a gramática, 

a retórica e a dialética – e o Quadrivium – que abrangia a aritmética, a geometria, a astronomia 

e a música (SERRA, 2018). 

Conforme apontado por Anastasiou e Pimenta (2002), o modelo jesuítico teve como referência 

o método escolástico, do século XII, e o método parisiense, que estava em vigor na 

Universidade de Paris quando Inácio de Loyola e os demais fundadores da Companhia de Jesus 

realizaram os seus estudos, no século XVI. Nesses dois modelos, a leitura e a interpretação do 

texto pelo professor era seguida pelos questionamentos deste aos alunos, e vice-versa. Com a 

inexistência da imprensa para a reprodução dos livros, os alunos realizavam anotações e 

registros do conteúdo para a memorização. Nas escolas jesuíticas, as aulas ocorriam em período 

integral, com a divisão e graduação das classes e dos programas, conforme a sua extensão e 

dificuldade. O material de ensino era comum para todas as escolas, independente do país onde 

elas se encontravam. Esse modelo de controle rígido do professor, com uma hierarquia na 

organização dos estudos e o aluno passivo, que memoriza o conteúdo para a avaliação, é muito 

similar ao que se mantém na maioria das escolas até hoje. Por meio de um processo de repetição 

e de realização de exercícios preestabelecidos, os alunos são condicionados a um currículo fixo, 

determinado e organizado na justaposição de disciplinas. O que não se manteve nos dias atuais 

foi o material único para o ensino, em todas as escolas, e o castigo característico do modelo 

jesuítico (SERRA, 2018).  

Enquanto na América espanhola as universidades foram criadas a partir de 1538, no Brasil a 

criação de universidades isoladas só se iniciou em 1808. Até esse período, os brasileiros iam 

para a Europa para estudar na Universidade de Coimbra. Nessas universidades isoladas foi 

adotado o modelo franco-napoleônico, caracterizado por uma organização profissionalizante, 
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centrada em cursos e faculdades que visavam à formação de burocratas, que deveriam 

desempenhar as funções do Estado (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002). Com relação ao 

espaço físico da sala de aula, esse modelo não alterou as características do modelo jesuítico, 

que mantinha a mesma relação entre o professor e os alunos. Reforçava-se os valores que 

atendiam aos objetivos napoleônicos quanto ao processo de condicionamento do aluno, para 

manter a metodologia de aprendizado passiva, não possibilitando a inovações e a criação de 

novos conhecimentos (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002). 

Posteriormente, as universidades brasileiras também receberam a influência do modelo 

humboldtiano, criado na Alemanha, no final do século XIX. Nesse modelo, a universidade teria 

a função de integração nacional e a incorporação da cultura alemã para a sociedade industrial. 

Para os alemães, o avanço da ciência foi proposto como resposta para a necessária revolução 

tecnológica. Buscava-se estruturar a autonomia nacional diante do avanço da Revolução 

Industrial na França e na Inglaterra. Os professores se uniam entre si e entre os alunos para 

realizarem pesquisas em dois campos de atuação: nos institutos, que visavam à formação 

profissional, e nos centros de pesquisas, onde a relação de parceria para a construção do 

conhecimento desfazia a figura do professor como o único transmissor do conhecimento, que 

adotava uma metodologia tradicional autoritária (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002). 

Diferentemente do modelo francês-napoleônico, esse modelo significou maior autonomia da 

universidade com relação ao Estado e à sociedade civil. Nele, professores e alunos assumiram 

um novo papel na construção do conhecimento, de modo mais ativo e em constante movimento 

e transformação (SERRA, 2018).  

A produção de novos conhecimentos e o processo de pesquisa criados no modelo alemão foram 

assimilados no sistema de ensino superior norte-americano e chegaram no Brasil apenas no 

final da década de 1960 (ANASTASIOU; PIMENTA, 2002). Como resposta do regime militar 

ao movimento estudantil de 1968, fez-se uma leitura equivocada do modelo alemão. 

Reforçando o caráter profissionalizante do modelo napoleônico, manteve-se na graduação a 

responsabilidade de formação dos quadros profissionais e, destinou-se a responsabilidade da 

pesquisa para os cursos de pós-graduação, não mantendo a parceria entre docentes e discentes 

para a produção do conhecimento (SERRA, 2018). 

Quanto a educação básica, a partir da segunda metade do século XIX, tanto nos Estados Unidos 

quanto na Europa, era implementado o ensino público e universal devido às exigências da 

Revolução Industrial, que obrigava o Estado assumir a responsabilidade de acabar com o 

analfabetismo, pois era necessário o mínimo de qualificação para o maior número de 

trabalhadores possível para o mercado de trabalho (GILES, 1987). Por vários anos, o 
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treinamento para a qualificação da mão de obra foi manifestado por uma abordagem de ensino 

que enfatizou o processo e uma experiência de educação, além da aquisição de conhecimentos 

e habilidades práticas. Na Inglaterra, esse modelo só passou a ser gradualmente substituído por 

um sistema mais baseado no conteúdo, a partir da Lei de Reforma da Educação de 1988, que 

exigia uma avaliação constante do desempenho dos alunos e dos professores (DUDEK, 2012).  

De acordo com Dudek (2012), a necessidade da arquitetura escolar responder às transformações 

sociais, de maneira progressiva, é acentuada em tempos de mudança política. Segundo esse 

autor, a busca constante pela modernização pode ser vista em quase todos os países 

industrializados. 

No Brasil, isso só ocorreu a partir de 1930, quando novas demandas pressionaram o sistema 

educativo para o oferecimento de treino e de qualificação de mão de obra básica, necessária 

para o funcionamento da indústria recém implantada. Giles (1987) aponta que, apesar do 

crescimento na procura pelo ensino, o Estado desempenhou um papel pouco ativo, limitando-

se a soluções imediatistas para os muitos problemas que surgiram com a nova realidade sócio 

econômica.  

Apenas em 1932, o movimento proporcionado pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, focou nas seguintes questões: ensino gratuito, frequência escolar obrigatória, igualdade 

de gênero no acesso à instrução, laicidade do ensino e, a elaboração de um planejamento do 

processo educativo no âmbito nacional. Esse movimento visava a educação integral como um 

direito de cada indivíduo, cabendo ao Estado a função social de garantir a todos o acesso à 

educação. Este manifesto teve uma grande oposição, sobretudo por se temer a monopolização 

do Estado no processo educativo. O resultado efetivo do manifesto ocorreu na Constituição de 

1934 quando, pela primeira vez, foi definido um Plano Nacional de Educação, voltado à um 

ensino destinado às classes economicamente menos favorecidas (GILES, 1987). 

A expansão do direito à educação foi uma resposta às exigências de maior escolaridade que a 

industrialização exigia, além de acalmar e controlar a vontade popular, que desejava a ascensão 

social. Entretanto, o salto qualitativo não ocorria nas instituições de ensino e, a partir de 1965, 

considera-se que a democratização do sistema escolar, promovido pela esfera pública, significa 

uma baixa qualidade de ensino, enquanto que o ensino privado tende a ter melhor qualidade 

(LIMA, 1995).  

Os dados recentes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), corroboram com a 

afirmação de ineficiência do sistema de educação pública no Brasil. O Saeb é utilizado pelo 

governo federal para medir a aprendizagem dos alunos no final de cada etapa de ensino: 5º ano 

do ensino fundamental I, 9º ano do ensino fundamental II e, 3º ano do ensino médio. Os 
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resultados das avaliações realizadas em 2017 apontam para a baixíssima proficiência dos alunos 

da educação básica, em língua portuguesa e matemática. Do total de 1,4 milhão de estudantes 

do último ano do ensino médio, que realizaram a prova, apenas cerca de 20 mil (1,62%) 

atingiram os níveis de aprendizagem em língua portuguesa, classificados como adequados pelo 

Ministério da Educação (MEC). Em matemática, aproximadamente 60 mil estudantes (4,52%) 

alcançaram o nível satisfatório (SAEB, 2018). Também, os últimos resultados do Pisa 

(Programme for International Student Assessment), realizado em 2015, já apontavam para a 

péssima colocação da educação brasileira no cenário internacional. O PISA avalia o nível dos 

estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental, na faixa etária dos 15 anos, 

em nível mundial. Verificou-se que, em 2015, o Brasil está abaixo da média dos países da 

OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development). O baixo desempenho dos 

estudantes ocorre nas três áreas avaliadas: ciências (401 pontos, frente aos 493 pontos da 

média), leitura (407 pontos, frente aos 493 pontos da média) e matemática (377 pontos, 

comparados aos 490 pontos da média). Esses resultados também foram inferiores aos dos países 

latino americanos como a Colômbia, o México e o Uruguai (OCDE, 2016).  

É importante destacar que, ao considerar a teoria das Inteligências Múltiplas, que será analisada 

adiante no item 1.6, esses dados numéricos perdem a sua devida importância. A extensa 

utilização dos testes é baseada em questões de múltipla escolha para facilitar o processo de 

codificação de análise das respostas. Conforme o questionamento de Gardner (1994), esses 

testes tiram o aluno do seu ambiente natural, para realizar tarefas que nunca havia feito antes e 

que, possivelmente nunca farão novamente. Porém, eles são indicados na presente pesquisa 

para destacar que as avaliações prezam pelos conhecimentos em linguística e lógico-

matemática, não sendo capaz de avaliar a capacidades dos alunos em resolver problemas da 

vida na prática. Além disso, o resultado desses testes evidencia que o que é ensinado no país 

fica aquém do cenário internacional. Infelizmente o salto qualitativo na educação brasileira 

ainda é uma utopia, que suscita uma grande mudança.  

Atualmente, com a disponibilização do aparato tecnológico na sociedade, percebe-se o grande 

descompasso entre o avanço da ciência e o espaço escolar. A interação entre professores e 

alunos pode ocorrer tanto no espaço físico quanto no espaço virtual, em atividades que não têm 

limite de tempo e de espaço. A integração das ferramentas tecnológicas no processo de 

aprendizagem implica em novas estratégias didático-metodológicas (SERRA, 2018). Além 

disso, a tecnologia possibilita que assistentes virtuais contribuam para o processo de 

aprendizagem, por meio da análise de dados realizada pela inteligência artificial. Tudo isso 

impacta no edifício escolar, que suscita urgentes transformações para uma nova realidade. Após 
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essa breve análise da história da educação, por meio das funções da escola, segue-se o estudo 

sobre a história da arquitetura escolar, primeiramente no cenário europeu e norte-americano 

(item 1.2) e, na sequência, no cenário brasileiro (item 1.3).  

 

1.2 A HISTÓRIA DA ARQUITETURA DO ESPAÇO ESCOLAR NA EUROPA E NOS 

ESTADOS UNIDOS 

A evolução da arquitetura escolar está diretamente relacionada ao desenvolvimento da 

humanidade, considerando-se que o edifício escolar é a concretização de um modelo de 

educação e a sua importância na construção de uma sociedade. Para Dudek (2012), no início da 

idade média não havia salas ou edifícios dedicados à educação e ao desenvolvimento das 

crianças, que tinham como local de obtenção do conhecimento o mundo cotidiano em que 

habitavam. Entretanto, neste período ocorreram fatores que tiveram importância para o 

desenvolvimento da organização educacional e o seu reflexo na arquitetura escolar como, por 

exemplo, as primeiras universidades de Paris e de Bolonha, no século XI, e a invenção da 

imprensa por Guttemberg, no século XV, que deu grande impulso para a disseminação do 

conhecimento (KOWALTOWSKI, 2011).  

Na Figura 2, a reprodução da pintura Henricus de Alemannia con i suoi studenti, do artista 

Laurentius de Voltolina, representa a Escola de Bologna, na segunda metade do século XIV.  

 
Figura 2 – Henricus de Alemannia con i suoi studenti, 
de Laurentius de Voltolina. 

 
Fonte: Laurentius (2008)1.  

 
1 LAURENTIUS de Voltolina. Wikimedia Commons, 23 oct. 2018. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg. Acesso em: 30 maio 2019. 
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Nesta pintura, é possível notar o sistema baseado na oralidade do professor e na passividade 

dos alunos. O professor ocupava a posição central e mais elevada para que pudesse ser visto e 

ouvido por todos. Os alunos permaneciam enfileirados. Enquanto alguns prestavam a atenção 

no professor, os demais demonstravam-se desinteressados, adormecidos ou em conversas 

paralelas. Essa figura retrata bem a situação de uma sala de aula atual, quando o conteúdo 

ministrado em massa não atende aos interesses particulares dos alunos. Sem motivação, não há 

aprendizado efetivo. 

Até o século XV, predominava a arquitetura escolar de sala única, geralmente, como extensão 

da casa do professor. O ambiente era ocupado por alunos de várias idades. Por vezes, jovens 

seminaristas auxiliavam o único professor. Na Inglaterra, esse modelo de sala única 

apresentava-se em ambientes retangulares, estreitos e longos, com bancos alinhados às paredes 

mais longas. No espaço central, existia a lareira e o pódio do professor, possibilitando a 

comunicação visual entre os alunos. Na Figura 3, observa-se a planta e a foto da instituição de 

ensino inglesa Harrow School, que representa esse modelo. O mobiliário contava com bancos 

fixos, posicionados em diferentes organizações, sendo que cada banco era reservado para uma 

atividade específica, como o ensino do novo testamento, o catecismo e o treino da escrita 

(KOWALTOWSKI, 2011).  
 

Figura 3 – Harrow School, na Inglaterra. 

  
Fonte: Kowaltowski (2011) e Harrow School (2015). 
 

No século XVI, Comeniuss defendia a divisão da escola em salas de aulas para separação de 

grupos etários. Esse modelo foi consagrado nas escolas jesuítas do século XVII, quando 

surgiram os prédios escolares com a disposição das salas de aula ao longo de um corredor lateral 

ou de um corredor central. As escolas alemãs reproduzem esse modelo, conforme esquema 

apresentado na Figura 4. Com uma configuração arquitetônica que se mantém em muitos 
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prédios escolares atuais, há divisão de alunos por série de ensino e a preocupação em discipliná-

los (KOWALTOWSKI, 2011).  

 
Figura 4 – Exemplos de escolas alemãs. 

 
Fonte: Kowaltowski (2011). 

 

O que se observa até aqui é que no modelo de sala de aula única, o aprendizado ocorria de um 

modo mais personalizado, possibilitando que o aluno percorresse as atividades conforme as 

suas necessidades, nas diferentes ambientações do espaço. Pelas dimensões do ambiente, o 

pequeno grupo de alunos continha crianças de diferentes níveis de aprendizado e faixa etária. 

Com maior dimensão, as escolas jesuítas, preocupadas essencialmente com a imposição da 

disciplina, passaram a dividir os grupos de alunos em salas distintas e por faixa etária, iniciando-

se um processo que foi amplamente difundido e que se mantém até os dias atuais.  

O edifício formal para a instituição escolar, que passou a ser definido a partir da revolução 

industrial, trouxe novas demandas de organização social. A Inglaterra foi o primeiro país a 

experimentar a industrialização e a promover a educação para as chamadas classes industriais 

no início do século XIX. Para isso, adotou instalações iniciais irregulares, como as escolas de 

igrejas ou um espaço nas fábricas para o ensino e aprendizagem. Entretanto, educadores mais 

conscientes e críticos, como Johan Pestalozzi, na Suíça, Samuel Wilderspin, na Inglaterra, e 

Friedrich Froebel, na Alemanha, preocupados com o desenvolvimento das crianças pobres, 

criaram teorias progressistas sobre a educação. Atentos não apenas com o bem-estar espiritual 

das crianças, esses educadores criticavam as condições das cidades insalubres e superlotadas, 

onde as crianças geralmente eram forçadas a trabalhar em fábricas desde tenra idade (DUDEK, 

2012). 
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Depois de muitas pressões sobre o governo e com a necessidade de formação para um grande 

número de trabalhadores, se proporcionou a organização e a proliferação de escolas públicas 

na Inglaterra e na França, que atendiam a um enorme número de crianças. Era necessário 

ensinar as crianças e as famílias a terem bons comportamentos para auxiliarem nos serviços 

urbanos e nas funções de vendas, que exigiam bom relacionamento público. Centenas de 

crianças eram educadas por um único professor, que contava com o apoio de alguns monitores 

(LIMA 1995).  

Em 1833, a implementação da Lei da Fábrica, na Inglaterra, impunha duas horas diárias de 

instrução sobre as crianças que trabalhavam nas fábricas, o que se mostrou como uma resposta 

sobre a situação das massas exploradas. Entretanto, os subsídios governamentais destinados à 

construção de edifícios escolares na Inglaterra foram muito pequenos, se comparado ao 

desenvolvimento dos outros países europeus naquele período. Apenas com a implementação da 

Lei de Educação Elementar, em 1870, que tornou a educação obrigatória para todas as crianças 

entre 6 e 11 anos, a necessidade de se construir grandes edifícios escolares nas áreas urbanas 

foi evidenciada. Nesse momento o Conselho Escolar de Londres nomeou o arquiteto Edward 

Robert Robson para direcionar a expansão maciça prevista para os edifícios escolares em todas 

as áreas da classe trabalhadora. Ele ficou famoso pelo espírito progressivo de sua arquitetura 

(DUDEK, 2012). Assim, a partir do século XIX, com o estabelecimento da obrigatoriedade da 

educação na maioria dos países europeus e norte-americanos, a arquitetura escolar teve como 

princípio espaços bem determinados para o controle e a disciplina. 

Geralmente projetando edifícios de grandes proporções, as ideias de Robson foram amplamente 

implementadas na Inglaterra. Os edifícios austeros demonstravam as aspirações educacionais 

das gerações subsequentes e o modo como as comunidades do centro da cidade evoluíam 

socialmente. Na Figura 5, verifica-se um modelo de sala de aula de uma escola inglesa. Com 

uma planta simétrica, pé-direito alto e janelas altas, não permitia a visibilidade dos alunos para 

o exterior do edifício. Sua configuração aponta para os arranjos emparelhados em sala de aula 

mais recentes, conforme o modelo proposto pelo arquiteto E. R. Robson (DUDEK, 2012; 

KOWALTOWSKI, 2011). Com uma influente publicação da sua obra School Architecture: 

Practical Remarks on the Planning, Designing, Building and Furnishing of School Houses, em 

1874, as ideias de Robson foram popularizadas e amplamente implementadas em Londres e, 

posteriormente, na Europa e nos Estados Unidos. Sua proposta para as salas de aula foi 

importante resposta prática às preocupações com a saúde das classes trabalhadoras pobres. Para 

isso, tais salas deviam ser bem ventiladas, em espaços elevados, onde a largura do ambiente 

planta estava relacionado à sua altura. A iluminação passou a ter grande importância, sendo 
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recomendada a luz solar indireta da face norte, que no hemisfério sul corresponde a face sul. 

Preocupado com o controle do processo educativo, ele propunha um ambiente escolar 

relativamente autônomo e fechado ao mundo exterior (DUDEK, 2012).  

 
Figura 5 – Exemplo de sala de aula na Inglaterra, séc. XIX. 

 
Fonte: Dudek (2009). 
 

Nos Estados Unidos, no início do século XIX, os prédios escolares ocupavam pequenos 

terrenos, onde o espaço livre para a recreação era muito reduzido. A fachada principal possuía 

linguagem arquitetônica clássica, com detalhamento simples. Já no final do século XIX, a 

escola pública se transformou e passou a ocupar lotes maiores, com uma arquitetura mais 

exuberante e com rico detalhamento da era vitoriana. Nos subúrbios, o estilo era menos formal. 

O auditório e o ginásio passam a ser incorporados nos novos projetos (KOWALTOWSKI, 

2011). No final do século XIX, as escolas foram assumindo um perfil que se manteve na 

primeira metade do século XX: salas de aula para 40 alunos, distribuídas ao longo dos 

corredores; iluminação através das janelas altas; carteiras para duas crianças, enfileiradas e 

pregadas no piso; viseiras nas salas de aula, reproduzindo a condição do “panóptico”; 

laboratórios manipulados por professores ou pelos seus assistentes, sem a interação dos alunos 

(LIMA, 1995).  

Para melhor compreensão sobre o panóptico, apoia-se na associação que o filósofo Michel 

Foucault faz ao conceito de penitenciária concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy 

Bentham, no século XVIII, em que um vigia, em posição central, tem o controle visual de todos 

os detentos em suas respectivas celas. Para Foucault (1987), as escolas, assim como as 



 39 

penitenciárias, os hospitais e as fábricas, são locais onde a permanente visibilidade dos 

ambientes assegura o funcionamento automático do poder que deve ser visível e inverificável. 

Visível, pois tem algum recurso que permite a visibilidade, e inverificável, pois nunca se sabe 

quando está sendo vigiado. No ensino elementar, a organização do espaço de maneira serial foi 

umas das grandes modificações técnicas que fez o espaço escolar funcionar como uma máquina 

de ensinar, onde também coexistem as funções de vigiar, de hierarquizar e de recompensar. 

Assim, difundida a partir do século XIX, a sala de aula tradicional pode ser comparada aos 

modelos de produção industrial taylorista, de células e sinos, e fordista. O modelo de células e 

sinos, baseado no método de racionalização do trabalho industrial, concebido pelo engenheiro 

norte-americano Frederick Winslow Taylor, define a aparência da maioria dos edifícios 

escolares atualmente. As salas de aulas, consideradas como células, são predominantes no 

edifício escolar, para a realização de atividades em tempo programado e marcado por um sinal 

sonoro, como sinos. Essas salas possuem o mesmo tamanho e são dispostas ao longo dos dois 

lados de um corredor, conforme esquema na Figura 6, para melhor eficiência organizacional. 

O modelo Ford, indicado na Figura 7, representa o sistema de produção em massa a partir da 

linha de montagem, estabelecida pelo empresário norte-americano Henry Ford. Para a 

instituição de ensino, esse sistema representa a formação do aluno em etapas, que ocorrem em 

salas seriadas. Por meio das rotas de circulação horizontal e vertical, os alunos são movidos 

para os espaços instrucionais, onde devem adquirir conhecimento de maneira passiva (NAIR; 

FIELDING; LACKNEY, 2009). Nesse tipo de ambiente, o currículo costuma ser dividido em 

hierarquias de disciplinas, que são organizados conforme a sua suposta utilidade.  

 
Figura 6 – Modelo de células e sinos.  Figura 7 – Modelo Ford.  

 
 

Fonte: Nair, Fielding, Lackney (2009).  
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No século XX, com a conscientização de como o ambiente físico afeta o ambiente social, essa 

conformação tradicional da sala de aula em edifícios construídos como o modelo de fábrica, 

numa linha de montagem para a educação, passou a ser questionada, pois se observou que os 

alunos não são simples contêineres, prontos para serem preenchidos com novas informações. 

Nesse sentido, a própria configuração da sala de aula foi reavaliada, sendo sugerida novas 

conformações, como o modelo em "L", que visa oferecer oportunidades flexíveis e variáveis 

para a aprendizagem dos alunos, conforme esquema representado na Figura 8. De acordo com 

Lippman (2004), o lado menor da sala de aula destinava-se às atividades individuais e aos 

pequenos grupos, enquanto o lado maior, às atividades individuais e aos grupos maiores.  

 
Figura 8 – Sala de aula em "L". 

 
Fonte: Lippman (2004). 
 

Apesar de não seguir exatamente essa configuração, no início do século XX foram formuladas 

diversas pedagogias que se opunham ao método pedagógico tradicional. Com espaços 

diferenciados para as atividades individuais e grupais, as pedagogias Waldorf e Montessori são 

exemplos destas novas propostas (KOWALTOWSKI, 2011). Tais pedagogias, baseadas em 

princípios de liberdade e de individualidade, passaram a ter maior consideração pelo ambiente 

escolar como um elemento que pode contribuir para a aprendizagem (ALVARES; 

KOWALTOWSKI, 2013). Essas duas pedagogias são praticamente marginais no cenário da 

educação, apesar de sua originalidade e importância.  

A experiência educativa da médica italiana Maria Montessori teve grande impacto na renovação 

dos aspectos físicos da sala de aula para educação infantil, no início do século XX, pois o 

ambiente escolar, pela primeira vez, passou a ser considerado na escala da criança. Na intenção 

de que ela pudesse ter o domínio do espaço, foi introduzido mobiliário adaptado às suas 

características antropométricas, possibilitando a livre locomoção nos ambientes pedagógicos. 

Na concepção de educação montessoriana visa-se a autoeducação, por meio da atividade livre 

que possibilita o desenvolvimento sensorial, a consciência e a reflexão. Ao invés de livros ou 
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cartilhas, utilizam-se objetos como blocos de madeira, cubos, fitas e todo o tipo de instrumento 

que contribua para o desenvolvimento da inteligência por meio dos sentidos, considerado como 

elemento essencial (AZEVEDO, 2002). 

A Casa dei bambini foi a primeira instituição de ensino montessoriana, fundada em Roma, em 

1907. Nela foram utilizados materiais ricos e variados que exploravam diferentes cores, formas, 

texturas, etc. (AZEVEDO, 2002). Na Figura 9 mostra-se os registros da fachada desta 

edificação, na década de 2010, e de um ambiente interno, sem definição de data. No ambiente 

interno é possível observar a proporção do mobiliário, adaptado para as crianças, bem como a 

liberdade de utilização do espaço.  

 
Figura 9 – Casa dei Bambini, na Itália. 

     
Fonte: Winter Haven Montessori (2019)2.  

 

Em 1919, Rudolf Steiner criou o sistema de ensino Waldorf, na Alemanha, para os filhos dos 

operários da fábrica Waldorf-Astoria. Esse sistema foi fundamentado no respeito pela 

individualidade da criança, considerando-se as necessidades de cada faixa etária. Sem um 

ensino formal, com as disciplinas acadêmicas tradicionais, prove-se uma filosofia pedagógica 

com rica orientação para a linguagem e a cultura, a partir de atividades recreativas mais práticas 

e criativas. Tendo a criança como um ser humano integral em desenvolvimento, procura se 

estabelecer a harmonia entre o seu corpo, a sua alma e o seu caráter. O reflexo dessa proposta 

para o espaço de aprendizagem se dá na conformação pentagonal dos ambientes, de maneira 

holística, na valorização do uso de materiais naturais e na vivência com os elementos da 

natureza (AZEVEDO, 2002). Na Figura 10 há duas imagens da escola Freie Waldorfschule, na 

Alemanha, com uma planta e uma foto da sala de aula. Observa-se a forma mais orgânica na 

 
2 WINTER HAVEN MONTESSORI. What Is Montessori?, 2019 [on-line]. Disponível em: 
www.winterhavenmontessori.com. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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conformação dos ambientes, a grande integração visual com a natureza externa e o uso 

abundante da madeira na edificação. 

 
Figura 10 – Escola Freie Waldorfschule, na Alemanha. 

                  
Fonte: Kowaltowski (2011). 

 

Além destas propostas inovadoras, de Montessori e Waldorf, a arquitetura escolar norte-

americana também começou a passar por algumas transformações. No começo do século XX, 

o arquiteto Frank Lloyd Wright projetou alguns edifícios escolares para a região de Chicago, 

sob influência dos conceitos pedagógicos de John Dewey, que defendia a educação democrática 

e explorava novas formas de ensino, conforme estudo mais aprofundado que é apresentado 

adiante, no item 1.3.1. Com novas formas arquitetônicas, Wright representava um avanço ao 

modelo austero e autocrático de E. R. Robinson. Para melhor compreensão da influência desse 

educador na arquitetura de Wright, identifica-se que Dewey foi diretor da Universidade de 

Chicago, entre 1894 a 1904. Ele estabeleceu uma escola experimental onde explorava novas 

formas de ensino, que revolucionaram a prática educacional nos Estados Unidos, na Europa e 

na Ásia. Seu desejo principal foi criar escolas que fossem comunidades cooperativas, onde os 

alunos teriam ajuda para atingir seu verdadeiro potencial (DUDEK, 2012).  

Aqui fica evidente o desejo de mudança de um aprendizado uniforme voltado às massas, para 

um aprendizado centrado no aluno. Dewey promoveu uma abordagem de aprendizado mais 

aberta, na tentativa de replicar a diversidade do mundo real. Defensor da relação entre a 

arquitetura e a educação, Dewey propôs que as escolas experimentais incluíssem laboratórios, 

oficinas, um ginásio e estúdios de desenho, além das salas de aula. Ele equiparava os métodos 

educacionais do século XIX com um espírito semelhante ao da arquitetura daquele período, em 

que a preocupação estilística se opunha às preocupações sociais. Em contraposição a esse 

cenário, Dewey esperava provocar uma transformação na educação, semelhante ao que estava 

ocorrendo na arquitetura moderna da época, que passou a valorizar as questões sociais. Assim, 

o modo como como as crianças eram educadas, devia se tornar mais variado e natural. Os 
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salas de aula que possuíam terraços ou varandas como sua extensão (KOWALTOWSKI, 2011). 

Na Figura 12 mostra-se a solução experimental de Neutra na Corona School. Construída em 

1935, ela possui grande liberdade na utilização dos espaços, ampla conexão com a natureza e 

flexibilidade na utilização do mobiliário. Conforme apontado por Dudek (2012), essa forma 

radical, de plano aberto, tinha por objetivo propiciar a utilização do espaço de maneira mais 

livre, com a mudança no papel do professor que deixa de assumir a posição central de passar 

as instruções para os alunos, para se tornar um membro que trabalha livremente com as crianças, 

em torno da sala de aula, onde tem maior liberdade para a utilização de diferentes materiais e 

ferramentas pedagógicas.  

 
Figura 12 – Corona School, na Califórnia/Estados Unidos. 

 
Fonte: Dudek (2012). 
 

O modelo de escolas em sala de aula aberta, também conhecida como escolas sem paredes, 

originado por volta dos anos de 1960, ficou muito popular por um curto período, até o final da 

década de 1970. Nair (2017) aponta que as possíveis causas para o insucesso foram: 1. 

Professores que não incorporavam a filosofia da escola em suas práticas pedagógicas e 

procuravam usar divisórias e móveis para recriar ambientes equivalente às salas de aula 

tradicionais; 2. A reação geral contra a cultura experimental dos anos 60; e, 3. Falta de projeto 

arquitetônico para adequar ao modelo sem paredes, onde grandes turmas – de cem a duzentos 

alunos – ficavam no mesmo ambiente, sem zonas tranquilas, áreas restaurativas, espaços 

reservados para pequenos grupos e trabalho focado, falta de tratamento acústico nos 

revestimentos do ambiente e na escolha dos mobiliários. Todos esses fatores contribuíram para 
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que esse modelo de escola fosse considerado como uma moda passageira, que logo deveria ser 

descartado. Nesse sentido, predomina o mito de que qualquer mudança no modelo tradicional 

de sala de aula representa um retorno ao fracassado movimento de sala de aula aberta (NAIR, 

2017). B. Perkins (2001) corrobora com estas afirmações e aponta que estas escolas de plano 

aberto tiveram, como resultado, a sua reconfiguração com paredes rígidas dividindo áreas de 

sala de aula, até então abertas. Hertzberger (2008) acrescenta, ainda, que a falta de uma proposta 

pedagógica mais direcionada gerava muitas distrações, o que tornava as salas de aula aberta 

uma bagunça. Nesse sentido, o autor destaca a importância de um espaço articulado, onde os 

alunos possam se concentrar, ao mesmo tempo em que fazem parte do todo. 

De acordo com Jonassen (2000), as concepções de ambientes de aprendizagem centrados no 

aluno amadureceram na década de 1980, quando as perspectivas teóricas mais recentes 

elaboraram perspectivas construtivistas e situadas sobre a aprendizagem. Esses ambientes de 

aprendizagem forneceram uma alternativa à instrução transmissiva, centrada no professor ou 

eventualmente nos recursos tecnológicos, que ainda hoje são dominantes na prática em muitos 

ambientes educacionais. Mas foi na década de 1990 que a educação e a psicologia 

testemunharam as mudanças mais substanciais e revolucionárias. A partir desse período um 

grande número de teorias de aprendizagem passaram a compartilhar suas suposições e 

fundamentos comuns, de que o aprendizado não é um processo transmissivo, mas uma prática 

voluntária, intencional, ativa, consciente e construtiva, que inclui atividades recíprocas de 

intenção, de ação e de reflexão, conforme assunto abordado no item 1.4.3. 

No final do século XX, foram realizados vários programas para adequar os edifícios públicos 

escolares nos Estados Unidos, que envolvem as diversas preocupações com relação à qualidade 

arquitetônica, como: sustentabilidade, eficiência energética, desenho universal, acessibilidade 

plena e o conforto ambiental. Além disso, foi reforçado e aprimorado o desenho urbano do lote 

escolar e a sua inserção na comunidade como um equipamento público (KOWALTOWSKI, 

2011). 

Atualmente há um interesse renovado no aprendizado centrado no aluno, que se deve ao 

interesse na aprendizagem guiada tanto por uma perspectiva construtivista quanto pelos 

avanços nas tecnologias digitais (PEDERSEN; LIU, 2003). Para Jonassen (2000), os teóricos 

da aprendizagem contemporânea se concentram cada vez mais na natureza social do processo 

de criação de significado, que focam no indivíduo como meio de aprendizado. Além disso, se 

reconhece a influência das crenças e valores ao se envolver em comunidades de prática.  

Para Land, Hannafin e Oliver (2000) há muitas redundâncias de ideias, perspectivas e crenças 

sobre os ambientes de aprendizagem centrados no aluno. Apesar da congruência e convergência 
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das diversas teorias de aprendizagem, esses ambientes devem fornecer atividades interativas e 

complementares que permitem aos alunos abordarem seus interesses e necessidades únicas de 

aprendizado, estudar vários níveis de complexidade e aprofundar a compreensão sobre os 

assuntos estudados. Para isso, ferramentas tecnológicas e diferentes recursos pedagógicos 

permitem que os alunos se envolvam produtivamente em problemas complexos e abertos, 

alinhados às práticas, à cultura ou aos processos de um domínio, de maneira autêntica. 

No século XXI, observa-se a necessidade de transformação dos espaços escolares existentes 

para a incorporação de novas metodologias de ensino e o uso das tecnologias digitais. Assim, 

as inovações tecnológicas, que estão possibilitando drásticas mudanças no local de trabalho, 

também devem proporcionar grandes mudanças na arquitetura escolar (NAIR, 2017), sendo 

necessário antecipar as profundas transformações que devem ocorrer no processo de 

aprendizagem. Além disso, a necessidade de ambientes multifuncionais torna-se essencial para 

novas práticas pedagógicas, conforme os estudos de casos que serão abordados no capítulo 2. 

Como apontado por Dudek (2012), os novos ambientes de aprendizagem devem refletir as 

aspirações de aprendizagem de alunos e de professores, onde se reconhece a relação de uma 

série complexa de interações sociais autoconscientes. Espera-se, que num futuro próximo, a 

relação entre a experiência educacional e o contexto arquitetônico, geralmente subestimada, 

possa ser evidenciada.  

Essa relação é um desafio ainda maior no cenário brasileiro, onde as transformações na área da 

educação e, principalmente, na arquitetura do edifício escolar são ainda mais difíceis e morosas. 

No próximo item, analisa-se brevemente a história da arquitetura escolar no Brasil, desde o 

período imperial, até os dias atuais, destacando-se os modelos de maior destaque e relevância, 

que visam o progresso da educação.  

 

1.3 A HISTÓRIA DA ARQUITETURA DO ESPAÇO ESCOLAR NO BRASIL 

Numa breve análise histórica, compreende-se que as escolas públicas brasileiras, durante o 

período Imperial, geralmente eram a extensão da casa do professor. Elas podiam funcionar em 

paróquias, em cômodos de comércio, ou outros locais de uso público, que muitas vezes não 

possuíam recursos que garantissem a ventilação e a iluminação adequadas. As escolas passaram 

a ter um local específico, com projeto arquitetônico ajustado à sua função, apenas no período 

da República, quando passou a se associar o espaço de aprendizagem com as concepções 

pedagógicas e o projeto político atribuído à educação popular (CARVALHO NETO, 2006). 
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Assim, a partir do período republicano, pensadores e intelectuais brasileiros passaram a 

demonstrar a preocupação com o futuro da nação, considerando a educação como grande 

caminho para a verdadeira democracia e como ferramenta para elevar o grau de 

desenvolvimento humano, político e econômico. Dentre esses intelectuais, destaca-se Anísio 

Teixeira (LEME, 2013), conforme análise adiante, no item 1.3.1. 

Com o processo de industrialização e de urbanização houve uma exigência para a formação de 

uma escola mais racionalizada e padronizada. Isto levou a um modelo de construção de escolas 

públicas que foi adotado em todos os estados brasileiros, ao longo de algumas décadas 

(CORREIA, 2004). De acordo com Caldeira (2005), difundiu-se neste período o modelo de 

grupos escolares, que distribuíam os alunos homogeneamente, sob a orientação de um 

professor. Essa escola era composta por várias salas, nas quais os alunos eram divididos por 

faixa etária, além das salas específicas para demais atividades, como os laboratórios e as 

bibliotecas.  

Na década de 1890, Ramos de Azevedo foi o autor do primeiro edifício projetado para ser uma 

instituição de ensino primária na cidade de São Paulo, a Escola Modelo da Luz. Situada na 

Avenida Tiradentes, essa instituição recebeu posteriormente a denominação de Grupo Escolar 

Prudente de Moraes (BUFFA; PINTO, 2002). A Figura 13 mostra essa escola, em foto de 1905 

e a planta dos três pavimentos.  

 
Figura 13 – Escola Modelo da Luz, em São Paulo. 

         
Fonte: Escola Modelo (2019) e Kowaltowski (2011). 
 

Em dois pavimentos, eram distribuídas as 12 salas de aula em formato retangular, com janelas 

grandes e altas. No porão havia oficinas de marcenaria e de modelagem em gesso, que davam 
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o apoio para a manutenção do próprio edifício, além de servirem para o ensino prático e 

profissionalizante. O detalhamento da fachada e os ornamentos mantinham a imponência dos 

edifícios públicos do município, que marcavam a época da primeira república 

(KOWALTOWSKI, 2011).  

O Estado era o responsável pela construção dos Grupos Escolares e das Escolas Normais, 

através do Departamento de Obras Públicas (DOP). Devido ao vigor econômico naquele 

período, foi possível a construção de escolas com requinte e, em algumas delas, a utilização de 

material importado. Nos diversos bairros da capital paulistana e em muitas cidades no interior 

do Estado, foi adotado um projeto padrão para atender a necessidade de baixo custo e de 

agilidade na construção. O que se diferenciava neste padrão era: o número e arranjo das salas 

de aula, a circulação entre elas e a composição da fachada. A presença dos porões facilitava a 

acomodação do projeto nas mais diversas situações topográficas (BUFFA; PINTO, 2002).  

Correia (2004) afirma que a análise desses edifícios revela a política dos governos que se 

encarregaram da sua construção. Os prédios escolares do período da República Velha adotaram 

uma arquitetura imponente, com vários andares e salas de aula para um grande número de 

alunos. No período moderno as escolas foram projetadas de modo a separar as funções, com 

blocos distintos para as atividades de administração, de refeição e as salas de aula (CALDEIRA, 

2005).  

Bencostta (2005) e Carvalho Neto (2006) concordam que é possível ler e interpretar a história 

da educação brasileira por meio da análise da arquitetura dos edifícios escolares, considerando-

se a relação entre as concepções pedagógicas e educacionais com a concepção arquitetônica 

das escolas. Entretanto, avalia-se que esse é um assunto pouco estudado. Para Frago e Escolano 

(2001), por exemplo, os registros sobre a distribuição e o uso dos espaços escolares não iam 

além da informação sobre os edifícios em que se localizou a instituição e, certas vezes, tal 

informação era acompanhada de fotografias e plantas, não sendo possível se ter uma análise 

mais aprofundada destes edifícios. 

Para Mayumi Watanabe Lima (1995), enquanto a instituição de ensino pública no período 

republicano servia às camadas dominantes, considerava-se que o conjunto das experiências 

vivenciadas pela criança tinha um peso importante para a sua formação, além da aula expositiva 

de um professor. Para isso, o edifício escolar oferecia biblioteca, auditório ou laboratório, numa 

arquitetura que se destacava dos demais edifícios. A expressão da “superioridade” do segmento 

social ao qual a criança pertencia, era valorizado por meio da escala, dos volumes e dos 

materiais que pudessem identificar a instituição de ensino com a cultura das elites. Buffa e Pinto 

(2002) também afirmam que os edifícios escolares deste período possuíam uma funcionalidade 
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marcante, com as qualidades próprias dos edifícios públicos. Localizados em regiões nobres da 

cidade, eles eram imponentes e visavam garantir ao aluno o reconhecimento da instituição, 

antes mesmo de chegar à escola, pois sua conformação se distinguia das residências, dos 

comércios e dos demais edifícios ao redor.  

Para Buffa e Pinto (2002), a principal diferença dos edifícios escolares que foram construídos 

durante na década de 1930, quando comparados aos edifícios construídos durante a República 

Velha, está na liberdade de implantação no lote, de modo a privilegiar o controle da insolação 

e da ventilação nos ambientes da sala de aula. Além disso, os edifícios se libertaram dos estilos 

históricos e passaram a adotar os sistemas construtivos mais modernos, como o concreto 

armado.  

Quando os setores dirigentes do Estado cederam às pressões das reivindicações populares e das 

necessidades do crescimento econômico, as escolas passaram por uma mudança qualitativa, 

com a justificativa de redução de custos. As escolas sofreram cortes na quantidade de 

ambientes, nas instalações e nos materiais. A simplicidade tornou-se o padrão das escolas 

públicas, porém não foram alterados os conceitos de espaços educativos (LIMA, 1995). Assim, 

na década de 1970, um dos maiores problemas da educação eram a falta de escolas e de vagas 

para as crianças em idade escolar e, as condições precárias de muitos edifícios escolares. Muitas 

vezes não havia sanitários suficientes para a demanda de alunos e, as instalações elétrica e 

hidráulica exigiam grandes reparos (BUFFA; PINTO, 2002). O modelo pedagógico seguia com 

salas de aula para um grupo de até 35 alunos e a educação passou a ser considerada como uma 

equação aritmética de volume de crianças, que eram distribuídas numa área mínima por um 

certo período de tempo. A expressão simbólica e material do edifício escolar passou a ser 

organizado internamente de acordo com as necessidades dos diferentes grupos que nele 

convivem, buscando assegurar as condições para a disciplina dos alunos (LIMA, 1995).  

Quase na segunda metade do século XX a escola passou por algumas transformações. Ela não 

deixou de ser, no geral, uma instituição disciplinadora, mas passou a realizar um conjunto de 

atividades que permitia a participação da criança de maneira ativa, com o maior envolvimento 

físico, emocional e cognitivo. As carteiras foram soltas do chão e passaram a ser compostas por 

mesas individuais ou coletivas. As escolas deixavam de ser o lugar da prisão para serem um 

lugar de socialização. De uma maneira ideal, desejava-se que a escola fosse transformada no 

local de encontro da comunidade (LIMA, 1995). Entretanto, apesar dessa descrição de Lima 

(1995), observa-se que o salto para a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem 

foi muito pequeno, com a predominância de atividades linguística e lógico-matemática, baseada 

na oralidade do professor e na passividade do aluno, até o início do século XXI. O que pode ser 
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considerado como um fator positivo quanto ao edifício escolar foi a mudança do mobiliário, 

que passou a dar uma certa liberdade para a organização dos alunos para atividades individuais 

ou em grupos, mas que geralmente se mantém na configuração tradicional de carteiras 

enfileiradas, diante do professor, num estudo individual. De modo geral, as propostas para a 

democratização do ensino resultaram em importantes mudanças para a educação, porém ainda 

não alcançaram a sua totalidade de sua implementação até os dias atuais, conforme análise a 

seguir.  

 

1.3.1 Democracia na educação tradicional  

A democracia, definida pela relação igualitária entre todos os indivíduos, quaisquer que eles 

sejam e onde quer que eles estejam, é uma das grandes questões da educação. O tema da 

educação democrática já foi amplamente discutido por vários especialistas, dos quais é possível 

destacar o filósofo e psicólogo norte-americano, John Dewey, que no início do século XX já 

ressaltava o papel da instituição escolar na educação formal. Para ele, a educação se tornava 

cada vez mais necessária a medida em que a sociedade ficava mais complexa em estrutura e em 

recursos. No seu livro Democracia e Educação, Dewey (1936) destaca que, inicialmente, a 

tendência da educação era tratar as ciências como um estudo consciente das informações 

técnicas sobre o mundo físico e, considerar os estudos literários mais antigos como humanistas. 

No início do século XX surgiu um movimento a favor de uma preparação profissional, que se 

adaptasse ao regime industrial. Este movimento pretendia continuar a tradicional educação 

liberal ou cultural, para uma elite econômica, e dar às massas uma limitada e prática educação 

técnica para as profissões especializadas. Porém, esse movimento significava apenas a 

perpetuação da antiga divisão social, perante ao conhecimento científico, com o seu respectivo 

dualismo intelectual e moral (DEWEY, 1936). 

Numa visão pragmática, Dewey defendeu a necessidade de se acabar com a dualidade entre a 

cultura e a utilidade na educação para uma sociedade democrática, com a organização de um 

curso que tornasse a reflexão como orientação primordial no livre exercício da atividade prática 

para todos. Do ponto de vista filosófico, a ciência é o órgão do progresso social geral e aqueles 

que ignoram este fato tratam a ciência como simples acervo de conhecimentos informativos. A 

educação em uma sociedade democrática deve ser coerente com o seu ideal, para permitir a 

liberdade intelectual e a manifestação das várias aptidões e interesses dos seus cidadãos 

(DEWEY, 1936). 
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Após realizar o curso de pós-graduação na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o 

educador, escritor e político brasileiro, Anísio Teixeira, entrou em contato com as ideias de 

John Dewey, que foi seu professor entre os anos de 1927 e 1929. Anísio trouxe importantes 

contribuições para o início do processo de democratização da educação no país. Ele definiu a 

educação como a função normal da vida social, em decorrência da vida em comunidade, que 

participa do nível e da qualidade da própria vida em comum. Na sua obra, A educação e a crise 

brasileira, Anísio apontou o surgimento da escola como uma instituição que, desde o seu início, 

propunha a formação de intelectuais, de letrados, de eruditos, de homens, de saber ou de arte, 

pois a escola surgiu num estágio avançado e complexo da cultura, quando esta adquiriu as 

técnicas intelectuais da leitura e da escrita e o saber pelo livro (TEIXEIRA, 1956). 

Numa visão simplificada, Anísio deduz que até o século XVIII a escola estava destinada a 

manter e a desenvolver a cultura intelectual e artística da humanidade, preparando um pequeno 

grupo de especialistas do saber e das profissões de base científica e técnica. Esta escola não 

visava formar o cidadão e o trabalhador, mas a cultura intelectual, especializada e, de certo 

modo, distinta da cultura geral do povo. Um dos resultados dessa cultura intelectual foi a 

ciência, que veio revolucionar os métodos de trabalho e de vida do homem. Como 

consequência, surgiu a necessidade de uma educação escolar mais generalizada, destinada a dar 

à todos o treino para viver ou trabalhar de maneira adequada com as novas condições da 

sociedade. A escola difundida para todos, ou melhor, para muitos, não tinha por objetivo 

preparar os especialistas das letras, das ciências e das artes, mas o homem comum, para o 

trabalho ou o ofício. Porém, por não possuir tradição neste tipo de ensinamento essa escola 

utilizou a tradição e os métodos das antigas escolas, o que resultou no seu caráter intelectual e 

livresco, como uma expansão da escola tradicional (TEIXEIRA, 1956). 

Apenas no final do século XIX é que buscaram rever e transformar esta escola, pois percebeu-

se que não era adequada a formação do homem comum com os mesmos métodos de formação 

dos estudiosos, dos eruditos, dos intelectuais ou dos cientistas. Desta forma, as escolas 

primárias e secundárias tornaram-se mais ativas e práticas e, as escolas superiores mais técnicas 

e especializadas. Anísio destaca que esta evolução escolar, que se iniciou nos países europeus, 

foi transplantada no Brasil, porém com graves deformações, pois buscou-se suprir as 

deficiências da realidade considerando-se a equivalência dos seus resultados e não os seus 

resultados reais. Com o desenvolvimento das camadas sociais na segunda metade do século 

XX, foi evidenciada a necessidade das instituições se tornarem efetivas, extensas e eficazes na 

solução dos reais problemas da sociedade brasileira, que visam o seu desenvolvimento 

(TEIXEIRA, 1956).  
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Resumindo-se, desde o período das colonizações, até parte do período imperial, não haviam 

escolas de nível superior no Brasil, o que levava a elite a se formar na Europa. Com a abolição 

da escravidão e a instauração do período republicano ocorreram mudanças sociais que 

impulsionaram a mudança na realidade escolar. As escolas foram criadas ao modelo das 

instituições europeias, porém sofreram deformações que a desfiguraram e tiveram que assumir 

funções não previstas anteriormente. Isso gerou uma crise na educação brasileira, pois o 

desenvolvimento do país impôs um sistema de escolas anacrônico com as necessidades da 

sociedade (TEIXEIRA, 1956). Essa crise na educação brasileira, debatida por Anísio, se 

estende aos dias atuais, onde nota-se a pequena parcela de sua população que possui a formação 

de nível superior.  

De acordo com Bastos (2009), o pensamento liberal, de igualdade e direito de todos à educação, 

está nas origens da educação pública brasileira, entendida como um importante instrumento 

para a construção de uma sociedade mais igualitária. Durante o período da Primeira República, 

a educação pública era oferecida no ensino elementar, enquanto o ensino secundário, não 

obrigatório, era oferecido pelas instituições privadas, por ser considerado um privilégio das 

elites. Com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, em 1930, iniciou-se a 

ideia de uma educação pública como elemento remodelador do Brasil, na construção de uma 

sociedade moderna e democrática. Em 1932, um grupo de intelectuais lançou o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. Dentre esses intelectuais, destaca-se Anísio Teixeira, que 

implementou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), grande modelo de educação no 

país. Nesse contexto, o CECR fazia parte de um projeto de reformulação do ensino, que previa 

a construção de centros populares de educação, com o objetivo de fornecer uma educação 

integral para as crianças até os dezoito anos de idade (MENEZES; SANTOS, 2001).  

Além das importantes experiências na educação básica, Anísio seguiu como defensor da 

educação pública brasileira, assumindo a função de secretário geral da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1951. No ano seguinte foi o 

diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e, no final da década de 1950 ele 

participou dos debates para a implantação da Lei Nacional de Diretrizes e Bases. Em 1963, 

fundou a Universidade de Brasília (UNB), ao lado de Darcy Ribeiro, e tornou-se reitor nesta 

instituição até 1964, quando se afastou do cargo devido ao golpe do regime militar (CARA, 

2016). Relacionado à UNB, Anísio criou o Centro Integrado de Ensino Médio (CIEM), em 

1964, cujo projeto arquitetônico foi realizado por Glauco Campello. Idealizado para ser um 

centro de experimentação de educação, com novas aberturas pedagógicas, o conceito de inter e 

transdisciplinaridade eram centrais nas propostas do CIEM, e foi adotado por professores, 
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alunos e comunidade escolar. Dava-se aos alunos a oportunidade de participação ativa na vida 

escolar, por meio de atividades artísticas e culturais, debates sobre questões políticas, 

discussões sobre emprego e educação sexual, entre outros temas, que geralmente não eram 

debatidos nos currículos escolares. Entretanto, por ser considerada uma ameaça aos dogmas da 

ordem dominante, essa experiência foi encerrada em 1971 (GARCIA, 2002).  

Para melhor compreensão do modelo dos centros populares de educação, analisa-se a seguir a 

experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) e relaciona-se o seu impacto para 

demais conjuntos educacionais construídos no Brasil, na segunda metade do século XX. Por 

fim, como última representação de experiência educacional que ainda se apoia neste modelo de 

Anísio, avalia-se o Centro Educacional Unificado (CEU). Esses dois exemplos relevantes para 

a história da educação brasileira, o CECR e o CEU, são destacados como propostas de uma 

educação que visava a formação do aluno em período integral, com programas complementares 

de atividades. Ambos foram visitados com o intuito de se compreender o programa 

arquitetônico e a sua relação com a proposta pedagógica dessas instituições de ensino.  

 

1.3.2 Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) 

Seguindo os ideais de John Dewey, que desenvolveu uma concepção de educação pragmática, 

baseada na constante reconstrução da experiência diante de um mundo em transformação, 

Anísio Teixeira propôs que “a escola precisava educar em vez de instruir, formar homens livres 

em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir um passado 

claro, ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade” (BASTOS, 

2009, p.2). O aprendizado do aluno, que deveria pensar e julgar por si mesmo, seria orientado 

pelos seus interesses, num ambiente de liberdade e de confiança entre professores e alunos.  

O programa do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido também como Conjunto 

Escola Parque, foi concebido por Anísio Teixeira, que se inspirou nas escolas comunitárias 

norte-americanas, onde a educação da sala de aula era completada por uma educação dirigida. 

Com a intenção de que a qualidade da educação superasse a quantidade de matrículas, Anísio 

propôs um sistema composto por "escolas-classes" e "escola-parque", sendo uma Escola 

Parque, que atendesse quatro mil alunos – dois mil em cada turno –, para quatro Escolas 

Classes, de mil alunos cada – quinhentos em cada turno (BASTOS, 2009). Esse sistema 

inovador considerava as instalações em terrenos distintos, onde a Escola Parque ocuparia a 
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posição central e as Escolas Classes seriam nucleares, conforme esquema representado na 

Figura 14. 

 
Figura 14 – Esquema da implantação do conjunto de escola-parque e 
escolas-classe na configuração topográfica local. 

 

 
Fonte: Duarte (1973), adaptado pela autora. 

 

Infelizmente, devido à escassez de recursos, as escolas do CECR, localizadas nos bairros da 

Liberdade, da Caixa D'água, do Pero Vaz e do Pau Miúdo, representam o único centro escolar 

construído, dentro de uma proposta de oito centros escolares que foram idealizados para atender 

a toda a população infantil, em idade escolar, no município de Salvador (ROCHA, 2002). O 

local foi escolhido para ser a primeira experiência desse sistema, pois nessa região encontrava-

se a maior concentração de pessoas com baixo nível econômico, de menores sem escola e até 

mesmo semiabandonados (DUARTE, 1973; ROCHA, 2002).  

Com a dificuldade em se disponibilizar grandes terrenos para todo o conjunto educacional, a 

solução de uma Escola Parque para cada quatro Escolas Classes facilitava a sua implementação. 

Assim, foi admitido como um critério econômico que as Escolas Classes tivessem uma 

ocupação mínima de terreno, enquanto a Escola Parque necessitava de uma grande área para 

abrigar todo o seu programa. Para Anísio era importante não apenas suprir a deficiência em 

número de matrículas, onde a escola fosse um lugar para que a criança pudesse ter as atividades 

corriqueiras de leitura, de aritmética e de escrita, como também pudesse ser introduzida às 

ciências sociais e físicas, além de adquirir conhecimentos nas áreas de artes industriais, de 

desenho, de música, de dança e de educação física. Assim, enquanto nas Escolas Classes seriam 

ministradas as aulas do currículo tradicional, na Escola Parque funcionariam as atividades 

complementares. Todos os alunos frequentariam ambas as escolas, num sistema de turnos 

alternados (DUARTE, 1973), conforme esquema apresentado na Figura 15. 

Escolas-Classes 
Escola-Parque 





 56 

de maneira bastante rápida. Em 1948, Diógenes Rebouças junto com Hélio de Queiroz Duarte 

elaboraram os projetos das três primeiras Escolas Classes e dos primeiros pavilhões da Escola 

Parque, que foram inaugurados em 1950. O pavilhão do setor das atividades de trabalho, o 

maior e o primeiro que foi construído, corresponde a um imenso galpão (125,00 m x 31,00 m), 

com estrutura formada por catorze arcos plenos de madeira, apoiados em arranques de concreto 

armado. Nele há cinco gigantescos painéis artísticos, que constituem o mais importante 

conjunto de murais modernos do Estado da Bahia, que retratam as cenas de trabalho (Andrade 

Júnior, 2014b).  

O discurso pedagógico de Anísio Teixeira de “educação pela arte” foi concretizado pela 

primeira vez no CECR (ANDRADE JÚNIOR et al., 2016). Apesar da Semana de Arte Moderna 

ter acontecido em São Paulo na década de 1920, a Bahia resistiu ao modernismo cultural até 

quase o final da década de 1940. Com o apoio político, financeiro e incentivo ao 

desenvolvimento do Modernismo, Anísio deu oportunidade para artistas pioneiros contribuírem 

de modo especial para a pintura moderna de grandes murais (ROCHA, 2002). Essas pinturas 

representam a integração entre a arquitetura e a arte, característica da arquitetura moderna da 

época (MENEZES; SANTOS, 2001).  

Ao término do governo de Mangabeira, em 1951, a construção do restante do complexo se 

tornou muito lenta. Foram dezesseis anos para a finalização da construção de todo o projeto, 

sendo as últimas edificações, o pavilhão do setor artístico da Escola Parque, em 1963, e a Escola 

Classe IV, em 1964. Destaca-se que os projetos desses últimos e de outros pavilhões 

construídos no final dos anos de 1950 foram elaborados por Diógenes Rebouças junto com 

Assis Reis, e que Anísio Teixeira, por meio de suas ações políticas, conseguiu garantir os 

recursos financeiros que viabilizaram a conclusão das obras (ANDRADE JÚNIOR, 2014a). 

Na Figura 16, registra-se a biblioteca, o pavilhão do setor artístico, o refeitório e o pavilhão do 

setor das atividades de trabalho, que expressam a inovação na arquitetura moderna baiana, com 

o vínculo entre a cultura e a arte moderna.  
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Administrado pela Secretaria de Educação do Estado, o CECR foi tombado em 1981 como 

patrimônio material da Bahia (CARLETTO et al., 2014). Ele representa a experiência pioneira 

e revolucionária de educação profissionalizante e integral voltada para as populações mais 

carentes do Brasil. Seu nome homenageia o educador baiano Ernesto Carneiro Ribeiro 

(BASTOS, 2009). Com as mudanças dos gestores políticos ao longo dos anos, a Escola Parque 

deixou de atender apenas os alunos das Escolas Classes, numa proposta de formação em tempo 

integral do aluno, e passou a oferecer as atividades complementares para toda a comunidade. O 

CECR é um equipamento educacional de grande importância e representatividade para o país e 

de fundamental relevância na arquitetura, na educação e na formação social e cultural da 

comunidade onde se insere. 

Em outubro de 2017, a autora da presente tese realizou uma visita à Escola Parque. Em tal 

ocasião, a coordenadora Ivonilde Andrade informou que o translado entre a Escola Parque e as 

Escolas Classes I, II e III era feito por transporte escolar até o ano de 2002. Com o corte de 

investimentos público para a instituição de ensino, os alunos perderam o benefício do transporte 

e as atividades complementares na Escola Parque deixaram de ser obrigatórias para os alunos 

do ensino fundamental. Dessa forma, tais atividades passaram a ser oferecidas para toda a 

comunidade local, sendo a preferência das inscrições para os alunos das Escolas Classes e 

demais escolas conveniadas. Além disso, o crescimento desordenado da região tornou mais 

longo o trajeto entre a Escola Parque e as Escolas Classes (I a III), devido a maior sinuosidade 

dos caminhos. Essa situação provocou a quebra da rede escolar planejada por Diógenes no 

Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS). O conjunto escolar deixou 

de ser um equipamento urbano central para a região e as atividades educativas regrediram para 

o sistema tradicional, com o cumprimento do currículo escolar obrigatório, em meio período, 

nas Escolas Classes.  

Atualmente o CECR atende os alunos das quatro Escolas Classes e das escolas conveniadas, 

mas também oferece atividades para toda a comunidade, incluindo a terceira idade. O aluno se 

inscreve nas atividades, sendo cada uma delas em um dia da semana, podendo escolher até 

cinco atividades por semana. Os diversos cursos são organizados nos seguintes edifícios: 

informática, teatro, ginásio de esportes, artes visuais (oficinas de trabalho), refeitório, 

jardinagem, biblioteca, administração e socialização. Na Figura 17, a implantação geral do 

CECR retrata a distribuição desses edifícios na Escola Parque.  
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implantação, como: Convênio Escolar, em São Paulo; Centro de Educação Elementar, em 

Brasília; Centro Integral de Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro; Centro Integral de 

Apoio à Criança (CIAC) e Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), em Brasília; e, Centro 

Educacional Unificado (CEU), em São Paulo (ROCHA, 2002).  

Conforme apontado por Andrade Junior et al. (2016), o primeiro programa educacional 

brasileiro que recebeu o impacto da experiência do CECR foi o Convênio Escolar, que 

possibilitou a construção de setenta escolas com funcionamento em tempo integral, entre os 

anos de 1949 e 1954. Realizado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, teve 

como presidente da subcomissão de planejamento o arquiteto Hélio Duarte. Com atividades 

pedagógicas divididas em diferentes edifícios, essas escolas tinham um amplo programa que 

incluía salas de dança e de ginástica, consultórios médico e dentário, laboratórios, hortas, 

viveiros, museu escolar e anfiteatro (BASTOS, 2009). 

Em 1957, Anísio esteve à frente de outro programa educacional, porém no Distrito Federal. Por 

meio do “Plano de Construções Escolares para Brasília” foi prevista a criação de vinte e oito 

Centros de Educação Elementar (CEE), para atender cada unidade de vizinhança prevista no 

Plano Piloto de Lucio Costa. Cada CEE deveria atender dois mil alunos e seria formado por 

quatro jardins de infância, quatro Escolas Classe e uma Escola Parque. Apenas cinco CEE 

foram construídos (LEME, 2013; ANDRADE JUNIOR et al., 2016). 

Entre 1983 e 1987, Darcy Ribeiro promoveu a construção de oitenta Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEP), no Rio de Janeiro. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por 

Oscar Niemeyer, em colaboração com Carlos Magalhães da Silveira, José Manoel Klost Lopes 

da Silva, João Cândido Niemeyer Soares e Hans Muller (BASTOS, 2009; ANDRADE JUNIOR 

et al., 2016). Também com a pretensão de propiciar uma revolução no ensino público, seria 

oferecido o atendimento ao aluno em período integral, onde haveria, além do ensino do 

currículo básico, o acompanhamento docente extra aula, três refeições diárias e, atendimento 

médico e odontológico. No projeto arquitetônico padrão foram considerados um edifício 

principal com salas de aula, refeitório, consultório, serviços auxiliares, dois anexos para a 

biblioteca e um ginásio de esportes. Numa solução mais compacta a quadra esportiva ocupa a 

cobertura do edifício escolar (BASTOS, 2009).  

Inspirado no modelo do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), o governo federal criou 

o Centro Integral de Atenção à Criança (CIAC), no início da década de 1990, com o objetivo 

de atender as crianças e os adolescentes em um programa de educação fundamental, em tempo 

integral, com a assistência à saúde, ao lazer e à iniciação ao trabalho, nos moldes da Escola 

Parque (LEME, 2013). Dessa maneira, o programa do CIAC, de abrangência nacional, tinha 
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como principal característica a construção de escolas que seriam compreendidas por: creche, 

pré-escola e ensino fundamental; saúde e cuidados básicos; convivência comunitária e 

desportiva. O atendimento à essas funções poderiam ocorrer em instalações especialmente 

construídas para tal fim, ou adaptadas, onde destacava-se a característica arquitetônica do 

centro integrado. Posteriormente, na gestão seguinte do governo federal, a denominação dessas 

escolas foi alterada para Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC), o que indicava as 

mudanças do programa, que passou a ter como foco o atendimento integral ao aluno, com a 

adoção de pedagogia própria, independente do espaço físico a ser utilizado (AMARAL 

SOBRINHO; PARENTE, 1995). Assim, esse programa visava promover a educação escolar, a 

saúde, o esporte, o lazer, a difusão cultural, a educação para o trabalho e a alimentação (LEME, 

2013).  

De acordo com Amaral Sobrinho e Parente (1995), em 1994 havia apenas quatrocentos e vinte 

e um CIAC implementados pelo Brasil, dentre as cinco mil unidades previstas pelo governo. 

Devido ao seu grande domínio no uso da argamassa armada, o arquiteto João Filgueiras Lima, 

conhecido popularmente pelo cognome de Lelé, foi convidado para realizar o projeto destes 

centros, que necessitava da adoção de um sistema construtivo rápido e industrializado, para 

atender a grande demanda (GOULART, 2014). A elaboração do projeto típico dos CIAC foi 

realizada rapidamente, em aproximadamente dois meses. Porém, por problemas de ordem 

política, a equipe de Lelé foi afastada do programa e apenas dois conjuntos foram construídos, 

conforme o projeto original (LATORRACA, 2002).  

Além de ser um exemplo nacional, o CECR foi objeto de documentário elaborado pela 

UNESCO, na década de 1960, que o apontou como exemplo de sistema educacional a ser 

adotado em países em desenvolvimento (ANDRADE JUNIOR, 2014). Entretanto, Leme (2013) 

destaca que, infelizmente as experiências de ocupação e de utilização dos espaços 

arquitetônicos, na maioria das Escolas Parques, não mantiveram a proposta original de 

formação do aluno em tempo integral, conforme preconizava Anísio Teixeira. Dentro do 

contexto brasileiro, estas experiências foram excepcionais, pois representaram a tentativa de 

mudança do cenário da educação no país. A última experiência de conjuntos escolares que 

tiveram como referência o CECR, foi o Centro Educacional Unificado (CEU), em São Paulo, 

que é analisado a seguir.  
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1.3.4 Centro Educacional Unificado (CEU)  

Os arquitetos da Divisão de Projetos do Departamento de Edificações da Prefeitura Municipal 

de São Paulo (PMSP), Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, formularam o 

projeto básico do CEU, entre os anos de 2001 e 2004. Ocupando as áreas mais carentes da 

cidade, estes centros visam oferecer um programa educacional amplo, que inclui atividades 

artísticas e esportivas. O programa arquitetônico básico consiste em um volume cilíndrico para 

a creche, um edifício retangular para o ensino infantil e fundamental, um edifício para o teatro 

e as instalações esportivas e, parque aquático com três piscinas. Tal programa recebe 

adaptações, pelos diferentes escritórios de arquitetura, a fim de se adequar aos diferentes 

terrenos (BASTOS, 2009).  

O objetivo era trazer referenciais urbanos em regiões carentes, além do atendimento ao 

programa entre diversas secretarias que evolviam: educação, esportes, cultura, lazer, saúde e 

assistência social. Ressalta-se que os arquitetos Hélio Duarte, Oswaldo Corrêa Gonçalves e 

Roberto Tibau, entre outros, estabeleceram as bases do Departamento de Edificações (EDIF), 

criado em 1976, e que os trabalhos destes arquitetos, depois de décadas, ainda influenciaram a 

concepção arquitetônica dos CEU (MELENDEZ; DELIJAICOV; ARIZA, 2003). 

Numa primeira etapa foram construídas vinte e uma unidades do CEU, entre os anos de 2001 e 

2004, entretanto o programa não teve continuidade na gestão política seguinte, entre os anos de 

2005 e 2006. Na gestão ulterior, entre os anos de 2007 e 2012, o programa foi retomado, com 

um novo projeto arquitetônico elaborado pelo escritório do arquiteto Walter Mahkrol, sendo 

entregues as vinte e quatro unidades do CEU, previstas desde a gestão política da primeira 

etapa. Posteriormente, entre os anos de 2013 a 2017, o programa foi retomado, porém apenas 

um CEU foi construído, dentro de um plano que previa a construção de vinte novos centros 

educacionais.  

Atualmente, estes centros educacionais articulam os equipamentos urbanos públicos dedicados 

à educação, aos esportes, às práticas recreativas e culturais, sob a gestão da Secretaria da 

Educação. Cada CEU possui: Centro de Educação Infantil (CEI) para crianças de zero a três 

anos; Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para crianças de quatro a seis anos; e, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), do primeiro ao nono ano da educação 

básica. Além disso, numa estratégia de otimização do espaço escolar, cada CEU oferece outros 

programas, geralmente no contraturno da educação básica, como: Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), Escola Técnica Estadual (ETEC) de nível médio e, polo de apoio presencial 

para os cursos de nível superior. Estes cursos são oferecidos na modalidade à distância ou 



 63 

semipresencial, pela UniCEU (Universidade do CEU) e outras instituições do sistema UAB 

(Universidade Aberta do Brasil).  

O CEU Professora Elizabeth Gaspar Tunala, conhecido apenas como CEU Butantã, é o maior 

CEU dentro dos vinte e um que foram construídos na primeira etapa do programa. Sua área 

construída é de aproximadamente treze mil metros quadrados. A partir de uma visita ao local, 

realizada pela autora da presente tese, em agosto de 2018, foi possível observar e compreender 

a aplicação prática deste projeto arquitetônico e educacional.  

O CEU Butantã possui uma entrada principal e outros dois acessos, que promovem um percurso 

urbano no meio da quadra. No bloco esportivo-cultural encontra-se o teatro, o ginásio de 

esportes, as salas para as aulas de dança, de música, de ginástica, de uso multifuncional, além 

dos vestiários, do setor administrativo/gestor e da sala de tutoria para os cursos a distância. As 

três piscinas – pequena, média e grande (semiolímpica) – possuem diferentes profundidades, 

que variam proporcionalmente ao tamanho de cada uma delas. Na Figura 18, o esquema da 

implantação indica a distribuição das áreas específicas no lote.  

 
Figura 18 – CEU Butantã: Implantação, sem escala. 

 
Fonte: Doria (2007), adaptado pela autora. 

 

No pavilhão educacional, o pavimento térreo é utilizado para a realização das atividades 

comuns, como o telecentro, a biblioteca, os vestiários para os usuários da piscina, o 

refeitório/padaria. Nos dois andares acima estão as salas de aula, bem como as secretarias e o 

setor administrativo de cada escola. Considerando a escada central como um divisor do edifício, 

de um lado está a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) e de outro, a EMEF (Escola 

Municipal de Ensino Fundamental).  
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A biblioteca possui o acervo para o atendimento aos alunos de todos os cursos oferecidos no 

CEU, incluindo os que são oferecidos na modalidade a distância, e algumas obras em braile. 

Nela há áreas para rodas de conversas e de leituras de histórias para as crianças. No edifício 

circular estão as atividades do Centro de Educação Infantil (CEI). O seu único pavimento, que 

é sustentado pela estrutura central, se conecta ao Pavilhão Educacional por uma passarela. 

Internamente são divididos os módulos para as atividades do berçário. No andar térreo, sob a 

projeção do primeiro pavimento, há um playground, com brinquedos adequados à primeira 

infância.  

Além das três piscinas, já citadas, os equipamentos na área externa podem ser utilizados 

livremente pela comunidade, desde que não esteja em uso para as atividades escolares. Esses 

equipamentos são: quatro quadras descobertas, uma pista de skate e um campo de areia. Na 

Figura 19, é apresentada uma visão geral dos edifícios no lote, sendo: bloco cultural e gestor 

(edifício azul, à direita), educação infantil (edifício circular, ao fundo), educação fundamental 

(bloco laminar, à esquerda) e piscinas na área central. Na área externa às piscinas, encontra-se 

a praça onde ocorrem grandes eventos como festas juninas e outras comemorações.  

 
Figura 19 – CEU Butantã: Composição entre os edifícios.   

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2018). 
 

O programa como o CEU apresenta-se como interessante proposta educacional, sendo de 

fundamental importância para a população mais carente, que vive nas áreas periféricas da 

cidade. Atualmente o CEU Butantã atende aproximadamente mil quinhentos e cinquenta 

crianças, sendo: duzentos e oitenta no CEI, trezentos e setenta na EMEI e novecentos na EMEF. 
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De acordo com relatos da equipe gestora, há grande fila de espera para as crianças que querem 

estudar lá.  

A proposta de integração entre a instituição de ensino e a comunidade, por meio do 

equipamento urbano disponibilizado no conjunto educacional, é muito interessante. Entretanto, 

a manutenção destes equipamentos é de difícil controle diante das alterações das diferentes 

gestões de governo. Além disso, a comunidade não estabelece um senso de pertencimento ao 

local e a degradação das áreas de uso comum é frequente. Uma questão observada no local, que 

corrobora com essa afirmação, é o controle de acesso ao CEU, que é alterado nas diferentes 

gestões. Já foi de uso livre, depois passou a ser controlado por meio de catracas e, atualmente, 

as mesmas estão em desuso. Não há funcionários suficientes para controlar o uso das áreas 

comuns e, infelizmente, observou-se grande degradação dos equipamentos.  

Outras questões, previstas no programa inicial, também dependem do sistema gestor, e não 

mantém a continuidade na realização das atividades. Exemplos disso são a padaria/escola, os 

cursos livres oferecidos no telecentro e o atendimento médico. Atualmente não há curso de 

panificação nem a produção de pães para o consumo na instituição de ensino. Aguarda-se o 

estabelecimento de parcerias, com outras escolas ou empresas, para a realização destas 

atividades. No telecentro eram oferecidos os cursos de informática, para toda a comunidade. 

Hoje, disponibiliza-se apenas o uso livre dos equipamentos. Ressalta-se, ainda, que há grande 

dificuldade com a manutenção dos mesmos, sendo informado, em agosto de 2018, que 

aproximadamente quinze computadores, dos cinquenta existentes, estavam em desuso por falta 

de algum tipo de reparo.  

O controle de acesso às piscinas, por meio de carteirinha, foi abandonado. Dessa maneira, o seu 

uso e dos respectivos vestiários é livre. Observou-se que há problemas com furtos de 

equipamentos hidráulicos como chuveiros, sifões e assentos sanitários. Além disso, os armários 

estão, em grande parte, arrombados ou sem portas. Esse cenário traz a reflexão sobre o papel 

da instituição de ensino na sociedade. Observa-se que a instituição escolar sozinha não é capaz 

de transformar a sua comunidade, sendo necessária a ação de mais agentes sociais para envolver 

o público e favorecer uma relação positiva entre a instituição de ensino e os seus usuários.  

No CEU as atividades didáticas da educação formal são complementadas pela educação não 

formal, que ocorre nas práticas socioculturais, esportivas e recreativas. Essa proposta educativa 

parte de alguns princípios da Escola Parque de Salvador. Entretanto, no CEU todas as atividades 

acontecem num mesmo local, o que contribuiria para a continuidade do programa, ao contrário 

do que ocorre no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, onde a separação física das unidades 
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escolares, dentre outros fatores, levou à interrupção da formação complementar para todos os 

alunos.  

Pelo exposto anteriormente, observa-se que as experiências apoiadas na proposta de Anísio 

Teixeira trouxeram grande avanço para a época, porém os programas de educação 

complementar não tiveram a devida continuidade. Na maioria dos casos, as atividades 

complementares destes centros educacionais não acompanham os progressos tecnológicos, o 

que desfavorece o desenvolvimento por meio das tecnologias digitais. Além disso, a oferta de 

atividades complementares de cada unidade, com o foco nas questões culturais e artísticas, pode 

ter uma oferta de conteúdos limitados, que não atendem aos interesses dos seus usuários. Por 

exemplo, é possível ter um centro educacional que ofereça o suporte para o desenvolvimento 

de atividades corporais, mas que não possua recursos para as atividades musicais.  

No CECR se propunha uma formação que pudesse ser voltada ao mercado de trabalho, 

entretanto, no CEU a formação complementar se dá para as atividades culturais e artísticas. 

Com relação às salas de aula no CECR e no CEU, observa-se a manutenção de um espaço 

escolar com a conformação tradicional, de divisão seriada de alunos, organizados em carteiras 

enfileiradas. Dessa maneira, tais experiências foram de extrema importância, pois trouxeram 

uma bagagem ideológica e aceleraram o progresso do serviço educacional (LEME, 2013), mas 

as diferentes gestões políticas modificaram o seu uso, o que representa um retrocesso ao 

tradicional e falido sistema educacional. 

É necessário dar continuidade aos programas educacionais de qualidade, bem como repensar a 

educação de maneira urgente, considerando-se o grande impacto das novas tecnologias para a 

sociedade e, consequentemente, para a aprendizagem, de acordo com a discussão apresentada 

a seguir.  

 

1.4 O IMPACTO DAS REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO ATUAL  

Considerando-se a aceleração das transformações na sociedade e o acesso aos meios mais 

rápidos de mobilidade de informações, observa-se uma mudança nas ferramentas de poder e de 

dominação, que podem mover-se na velocidade do sinal eletrônico, o que representa a quase 

instantaneidade (BAUMAN, 2001). Isto corresponde, na era moderna, às rápidas e constantes 

mudanças que transformam tudo em efêmero, leve e disforme como o líquido. Estas mudanças 

na sociedade vão refletir na área da educação, gerando a necessidade de constante atualização 

e renovação de valores que não se justificam mais. O professor recitando uma aula, apoiado em 
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uma lousa, para alunos que estão desconexos com aquele contexto, faz do aprendizado algo 

desinteressante e improdutivo. O aluno, com a posse de um dispositivo móvel nas mãos, pode 

estar mais atento e conectado aos seus interesses e relações pessoais, do que ao conteúdo que o 

professor tenta apresentar. É preciso pensar o ensino com bases renovadas, inseridas dentro do 

contexto atual, com conteúdo e didática que estimulem o aprendizado de maneira efetiva. Isto 

pode exigir novas configurações dos espaços para a aprendizagem, bem como uma 

infraestrutura e um suporte tecnológico adequados à nova dinâmica, necessitando de 

reformulações nos espaços do edifício escolar. Ainda, é preciso ter um ambiente educacional 

flexível, que se adeque às futuras mudanças. 

Diante das rápidas transformações culturais, sociais e econômicas que ocorreram com os 

avanços das redes de comunicações mundiais, principalmente após a década de 1980, Augé 

(2012) afirma que o passado mais recente e a história mais próxima tornam-se enigmáticos para 

a sociedade atual, pois ainda não foi possível compreender esta nova história que está sendo 

escrita em todo planeta. A velocidade muito acelerada destas transformações, em escala global, 

pode romper com as lições trazidas do passado e, ao mesmo tempo, não apontam para uma 

esperança de futuro. Diante da rápida evolução das TIC muitos educadores refletem sobre a 

função da instituição de ensino, que tem o seu papel impactado. 

Valenti (2015), por exemplo, afirma que a educação está mudando e se adaptando para a 

economia digital, assim como o local de trabalho também está mudando. No passado, era 

comum um empregador contratar um recém-formado que necessitava de algum tempo de 

treinamento e experiência para se tornar produtivo. No ambiente empresarial de hoje, o ritmo 

acelerado da produtividade necessita de produção rápida e as instituições de ensino estão sendo 

convidadas a preparar os estudantes com competências e habilidades "instantaneamente 

produtivas". Atualmente os empregadores buscam trabalhadores multidisciplinares, capazes de 

responder de forma criativa às situações inesperadas (VALENTI, 2015). 

Como exemplificação desta situação é possível apontar as experiências mais atuais de grandes 

empresas norte-americanas de tecnologia, como Apple®, Google® e IBM®. Essas empresas já 

estão contratando funcionários que não possuem a formação universitária. Apesar de se manter 

a importância da formação acadêmica, ela deixa de ser o requisito principal na escolha de um 

candidato para a vaga de emprego nessas corporações. As experiências pessoais passam a ter 

maior relevância, independente se foram obtidas em uma universidade ou em empregos 

anteriores. Prioriza-se a capacidade cognitiva geral do candidato, em detrimento do seu 

quociente de inteligência (BÔAS, 2018).  
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De acordo com Schwab (2016), num futuro próximo deverão surgir novas posições e profissões, 

devido aos avanços da quarta revolução industrial e também por fatores não tecnológicos, como 

por exemplo: pressões demográficas, mudanças geopolíticas e, novas normas sociais e 

culturais. Ainda não é possível prever exatamente o que ocorrerá no futuro, mas acredita-se que 

a escassez de uma força de trabalho, capaz de acompanhar as novas transformações, deverá ser 

o maior limite para a inovação, a competitividade e o crescimento profissional (SCHWAB, 

2016).  

De acordo com a UNESCO, as grandes transformações tecnológicas devem impulsionar a 

educação, porém é importante que os educadores entendam que a implementação de projetos 

de aprendizagem por meio dos dispositivos móveis, junto com os seus modelos pedagógicos, 

não seja orientada apenas pelas vantagens e limitações dessas tecnologias, mas também pela 

consciência de como as tecnologias se encaixam na estrutura cultural e social mais ampla das 

comunidades (SHULER et al., 2014).  

O desenvolvimento e a adoção de equipamentos mais acessíveis e conectados, além das 

ferramentas da Internet, possibilitam novas formas de uso dos ambientes educacionais, como 

nos modelos de ensino híbrido, com novos recursos adotados para um aprendizado mais ativo 

e criativo (MORAN, 2000). Muitas barreiras devem ser superadas para se alcançar o sucesso, 

com a evolução das políticas públicas e das iniciativas empresariais para a expansão do ensino 

e das tecnologias. 

O poder da computação, antes avaliado nos computadores de mesa, hoje é mensurado nos 

dispositivos móveis que, devido a sua grande popularização, está alterando a maneira como as 

pessoas interagem e se relacionam. Os equipamentos eletrônicos inteligentes, cada vez mais 

avançados tecnologicamente, são capazes de atuarem como computadores miniaturizados, nos 

quais o espaço de armazenamento e o poder de processamento dos dados aumentam 

rapidamente a cada lançamento de um novo produto (ADAMS BECKER et al., 2016).  

Para a educação, Traxler e Kukulska-Hulme (2005) apontam que a grande vantagem dos 

dispositivos móveis é possibilitar que o processo de ensino e aprendizagem se estenda para fora 

da sala de aula, podendo ocorrer em qualquer lugar, desde que o aluno tenha a motivação para 

estudar onde surgir a oportunidade. Isso se deve ao tamanho reduzido dos dispositivos, que 

cabem na palma da mão e no bolso, podendo assim ser transportados facilmente para qualquer 

lugar. Os exemplos típicos destes dispositivos são: os celulares do tipo smartphones, os tablets, 

e os aparelhos de media players. Esses dispositivos podem ser usados para a comunicação e a 

colaboração em diferentes atividades, incluindo o processo de aprendizagem diferenciado, por 

meio das diversas mídias.  
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Atualmente uma grande variedade de ferramentas se convergem nos dispositivos móveis, 

simplificando o manuseio dos equipamentos e facilitando o acesso aos diversos recursos. Além 

disso, os equipamentos mais recentes possibilitam a comunicação entre os dispositivos por meio 

de conexões como o infravermelho, o bluetooth e o wireless, o que aumenta a potencialidade 

de suas funções. Com a grande velocidade e novidades na criação de aplicativos para os 

dispositivos móveis, é possível ter acesso a uma infinidade de ferramentas virtuais a partir de 

um único aparelho. Destacando-se as principais funções básicas, é possível relacionar as 

seguintes atividades destes dispositivos: falar no telefone celular, trocar mensagens, fotografar, 

filmar, ver vídeos, ouvir músicas, jogar, editar textos e imagens, ver televisão, ouvir rádio, 

gravar e editar som, digitar textos por comandos de voz, visualizar mapas, definir rotas por 

meio do GPS (do inglês, Global Positioning System), organizar atividades (calendário, agenda), 

ler livro digital, além do acesso à Internet e à todas as possibilidades decorrentes dela, como 

pesquisar, comprar, participar de redes sociais, trocar mensagens audiovisuais, etc. 

(SQUAIELLA, RIGHI, 2017).  

Devido a todas estas possibilidades, há um movimento nas instituições de ensino, assim como 

ocorre nas corporações de trabalho, conhecida como "traga o seu próprio dispositivo" (em 

inglês, Bring Your Own Device – BYOD). Trata-se de um incentivo para que os alunos usem o 

seu próprio dispositivo eletrônico e o conecte às redes institucionais. Essa política busca reduzir 

os gastos gerais com tecnologia e estão se tornando cada vez mais atrativas por refletirem o 

estilo de vida e a forma de trabalho contemporânea (JOHNSON et al., 2015). Casabona et al. 

(2014) reforçam que atualmente os alunos têm grande expectativas para aprender em qualquer 

lugar e a qualquer momento e o mobile learning possibilita o aprendizado além do espaço e do 

tempo da sala de aula.  

Assim, as grandes transformações ocorridas no início do século XXI, devido ao impacto da 

rápida evolução tecnológica, suscita uma urgente transformação na área da educação. 

Entretanto, é importante destacar que a tecnologia só é relevante se impulsionar a fazer coisas 

novas com novos instrumentos e não fazer de outro modo as funções antigas e já existentes. 

Por meio das tecnologias digitais a produção e a socialização dos conhecimentos são superadas 

e transformadas, onde as informações são manipuladas de maneira rápida e flexível 

(DRUCKER, 1994). As novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, apontam para o 

novo foco da educação, onde o aluno deve exercer o seu protagonismo e utilizar a tecnologia 

para a produção do conhecimento e a resolução de problemas, conforme análise a seguir.  
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1.4.1 Base Nacional Comum Curricular e a relevância para as competências individuais 

Em atendimento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – (BRASIL, 1996) 

o Ministério da Educação (MEC) definiu Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um 

documento de caráter normativo que determina as aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, em conformidade 

com o Plano Nacional de Educação (PNE). Em dezembro de 2017 foi aprovada e homologada 

a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Em dezembro de 2018, a BNCC 

para o Ensino Médio. Nelas o MEC definiu uma nova proposta curricular e pedagógica para 

todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, onde se estabeleceu os conhecimentos, as 

competências e as habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam. Essa nova 

proposta busca oferecer diretrizes que transformem o sistema educacional, com a modernização 

das escolas, por meio de uma formação humana integral, que construa uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.  

Ao longo de toda a educação básica, as aprendizagens essenciais, definidas na BNCC, devem 

assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que devem mobilizar 

os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores necessários para se resolver as 

demandas complexas da vida cotidiana e, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho. De acordo com a publicação do MEC (2018, p. 9-10), as dez competências gerais da 

educação básica são:  
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como libras e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
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produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva. 
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade. 
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Ao definir essas competências, que se alinham à “Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”, da Organização das Nações Unidas (ONU), a BNCC reconhece que a educação 

deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, 

tornando-a mais humana, socialmente justa e que preserve a natureza (MEC, 2017). As dez 

competências englobam os aspectos cognitivos, sociais e pessoais que os estudantes devem 

desenvolver. Além dessas competências, a BNCC traz como principais mudanças a valorização 

da aprendizagem ativa, das experiências concretas da vida cotidiana dos alunos e a progressão 

das aprendizagens. As competências gerais orientam as aprendizagens estabelecidas para a 

educação básica e os itinerários formativos a serem ofertados para o ensino médio, pelos 

diferentes sistemas, redes e escolas (MEC, 2018). 

Para o ensino fundamental, a BNCC está organizada ano a ano, porém isso não representa que 

há uma ordem ou hierarquia esperada entre os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento 

dos estudantes. Cada área de conhecimento deve estabelecer as competências específicas que 

possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, que serão promovidas ao longo dos nove 

anos. Também haverá uma articulação vertical, que significa a progressão entre os anos iniciais 

e finais do ensino fundamental e, a continuidade das experiências dos alunos, de acordo com as 

suas especificidades (MEC, 2017). 
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Para o ensino médio, a definição das competências e habilidades se articula com as 

aprendizagens essenciais estabelecidas para o ensino fundamental. A organização por áreas de 

conhecimento deve contribuir para a integração dos conteúdos estudados nas escolas, 

possibilitando a atribuição de sentidos aos conceitos que são aprendidos. A finalidade é que, ao 

concluir a educação básica, no final do ensino médio, o aluno possa construir e realizar seus 

projetos de vida, de acordo com os princípios de justiça, de ética e de cidadania (MEC, 2018). 

De acordo com a Lei nº 13.415, de 2017 (BRASIL, 2017), o currículo do ensino médio será 

composto pela BNCC e por itinerários formativos, que deverão ser organizados de acordo com 

a oferta de diferentes arranjos curriculares, considerando-se a relevância para o contexto local 

e as possibilidades ofertadas pelos sistemas de ensino. Esses itinerários deverão percorrer as 

seguintes áreas do conhecimento: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas 

tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais 

aplicadas; V – formação técnica e profissional.  

Nesse sentido, a flexibilidade se torna um princípio obrigatório, que deve ser adotado pelos 

sistemas educativos e pelas escolas de todo o país, com a finalidade de se romper com a 

centralidade das disciplinas nos currículos. Essa nova estrutura irá valorizar o protagonismo 

juvenil ao prever uma oferta de diversos itinerários formativos que devem atender à 

multiplicidade de interesses dos estudantes. Os aspectos mais globais, que compreende a 

complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo real, devem ser 

assumidos (MEC, 2018).  

Essa nova proposta da BNCC se alinha com a educação que está ocorrendo em todo o mundo, 

que tem como foco o desenvolvimento de competências. Espera-se que essas diretrizes alterem 

o cenário atual da educação, pois conforme destacado por Almeida (2018b), nas últimas 

décadas predomina o modelo de instituição de ensino que se moldou para atender às demandas 

da indústria do vestibular, onde os alunos são vistos como candidatos, que precisam memorizar 

os conteúdos por meio de apostilas, listas de exercícios e simulados. Essa afirmação corrobora 

com o que já apontava Smole (1999), sobre o predomínio da educação classificatória na 

formação do aluno, na qual os testes de inteligência, que podem ser utilizados para ajudar os 

alunos no processo de aprendizagem ao identificar as suas dificuldades, são adotados de 

maneira negativa como um instrumento para rotular, classificar pessoas e gerar julgamentos a 

respeito das limitações dos indivíduos. 

Nesse sentido, identifica-se que a nova proposta da BNCC se apresenta como possibilidade de 

uma educação que tenha maior relevância para as competências individuais, favorecendo a 

aplicação e o desenvolvimento das inteligências múltiplas de cada um. E esse será o maior 
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desafio para as instituições de ensino, pois ensinar competências é, didaticamente, muito mais 

complexo do que a memorização de conteúdo. Adotar a BNCC implica transformações além o 

modelo pedagógico, pois demanda mudanças mais profundas, como: a formação de docentes, 

a adoção de novos recursos didáticos, o desenvolvimento de novas experiências para os 

estudantes, o maior envolvimento com as famílias e a reestruturação dos espaços físicos de 

aprendizagem (MEC, 2018).  

Assim, é possível associar a aprendizagem baseada em competências com a teoria das 

inteligências múltiplas, a qual traz importantes contribuições para o processo de aprendizagem, 

pois considera a multiplicidade de inteligências na construção do conhecimento, ao longo da 

vida de cada aluno, que se desenvolve a partir de uma combinação de fatores biológicos, 

culturais e sociais. Além dessa importante análise sobre as propostas da BNCC, que deve alterar 

o rumo da educação brasileira, destaca-se a seguir as questões relevantes no cenário atual para 

a educação, considerando-se a grande influência das tecnologias, que transformam as 

experiências de vida e de aprendizagem.  

 

1.4.2 Cenário atual para a educação 

Conforme apontado por Gardner (1999), há uma lacuna entre a avaliação das competências 

individuais que é aprendida na escola e o que a sociedade valoriza. Na sociedade pós-industrial 

é possível notar essa lacuna na utilização de instrumentos pedagógicos descontextualizados e 

científicos que não são mais úteis. A educação, decorrente destes instrumentos, não favorece a 

formação adequada para que os futuros adultos assumam papéis significativos na sociedade.  

Conforme análise sobre a BNCC, entende-se que a educação básica visa formação humana 

integral, para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Além disso, 

compreende-se que a instituição de ensino deve contribuir para a formação do aluno, que deve 

se tornar um adulto capaz de resolver as demandas da vida cotidiana e do trabalho, além de 

poder exercer a cidadania (MEC, 2018). Nesse sentido, mesmo que não seja a função principal 

da instituição de educação básica, é possível notar a influência da educação no futuro 

profissional das crianças. Isso é notado explicitamente em um dos itinerários formativos para o 

ensino médio, voltado à formação técnica e profissional, como também já pode ser percebido, 

principalmente, quando as instituições de ensino adotam a taxa de alunos ingressantes nas 

universidades como um índice de boa formação. A relevância desses índices deve ser 
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contestada, principalmente ao se considerar a teoria das IM, porém tal discussão não é analisada 

nessa pesquisa.  

Algumas questões sobre o cenário atual do mundo profissional apontam para as transformações 

necessárias na educação do século XXI. Hoje, uma das grandes reflexões sobre os impactos da 

indústria 4.0 recaem sobre os milhões de postos de trabalho que se tornarão obsoletos no mundo 

todo. Além disso, há uma grande preocupação quanto ao número de profissionais realmente 

aptos a trabalhar em empresas automatizadas, que exigem novos e aprofundados conhecimentos 

sobre temas como programação e robótica (ALMEIDA, 2018a). Isso exige um novo 

posicionamento da instituição de ensino, que deve dar a possibilidade de formação 

contextualizada com as necessidades reais da sociedade. É preciso novas competências para se 

trabalhar com as máquinas e em colaboração com estas, que estão sendo desenvolvidas para 

serem cada vez mais capazes, inteligentes e conectadas. 

Como exemplificação, a pesquisa de Schwab (2016) aponta que já estão sendo automatizadas 

muitas categorias de trabalho que envolvem o trabalho mecânico repetitivo e o trabalho manual 

de precisão. Isso significa que muitos profissionais poderão ter a sua função parcial ou 

completamente automatizada, como ocorre, por exemplo, com: advogados, analistas 

financeiros, médicos, jornalistas, contadores, entre outros. Como resultado, há tendência de 

maior polarização do mercado de trabalho, com o crescimento de empregos e ocupações de 

cargos criativos, de altos salários e, a redução de ocupações manuais, de baixos salários 

(SCHWAB, 2016).  

É necessário que as gerações futuras tenham a educação voltada para a tecnologia, para que se 

possa alcançar o sucesso desta transformação. De acordo com a professora da Escola 

Politécnica (POLI), Tereza Cristina Carvalho, que coordena o Laboratório de Sustentabilidade 

na Universidade de São Paulo (USP), se não houver uma educação adequada, a implementação 

de uma indústria automatizada terá impactos negativos, pois não é possível manter o 

aprendizado apenas nas informações básicas (PINTO, 2017).  

No mundo atual, onde a Internet se torna cada vez mais acessível e onipresente em praticamente 

todos os objetos e instâncias da vida humana, a produção e o acesso aos conteúdos em grande 

volume de informações se torna uma prática mais natural para as novas gerações. Os avanços 

das TIC possibilitam a personalização da experiência de aprendizagem, por meio de um 

monitoramento do processo, que gera dados detalhados para a avaliação e melhorias das 

experiências. Os alunos devem se guiar mais pelos interesses particulares e pelos temas que os 

motivam, do que por um currículo padrão, conforme já discutido. Infelizmente, as escolas têm 

dificuldades para acompanhar as mudanças que transformam a sociedade nas últimas décadas, 
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especialmente as instituições públicas. Elas permanecem estruturadas no modelo criado com as 

primeiras indústrias, visando replicar o conteúdo por meio da memorização e orientadas pela 

crença de que a sala de aula ainda é o lugar mais adequado para se aprender (ALMEIDA, 

2018a).  

Assim, relacionado à revolução tecnológica já surge o termo educação 4.0 para se referir aos 

novos processos de aprendizagem por meio da linguagem computacional, da inteligência 

artificial, da Internet das coisas e do conceito learning by doing, que significa aprender fazendo 

por meio da experimentação, dos projetos, das vivências e da “mão na massa”. A imersão em 

educação e tecnologia aponta para a possibilidade de se realizar uma educação com criatividade 

e inventividade, por meio de vários recursos, tendo o aluno no centro do processo de 

aprendizagem. Apesar da grande importância dos dispositivos tecnológicos, destaca-se que as 

práticas pedagógicas devem possibilitar vivências significativas. Ressalta-se que não há modelo 

a ser seguido, sendo necessário se romper com os velhos padrões que estão descontextualizados 

com a realidade atual (GAROFALO, 2018). Dessa maneira, analisa-se a seguir as implicações 

das teorias pedagógicas para as práticas educativas atuais.  

 

1.4.3 Os fundamentos das teorias de aprendizagem e do desenvolvimento para as 

práticas pedagógicas atuais 

Devido à grande discussão entre os especialistas da educação nos últimos anos, é difícil esgotar 

o assunto sobre as teorias pedagógicas, com suas inúmeras implicações e desdobramentos 

(FILATRO, 2009). Entretanto, se reconhece a importância das teorias de aprendizagem para as 

práticas pedagógicas e, consequentemente, para a configuração do edifício escolar. Para iniciar 

a análise sobre as teorias de aprendizagem e do desenvolvimento, considera-se as questões 

relevantes das teorias de Piaget, de Vigotski e de Bruner, que influenciaram a formação inicial 

de Howard Gardner, conforme análise apresentada no item 1.6.2. 

Considerado o precursor do cognitivismo, o psicólogo suíço Jean Piaget criou a teoria 

conhecida como Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética. Ela define que o 

conhecimento é resultante da interação entre o sujeito e o objeto, por meio de um processo 

contínuo de construção e reconstrução na formação dos saberes, como um desenvolvimento 

biológico. Piaget definiu o conceito que considera os processos mentais, internos da percepção, 

da representação, do armazenamento e da recuperação do conhecimento. Sua grande conquista 

foi demonstrar que as crianças têm uma maneira específica de pensar, conforme o seu 
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desenvolvimento biológico. Nessa perspectiva, o meio externo só pode produzir o 

desenvolvimento do indivíduo se ele já tiver construído as estruturas internas que permitam 

assimilar as novas situações de maneira significativa (FILATRO, 2009).  

Piaget (1999) compara o desenvolvimento mental da criança, que começa ao nascimento e 

termina na idade adulta, com o crescimento orgânico que se orienta, essencialmente, para o 

equilíbrio. Do mesmo modo que um corpo em evolução é caracterizado pela conclusão do 

crescimento e pela maturidade dos órgãos, a vida mental também pode ser concebida como uma 

passagem contínua e progressiva de um estado de menor para o de maior equilíbrio, sendo que 

o equilíbrio final atingido pelo crescimento orgânico é mais estático do que o desenvolvimento 

da mente.  

Descrevendo a evolução do desenvolvimento mental da criança e do adolescente, Piaget (1999) 

considera que, do ponto das motivações gerais da conduta e do pensamento, há funções que são 

constantes e comuns para todas as idades, as quais a inteligência procura compreender, explicar, 

etc. Entretanto, há variações de acordo com o nível mental, que assumem diferentes formas de 

acordo com o desenvolvimento intelectual.  

As formas de organização da atividade mental são estruturas variáveis sobre os aspectos motor 

ou intelectual e, afetivo, com suas dimensões individual e social. Nesse contexto, Piaget (1990, 

1999) distingue seis estágios ou períodos do desenvolvimento. Cada um dos estágios a seguir 

é caracterizado pelo aparecimento de estruturas originais, cuja construção sucessiva se 

distingue dos estágios anteriores.  

1. Estágio dos reflexos, ou dos mecanismos hereditários, também das primeiras tendências 

instintivas e das primeiras emoções. 

2. Estágio dos primeiros hábitos motores e das primeiras percepções organizadas, como 

também dos primeiros sentimentos diferenciados. 

3. Estágio da inteligência senso motora ou prática, que é anterior à linguagem, como também 

das regulações afetivas elementares e das primeiras fixações exteriores da afetividade. 

4. Estágio da inteligência intuitiva, dos sentimentos espontâneos na relação entre os indivíduos 

e das relações sociais de submissão ao adulto. 

5. Estágio das operações intelectuais concretas e dos sentimentos morais e sociais de 

cooperação. 

6. Estágio das operações intelectuais abstratas, quando as operações podem ser realizadas sobre 

hipóteses e não somente sobre objetos. Também é o estágio da formação da personalidade e 

da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos. 
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Os primeiros três estágios correspondem ao período sensório-motor, do lactente, que vai desde 

o nascimento até aproximadamente dois anos, antes do desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento. O quarto estágio, o pré-operatório, é segunda parte da primeira infância, ocorre 

entre dois e sete anos. O quinto estágio, das operações concretas, entre sete e onze anos, é o 

começo da lógica. O sexto estágio, das operações formais, corresponde à adolescência. Cada 

estágio constitui uma forma particular de equilíbrio, onde ocorre a revolução mental. De modo 

geral, considera-se que todo movimento, pensamento ou sentimento, corresponde a uma 

necessidade. Graças as estruturas ou órgãos psíquicos, cujo raio de ação se torna cada vez mais 

amplo, toda a vida mental e orgânica deve assimilar progressivamente o meio ambiente. Assim, 

o desenvolvimento mental aparece em sua organização progressiva, como uma adaptação cada 

vez mais precisa da realidade (PIAGET, 1999). Para o ensino, a sua concepção construtivista 

implica na disponibilização de ambientes mais interativos, que estimulem a experimentação e 

o desenvolvimento das habilidades existentes (FILATRO, 2009).  

Com base nos estudos desenvolvidos de Piaget, Gardner (1994) encontrou, por exemplo, 

importantes achados sobre os tipos de competências das crianças com relação às artes. Dentre 

esses achados têm-se que, ao contrário da maioria das áreas de desenvolvimento, nas quais as 

crianças geralmente melhoram o desenvolvimento conforme o seu crescimento, há um declínio 

no desenvolvimento da arte para a criança nos anos da infância média. Também, assim como 

nas demais áreas, é de grande importância as oportunidades de aprender de maneira prática para 

que se desenvolva a sua capacidade de percepção e de compreensão.  

Outro psicólogo que trouxe importantes contribuições para a educação, foi o soviético Lev 

Semionovich Vigotski3, que desenvolveu a teoria socioconstrutivista, considerando as funções 

psicológicas superiores – como a atenção voluntária, a percepção, a memória e o pensamento 

– como resultado do desenvolvimento cultural, e não do desenvolvimento biológico. Sua teoria, 

conhecida como psicologia histórico-cultural, atribui à cultura e à história um papel de destaque 

nos processos de aprendizagem (COSMO, 2018). Desta maneira, entende-se que a 

aprendizagem sustenta o desenvolvimento humano (biológico), ao contrário da teoria de Piaget 

que defende que o desenvolvimento biológico sustenta a aprendizagem (FILATRO, 2009).  

 
3 O nome do autor foi traduzido com diferentes grafias, podendo se encontrar referências como Vigotski, 
Vygotsky, ou ainda como Vigotsky. Na presente tese foi adotada a grafia Vigotski, de acordo com a tradução de 
Paulo Bezerra. 
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Uma das grandes contribuições de Vigotski (2000) foi o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal4, que considera o nível de desenvolvimento atual da criança e o que ela poderá 

desenvolver, sob a orientação e a colaboração de outras pessoas mais capazes. Nesse estágio, a 

criança revela, no seu desempenho imediato, os novos conteúdos e as novas habilidades 

adquiridas no processo de ensino-aprendizagem, que ela não conseguia fazer anteriormente. 

Assim, Vigotski (2000) busca superar o enfoque mecanicista do comportamento e a concepção 

idealista de consciência apenas como um processo biológico. O elo central do seu enfoque está 

no processo de aprendizagem, onde ocorre a formação de conceitos pela criança, que assimila 

o seu comportamento às funções psíquicas superiores. Ou seja, inclui tudo aquilo que o sujeito 

tem possibilidade e condições potenciais de fazer e de aprender. Assim, entende-se nesta teoria 

que o desenvolvimento humano é considerado como resultado de um processo de aprendizagem 

onde utiliza-se ferramentas intelectuais, por meio da interação social com outros mais 

experientes no uso destas ferramentas (FINO, 2001). Para o ensino, a teoria de Vigotski implica 

no desenvolvimento de ambientes colaborativos e de desafios apropriados para cada aluno, que 

possam encorajar a experimentação e o compartilhamento de descobertas (FILATRO, 2009). 

Outra importante influência para a educação, e também para Gardner, foi o psicólogo norte-

americano Jerome Bruner, quem apresentou a abordagem cognitiva da educação pela primeira 

vez na década de 1965. Sua teoria do ensino permaneceu como inspiração para Gardner por 

mais de duas décadas (GARDNER, 1999).  

De grande notoriedade no mundo da educação devido a sua participação no movimento de 

reforma curricular, ocorrido nos EUA, na década de 1960, Bruner (1974) apontava para o 

aprendizado como um processo ativo, no qual as novas ideias ou conceitos são construídas com 

base nos conhecimentos passados e atuais. Ele defendia a necessidade de se preparar um 

currículo com ênfase na estrutura fundamental de toda e qualquer matéria que se pretende 

ensinar, para que ele pudesse ser aplicado aos problemas reais, fora da sala de aula ou nos 

estudos posteriores. Além disso, o currículo deveria ser considerado como uma espiral em que, 

à medida que se desenvolve o conhecimento, deve se voltar repetidas vezes às ideias básicas, 

elaborando-as e reelaborando-as, até que o aluno tenha captado inteiramente a sua completa 

formulação sistemática. Também deveria ser considerado o pensamento intuitivo, tanto nas 

disciplinas acadêmicas formais quanto na vida cotidiana. Diante dos recursos tecnológicos da 

época (filme, televisão, recursos audiovisuais), deveria ser estudado qual era o melhor meio de 

 
4 Há divergências quanto aos termos traduzidos na obra de Vigotski. Para "zona de desenvolvimento proximal" é 
possível que o termo proximal seja considerado como: próximo, imediato, potencial e iminente. Para a pesquisa, 
considera-se o termo proximal, por ser o mais comum nas traduções e estudos sobre o autor. 



 79 

ajudar o professor na sua tarefa de ensinar, visto a necessidade de se despertar o interesse na 

matéria a ser aprendida, pois esse seria o melhor estímulo para a aprendizagem.  

De modo geral, é possível identificar que os avanços nas teorias de aprendizagem e do 

desenvolvimento têm implicações em como a aprendizagem ocorre, sendo que atualmente a 

ênfase é dada às teorias construtivistas, como a de Piaget e de Vigotski, como também de David 

Paul Ausubel e de Henri Wallon, nas quais o aluno tem participação ativa na construção do seu 

conhecimento.  

Henri Wallon desenvolveu a sua teoria a partir de estudos sobre a criança. Ele defendeu que o 

processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, 

atribuindo a importância da afetividade no processo de desenvolvimento (SALLA, 2011). 

Dessa maneira, ele considera que o professor desempenha o papel de líder do grupo, 

estabelecendo uma boa relação com o aluno e permitindo o desenvolvimento da sua autonomia. 

Crítico da competição e da rivalidade comum no ensino tradicional, Wallon valoriza o trabalho 

em equipe e a cooperação para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, mais justa e 

solidária. Para ele, a afetividade e a cognição são processos indissociáveis, que estão presentes 

durante todo o desenvolvimento humano, marcado sempre por avanços, recuos e contradições 

(COSMO, 2018). 

David Paul Ausubel formulou a teoria da aprendizagem significativa, na qual defendeu que 

novos conhecimentos devem se relacionar significativamente com as ideias e informações já 

existentes na estrutura cognitiva do aluno. Assim, para que a aprendizagem significativa ocorra 

numa situação social, como em uma sala de aula, os conhecimentos prévios e a sequência de 

conteúdos são essenciais para o aperfeiçoamento da aprendizagem e para a solução de 

problemas (FILATRO, 2009). Para que a aprendizagem seja considerada significativa, ela deve 

propiciar que os novos conhecimentos tenham sentido para o aprendiz, possibilitando que ele 

explique esses novos conhecimentos com suas próprias palavras e o utilize na resolução de 

novos problemas. Nesse processo, enquanto o professor passa a ser um facilitador da 

aprendizagem, o aluno decide se quer aprender significativamente ou mecanicamente 

(COSMO, 2018). 

Nessas teorias analisadas, os ambientes que apoiam a aprendizagem devem fornecer o suporte 

para a experiência, o estímulo aos sentidos, a troca de informações, a oportunidade para o 

ensaio, o feedback, a aplicação e a transferência de conhecimentos (CHISM, 2006). Na 

conformação tradicional de uma sala de aula não há estímulos para essa experiência, pois 

geralmente os arranjos entre os assentos não permitem a troca de informações entre os alunos, 
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visto que eles estão enfileirados, e não há o acesso individual à informação por meio da 

tecnologia, que é disponibilizada apenas nos laboratórios de informática.  

Assim, entende-se que as teorias de aprendizagem mudam a concepção do ensino e podem 

influenciar as configurações dos espaços educativos, de acordo com as diferentes propostas 

pedagógicas. Com as contribuições desses teóricos da aprendizagem, que apontam a 

importância do processo de interação, é possível avançar e encontrar argumentos fortes para 

superar aquela visão simplista de que aprendizagem é apenas uma mudança de comportamento, 

garantida pela motivação e a iniciativa do aluno, conforme defendia os behavoristas, como o 

Burrhus Frederic Skinner, que foi o principal representante do movimento da educação 

programada, onde considerava que o conhecimento era originado no meio externo ao sujeito, 

visto como um ser moldável (FRANCO et al., 2006). 

Isso traz grandes implicações para o aprendizado e conforme apontado por Siemens (2005), as 

teorias de aprendizagem e do conhecimento mais utilizadas na criação de ambientes 

instrucionais foram desenvolvidas em um momento em que o aprendizado não era impactado 

pela tecnologia. A partir da década de 1990, as TIC reorganizaram a maneira como as pessoas 

vivem, se comunicam e aprendem. Desta maneira, esse autor sugere que novas teorias de 

aprendizagem devem refletir os ambientes sociais subjacentes. Com as tecnologias, a 

construção do conhecimento vai além do saber fazer e como fazer, para o saber onde, o que 

significa ter a compreensão de onde encontrar o conhecimento necessário (SIEMENS, 2005).  

A disposição do sujeito e a forma como o conhecimento aparece são fatores importantes que 

devem ser considerados no processo de sua construção (FRANCO et al., 2006). Para tanto, 

considera-se a organização do espaço escolar um fator essencial para a motivação do 

aprendizado do aluno. Destaca-se que, à medida que a sociedade se depara com as tecnologias, 

a educação pode ganhar novas possibilidades, com melhorias e maior facilidade para a 

aplicação das teorias pedagógicas mais recentes e adequadas ao processo de aprendizagem. 

Além disso, conforme apontado por Lippman (2010) todas as tecnologias que foram inseridas 

no ambiente de aprendizagem, desde o início dos anos 1900, não foram totalmente integradas 

aos programas educacionais conforme o previsto. Isso ocorreu com o cinema, o rádio, a 

televisão e, mais recentemente, com o computador e os dispositivos móveis. Assim, a relevância 

do impacto das transformações tecnológicas no edifício escolar é analisada a seguir, 

considerando-se a necessidade de uma mudança na cultura da instituição de ensino, para que a 

tecnologia possa ser totalmente integrada às propostas pedagógicas e, consequentemente, aos 

ambientes de aprendizagem.  
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1.5 A TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

Na década de 1990, Seymor Papert já evidenciava a necessidade de transformação da escola, 

por meio de uma parábola na qual ele comparava a reação de um grupo de viajantes do tempo, 

oriundos do final do século XIX, que visitariam o mundo no final do século XX. Neste grupo, 

composto por médicos cirurgiões e professores do ensino básico, os primeiros ficariam 

espantados com os avanços tecnológicos na medicina e dificilmente conseguiriam exercer a sua 

profissão com os conhecimentos adquiridos anteriormente. Entretanto, os professores do ensino 

básico entrariam na sala de aula e, desconhecendo apenas alguns materiais novos, não teriam 

dificuldade em assumir uma aula. Com esta parábola, Papert (1994) aponta para a grande 

desigualdade do progresso nas diferentes áreas do conhecimento e das atividades humana, 

destacando a necessidade de uma revolução tecnológica na educação.  

O lugar para o aprendizado passa por grandes transformações, desde a instituição de ensino, 

que necessita de novas configurações nas salas de aula, até o lugar de estudo do aluno que 

realiza atividades virtuais. Este pode ser em sua residência ou qualquer outro lugar, tendo que 

as suas necessidades espaciais se resumem a uma infraestrutura mínima, com o aparato 

eletrônico (computador, laptop, tablet ou smartphone) como a peça fundamental, que 

possibilita a conexão com a Internet (SQUAIELLA, 2016). 

Apesar de todo o atraso tecnológico, avalia-se que o impacto das TIC na educação tem recebido 

crescentes discussões entre os educadores nas últimas décadas (MORAN, 2018; BACICH; 

TANZI NETO; TREVISANI, 2015; VALENTE et al., 2017), o que não ocorre na mesma 

proporção entre os arquitetos brasileiros. Ao analisar as publicações sobre o assunto, verifica-

se que, na literatura latina americana mais atual sobre arquitetura escolar (KOWALTOWSKI, 

2011; FORNEIRO, 2008; FRAGO E ESCOLANO, 2001), é dada a relevância para o espaço 

educativo que seja mais significativo ao aluno, porém sob uma abordagem mais voltada à 

história da arquitetura escolar ou às questões técnicas do conforto ambiental. Há pouca 

discussão quanto à necessidade de adequações para as práticas pedagógicas mais ativas, que 

consideram o aluno como protagonista do processo de aprendizagem e o uso das tecnologias 

digitais como importante recurso pedagógico. Na literatura norte-americana (OBLINGER, 

2006; LANGE, 2016; MANNO, 2016; KELLY, 2016; NAIR, 2017, BOSH, 2018; HUDSON, 

WHITE, 2019) a necessidade de se repensar o espaço de aprendizagem diante dos avanços 

tecnológicos, já é discutida por arquitetos e gestores educativos nas duas últimas décadas. O 

reflexo da pouca discussão sobre um redesenho do espaço escolar no Brasil pode ser 

evidenciado no predomínio de instituições que mantém as salas de aulas com carteiras 
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enfileiradas, como principal local de aprendizagem, em um sistema de aprendizado tradicional, 

com o foco no professor. Entretanto, esse cenário suscita rápidas transformações, conforme 

análise que se segue.  

 

1.5.1 Redesenhar os espaços de aprendizagem 

Como mencionado anteriormente, em pleno século XXI, observa-se que predominam as 

instituições de ensino com a configuração tradicional das salas de aula, iguais as salas do século 

XVIII, em que os alunos estão dispostos em carteiras enfileiradas, diante de um professor que 

é o protagonista no processo de ensino. Tal configuração estimula a fala do professor e 

desestimula o debate e a participação entre os alunos (MASCARENHAS, 2015). É urgente a 

necessidade de se repensar esse quadro.  

De acordo com a organização norte-americana New Media Consortium (NMC), foram 

evidenciadas as principais tendências que aceleram a adoção de tecnologia nas escolas de 

educação básica, sendo que, desde o ano de 2016, se destaca a necessidade de repensar os 

espaços de aprendizagem. Com a evolução das metodologias de ensino e a emergência das 

tecnologias digitais, as salas de aula exigem uma atualização para refletir as práticas do século 

XXI que ocorrem dentro delas (ADAMS BECKER et al., 2016; FREEMAN et al., 2017).  

Em todo o mundo há instituições de ensino que estão repensando como usar os espaços 

existentes, para a incorporação de projetos com novas formas de ensino e aprendizagem, onde 

as tecnologias são levadas em consideração. Os novos espaços de aprendizagem são modulares 

e dispostos de forma a apoiar a aprendizagem desejada, considerando-se que os gestores e 

líderes na área da educação concordam que esses espaços de aprendizagem devem passar de 

um modelo industrial para um modelo mais centrado no aluno. Para isso, a sua configuração 

espacial deve ser maximizada para apoiar a colaboração, a aprendizagem autodirigida, a 

aprendizagem ativa, a pesquisa e a criação. Assim, as propostas pedagógicas que utilizam a 

tecnologia estão impactando na configuração dos espaços de aprendizagem, que passam a ser 

mais abertos, com uma variedade de mobiliários, ambientes flexíveis e dispositivos eletrônicos 

conectados (FREEMAN et al., 2017).  

Além disso, Freeman et al. (2017) apontam que os arquitetos e os gestores que planejam os 

espaços educativos devem estar conscientes de como um ambiente de aprendizagem responde 

às necessidades dos alunos. É necessário desenvolver novas estruturas para serem seguidas nas 

intuições de ensino. Apesar da arquitetura escolar não ser uma resposta para a transformação 
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necessária na educação, o ambiente onde ocorre o ensino e a aprendizagem tem um enorme 

potencial para criar e apoiar os hábitos diários de instituições de ensino bem-sucedidas 

(LANGE, 2016). Nesse sentido, Kowaltowski (2011) aponta que há uma relação fundamental 

entre aprendizado e arquitetura, sendo que a qualidade do desempenho escolar é influenciada 

pelo edifício e suas instalações, que deve proporcionar conforto aos seus usuários. 

O ambiente é compreendido pelo local que transmite sentimentos, oferece segurança ou 

insegurança, atrai memórias e não deixa seus usuários indiferentes (FORNEIRO, 2008). Frago 

e Escolano (2001) apontam que os espaços de aprendizagem, como lugares que abrigam as 

atividades acadêmicas, possuem seus significados e transmitem estímulos, conteúdos e valores 

que são importantes para as organizações disciplinares. Além disso, o espaço escolar é 

compreendido como um ambiente de aprendizagem em que se considera o ambiente como um 

todo, inseparável de objetos, odores, sons, formas, cores e pessoas que habitam e interagem em 

um local físico. Assim, avalia-se que as configurações da sala de aula devem estar inseridas na 

concepção de um espaço adequado aos novos tempos tecnológicos e às práticas pedagógicas 

atuais de aprendizagem colaborativa. 

Considerando que os alunos passarão grande parte da sua vida acadêmica em salas de aula, 

laboratórios e bibliotecas, que são os lugares onde a educação acontece, Lomas e Oblinger 

(2006) destacam a importância de se alinhar esses espaços de aprendizado com os hábitos dos 

alunos, para que se possa incentivá-los ao aprendizado, aumentando o seu engajamento e 

retenção. As autoras acreditam que avaliar os hábitos dos alunos altera a configuração dos 

espaços de aprendizagem e apontam que, imersos no mundo tecnológico, os alunos de hoje 

preferem experiências de aprendizagem que são digitais, conectadas, imediatas e sociais. 

Conforme abordado por Prensky (2001), os alunos vivem constantemente conectados e não têm 

medo da tecnologia ou de interagir com pessoas que não conhecem presencialmente. Esses 

alunos geralmente preferem aprender ativamente, por meio da realização de atividades, ao invés 

de aprender ouvindo um professor e, muitas vezes, escolhem estudar em grupos. Os 

instrumentos e os laboratórios remotos são exemplos de possibilidades para os alunos e 

professores executarem experimentos ou controlarem um dispositivo sem sair da sala. Ou seja, 

usada de maneira criativa, a tecnologia pode trazer novas dimensões para a sala da aula e, até 

mesmo para os espaços informais, situados fora dela (LOMAS; OBLINGER, 2006). 

Destaca-se que as considerações sobre a configuração da sala de aula não devem ser limitadas 

às quatro paredes do ambiente físico, pois com o grande crescimento da aprendizagem em 

ambientes virtuais a definição de uma sala de aula deve se expandir para incluir o espaço digital. 

A qualidade dos equipamentos tem impactos significativos nos resultados de aprendizagem dos 
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alunos, sendo importante a escolha adequada para garantir qualidade nas telas e na reprodução 

de áudio e de imagens. 

Diana Oblinger (2006) e Thomas (2010) ressaltam que o aprendizado pode ocorrer nas salas de 

aula (aprendizagem formal) ou em espaços informais, como jardins, corredores, 

refeitórios/lanchonetes e bibliotecas. Além disso, toda configuração do espaço, seja físico ou 

virtual, pode ter impacto na aprendizagem pois a sua organização pode juntar as pessoas e 

encorajar a exploração, a colaboração e a discussão, ou pode levar uma mensagem de silêncio, 

de individualização e de desconexão. 

Para Thomas (2010), a definição de espaços de aprendizagem física e virtual se torna cada vez 

mais difusa, pois eles acabam se convergindo para locais onde as tecnologias digitais devem 

funcionar constantemente. Apesar do espaço de aprendizagem tradicional possibilitar um 

aprendizado inovador, esse autor ressalta a importância dos ambientes de aprendizagem 

projetados para fornecer os recursos necessários, que incentivam o engajamento do aluno para 

um aprendizado ativo. Além disso, no mundo virtual também há ambientes que representam as 

simulações eletrônicas do mundo natural multidimensional, que podem ser vivenciados a partir 

do second life, e os ambientes sociais que são flexíveis e recreativos (THOMAS, 2010).  

Dessa maneira, ao se projetar um espaço especificamente para o aprendizado é necessário ter a 

ciência de que não é possível prever a gama completa de aprendizagem que ele irá habitar. Deve 

se pressupor a demanda complexa de uma aprendizagem adaptativa. Assim, os espaços de 

aprendizagem precisam ser adaptáveis, flexíveis e fluidos (THOMAS, 2010). 

Ao se projetar um espaço de aprendizagem também é necessário considerar a visão de uma 

equipe, composta por vários profissionais como professores, gestores educacionais, alunos, 

engenheiros e arquitetos, tecnólogos da informação e gerente de instalações, pois a 

complexidade dos projetos demanda requisitos e contingências dos diferentes agentes 

envolvidos no processo. Essa equipe também passa por um processo de aprendizagem, visto 

que não é comum a experiência de trabalharem juntos anteriormente. Bickford e Wright (2006) 

afirmam que o paradigma de aprendizagem aponta que todo o espaço é o espaço de 

aprendizagem e o envolvimento da comunidade é essencial para sua criação. Esses autores 

também destacam que muitas instituições estão implementando a computação móvel para seus 

alunos, o que contribui para que a aprendizagem ocorra em uma variedade de espaços. Com a 

constante evolução das tecnologias, o planejamento da sala de aula física deve considerar as 

atividades pedagógicas cada vez menos teórica e cada vez mais ativa, que possibilitem aos 

alunos o envolvimento em abordagens de aprendizagem autêntica (BICKFORD; WRIGHT, 

2006).  
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À medida que a educação se afasta do modelo tradicional de ensino, baseado em uma 

aprendizagem passiva, e passa a adotar atividades mais práticas, as instituições de ensino 

passam a ter ambientes que se assemelham mais ao ambiente de trabalho do mundo real e aos 

ambientes sociais, que promovem maiores interações na resolução de problemas 

interdisciplinares (ADAMS BECKER et al., 2016). 

Destaca-se que, atualmente, muitos estudos apontam para a preocupação de como ambiente 

escolar contribui para a produtividade do aprendizado. Kowaltowski (2011) destaca a 

importância dos aspectos de conforto ambiental que a instituição de ensino deve oferecer, para 

criar e manter um ambiente que a sociedade deseja. Para Lourenço e de Paiva (2010), a 

aprendizagem é influenciada por vários fatores como: inteligência, incentivo, hereditariedade e 

motivação. Uma pessoa aprende melhor quando está motivada, pois possui um comportamento 

ativo e empenhado no processo de aprendizagem. Em contraposição, as atividades enfadonhas, 

rotineiras e que não consideram os desejos dos alunos, tendem a ser assimiladas com mais 

dificuldade.  

Graetz (2006) também evidencia que as características físicas de qualquer ambiente de 

aprendizagem interferem na aprendizagem, positivamente ou não, podendo causar diferentes 

emoções nos alunos e trazer importantes consequências cognitivas e comportamentais. Isso 

significa que os ambientes de aprendizagem que provocam respostas emocionais positivas 

podem melhorar a aprendizagem e levar a um apego emocional a esse espaço. Dessa maneira, 

um ambiente de aprendizagem que desperta o prazer em estudar, faz com que os alunos o 

procurem quando desejarem aprender e traz lembranças positivas que refletem suas 

experiências de aprendizagem (GRAETZ, 2006). Em contraposição, os ambientes que 

desestimulam o aprendizado, se tornam repulsivos, desestimulantes e não trazem boas 

recordações aos alunos. 

Para Armstrong (2009), a observação do conjunto de fatores que envolvem as inteligências 

múltiplas tende a melhorar o ambiente de sala de aula, estimulando os estudantes a fazerem 

grandes progressos em suas aprendizagens. Se a qualidade do ambiente disponível para os 

alunos não contribui para o aprendizado significativo, o processo tende a ser prejudicado, 

mesmo que os alunos entrem na sala de aula com disposição, capacidade e entusiasmo para 

aprender. Por outro lado, um ambiente adequado tende a estimular o progresso na 

aprendizagem, mesmo para aqueles que possuem dificuldades acadêmicas, emocionais ou 

cognitivas significativas.  

Gardner (1994), aponta que há uma crescente compreensão de que a inteligência não pode ser 

conceituada a parte do contexto em que os indivíduos vivem. Numa noção de inteligência 
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distribuída, entende-se que os seres humanos produtivos raramente trabalham sozinhos, 

simplesmente usando suas mentes. Nesse sentido, compreende-se o quanto que o ambiente é 

importante para o desenvolvimento do indivíduo, sendo fundamental se planejar 

adequadamente o ambiente escolar, que dê o suporte adequado para o desenvolvimento das 

diferentes inteligências.  

Nos dados do Segundo Estudo Regional Comparativo e Explicativo (SERCE), realizado em 

2006, a UNESCO, apontou que as condições físicas, assim como os serviços básicos das escolas 

(eletricidade, água potável, esgoto e telefone) causam um efeito importante no desempenho dos 

alunos e podem contribuir para a redução do déficit de aprendizagem relacionado à 

desigualdade social. Destaca-se que o SERCE analisou 16 países da América Latina quanto as 

variáveis que interferem nos resultados dos estudantes em testes de linguagem, matemática e 

ciências. O resultado da pesquisa aponta que os investimentos em infraestrutura escolar e 

condições físicas básicas são uma necessidade e não um luxo (VALDÉS, 2008).  

O professor e jornalista de educação, Mark Phillips (2014), também afirma que a estrutura física 

de uma sala de aula afeta a aprendizagem, sendo uma variável crítica que também influencia a 

moral dos alunos. Além disso, ele aponta que o envolvimento dos estudantes no processo de 

criação de seu ambiente pode contribuir para o desenvolvimento do senso de comunidade, 

aumentando-se a motivação para o aprendizado. Ao visitar diversas salas de aula, Phillips 

(2014) destaca suas observações, de que esses ambientes geralmente são organizados para 

atender mais as necessidades dos professores do que dos alunos. Entretanto, os diferentes tipos 

de instrução, que se desenvolvem a partir de novas propostas pedagógicas, exigem arranjos de 

mobiliário diferenciado. O espaço deve ser convidativo e possuir elementos que proporcionem 

aos alunos o prazer de estarem num ambiente de aprendizagem.  

No Brasil, as mudanças na educação e na configuração do edifício escolar são incipientes. Em 

2015, o MEC reconheceu 178 instituições como exemplos de inovação, sendo 138 como 

inovadoras e 40 que estão a caminho para a inovação. Para a identificação de tais instituições 

foram considerados os seguintes critérios: gestão, currículo, ambiente, método e articulação 

com outros agentes (MEC, 2015). Considerando os dados mais recentes do Censo da Educação 

Básica, identifica-se que essas experiências representam uma parcela muito pequena diante das 

181.939 instituições de educação básica, existentes em 2018 (INEP, 2019). Entretanto, elas 

atendem ao objetivo de propagar as experiências de organizações inovadoras, como importante 

caminho para universalizar o acesso à escola e garantir a qualidade na aprendizagem (MEC, 

2015). As escolas EMEF Desembargador Amorim Lima e a Escola Projeto Âncora, analisadas 

adiante, no capítulo 2, fazem parte destas escolas identificadas no Mapa da Inovação e 
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Criatividade na Educação Básica, criado pelo MEC. Nelas foi possível observar a prática de 

experiências que favorecem a individualização e a personalização da aprendizagem, com a 

integração dos recursos das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas e em ambientes 

diferenciados. Tendo como um grande desafio o desenvolvimento da criatividade e da inovação 

no processo de aprendizagem, analisa-se a seguir a sua relação com os espaços de 

aprendizagem.  

 

1.5.2 Criatividade e a inovação na era do conhecimento 

No livro Space For Creative Things, Kohlert e Cooper (2017) apontam os desafios para se criar 

espaços que correspondam à nova economia, aos novos trabalhos e aos novos modos de 

aprendizado, apesar de não se ter definições concretas do que cada uma dessas áreas significam 

atualmente, dado o período de grande mudança, mencionado anteriormente no item 1.4. Para 

os autores é crescente o esforço das organizações em criar espaços físicos para a criatividade e 

a inovação. Compreende-se que tal espaço em si não é capaz de criar ou inovar, mas certos 

atributos podem estimular processos criativos e inovadores. Eles abrem as possibilidades para 

um novo pensamento em rede, em diferentes caminhos e para experimentos excitantes 

(KOHLERT; COOPER, 2017). 

Analisando o modo como as pessoas criativas trabalham e vivem, o psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi (1996) define que a criatividade é o resultado da interação entre três 

elementos: uma cultura que possui suas regras simbólicas; uma pessoa que traz novidades para 

o domínio simbólico; e, um campo de especialistas que possam reconhecer e validar essa 

inovação. Isso significa que a criatividade é um processo no qual um domínio simbólico é 

alterado na sua cultura. 

Com a grande mudança do trabalho mecânico para o trabalho conhecimento houve a expansão 

da forma como a criatividade é aplicada nas atividades produtivas (KOHLERT; COOPER, 

2017). Nesse sentido, é importante compreender o conceito de trabalho do conhecimento. Numa 

análise sobre o processo de gestão do trabalho, Drucker (1994) identificou que não era possível 

a sociedade do final do século XX manter o mesmo estilo de vida existente durante os duzentos 

anos de história industrial, que não conseguiu gerenciar bem os fatores de produtividade, de 

motivação ou de relacionamentos. O trabalho do conhecimento demanda o uso da mente para 

o sucesso da produtividade, que exige imaginação, coragem e liderança na resolução de 

problemas. É importante compreender que a mudança do trabalho mecânico, relacionado à 



 88 

manufatura na indústria, para o trabalho do conhecimento, ligado ao processo de automação 

das atividades de trabalho por tecnologias de informação e comunicação, implicou em novas 

oportunidades para o desenvolvimento de trabalhos criativos. Isso ocorreu devido a menor 

necessidade do trabalho humano na operação das máquinas, o que possibilitou maior tempo 

livre para a criação. 

Apesar da presente tese abordar o edifício escolar para a educação básica, portanto volta-se para 

o espaço destinado às crianças e aos adolescentes, o entendimento do cenário adulto, ou seja, 

que envolve o mundo do trabalho, é importante para que se possa compreender quais são os 

possíveis cenários que esses estudantes encontrarão após concluírem os seus estudos. Nesse 

sentido, considera-se que a instituição de ensino deve sincronizar a construção do conhecimento 

com a realidade atual e futura dos estudantes. 

Smole (1999) destaca que o espaço da sala de aula deve ser um ambiente cooperativo e 

estimulante, que favoreça o desenvolvimento e as manifestações das diferentes inteligências, 

por meio da troca de experiências, das discussões e das interações entre os alunos. Esse local 

pode ser visto como uma oficina de trabalho para professores e alunos realizarem um trabalho 

sério, organizado e motivador. Dessa maneira, os diferentes instrumentos para a realização das 

atividades devem estar ao alcance de todos. Tais instrumentos podem ser os livros, os jogos, os 

materiais para recorte e colagem, os dispositivos eletrônicos, etc.  

De acordo com Robert Kelly (2016), a criatividade é um ingrediente chave para o sucesso na 

economia do conhecimento do século XXI, onde as habilidades como a colaboração, a 

comunicação e o pensamento crítico são fundamentais. A maioria dos educadores concorda que 

encorajar a criatividade deve se tornar um objetivo central na sala de aula, mas eles enfrentam 

uma luta contínua para construir e manter um ambiente que promova o desenvolvimento 

criativo de seus alunos. Para Lange (2016), além dos espaços inovadores serem mais 

inspiradores e mais saudáveis, eles fornecem a mensagem de que o aluno é importante. Assim 

como os alunos não aprendem da mesma maneira, as salas de aula não devem ser padronizadas. 

Os espaços personalizados e orientados para o aluno dão o suporte para as atividades distintas, 

possibilitando a colaboração entre grupos de estudantes e educadores, a pesquisa e a atividade 

prática, a mobilidade e a participação ativa do aluno. Teixeira e Reis (2012) destacam que a 

disposição do mobiliário em uma sala de aula pode influenciar no tempo e no modo de 

aprendizagem escolar. A flexibilidade no posicionamento de mesas e cadeiras para o 

agrupamento de alunos é importante para proporcionar uma aprendizagem cooperativa. 

Bickford e Wright (2006) ressaltam que as pesquisas sobre as teorias de aprendizagem, a 

neurociência, a aprendizagem colaborativa e o envolvimento dos alunos, evidenciam que as 
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pessoas aprendem melhor em comunidade, pois as interações sociais facilitam a aprendizagem 

ao melhorarem o envolvimento dos alunos. Dessa forma, os espaços de aprendizagem, físico e 

virtual, desempenham papéis importantes no comportamento da comunidade, sendo 

fundamental se reavaliar esses espaços para melhorar a interação para a aprendizagem e o 

envolvimento dos alunos, bem como dos tutores e docentes. Estes autores acreditam que a 

sociedade deve se preocupar em aprender em comunidade por duas razões principais. Primeiro, 

porque o aprendizado é um processo social, que funciona melhor em um ambiente comunitário. 

Em segundo lugar, aprender em comunidade terá um papel importante na preparação dos alunos 

para a sua futura vida profissional, que requer cada vez mais colaboração. Assim, é necessário 

criar espaços de aprendizagem que contribuam para a criação de uma comunidade, sendo que 

a tecnologia também deve ser considerada para promover essa comunidade e o intercâmbio de 

informações. Os ambientes em uma instituição de ensino devem promover conexões em vez de 

compartimentação.  

Novas práticas pedagógicas estão sendo incentivadas por meio de atividades como a STEAM 

(do inglês, science, technology, engineering, art and mathematics), e dos ambientes que 

permitem a criatividade e experimentação, como os espaços makers. A importância dos espaços 

da instituição escolar propiciarem a criatividade e a colaboração vai impactar na qualidade do 

ensino, que é fundamental para o progresso da aprendizagem.  

Não há um modelo único de espaço físico para o trabalho de conhecimento criativo. Muitas 

experimentações ocorrem na busca de melhores soluções e nenhuma delas é conclusiva. Duas 

disciplinas que evoluíram após a Segunda Guerra Mundial e tiveram grande impacto nos 

espaços de trabalho foram a ergonomia e a psicologia ambiental. A ergonomia tinha o objetivo 

de atender a saúde e a segurança do trabalhador, com o intuito de se aumentar a produtividade. 

Para isso as interfaces entre as pessoas e os equipamentos deveriam ser mais seguras e fáceis 

de usar, o que estimulou o design de móveis de escritório destinados a prevenir lesões 

resultantes dos esforços repetitivos. A psicologia ambiental trata de um movimento mais amplo 

que inclui tornar o bem-estar como foco central no projeto do espaço físico, com o intuito de 

aumentar a eficiência no desempenho dos trabalhadores. Para isso considera-se os lugares e os 

objetos que influenciam o pensamento e o comportamento humano. Essas duas disciplinas 

focam no conforto físico, funcional e psicológico que os projetistas buscam alcançar nos 

espaços de trabalho, para dar o suporte necessário aos trabalhadores do conhecimento criativo 

(KOHLERT; COOPER, 2017).  

Com um olhar mais crítico sobre o papel das escolas, outro especialista sobre criatividade, o 

inglês Ken Robinson, afirmou que as escolas matam a criatividade. Em 2006, ele apresentou 
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uma conferência para a fundação norte-americana TED talk5, que visa a disseminação de ideias 

por meio de palestras. Sob o título Será que as escolas matam a criatividade? (original em 

inglês, Do schools kill creativity?), seu discurso teve mais de trinta milhões de visualizações 

on-line, em mais de 150 países. Robinson e Aronica (2019) evidenciam que todas as pessoas 

nascem com grandes talentos naturais, que vão se perdendo ao se progredir os estudos escolares. 

Com a ênfase dada ao aprendizado focado principalmente nos conhecimentos lógico e 

matemático, que visam garantir maior sucesso profissional, os talentos excepcionais muitas 

vezes não são percebidos e nem desenvolvidos, ou são até mesmo estigmatizados. As 

consequências disso são prejudiciais tanto para as pessoas quanto para as comunidades. 

Considerando a natureza do trabalho, onde milhões de empregos desapareceram nos últimos 40 

anos, os pouquíssimos avanços em novas habilidades apontam que as comunidades dependem 

de uma enorme diversidade de talentos, de novos papéis e ocupações. Nesse sentido, o autor 

sugere uma transformação no sistema escolar, que possa oferecer as ferramentas para que se 

possa enfrentar um futuro incerto, sendo necessário o desenvolvimento da criatividade de cada 

um (ROBINSON; ARONICA, 2019). 

Para Csikszentmihalyi (1996) a criatividade geralmente envolve cruzar as fronteiras dos 

domínios individuais, sendo praticamente impossível aprender um domínio com profundidade 

suficiente para fazer uma mudança, sem que se tenha uma dedicação integral a ele. Nesse 

sentido, o autor destaca a importância do foco no processo criativo, que leva a uma experiência 

de fluxo.  

Para compreender o que é essa experiência de fluxo, é importante considerar que o autor buscou 

compreender melhor em que consiste o prazer e como a criatividade pode produzi-lo. Ao 

analisar especialistas em diversas áreas do conhecimento, ele concluiu que a qualidade da 

experiência é o que mantém os especialistas motivados a se envolverem em suas atividades. 

Esse sentimento não surge quando se está relaxando, mas quando a pessoa se envolve em um 

elemento de novidade e de descoberta. Essa experiência ideal é o que Mihaly chama de fluxo, 

que envolve o sentimento quando as coisas caminham bem, em um estado de consciência quase 

automático, sem esforço e ainda altamente focado. A experiência do fluxo independe da 

atividade que a produz e envolve o prazer em experimentá-la (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). 

De acordo com B. Perkins (2001), a teoria do fluxo se conecta às IM na medida em que os 

alunos têm maior probabilidade de ter experiências prazerosas em atividades que acham 

 
5 Palestra TED – Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Disponível em: 
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity. Acesso em: 06 jun. 2018. 
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interessantes. Isso leva-os a investir em uma importante habilidade de aprendizado que é o 

tempo de dedicação e o esforço em realizar tarefas difíceis.  

De acordo com Robert Keith Sawyer, professor da Universidade da Carolina do Norte, 

considerado um especialista científico em criatividade, a criatividade acontece em três níveis: 

individual, grupal e na cultura organizacional. Ele afirma que o ambiente nunca é neutro, pois 

sempre há sinais claros sobre o que pode ou não acontecer naquele espaço. Desde a concepção 

arquitetônica do espaço, até o design do mobiliário, aponta quais atividades são aceitáveis, 

permissíveis, ou que não pode ocorrer num ambiente. Dessa maneira, o espaço pode se tornar 

um parceiro ou um adversário para as atividades de criatividade (KOHLERT; COOPER, 2017).  

Diante deste quadro, avalia-se que uma instituição de ensino que visa apoiar as inteligências 

múltiplas deve ter espaços diferenciados de aprendizagem, e não ter as suas atividades centradas 

em uma sala de aula com a configuração tradicional. Do mesmo modo que o design de um 

espaço não torna as pessoas criativas, uma nova configuração do espaço escolar não fará dos 

alunos pessoas com mais inteligência. Entretanto, a possibilidade de espaços diferenciados, 

com o suporte adequado para o desenvolvimento de cada uma das inteligências, pode auxiliar 

no reconhecimento e no aprimoramento das inteligências de cada aluno. Considerando que o 

aprendizado significativo ocorre de maneira ativa, os ambientes devem potencializar os 

comportamentos relacionado ao desenvolvimento de cada tipo de inteligência. Para melhor 

compreensão das inteligências múltiplas, no item 1.6, a seguir, é analisada essa teoria a partir 

dos estudos de Gardner e de pesquisadores que se aprofundaram nos conhecimentos sobre o 

impacto das IM para a educação.  

 

1.6 A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E A SUA RELAÇÃO COM AS 

METODOLOGIAS ATIVAS 

A presente tese se baseia na teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, que se 

apresenta como revolucionária para a área da educação, ao entender a inteligência com um 

caráter pluralista. Ele identifica que as pessoas possuem um leque de capacidades e de 

potenciais, que pode ser mobilizado nas várias instâncias de uma sociedade, dentre elas, na 

instituição de ensino. Gardner (1999) considera que cada pessoa tem uma mistura singular de 

inteligências e que as instituições de ensino deveriam ser organizadas de modo a proporcionar 

um aprendizado personalizado. A intenção é garantir que os mais talentosos desenvolvam ainda 

mais as suas inteligências e que um maior número alunos possam atingir o conhecimento 
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básico, da maneira mais eficiente possível. Nesse sentido, a educação deve responder as 

diferenças individuais, de modo a garantir que cada pessoa receba uma educação que maximize 

o seu potencial intelectual.  

Desde a década de 1990, Gardner (1994) já apontava para a grande contribuição das tecnologias 

interativas na personalização do currículo, de acordo com o perfil e os interesses particulares 

dos alunos. Dessa maneira, identifica-se que as metodologias ativas, com o uso das tecnologias 

digitais, potencializam o desenvolvimento das IM ao favorecer o aprendizado centrado no 

aluno. Para melhor contextualização sobre a teoria das IM, apresenta-se no próximo item, 1.6.1, 

um breve estudo sobre a inteligência. Nele se evidencia como a teoria das IM supera a visão 

tradicional de inteligência como uma faculdade única, na qual só haveria uma combinação 

binária onde as pessoas seriam consideradas como "inteligentes" ou "burras". 

 

1.6.1 Breve estudo sobre a inteligência  

De acordo com Ferreira (2010), a palavra inteligência é de origem latina, Intelligentia, e 

significa "faculdade ou capacidade de aprender, apreender, compreender ou adaptar-se 

facilmente; intelectualidade. Destreza mental; agudeza, perspicácia, pessoa inteligente" 

(FERREIRA, 2010, p. 432). Ao longo do tempo, diferentes definições foram dadas para as 

capacidades cerebrais. Na psicologia, enfoques distintos buscam definir o que é a inteligência 

humana e como mensurá-la. A psicometria, que é uma área da psicologia, estabeleceu um 

conjunto de técnicas para mensurar a inteligência a partir da análise de padrões no 

comportamento humano.  

O estudo das diferenças individuais no conhecimento levou ao desenvolvimento de testes para 

a classificação do desempenho das pessoas nas suas funções específicas, como na escola, no 

exército, nas organizações industriais, etc. Destaca-se que a origem desses testes se deu na 

França, no início do século XX, pelo psicólogo Alfred Binet, e foi inovado pelo alemão 

Wilhelm Stern, que ficou conhecido como o teste de QI – quociente de inteligência. Esses testes 

se concentram nos conhecimentos lógico-matemático e linguístico, não abrangendo as demais 

potencialidades mentais (GARDNER, 1994).  

De acordo com Armstrong (2009) os testes de Binet foram criados a pedido do ministro da 

instrução pública em Paris, em 1904, com o intuito de determinar quais alunos do ensino 

fundamental estavam propensos a fracassar nos estudos para que os mesmos pudessem receber 

atenção corretiva. Depois de alguns anos esses testes foram importados e difundidos para os 
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Estados Unidos, como a noção de que a inteligência poderia ser medida objetivamente e 

reduzida a um único número ou uma pontuação de “QI”. 

Henry Herbert Goddard popularizou a escala Binet na América e usou as pontuações desses 

testes para medir a inteligência, como uma entidade única e herdada. Contrapondo essa visão 

de inteligência como um processo mental unitário, estudos anteriores e posteriores à Goddard 

argumentam que existem diferentes tipos de inteligência (PERKINS, D., 1995).  

Para se compreender melhor as diferentes concepções de inteligência, apoia-se nos estudos do 

pesquisador David Perkins. Co-diretor do Project Zero, um grupo de pesquisa na Escola de 

Pós-Graduação em Educação de Harvard, por mais de 25 anos, D. Perkins desenvolveu amplas 

pesquisas sobre a inteligência. Em seu livro, Outsmarting IQ: The emerging science of 

learnable intelligence, ele contrapõe a visão clássica de que a inteligência é um processo mental 

unitário. A partir das dimensões de inteligência neural, experiencial e reflexiva, o autor constrói 

o seu argumento de que a inteligência pode ser aprendida. Para isso, D. Perkins (1995) faz uma 

longa análise dos conceitos de inteligência definidos por diferentes teóricos e uma de suas 

considerações, que se ressaltada na presente pesquisa, é que as pessoas têm diferentes tipos de 

inteligências, ou seja, a inteligência é múltipla. Dessa forma a inteligência não pode ser medida 

com um padrão de comparação, pois cada pessoa possui diferentes combinações e tipos de 

pontos fortes.  

A teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, é a mais recente e a mais difundida, 

porém não é o primeiro modelo que aponta para a noção de inteligência. Conforme apontado 

por Armstrong (2009), desde os tempos antigos se propunham teorias da inteligência, 

considerando-se que a mente residia em algum lugar do coração, do fígado ou dos rins. No 

século XX surgiram as teorias da inteligência que variavam de tipos únicos de inteligência, 

como o fator G de Charles Spearman, até fatores múltiplos como a do psicólogo Joy Paul 

Guilford, que sugeriu que a inteligência deveria envolver 150 componentes diferentes, 

resultantes da combinação entre cinco operações cognitivas, cinco tipos de conteúdo e seis tipos 

de produtos (5 x 5 x 6 = 150 combinações). D. Perkins (1995) aponta que a justificativa para 

essa abordagem se daria por meio da análise com técnicas estatísticas, entretanto a abordagem 

de Guilford foi criticada por várias perspectivas. Aqui, a sua abordagem é apontada apenas para 

evidenciar que o conceito de inteligência como algo diverso já foi alvo de discussões. Porém, 

o destaque é dado para a teoria das inteligências múltiplas (IM), de Gardner, que apresenta uma 

perspectiva muito diferente e bastante atual sobre as inteligências.  

Numa visão inovadora, Gardner apresenta o cérebro formado por muitas facetas, cada qual 

voltada para uma determinada habilidade e função. Ele evidencia que além das habilidades 
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lógica e linguísticas, mensuradas pelos psicometristas e valorizadas na escola secular moderna, 

há outras inteligências que conferem as características particulares de cada indivíduo, de acordo 

com a análise a seguir, no item 1.6.2.  

 

1.6.2 A teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner 

Em 1979, o neurologista e psicólogo do desenvolvimento Howard Gardner era um pesquisador 

de Harvard, e recebeu um convite da Fundação Bernard Van Leer, um grupo filantrópico 

holandês, para investigar a natureza e realização do potencial humano. O financiamento dessa 

fundação levou a criação do Project Zero, na Escola de Pós-Graduação em Educação de 

Harvard, que serviu de base para a formulação da sua teoria (GARDNER,1994; GARDNER 

199; ARMSTRONG, 2009). Em 1983, Gardner publicou a sua teoria sobre as inteligências 

múltiplas (IM), como resultado de suas pesquisas no Project Zero e no Boston Veterans 

Administration Medical Center, onde trabalhava e desenvolvia estudos com indivíduos que 

haviam sofrido alguma forma de dano cerebral (GARDNER, 1994). Ressalta-se que o Project 

Zero é o mesmo projeto que teve a participação de David Perkins, mencionado anteriormente, 

e tratava de questões de desenvolvimento humano e de cognição, principalmente nas artes. 

Gardner destaca que, pela sua formação seguir as tradições de Jean Piaget, de Lev Vigotski e 

de Jerome Bruner, analisados no item 1.4.3, ele se considerava como parte desse segmento da 

comunidade acadêmica (GARDNER et al., 2010). Entretanto, foi a partir das observações em 

seu trabalho junto às populações de crianças normais e superdotadas e, as que haviam sido 

normais e sofreram algum tipo de dano cerebral, que Gardner concebeu a sua teoria das 

inteligências múltiplas, na qual propõe uma revisão revolucionária de como as pessoas 

processam informações, que podem ser ativadas em um ambiente cultural. "Inteligências" para 

salientar que as capacidades humanas diferenciadas são tão fundamentais quanto aquelas que 

historicamente eram capturadas nos testes de QI. "Múltiplas" para enfatizar um número 

desconhecido destas capacidades humanas (GARDNER, 1994). 

Na obra Estruturas da Mente – A Teoria das Inteligências Múltiplas (original em inglês, 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences), Gardner evidencia que o seu estudo 

sobre as inteligências está apoiado na psicologia e na fisiologia do cérebro. Ele partiu dos 

estudos da frenologia de Franz Joseph Gall e de Johann Kaspar Spurzheim, que ganhou 

popularidade na Europa e nos Estados Unidos, no início do século XIX. Gardner (1994) afirma 

que os estudiosos passaram a observar que as diferentes áreas do cérebro realizam funções 
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distintas, porém evidenciaram que o tamanho do cérebro não apresenta correlação direta com 

o intelecto do indivíduo, conforme a proposição original de Gall. Além disso, os estudiosos 

verificaram que há diferentes formas de percepção e de memória para cada uma das diversas 

faculdades intelectuais, como a linguagem, a música e a visão. A partir das observações no 

centro médico de Boston, Gardner postulou que as diversas capacidades simbólicas se 

decompõem sob condições específicas de lesão cerebral (GARDNER, 1994). Diariamente em 

contato com indivíduos que possui algum dano cerebral, ele observou que havia exceções 

evidentes de que a inteligência não era algo único. Por exemplo, havia pacientes que tiveram a 

linguagem muito prejudicada por um dano cerebral, mas que conseguiam bons resultados em 

contextos desconhecidos, ou pacientes com dificuldades em termos espaciais, conseguiam 

realizar todos os tipos de tarefas linguísticas (GARDNER et al., 2010).  

Contrariando os testes psicométricos, Gardner destaca que os testes como o de Binet foram 

adotados com entusiasmo e usados de maneira excessiva, sem a consideração de suas limitações 

para se mensurar as habilidades de assimilação de novas informações e de resolução de novos 

problemas. Tais testes praticamente não são capazes de expressar o potencial de crescimento 

individual de cada um, considerado por Lev Vigotski, como zona de desenvolvimento proximal 

(GARDNER, 1994).  

Além disso, Gardner questionou a validade destes testes pelo fato de se tirar o indivíduo do seu 

ambiente natural, para realizar tarefas que nunca havia feito antes e que, provavelmente, nunca 

escolheria faze-la novamente. Ao contrário disso, Gardner sugeriu que a inteligência estivesse 

relacionada com a capacidade de resolver problemas e de criar produtos em um contexto rico e 

naturalista. Assim, numa perspectiva mais ampla e mais pragmática, Gardner conceituou a 

inteligência como "a capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que sejam 

valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários" (GARDNER, 1994, p. 14). 

Após quase duas décadas depois da sua teoria, Gardner (1999, p.47) conceituou a inteligência 

de uma maneira um pouco mais elaborada, "como um potencial biopsicológico para processar 

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou criar 

produtos que sejam valorizados numa cultura". Essa pequena modificação sugere que as 

inteligências não são algo que possam ser vistas e nem mensuradas. Ou seja, a inteligência é 

considerada como algo que pode ser trabalhado na vida das pessoas de várias maneiras, a partir 

de uma ampla gama de habilidades que os humanos possuem, as quais foram agrupadas em 

diferentes categorias (ARMSTRONG, 2009).  

Trata-se de uma visão pluralista da mente, na qual Gardner reconhece muitas facetas diferentes 

e separadas da cognição, visto que as pessoas possuem forças cognitivas diferenciadas e estilos 
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cognitivos contrastantes (GARDNER, 1994). Originalmente Gardner listou sete inteligências: 

linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpessoal e 

intrapessoal (GARDNER, 1994). Posteriormente, ele expandiu a lista acrescentando a 

inteligência naturalista e a possibilidade da inteligência existencial (GARDNER, 1999). Cada 

uma dessas inteligências manifesta variadas habilidades em cada indivíduo e permite que cada 

um aprenda de uma maneira que cumpra suas intenções particulares.  

Desde a sua primeira formulação da teoria, Gardner aponta que seu modelo não se apresenta 

com um caráter fechado e definitivo, pois a relação de inteligências pode aumentar ou diminuir 

conforme os avanços de sua investigação. O que define uma inteligência na sua teoria é o 

atendimento ao conjunto de oito critérios, que fornecem uma fundamentação teórica sólida para 

as suas afirmações, diferenciando-se simplesmente de um talento, uma habilidade ou aptidão 

pessoal (GARDNER et al., 2010). 

Os critérios definidos por Gardner incluem os oito fatores a seguir: 1. Isolamento potencial por 

dano cerebral; 2. Existência de idiots savants6, prodígios e outros indivíduos excepcionais; 3. 

Operação central ou conjunto de operações identificáveis; 4. Trajetória de desenvolvimento 

característica, culminando em desempenho especializado; 5. História e plausibilidade 

evolutivas; 6. Apoio de tarefas psicológicas experimentais. 7; Apoio de dados psicométricos; 

8. Suscetibilidade à codificação em um sistema simbólico (GARDNER, 1994). A partir da 

análise desses critérios, Gardner identificou as inteligências conforme definições a seguir:  

1. A inteligência linguística está relacionada com o domínio da fonologia, da sintaxe, da 

semântica e da pragmática na linguagem. Gardner destaca quatro aspectos do 

conhecimento linguístico que considera de notável importância para a sociedade: 1. A 

capacidade de usar a linguagem para convencer outros indivíduos; 2. A capacidade de 

usar a linguagem para ajudar a lembrar de informações; 3. O papel da explicação da 

linguagem; e, 4. O potencial para explicar a própria linguagem.  

2. A inteligência lógico-matemática torna o indivíduo capaz de apreciar as ações que 

pode desempenhar sobre os objetos, seja para confrontá-los, ordená-los, reordená-los e 

quantificá-los. Relaciona-se com a capacidade de reconhecer e resolver problemas 

significativos, envolve o pensamento lógico, matemático e científico.  

3. A inteligência musical relaciona-se com a capacidade de trabalhar com sons, ritmos, 

variações harmônicas, melódicas, ou de contraposição.  

 
6 Idiota sábio (idiot savant): um indivíduo que possui uma deficiência, porém apresenta um talento altamente 
especializado em determinada área, tal como cálculo rápido ou execução musical.  



 97 

4. A inteligência espacial considera a percepção do mundo visual com precisão, para se 

notar uma forma ou um objeto. Tal capacidade é importante para a orientação em várias 

localidades, para o reconhecimento de objetos, para as representações gráficas – bi ou 

tridimensional – e de símbolos como mapas, diagramas e formas geométricas. 

5. A inteligência corporal-cinestésica está relacionada com a capacidade de usar o próprio 

corpo, de modo altamente diferenciado, para propósitos funcionais ou expressivos. 

Também, relaciona-se com a grande habilidade dos movimentos motores na 

manipulação de objetos.  

6. A inteligência intrapessoal está envolvida, principalmente, no exame e no 

conhecimento que o indivíduo faz de seus próprios sentimentos, permitindo que ele 

detecte e simbolize os conjuntos de sentimentos altamente complexos e diferenciados.  

7. Já a inteligência interpessoal é a capacidade de observar e fazer distinções entre os 

indivíduos em direção ao comportamento, aos sentimentos e às motivações dos outros.  

8. A inteligência naturalista envolve a capacidade de classificação da natureza, podendo 

abranger uma variedade de atividades físicas na natureza, que possuam dimensões 

ambientais e culturais.  

9. A inteligência existencial é considerada por Gardner a dos grandes questionamentos, 

que podem envolver questões transcendentais. Está relacionada com a capacidade de 

gerar e tentar responder as questões essenciais da vida, a partir de reflexões sobre 

questões religiosas e filosóficas. Apesar de considerar um conceito útil, o autor não tem 

certeza de que essa é uma classificação de inteligência, por não conseguir identificar 

com qual parte do cérebro ela ocorre (TEORIA, 2016).  

Gardner acredita que todas as pessoas possuem tendências individuais – como uma área que 

gosta mais ou que é mais competente–, que podem ser englobadas dentre essas inteligências. 

Algumas tarefas exigem mais a utilização de uma inteligência do que de outra. A valorização 

das inteligências varia de acordo com as necessidades de cada um, e se relacionam com a 

história, a cultura e os acidentes/acontecimentos que ocorrem na sociedade (GARDNER, 1994).  

Cada pessoa possui potenciais dentro do espectro de inteligência, porém os limites de realização 

desses potenciais dependem de fatores que envolvem a motivação, a qualidade do ensino, os 

recursos disponíveis e etc. Assim, as qualidades intelectuais de cada pessoa variam de acordo 

com a sua experiência, a sua prática e demais questões relacionadas à sua vivência. Para 

Gardner, todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver todas as inteligências em um nível 

razoavelmente alto de desempenho se receberem o incentivo, o encorajamento e as instruções 

adequadas (GARDNER et al., 2010).  
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Todas as pessoas possuem todas as inteligências, em diferentes graus de desenvolvimento, e 

não há dois seres humanos que possuam o mesmo perfil em suas qualidades e suas limitações 

em termos de inteligência, pois cada um passa por diferentes experiências e todos são motivados 

a se diferenciar um do outro, na busca de sua individualidade (GARDNER et al., 2010). Nesse 

sentido, o estudo a seguir evidencia a grande contribuição da teoria das IM para a educação.  

 

1.6.3 As Inteligências Múltiplas e a educação 

As diferenças individuais, que se relacionam com as origens de raça, de cultura, de gênero, de 

idioma, etc., resultam em diferentes inclinações intelectuais. Para Gardner (1994), as culturas 

se beneficiam com essas diferenças encontradas em sua população, ao preencher numerosos 

papéis e posições de maneira mais efetiva do que aquelas que apresentam perfis uniforme de 

inteligência. Para se alcançar um melhor resultado na aprendizagem, é necessário que aqueles 

que instruem a aprendizagem – como professores, tutores ou mediadores – estejam alinhados 

como o estilo de aprendizagem de seus alunos (HIRONAKA-JUTEAU, 2006). A riqueza da 

teoria das IM está em enfatizar a grande diversidade das pessoas mostrarem seus dons dentro 

de cada uma das inteligências, bem como entre elas (ARMSTRONG, 2009). 

Além das publicações do próprio Gardner, uma série de análises e guias para a teoria das 

inteligências múltiplas foram escritas por diversos escritores, inclusive por colaboradores de 

Gardner no Project Zero, de Harvard. Um dos primeiros educadores a escrever sobre essa teoria 

foi Thomas Armstrong, no livro Multiple intelligences in the classroom. No prefácio deste, 

Gardner reconhece o relato de Armstrong (2009) como confiável e legível do seu trabalho sobre 

IM, destacando-se a sua clareza e o embasamento de suas análises. Não acreditando em um 

único caminho para uma implementação da teoria das IM na sala de aula, Armstrong avalia, 

por mais de três décadas, alguns dos possíveis caminhos para a aplicação da teoria de Gardner. 

Isso inclui questões como o desenvolvimento de currículo, estratégias de ensino e aprendizagem 

e o ambiente escolar, que será melhor analisado no Capítulo 3.  

Após quase trinta anos, foi publicada uma análise sobre o reflexo da teoria das IM na educação 

em todo o mundo. Em Inteligências Múltiplas ao redor do mundo, Gardner destaca o fato 

curioso de sua primeira publicação abordar relativamente pouco sobre a educação, mas a 

liberdade de interpretação sobre as implicações educacionais de sua teoria possibilitou aos 

leitores a liberdade de usá-la como quisessem (GARDNER et al., 2010). Foram 42 autores, de 
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15 países diferentes, que descreveram a influência da teoria de Gardner para a educação, a partir 

da interpretação de cada um.  

Gardner concluiu duas implicações fundamentais sobre o reflexo das IM na educação. Primeiro, 

que os educadores que assumirem a teoria das IM devem considerar as diferenças entre os 

indivíduos e devem, ao máximo possível, contribuir para o desenvolvimento ideal de cada 

criança (GARDNER et al., 2010). Ou seja, é necessário individualizar o processo de 

aprendizagem. Para isso, deve-se conhecer o máximo possível sobre cada aluno para que se 

possa ensiná-los com métodos que ele possa aprender e, utilizar métodos avaliativos que 

revelem o que ele aprendeu (TEORIA, 2016). Destaca-se que a evolução dos dispositivos 

móveis torna a personalização da aprendizagem mais fácil do que era antes e contribui 

sobremaneira para esse processo.  

Em segundo lugar, deve haver várias formas de se ensinar qualquer ideia, disciplina ou conceito 

importante, que por meio de argumentos deve ativar diferentes inteligências ou combinações 

de inteligências (GARDNER et al., 2010). Ou seja, é necessário pluralizar, ensinar tudo de 

várias maneiras diferentes, pois assim é possível se alcançar mais alunos. Enquanto alguns 

aprendem mais por meio da linguística, outros aprendem mais com a música, ou com o teatro, 

etc. (TEORIA, 2016). Apesar dessa abordagem garantir que se atinja um público maior no 

processo de aprendizado, ele sinaliza aqueles que têm uma compreensão frágil de um conteúdo 

ou assunto, ao ter o entendimento apenas por uma única visão (GARDNER et al., 2010).  

Em sua crítica à teoria das IM, D. Perkins (1995) aponta fatores positivos e negativos. 

Positivamente, destaca-se o objetivo de Gardner em ampliar as concepções de inteligência e, 

entende-se o poder de se cultivar o domínio em cada uma das inteligências através do esforço 

e da educação. Negativamente, apesar do modesto espaço para se cultivar a capacidade de 

autoconsciência, por meio da inteligência intrapessoal, a teoria das IM não consideraria a 

inteligência, de modo geral, como reflexiva, condição indispensável para que as pessoas possam 

se comportar de maneira mais inteligente, na visão de D. Perkins (1995). 

Entretanto, considerando-se os estudos mais recentes de Gardner, posteriores à publicação de 

D. Perkins (1995), entende-se que ele também considera o uso da reflexão para se promover a 

compreensão profunda dos alunos. Gardner incentiva o uso dos conhecimentos adquiridos pelos 

alunos para se resolver os problemas e concluir as tarefas que podem ser enfrentadas na 

comunidade em geral (GARDNER, 2009 apud ARMSTRONG, 2009). Além disso, Gardner 

reconhece a inteligência existencial como a inteligência dos grandes questionamentos, sendo 

uma possível classificação de inteligência (TEORIA, 2016).  
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Para Armstrong (2009), a possível inteligência existencial demonstra o reconhecimento de 

Gardner de que há pessoas com uma maior capacidade em: ter visões além do normal; 

influenciar eticamente as demais; fazer reflexões sobre questões religiosas e/ou filosóficas; e, 

se engajar com as questões que consideram essenciais para a vida. Nesse sentido, cada fé́ 

religiosa pode se identificar com a teoria das IM, apoiando-se na fundamentação de um modelo 

científico que tem o apoio de Harvard e valida suas próprias práticas. Para o autor, ainda que 

possua um caráter provisório, a inteligência existencial pode servir como uma forma de 

estratégia pragmática para reduzir o potencial de conflito entre diferentes culturas e religiões, 

caso fosse incorporada à teoria das IM. Além disso, a teoria das IM parece se encaixar nas mais 

diversas culturas ao validar cada uma das tradições, tanto no nível das tradições populares, com 

as suas identificações nacionais básicas, quanto no nível cultural elevado, como na literatura, 

na música, na ciência, e outras dimensões das práticas culturais profundas de uma sociedade 

(ARMSTRONG, 2009). 

Uma instituição de ensino que leva em consideração a teoria das inteligências múltiplas deve 

possibilitar que os alunos desenvolvam as suas inteligências e competências com harmonia. De 

acordo com Smole (1999), uma educação baseada nas IM deve proporcionar aos alunos: o 

estímulo para o entendimento de algumas disciplinas básicas (como línguas, matemática, 

ciências, história, geografia e artes) que possam ser utilizadas para a realização de tarefas dentro 

e fora da instituição de ensino; o incentivo para o desenvolvimento singular de inteligências em 

cada aluno; o apoio da comunidade para a realização de atividades extracurriculares; um 

ambiente onde os alunos possam se sentir livres para explorar novos estímulos e situações 

desconhecidas; propiciar o engajamento dos alunos para a realização de projetos coletivos e 

individuais; e, ensinar aos alunos a registrarem o seu trabalho e o seu processo de aprendizagem.  

Considerando-se que as tecnologias se misturam no mundo moderno e suscitam que os 

estudantes adquiriram habilidades para trabalhar com elas, o professor deve focar no 

desempenho do aluno para que a integração com a tecnologia seja eficaz. Nesse sentido, o 

primeiro passo para incorporar a teoria das inteligências múltiplas, em um currículo baseado 

em tecnologia, é avaliar as inteligências fortes e fracas de cada aluno. A partir daí, a instrução 

entre os alunos deve se dar por meio da diferenciação das múltiplas inteligências, que possibilita 

a flexibilidade ao fazer ajustes no currículo existente (MCCOOG, 2010).  

Gardner destaca como a essência da teoria das IM: o respeito pelas diferenças entre as pessoas, 

as diversas maneiras como cada um aprende, os vários recursos que podem ser usados para a 

avaliação e, as diversas maneiras pelas quais cada pessoa pode deixar uma marca no mundo 

(GARDNER, 2009 apud ARMSTRONG, 2009). Diante do questionamento de como pode se 
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ensinar as IM e como seria uma escola de IM, Gardner (1994) afirma que não existe nenhuma 

receita. Primeiramente, ele destaca que a sua teoria foi desenvolvida numa tentativa de 

descrever a evolução e a topografia da mente humana, não sendo a intenção de criar um 

programa para o desenvolvimento de certo tipo de mente ou estímulo a um certo tipo de ser 

humano. Entretanto, a partir da grande repercussão de sua teoria entre os educadores, ele 

começou a desenvolver algumas noções sobre a educação elaborada no “espírito” das IM. Para 

ele "o propósito da instituição de ensino deveria ser o de desenvolver as inteligências e ajudar 

as pessoas a atingirem os seus objetivos de ocupação e passatempo adequado ao seu espectro 

particular de inteligência" (GARDNER, 1994, p.16). As pessoas que são ajudadas a fazer isso, 

devem se sentir mais engajadas e competentes, portanto mais inclinadas a servirem a sociedade 

de uma maneira mais construtiva. Nesse sentido, Gardner acredita que um dos papeis da 

instituição de ensino centrada no indivíduo é buscar oportunidades educacionais para o aluno 

dentro de uma comunidade mais ampla, onde ele possa descobrir um papel profissional ou 

ocupacional que combine com seu próprio perfil de inteligências. 

Para Gardner (1994) o reconhecimento de que as pessoas aprendem, representam e utilizam o 

conhecimento de muitas maneiras diferentes é importante desafio para o sistema educacional. 

O pressuposto da linha uniforme de educação, de que todos os alunos possam aprender os 

mesmos materiais da mesma maneira e que uma avaliação uniforme seja suficiente para medir 

o aprendizado dos alunos, não é um sistema justo. Apesar de apontar o sucesso na realização 

de um teste, esse método de avaliação não identifica a aplicação do conhecimento em situações 

mais apropriadas, como nos problemas reais. Além disso, uma linha uniforme de educação faz 

cada vez menos sentido diante de uma série de disciplinas que investigaram a mente humana, 

como os neurobiólogos, que identificaram que o sistema nervoso é altamente diferenciado, e os 

novos estudos da psicologia, que apontam, por razões genéticas e ambientais, que os indivíduos 

diferem de maneira notável quanto aos perfis particulares de inteligência (GARDNER, 1994) 

Nesse sentido, a teoria das IM possibilita que cada um ative suas inteligências negligenciadas 

e equilibre o uso de todas as inteligências. Uma questão central na teoria é o potencial que todas 

as pessoas têm de desenvolver todas as inteligências para um nível de domínio relativamente 

aceitável. Para isso, a educação é valorizada, mas é necessário atentar para três fatores 

principais, conforme aponta Armstrong (2009): 

1. Dotação biológica: desde fatores genéticos ou hereditários, até acontecimentos repentinos ou 

lesões no cérebro, que podem ocorrer antes, durante ou após o nascimento. 
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2. História de vida pessoal: toda a experiência de vida com a família, os amigos, os professores, 

os colegas, e demais pessoas que provocam reações nas inteligências, seja de maneira positiva, 

despertando-as, ou negativa, reprimindo-as.  

3. Antecedentes culturais e históricos: relacionado ao tempo e local em que pessoa vive, 

considerando-se os desenvolvimentos culturais ou históricos em diferentes domínios.  

Gardner (2006) ressalta que ter uma inteligência forte não significa que a pessoa 

necessariamente tenha atitudes inteligentes. Isso significa, por exemplo, que uma pessoa com 

grande inteligência lógico matemática possa realizar importantes experimentos em física, mas 

desperdiçar suas habilidades jogando na loteria. 

Geralmente, o desenvolvimento das inteligências ocorre na primeira infância, embora possa 

ocorrer em menor intensidade a qualquer momento durante a vida de uma pessoa. Para isso, as 

experiências de cristalização são importantes para o desenvolvimento de cada uma delas, em 

direção à sua maturidade. Em contraposição, experiências negativas podem causar um bloqueio 

no desenvolvimento de uma inteligência e elas podem ser representadas por situações que 

proporcionam constrangimento, vergonha, sentimento de culpa, etc. (ARMSTRONG, 2009). 

Na década de 1990, Gardner (1994) apontava que o aprendizado centrado no indivíduo era alvo 

de críticas e considerado utópico, por se despender maiores investimentos e ser difícil de se 

construir uma educação em torno das potencialidades e inclinações específicas de cada aluno. 

Nesse sentido, a educação mais eficiente e que necessita de menores recursos financeiros 

acabava mantendo a linha uniforme de educação. Entretanto, para Gardner os obstáculos reais 

para a educação centrada no indivíduo superam essas questões e está relacionada à vontade para 

se abraçar os objetivos e implementar um novo método de aprendizagem, que depende dos 

seguintes fatores: avaliação, currículo, educação, desenvolvimento profissional do professor e 

participação da comunidade (GARDNER, 1994). Atualmente o aprendizado centrado no 

indivíduo já é uma realidade aplicada por muitas escolas, tendo diferentes níveis de 

implementação entre as culturas. No Brasil, o processo ainda é incipiente e se concentra nas 

experiências de algumas escolas inovadoras. Rodriguez (2016) aponta que há escolas que já 

romperam com o modelo de ensino tradicional e traçaram novas referências educativas 

internacionais, por meio de novos paradigmas que abrem possibilidade dentro da configuração 

dos espaços educacionais.  

Identificar o perfil das inteligências múltiplas de cada pessoa é uma tarefa difícil, pois nenhum 

teste é capaz de determinar com precisão quais são as inteligências de uma pessoa 

(ARMSTRONG, 2009). Gardner aponta que é possível adotar o teste de QI para saber como 

alguém se sairá em um tipo de escola, entretanto, há algo muito melhor do que tais testes, que 
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é o acompanhamento das notas obtidas anteriormente. O teste de QI ainda é valido para alguns 

objetivos, mas ele não cobre todas as IM. Quanto mais as outras inteligências forem valorizadas, 

além da lógico-matemática e linguística, mais avaliações serão necessárias para mensurar as 

demais inteligências (TEORIA, 2016).  

O uso da tecnologia pode contribuir para todo o processo de aprendizagem, desde a transmissão 

de um conteúdo, até a sua avaliação. Armstrong (2009) aponta exemplos de utilização da 

tecnologia, para que professores possam suprir as suas dificuldades em determinadas 

inteligências, como: o professor pode utilizar gravações de músicas, que favoreçam a 

inteligência musical; gravar vídeos que auxiliem a inteligência espacial; usar calculadoras e 

programas de computador que complemente as deficiências nas áreas lógico-matemáticas e etc. 

Isso denota uma grande relação entre as metodologias ativas e o desenvolvimento das IM, visto 

que os recursos tecnológicos são adotados como ferramentas que contribuem para a 

personalização e o engajamento do aluno em sua aprendizagem. Para se compreender melhor 

essa relação com as IM, segue estudo sobre as metodologias ativas e a aprendizagem 

personalizada.  

 

1.7 METODOLOGIAS ATIVAS E A PERSONALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM PARA 

O DESENVOLVIMENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

As discussões sobre a integração entre as tecnologias digitais e o processo de aprendizagem 

têm sido cada vez mais acentuadas nas últimas décadas, com o crescimento das metodologias 

ativas que visam o maior engajamento do aluno. Sincronizar os rápidos avanços do mundo 

digital com o aprendizado personalizado e significativo é um dos maiores desafios na atualidade 

(FREEMAN et al., 2017). O uso das metodologias ativas pode resultar em uma estratégia 

interessante para o desenvolvimento do aluno, pois parte-se do pressuposto de que não existe 

uma única forma de aprender e, por consequência, não existe uma única forma de ensinar 

(MORAN, 2018). Isso corrobora com o desenvolvimento das IM, ao considerar as diferentes 

inteligências na individualidade de cada aluno.  

Para entender melhor os conceitos, geralmente confusos na área da educação, Bray e 

McClaskey (2014) definem a diferença entre os termos personalização, diferenciação e 

individualização no que se refere ao aluno no processo de aprendizagem. No aprendizado 

individualizado são identificadas as necessidades dos alunos, geralmente com características 

especiais, por meio de avaliações baseadas em seus desafios ou deficiências. Após análise dos 
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resultados, o professor adapta os materiais e as instruções de estudos de maneira individual para 

cada aluno. Em um aprendizado passivo, o aluno não tem voz na escolha de sua instrução.  

A diferenciação é um ensino responsivo, onde o professor planeja as abordagens variadas que 

diferentes grupos de alunos precisam aprender, como o aprenderão e/ou como mostrarão o que 

aprenderam. Esse processo ocorre após a identificação dos níveis de habilidade e dos desafios 

em uma área de conteúdo específico, quando o professor usa um currículo diferenciado 

existente ou adapta a instrução para atender as necessidades dos alunos. Para isso, podem ser 

criadas diferentes estações de aprendizado em uma sala de aula, ou mesmo a mudança de 

ambiente, onde o professor adota diferentes maneiras de mostrar o mesmo conteúdo para 

diferentes tipos de alunos. Acredita-se que com a instrução diferenciada a probabilidade de cada 

aluno aprender o máximo que puder, da maneira mais eficiente possível, é maior. Entretanto, 

nesse sistema os alunos ainda recebem o conteúdo e as instruções de aprendizagem de maneira 

passiva, pois é o professor quem escolhe os tópicos e como os alunos devem demonstrar o seu 

entendimento (BRAY; MCCLASKEY, 2014).  

Por fim, o aprendizado personalizado começa com o aluno, que entende qual é a melhor maneira 

para ele aprender, de modo que possa se tornar um participante ativo na elaboração de suas 

metas de aprendizado junto com o professor. Com maior motivação, os alunos têm maior 

envolvimento no processo de aprendizado, que possibilita a realização de atividades 

significativas e relevantes para cada um deles. Assim, os alunos identificam como eles 

gostariam de obter informações, de expressar o que sabem e de que maneira gostam de se 

envolver com o conteúdo. O professor torna-se um guia em sua jornada pessoal (BRAY; 

MCCLASKEY, 2014). Enquanto a personalização é centrada no aluno, os outros dois são 

centrados no professor, ou seja, na instrução para a aprendizagem.  

De acordo com Moran (2018), os educadores apontam que as metodologias ativas contribuem 

para a mudança das formas tradicionais de aprendizagem, ao possibilitar que os alunos sejam 

mais ativos e envolvidos em atividades cada vez mais complexas, o que exige a tomada de 

decisões e a avaliação dos resultados. Observa-se que muitas escolas atualmente buscam 

desenvolver a criatividade, a autonomia, o senso crítico e demais características que exigem o 

maior envolvimento do aluno no seu processo de estudo e aprendizagem. Num processo de 

experimentação, muitas atividades estão sendo inseridas e avaliadas, como recursos para atingir 

tais objetivos. Nesse sentido, as metodologias ativas, com o apoio das tecnologias digitais, se 

apresentam como um caminho que possibilita avançar mais no conhecimento profundo, em que 

os alunos participam de maneira ativa na construção da sua aprendizagem. Considera-se as 
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particularidades de cada aluno quanto a sua forma de aprender, que deve seguir o seu próprio 

estilo, ritmo e tempo (BACICH; MORAN, 2018).  

Para Valente et al. (2017), as metodologias ativas são tratadas, na maior parte da literatura 

brasileira, como estratégias pedagógicas que colocam o aluno no foco da construção do seu 

conhecimento, no qual eles são protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. Por meio 

de práticas ativas os alunos são estimulados a: criar e investigar coisas, ter pensamento crítico, 

saber se comunicar, desenvolver estratégias cognitivas, fornecer e receber o retorno sobre o seu 

aprendizado, aprender e trabalhar em equipe e, explorar atitudes e valores pessoais e sociais. 

Isso significa que o aluno desenvolve as competências que irão mobilizar os conhecimentos, os 

saberes, as atitudes e os valores necessários para que ele possa resolver os problemas reais.  

Nessa era digital e conectada, as metodologias ativas se expressam por meio de modelos de 

ensino híbridos e flexíveis, que trazem importantes contribuições para a educação atual 

(MORAN, 2018). Para melhor compreensão, o ensino híbrido como estratégia pedagógica será 

analisado adiante, no item 1.7.1.  

Identifica-se que as metodologias ativas possibilitam o desenvolvimento das inteligências 

múltiplas ao aumentar a capacidade de se realizar diferentes tarefas, que se adaptam às mais 

diversas situações e, superam os modelos mentais rígidos e pouco eficientes. São exemplos de 

metodologias ativas: sala de aula invertida, design thinking, atividades de criação (maker), 

jogos e programação, aprendizagem baseada em investigação, em problemas e em projetos. De 

acordo com Smole (1999), para adotar um projeto que considere a teoria das IM, é importante 

analisar a forma de organização das atividades didáticas, avaliando aquelas que se julga mais 

adequada para cada fim. Em um processo de personalização, os alunos, junto com os 

professores, vão delinear o seu processo de aprendizagem, por meio dos recursos que eles mais 

se identificam (BACICH, 2018). 

Ressalta-se que o uso das tecnologias móveis na sala de aula tem sido cada vez mais crescente 

e isso traz tensões, bem como novas possibilidades, além de grandes desafios para o processo 

de aprendizagem. A cada novo lançamento, os dispositivos móveis se tornam mais fáceis de 

usar, mais rápidos e leves, o que permite a colaboração entre pessoas, por meio das redes da 

Internet, que estejam próximas ou distantes. Isso amplia a noção de espaço escolar, que pode 

ser expandido globalmente e integrar os alunos e os professores de diferentes partes do mundo 

e, de diferentes culturas e idiomas. Além disso, o acesso à Internet amplia as possibilidades da 

aprendizagem formal para uma aprendizagem informal, na qual o aluno pode se engajar e 

aprender de maneira mais significativa para a sua vida (MORAN, 2018). Nesse sentido, Bacich 
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(2018) evidencia que as tecnologias digitais transformam e criam novas relações entre 

professor, alunos e conteúdos, o que modifica o ambiente no qual elas estão inseridas.  

De acordo com Moran (2018), o processo de aprendizagem ocorre por meio do equilíbrio entre 

três principais movimentos: a construção individual, a grupal e a orientada. Na construção 

individual cada aluno percorre o seu próprio caminho, enquanto na grupal os alunos aprendem 

com os seus semelhantes. Já na aprendizagem orientada, o aluno aprende com alguém mais 

experiente, como um professor ou um especialista. A partir dos interesses, das curiosidades e 

das necessidades individuais, os alunos buscam múltiplas maneiras de aprendizado, que vão 

muito além de uma sala de aula. O papel do docente se torna mais complexo, dinâmico e flexível 

ao propiciar um aprendizado personalizado ao aluno.  

Em um ambiente de aprendizado personalizado, os alunos têm habilidades de pensamento 

crítico, que possibilita a escolha das ferramentas necessárias no apoio para a realização de 

qualquer tarefa de aprendizagem, seja na instituição de ensino ou em casa. A capacidade do 

aluno escolher e utilizar as tecnologias digitais para a realização das atividades torna-se uma 

habilidade essencial para que ele possa colaborar, compartilhar e aprender com colegas, 

especialistas e outros alunos em todo o mundo (BRAY; MCCLASKEY, 2014). 

Assim, os conceitos de aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida são de grande relevância 

para a educação atual e favorecem o desenvolvimento das IM. Enquanto as metodologias ativas 

dão ênfase para o protagonismo do aluno, o ensino híbrido destaca a flexibilidade, a mistura e 

as diferentes combinações possíveis no processo de aprendizagem.  

 

1.7.1 O ensino híbrido como estratégia pedagógica 

Uma educação híbrida pode resultar em uma estratégia interessante para o desenvolvimento do 

aluno, pois de acordo com Moran (2015) é possível ensinar e aprender de inúmeras maneiras, 

a qualquer momento e espaço. O conceito de ensino híbrido é muito amplo e se refere a tudo 

que é misturado e diverso na educação: currículo, metodologia, ferramentas educativas, 

processos formais e informais, entre outros. Ele não se reduz ao planejamento intencional e 

institucional, pois possibilita a aprendizagem por meio de processos organizados, junto com 

processos abertos e informais, podendo estar relacionado também ao lazer.  

Para o desenvolvimento das IM o ensino híbrido se apresenta como um modelo em potencial, 

pois com o acelerado desenvolvimento das ferramentas digitais é possível ter maior número de 

atividades diferenciadas para estimular as múltiplas inteligências. Visando um aprendizado 
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significativo, devem ser oferecidas as atividades didáticas que atendam as preferências de cada 

aluno. 

De acordo com Valente et al. (2017), o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que 

combina atividades presenciais e virtuais que são apresentadas em diferentes situações e 

ambientes, e que visam a resolução de problemas, de projetos ou de discussões, com o apoio 

do professor e de maneira colaborativa com os colegas. Tais atividades possibilitarão o maior 

engajamento e o aprendizado efetivo do aluno, sem a distinção entre as metodologias de ensino 

presencial e a distância. Em dissertação de mestrado, mencionada na introdução da presente 

tese, observou-se que, conforme o aluno desenvolve a sua maior autonomia para os estudos, ele 

poderá se apoiar mais no ambiente virtual do que no ambiente real (SQUAIELLA, 2016). 

Entretanto, na educação básica as atividades presenciais são prioritárias, de acordo com as 

discussões apresentadas anteriormente, no item 1.4.1, sobre a BNCC.  

No contexto escolar, o ensino híbrido com o uso de tecnologias digitais propicia diferentes 

possibilidades para que as atividades pedagógicas possam ser mais significativas para os alunos 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). Considerando o impacto das tecnologias para 

a sociedade e para a educação, Pierre Lévy (1999) aponta a necessidade de se considerar as 

ferramentas tecnológicas no processo de aprendizagem, a fim de se favorecer a personalização 

e a aprendizagem coletiva em rede, por meio da inteligência coletiva que permite o 

compartilhamento de mundos virtuais de grande complexidade. Assim, o uso das TIC pode 

estar aliado ao trabalho colaborativo para possibilitar momentos de aprendizagem e de troca de 

conhecimentos que podem ultrapassar as barreiras da sala de aula. As estratégias de condução 

da aula devem ser repensadas, com a possibilidade de novas organizações do espaço educativo. 

A motivação para o processo de aprendizado é um fator importante, que geralmente resulta em 

maior evolução e no desenvolvimento de um projeto de vida mais significativo para o aluno 

(MORAN, 2015). 

Para o norte-americano Marc Prensky (2001), pesquisador sobre o uso de tecnologias digitais 

na educação, os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional 

foi criado. Esses alunos vivem grandes mudanças em relação aos alunos do passado devido a 

chegada e a rápida difusão da tecnologia digital, nas últimas décadas do século XX. Como 

resultado da interação e do ambiente tecnológico onipresente (jogos de computadores, e-mail, 

Internet, smartphones e as mensagens instantâneas como partes integrantes de suas vidas), a 

geração atual de alunos pensa e processa as informações de modo diferente das gerações 

anteriores. Para explicitar a diferença entre essas gerações, Prensky cunhou os termos “nativos 

digitais” e “imigrantes digitais”. Os nativos digitais são aqueles nascidos no século XXI, todos 
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“falantes nativos” da linguagem digital dos computadores, dos jogos eletrônicos e da Internet. 

Os imigrantes digitais, que nasceram em geração anterior, aprendem a adaptar-se ao ambiente 

tecnológico digital, porém sempre mantêm, em certo grau, seu “sotaque”, que é seu pé no 

passado. 

Crosbie (2001) também evidencia que os estudantes são os nativos no mundo da tecnologia, 

pois desde que nasceram convivem com o computador pessoal e demais recursos tecnológicos, 

diferentemente dos seus antepassados que, embora familiarizados com os computadores, ainda 

têm dificuldade em corresponder à capacidade de uma mente jovem em explorar, experimentar 

e encontrar os atalhos possibilitados pela tecnologia. Como resultado do ambiente tecnológico 

onipresente e do grande volume de interações midiáticas, Prensky (2001) aponta que os nativos 

digitais pensam e processam as informações de maneira bem diferente dos imigrantes digitais. 

Essas diferenças vão além do que é percebido por muitos educadores, pois as experiências 

distintas, levam a estruturas de pensamentos distintas. 

Quando a tecnologia é planejada para o uso adequado na educação, ela oferece diferentes 

possibilidades de aprendizagem, que representam oportunidades para os alunos aprenderem 

mais e melhor. Ressaltando que cada aluno tem seu ritmo e seu jeito de aprender, esse uso das 

tecnologias digitais requer novas metodologias de ensino e novos suportes pedagógicos que 

apoiem a personalização da aprendizagem (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015) 

Verifica-se, desta maneira, que equalizar a educação para o futuro não é tarefa fácil. Necessita 

de grandes mudanças, com o uso das tecnologias digitais de modo a promover uma melhoria 

na metodologia de ensino, o maior envolvimento e engajamento do aluno e, o cuidado para que 

o seu uso não corresponda a uma simples transposição do cenário existente. O impacto destas 

mudanças deve refletir em diferentes configurações do espaço escolar, conforme estudos de 

casos que são apresentados no próximo capítulo.  
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2 ESTUDOS DE CASOS 

Os estudos de casos apresentados a seguir visam analisar como uma instituição escolar pode 

favorecer o desenvolvimento das inteligências múltiplas em seu espaço físico. A intenção é 

avaliar o quanto que o redesenho do espaço escolar favorece as práticas de IM, por meio das 

metodologias ativas que se apoiam nas tecnologias digitais.  

Inicialmente são estudadas as escolas norte-americanas que já implementaram a teoria das IM 

em suas práticas pedagógicas, como é o caso da experiência pioneira da Key Learning 

Community, em Indiana, e da New City School, em Missouri. Ambas são reconhecidas por 

Gardner em suas publicações, como importantes experiências que tiveram sucesso na 

adequação de suas práticas pedagógicas para a teoria das IM. Apoiado nas publicações em 

livros, artigos, vídeos e, em informações obtidas em páginas da Internet específicas sobre tais 

escolas, esse estudo visa delinear a arquitetura escolar destas instituições. Entretanto, a medida 

que as pesquisas foram avançando, se deparou com grande dificuldade em obter informações 

mais precisas sobre o espaço físico destas escolas. A relevância dessas experiências com as IM 

é ressaltada por meio das alterações de currículo e das suas práticas pedagógicas, sendo difícil 

se compreender a organização física do edifício escolar. Mesmo com a busca por imagens de 

tais escolas, não foi possível se ter a compreensão da sua arquitetura como um todo.  

Apesar de não ter atingido o propósito inicial de evidenciar como se configuram os ambientes 

educativos nestas escolas, tais estudos apontam indícios de como são organizadas as atividades 

de IM, o que traz reflexões de como podem ser os espaços da instituição escolar para apoiar 

tais atividades. Destaca-se que essas escolas iniciaram suas experiências com as IM no final da 

década de 1980, quando o uso das tecnologias nas atividades didáticas ainda era incipiente. 

Dessa maneira, a presente pesquisa avança com a análise de instituições de ensino inovadoras, 

que adotam práticas de metodologias ativas em seu currículo e consideram a integração das 

tecnologias digitais como ferramentas de aprendizagem. Para tais análises foi possível 

considerar maiores recursos gráficos, como desenhos e fotografias, que evidenciam a 

organização do edifício escolar, diferente da configuração tradicional. Isso corrobora com a 

necessidade de redesenho do espaço escolar, já estudado no Capítulo 1.  

A análise de instituições de ensino inovadoras aponta para possíveis organizações do edifício 

escolar, que tem grande potencial para apoiar o desenvolvimento das IM, mesmo que as 

instituições não se identifiquem como seguidoras da teoria das IM. Pelo fato de grande parte da 

literatura internacional avançar sobre a discussão do edifício escolar voltado para o aprendizado 

centrado no aluno e, devido as grandes inovações ocorrerem mais rapidamente em outros 
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países, o estudo inicia com a análise de algumas experiências norte-americanas, localizadas na 

Califórnia. A Khan Lab School, é analisada por meio de publicação em endereços eletrônicos 

especializados. A E3-Civic High School, foi visitada pela autora da tese em janeiro de 2019. 

Ambas apresentam propostas inovadoras quanto as práticas pedagógicas e ao espaço de 

aprendizagem, mais contextualizado com a geração das tecnologias digitais.  

No cenário brasileiro, os estudos de casos voltam-se para a análise de três instituições que 

transformaram o espaço de aprendizagem ou que construíram um espaço novo, adequado às 

concepções de ensino mais atuais, também mais centrada no aluno. Primeiramente, estuda-se a 

EMEF Desembargador Amorim Lima, uma instituição de ensino de ensino fundamental, 

localizada na cidade de São Paulo, que se configurava como uma instituição de ensino pública 

tradicional, na década de 1960, e que rompeu com as barreiras físicas entre as salas de aula para 

desenvolver uma proposta educativa de escola sem paredes, a partir da década de 1990. Na 

visita realizada pela autora da presente tese, em 2017, foi possível observar e registrar como é 

organizado o espaço educativo. Na sequência, avalia-se a sede paulistana da instituição de 

ensino norte-americana, Avenues – The World School, que inaugurou seu novo edifício em 

agosto 2018, com grande integração com as tecnologias digitais. Sua análise está apoiada nas 

publicações, amplamente divulgada nas mídias digitais e em revista especializada de 

arquitetura. Por fim, o último caso analisado é o da Escola Projeto Âncora, localizada na cidade 

de Cotia, que surgiu de um programa educacional, com uma função assistencialista, e desde de 

2012 funciona como uma escola de educação básica. Apresenta um espaço educativo e proposta 

pedagógica livre dos moldes tradicionais. A visita pela autora à essa instituição de ensino, em 

2017, possibilitou melhor análise sobre o espaço escolar. 

Dentro da diversidade de instituições elencadas para a presente pesquisa, foram definidos os 

seguintes critérios para a análise desses estudos de casos, que partiram dos seguintes 

questionamentos: Que tipo de instituição? O que acontece aqui? Como a tecnologia é utilizada? 

O que faz o espaço ser bem-sucedido? Quais princípios estavam por trás do projeto? O que é 

exclusivo ou pode ser adotado como referência? Entre todos os estudos de casos há distinções 

e semelhanças que se destacam como possíveis diretrizes, na concepção de novos projetos, 

conforme análise a seguir.  
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2.1 KEY LEARNING COMMUNITY 

A Key Learning Community foi a primeira instituição de ensino do mundo a basear sua 

abordagem pedagógica na teoria das inteligências múltiplas, conforme identificação de Gardner 

em seus estudos posteriores sobre a sua teoria (GARDNER, 1999). Infelizmente essa 

experiência foi descontinuada em 2016. A pesquisa realizada na presente tese busca analisar a 

história desta escola, de modo a evidenciar a sua trajetória e os fatores relevantes que o deram 

visibilidade mundial, bem como o que levou ao seu fechamento.  

Christine Kunkel (2007), que foi diretora da Key na década dos anos 2000, relatou aspectos 

sobre a fundação desta instituição, em um artigo para a revista científica Phi Delta Kappan. No 

início da década de 1980, oito professores de uma instituição de ensino pública de Indianápolis, 

em Indiana/Estados Unidos, insatisfeitos com o insucesso da educação naquele momento, 

iniciaram estudos com o intuito de se informarem e melhorarem as suas práticas pedagógicas. 

Nesse processo a Dra. Patricia Bolaños, que faleceu em julho de 2003, trouxe para os estudos 

o livro Frames of Mind, na qual tiveram o conhecimento da teoria das inteligências múltiplas. 

Essa publicação de Gardner fez sentido para o grupo de professores, que já tinham identificado 

em suas práticas pedagógicas que os alunos demonstravam sua inteligência de muitas maneiras 

diferentes e, que os testes padronizados não conseguiam apontar tais diferenças. A partir daí, 

surgiu a ideia de estruturar uma instituição em torno da teoria das IM, com a intenção de 

resolver alguns dos problemas criados pela prática tradicional de ensinar às fraquezas, e não 

aos pontos fortes. Desejava-se ampliar o foco estreito que se baseava nos resultados dos testes 

padronizados em leitura e matemática, que haviam prejudicado um processo educacional 

saudável (KUNKEL, 2007). No princípio norteador da educação tradicional, a inteligência é 

medida por meio de testes, cujos resultados qualificam o aluno como inteligente, burro ou em 

algum lugar intermediário. Os alunos talentosos geralmente recebem um tratamento 

enriquecido, quando são identificados. O restante da população estudantil é tratado com 

remediação por não ser considerada tão inteligente. Ao seguir a teoria das IM, se propôs que a 

Key School fosse contra esse modelo, considerando que todos os alunos possuem suas 

inteligências, que devem ser identificadas e incentivadas (BOLAÑOS, 2002).  

O grupo de oito professores entrou em contato com Gardner que, apesar de ter algumas ideias 

sobre a sua teoria para a educação, não tinha o domínio sobre as práticas pedagógicas. Assim, 

ele sugeriu que entrassem em contato com Mihaly Csikszentmihalyi, o psicólogo húngaro-

americano, reconhecido pelo conceito psicológico de fluxo, que foi apresentado anteriormente 

no item 1.5.2. Seguindo tais orientações, o grupo de professores seguiu o importante processo 
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de entrar em contato com Mihaly, bem como com outros teóricos, além de líderes da 

comunidade, empresários e líderes culturais (KUNKEL, 2007). Assim, a teoria do fluxo de 

Csikszentmihalyi, o contínuo de desenvolvimento de David Feldman e, a pesquisa de 

comunalidades humanas de Ernest Boyer também foram incluídas nas práticas escolares 

(BOLAÑOS, 2002). 

Com um apoio financeiro, esse grupo de oito professores pode conhecer experiências 

inovadoras em várias partes do mundo. O envolvimento dos pais também foi fundamental para 

o sucesso dessa nova instituição de ensino. Os fundadores da Key decidiram que o trabalho por 

projeto seria a parte central da instrução. Mesmo que a ideia de trabalho por projeto não fosse 

nova, o envolvimento das múltiplas inteligências em torno de um programa baseado em temas, 

que usava os projetos como um importante modo de instrução e avaliação, era um conceito 

muito novo (KUNKEL, 2007).  

Em 1987 a Key School iniciou as suas atividades, sob a direção de Bolaños, atendendo 150 

alunos de ensino fundamental um, sendo um grande foco das principais mídias, como ABC 

News, NPR, CBS Sunday Morning, New York Times e Life. Além disso, recebeu visitantes de 

todo o país e do mundo, o que surpreendeu a todos pelo grande interesse e atenção que a 

instituição de ensino proporcionou ao ser a pioneira em criar e implementar um currículo 

baseado nas inteligências múltiplas (KUNKEL, 2007).  

Inicialmente a Key ocupava um pequeno edifício art déco. Posteriormente, para o atendimento 

dos demais níveis de ensino, a instituição passou por ampliações. Em 1993, a instituição de 

ensino passou a atender os alunos do ensino fundamental dois, como Key Renaissance Midle 

School, e em 1999, os alunos do ensino médio, como Key High School. Em 2000, todos os 

níveis de ensino foram reunidos em único edifício (GARDNER et al., 2010). Da combinação 

de seus programas de nível fundamental ao ensino médio a instituição de ensino se tornou Key 

Learning Community. De acordo com Campbell e Campbell (1999), os dados demográficos dos 

alunos de ensino médio, em 1999, revelavam que quase metade dos alunos eram de baixa renda, 

sendo que 44% recebiam almoço grátis ou a preço reduzido7. Menos de 50% dos alunos de 

nível médio vinham do programa de ensino fundamental da Key, e havia uma lista de espera de 

500 alunos. Os alunos eram selecionados por sorteio e havia tanto aqueles que já eram 

 
7 O governo dos Estados Unidos oferece uma bolsa-auxílio para a alimentação dos alunos, cujas famílias possuem 
renda familiar anual inferior ao nível de pobreza. De acordo com essa renda, é possível inscrever os alunos para a 
obtenção das refeições com um subsídio total ou parcial. O número de alunos que recebem esse benefício é 
utilizado como um indicador de pobreza.  
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identificados como superdotados e talentosos, quanto outros que descobriam seus dons e 

talentos enquanto frequentam a instituição de ensino.  

Em 2006, a Key passou por uma expansão, com a construção de um segundo edifício, com o 

intuito de acomodar a longa lista de espera de famílias que desejavam inscrever seus filhos 

nesta instituição, e passou a atender mais de 600 alunos. Entretanto, o processo de ampliação 

não foi um processo simples ou automático, pois foi necessário tempo e paciência para que os 

novos alunos aprendessem a filosofia da Key, num ambiente de aprendizado colaborativo 

(KUNKEL, 2007). 

Todos os alunos tinham acesso igual à todas as áreas da instituição. Posteriormente, todos os 

alunos do ensino médio estudavam inglês, alemão, música instrumental, matemática, ciências, 

artes visuais, educação física, geografia e história (CAMPBELL; CAMPBELL, 1999). Kunkel 

(2007) aponta que as inteligências múltiplas específicas eram abordadas diretamente em aulas 

de matemática e de música, por exemplo, além de um programa eletivo, que era a aula de Pod. 

Nessa aula os alunos de diferentes idades trabalhavam juntos para aprender sobre algo que lhes 

interessava, podendo explorar uma área de força pessoal ou qualquer uma das inteligências. Tal 

aula era projetada por um dos professores da Key, que relacionava a um forte interesse pessoal 

com o objetivo de dar aos alunos a oportunidade de se envolverem em trabalhos que eles 

pudessem apreciar e considerar desafiadores e enriquecedores. Além disso, tais esforços 

podiam levá-los a uma experiência de "fluxo", na Flow Room (Figura 20), onde os alunos 

exploravam interesses desafiadores em todas as inteligências. À medida que os alunos 

escolhiam atividades que abrangiam todas as inteligências múltiplas, seus pontos fortes 

começavam a emergir, o que levava a um diálogo sobre pontos fortes pessoais entre aluno, 

professor e pais (Figura 21). Assim, além do currículo comum, o aprendizado era personalizado 

por pais, professores e membros da comunidade que ofereciam aulas eletivas e experiências de 

orientação (CAMPBELL; CAMPBELL, 1999). 
 

Figura 20 – Key learning: Flow room. Figura 21 – Key Learning: Pais, alunos e professores. 

  
Fonte: captura de tela do vídeo Edutopia - Multiple Intelligences Leave No Child Behind (2013). 
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Kunkel (2007), relata sua experiência ao ministrar um Pod, que foi o treino para uma mini-

maratona de 21 km, que ocorria todo mês de maio, em Indianapolis. Apesar de parecer que a 

inteligência corporal-cinestésica era a área predominante a ser explorada, também havia fortes 

componentes da inteligência lógico-matemática à medida que os alunos aprendiam a medir seus 

batimentos cardíacos, a rastrear o tempo e a distância e a compilar os dados em gráficos. As 

inteligências linguísticas e intrapessoais também foram envolvidas por meio de diário reflexivo 

e da experiência de construção de caráter em um regime de treinamento exaustivo. Os alunos 

que cruzaram a linha de chegada foram equipados não apenas com força e resistência física, 

mas com um forte conhecimento da fisiologia do exercício e um senso de comunidade, pois 

compartilharam a experiência com os 25.000 corredores que participaram dessa corrida. Além 

de aulas “regulares” e eletivas de Pod, os alunos tinham a oportunidade de desenvolver várias 

inteligências por meio da realização de projetos e das apresentações dos trabalhos em evolução. 

O resultado desse trabalho foi mensurado nos testes estaduais, que revelaram o grande sucesso 

deste modelo, visto que os alunos da Key Learning apresentaram alto desempenho (KUNKEL, 

2007).  

Ao final do ensino médio esperava-se que os alunos adquirissem habilidades de aprendizado 

autodirigidas. Responsáveis pela iniciação, implementação, aprimoramento, apresentação, 

reflexão e avaliação de todos os aspectos de seus projetos, ao final de cada período temático, 

os alunos apresentam seus projetos para os pares. As apresentações eram multimodais e 

propiciavam o aprofundamento e a ampliação do aprendizado, por permitirem que alunos 

percebessem inúmeras facetas de cada tema por meio do trabalho de seus colegas de classe. 

Além das apresentações, os alunos enviavam relatórios escritos e auto avaliações de seus 

trabalhos (CAMPBELL; CAMPBELL, 1999). 

Desde que a primeira turma do ensino médio se formou em 2003, a Key Learning Community 

possuía a maior taxa de graduação em seu distrito de 38.000 estudantes e estava acima da média 

estadual. Em 2005, 89% dos graduados da Key Learning Community cursaram uma faculdade. 

Apesar destes índices, Kunkel (2007) ressaltou que o aprendizado mais importante que os 

alunos recebiam na instituição de ensino não podia ser mensurado quantitativamente. No 

processo de aprendizado baseado em projetos, valorizava-se a colaboração e a comunidade, no 

qual os alunos aprendiam a: explorar e pesquisar suas opções pessoais; se relacionar com 

colegas de trabalho, membros da comunidade e pessoas com autoridade; e, apresentar um ponto 

de vista de forma eloquente, articulada e com confiança.  

Quanto ao tempo de instrução para as atividades, Bolaños (2002) relatou que havia 

uniformidade na programação, com um equilíbrio entre todas as inteligências, sem uma carga 
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prioritária para qualquer uma delas. A grade horária do middle school, apresentada na Tabela 

1, exemplifica a distribuição uniforme das inteligências durante as atividades. Nela é possível 

observar que todas as disciplinas são distribuídas de forma equilibrada, revelando a visão da 

instituição de ensino de que todas as inteligências devem ter a mesma importância.  

 
Tabela 1 – Key Learning: Grade horária do middle school. 

 
Fonte: Campbell, Campbell (1999). 

 

Era esperado, como resultado do aprendizado obtido na Key Learning Community, que os 

alunos fossem alfabetizados em todas as inteligências e desenvolvessem seus talentos 

individuais com profundidade. Para demonstrar esse compromisso, a instituição de ensino 

especificava as tarefas essenciais, as realizações e os hábitos mentais esperados de todos os seus 

alunos que, ao concluírem os estudos, deveriam ser capazes de: se comunicarem claramente na 

forma escrita; serem verbalmente articulados em duas línguas; cantarem ou tocarem um 

instrumento musical com proficiência; usarem a matemática e a lógica em áreas aplicadas; 

usarem a tecnologia como uma ferramenta para investigação e comunicação; recriarem o 

mundo tridimensional através das artes visuais ou práticas; estarem aptos para as atividades 
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físicas; selecionarem uma área aplicada para investigação, reflexão e aprendizado; 

participassem de atividades de cuidado com a natureza; expressassem a capacidade de se 

preocupar com questões globais; e, participassem de grupos e de organizações na comunidade 

onde a instituição de ensino se localizava (CAMPBELL; CAMPBELL, 1999). 

Para alcançarem tais resultados, os professores trabalhavam de maneira colaborativa, 

unificados em suas crenças e pedagogia. Para se tornarem e permanecerem como membros da 

equipe Key Learning Community, cada professor tinha que garantir o seu desenvolvimento 

profissional contínuo, por meio das seguintes ações: concordar em aplicar a teoria das IM nas 

instruções; colaborar com colegas; ensinar e avaliar programas temáticos para alunos de várias 

idades; refletir sobre a prática de um colega; manter-se atualizado sobre as pesquisas; e, 

trabalhar ativamente com estudantes e outras pessoas no serviço comunitário (CAMPBELL; 

CAMPBELL, 1999).  

Kunkel (2007) relatou que a Key Learning Community, assim como qualquer instituição 

escolar, possuía seus defeitos, porém ressaltava-se que além de fornecer um currículo de 

inteligências múltiplas baseado em temas e focado em projetos, o programa da instituição de 

ensino visava o desenvolvimento da liderança a partir da concentração na inteligência 

intrapessoal. Os alunos aprendiam quais eram seus pontos fortes, como deveriam se comportar 

e construir a jornada acadêmica. Isso os tornava confiantes e a vontade para perseguirem seus 

interesses ou apenas estarem com os seus colegas de classe, numa interação positiva e 

produtiva. Conforme apontado por Campbell e Campbell (1999), a programação semanal 

incluía aulas individuais e em duplas, com o início das atividades diárias em pequenos grupos 

consultivos, que funcionavam como base para as atividades aprendizagem ao longo do dia.  

O grande número de visitantes, os prêmios educacionais recebidos e um considerável 

reconhecimento da mídia reforçavam as crenças de que essa instituição de ensino era uma 

experiência única e um grande modelo educacional. O nome Key Learning Community, refletia 

o propósito da instituição: uma comunidade de alunos que buscavam o seu crescimento pessoal, 

profissional e ao longo da vida (CAMPBELL; CAMPBELL, 1999). Kunkel (2007) apontou 

que a instituição de ensino estava em contínuo crescimento e sucesso durante o período de sua 

direção, mesmo diante das pressões para que ela fosse padronizada conforme o modelo das 

escolas públicas de Indianapolis, que focavam no padrão de avaliação para os testes 

obrigatórios, municipais e estaduais.  

Campbell e Campbell (1999), examinaram a experiência da Key Learning Community, bem 

como de mais cinco escolas públicas de sucesso, que tiveram programas educacionais baseados 

nas IM por cinco anos ou mais, nos Estados Unidos. As demais escolas analisadas por esses 
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autores foram: a Russell Elementary School em Lexington, Kentucky; a EXPO for Excellence 

em St. Paul, Minnesota; a Skyview Junior High, em Bothell, Washington; a High School de 

Mountlake Terrace em Mountlake Terrace, Washington; e, a Lincoln High School em Stockton, 

Califórnia. Esses autores buscaram evidenciar a aplicação da teoria das IM em todos os níveis 

da educação básica, separando-se o estudo em escolas para o ensino de níveis: fundamental um, 

fundamental dois e médio. As informações foram obtidas a partir de: entrevistas com 

professores e administradores de cada instituição de ensino; documentos escolares como 

horários, brochuras, fitas de vídeo e boletins; e, observações pessoais de todas as escolas.  

Notou-se que as razões para a implementação de um currículo baseado nas IM eram distintas 

entre as escolas. Enquanto algumas escolas, como a Key Learning Community, foram atraídas 

pela teoria de Gardner por razões filosóficas ou teóricas, outras expressavam desejos 

pragmáticos de melhorar o desempenho dos alunos. Apesar dessa diferença, todas alcançaram 

os mesmos objetivos, com melhores resultados dos alunos nos testes padronizados, moral dos 

professores e entusiasmo dos alunos. Campbell e Campbell (1999) concluíram que, mesmo com 

o pequeno tamanho da amostra de seis escolas, as experiências dessas escolas devem ter 

implicações de longo alcance para outras pessoas. Uma afirmação quase unânime em todas as 

instituições estudadas por esses autores é que, quando as escolas adotaram a teoria das IM, os 

professores buscaram intencionalmente pontos fortes em todos os alunos, para proporcionar um 

aprendizado mais personalizado. Eles aprimoraram suas habilidades de observação e 

reconheceram as enormes diferenças entre seus alunos, além de reconhecerem que nenhuma 

abordagem única funciona bem para todos os alunos, que precisam de opções e oportunidades 

para personalizar algumas de suas experiências educacionais. Poucos alunos se destacavam nas 

oito inteligências. Geralmente eles eram talentosos em algumas áreas e fracos em outras. Todos 

os alunos tinham muito a aprender e muitas áreas para crescer, sendo necessário que eles 

desenvolvessem maior auto aceitação.  

As seis escolas estudadas por Campbell e Campbell (1999) demonstram que todas elas mudam 

tanto quanto as pessoas que trabalham dentro delas. Essa afirmação talvez denote o insucesso 

futuro da Key Learning Community, com o seu fechamento em 2016. 

Em 2012, sob a direção Sheila Dollaske, houve a tentativa de revigorar a instituição de ensino, 

que estava passando por um momento de baixos resultados nos testes municipais e estaduais. 

Como resultado da ação de Dollaske, houve melhoria nas pontuações dos testes nas séries 

iniciais, mas com um desempenho misto nas demais séries atendidas pela Key Learning 

Community. Em 2014, após a saída de Dollaske, os resultados nos testes foram muito baixos 

(ELLIOTT, 2014). Conforme apontado por Elliott (2015) os administradores da Key Learning 
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Community afirmaram que o baixo número de 455 matrículas, em 2015, e os baixos resultados 

nos testes nos últimos anos desta instituição de ensino, foram fatores importantes para o seu 

fechamento. Conhecida pelo forte desempenho dos alunos e por atender a algumas das famílias 

mais ricas do distrito, a instituição de ensino teve uma mudança de quadro no início dos anos 

2000, quando a pobreza dos estudantes havia aumentado e o desempenho dos testes caiu 

drasticamente (ELLIOTT, 2014).  

Por estar localizada perto do centro de Indianapolis, em um local que o distrito identificou como 

potencialmente valioso, os gestores políticos planejaram fazer melhor uso dos edifícios 

escolares, para criar mais espaço para os programas de alta demanda e melhoraria no 

desempenho dos alunos. Tal plano também afetou outras escolas do distrito. Apesar de 

opositores, no conselho de votação para o fechamento da instituição de ensino, apontarem que 

tal plano não levava em consideração as razões históricas pelas quais o programa de 

inteligências múltiplas foi colocado na Key Learning Community, a instituição de ensino foi 

fechada em 2016. O conselho que votou a favor do seu fechamento afirmou que o programa de 

inteligências múltiplas foi reduzido ao longo do tempo, tornando-se menos atraente (ELLIOTT, 

2014). O edifício escolar foi ocupado pela Edison School Of The Arts, uma instituição de ensino 

de ensino fundamental, voltada ao ensino de música, de teatro e de artes visuais, de maneira 

integrada às demais disciplinas regulares (MICKENS, 2019).  

O estudo sobre essa importante experiência da Key Learning School aponta a relevância das 

inteligências múltiplas para as práticas pedagógicas. O período em que instituição de ensino 

atingiu o seu auge evidencia importantes questões sobre o processo de aprendizagem para as 

IM: o uso das tecnologias já era considerado como ferramenta para investigação e comunicação; 

os professores acreditavam que os seus alunos eram intelectualmente competentes de maneiras 

multifacetadas; os alunos tinham a oportunidade de personalizar suas experiências educacionais 

enquanto adquiriam habilidades básicas; os conceitos disciplinares básicos eram adquiridos em 

grupos de várias faixas etárias ou através de perspectivas interdisciplinares, para um 

entendimento aprofundado. 

Um dos princípios fundamentais da instituição de ensino foi a convicção de que cada criança 

deveria ter suas inteligências múltiplas estimuladas todos os dias (KEY, 2012). Para isso, todos 

os alunos participavam regularmente de diferentes atividades como computação (Figura 22), 

música (Figura 23) e corporal-cinestésica, em complementação ao currículo centrado nos temas 

padronizados. Indo além das atividades de papel e lápis, de palestras dos professores e das 

tarefas individuais da instrução tradicional, a abordagem dessa instituição de ensino explorava 
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os pontos fortes dos alunos, recorrendo às inteligências e às maneiras de aprender que 

normalmente são negligenciadas na educação tradicional (GARDNER, 1994).  

 
Figura 22 – Key Learning: Aula de computação. Figura 23 – Key Learning: Aula de música. 

  
Fonte: captura de tela do vídeo Edutopia - Multiple Intelligences Leave No Child Behind (2013). 
 

Com os trabalhos desenvolvidos em grupos de diferentes idades, os alunos tinham a 

oportunidade de iniciar uma atividade em seu próprio nível de perícia e de desenvolver-se no 

ritmo mais confortável. O foco de cada grupo era a aquisição de uma habilidade do mundo real, 

no ambiente de aprendizado que pudesse assegurar entendimentos genuínos sobre o conteúdo 

que era aprendido. Os alunos trabalhavam por projetos, cujos temas contribuíam para o 

aprendizado dos conteúdos curriculares. Nessa instituição de ensino, os alunos eram levados à 

comunidade, como também traziam a comunidade para a instituição de ensino. Os membros 

voluntários da comunidade compartilhavam a perícia em determinado ofício ou ocupação, com 

pequeno grupo de alunos que tivesse interesse nos seus conhecimentos. Os alunos podiam 

explorar interesses e capacidades que não fossem necessariamente proporcionados pelo 

currículo escolar típico (GARDNER, 1994). 

Além dessas observações sobre o processo de aprendizagem, não se identificou descrições mais 

aprofundadas sobre a configuração dos espaços de aprendizagem. Apenas que a instituição de 

ensino passou por processos de expansões ao longo dos anos e que haviam ambientes 

específicos como a "Flow room" e a sala para Pod, mencionadas anteriormente. Algumas 

imagens e vídeos da instituição de ensino focam nas atividades realizadas pelos alunos, não 

sendo possível se compreender a configuração do espaço escolar de um modo mais amplo. 

Apesar disso, esse estudo se mostra como importante observação de que um dos caminhos para 

o trabalho com as IM nas instituições de ensino está relacionado ao aprendizado personalizado, 

com atividades centradas no aluno, por meio de uma aprendizagem baseada em projetos, o que 

suscita um novo arranjo para o espaço educativo.  
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2.2 NEW CITY SCHOOL 

A New City School, localizada em Saint Louis, Missouri/Estados Unidos, iniciou suas 

atividades em 1969, com cem crianças, a fim de oferecer educação de qualidade para uma 

população urbana cada vez mais diversificada. Ela foi idealizada por um grupo de vizinhos que 

sonhava com uma instituição de ensino única, que proporcionasse oportunidades para que seus 

filhos pudessem aprender juntos, serem criativos e desenvolvessem um senso de independência 

e confiança, respeitando-se a diversidade existente entre eles. Sua proposta era ser uma 

instituição de ensino inclusiva e progressiva, focada nas necessidades de cada criança (NEW 

CITY, 2019). Em 1988, sob a direção de Thomas R. Hoerr a instituição de ensino adotou a 

teoria das IM como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, na qual são desenvolvidos os 

pontos fortes de cada aluno. A partir daí, foram criadas várias inovações que influenciaram a 

proposta pedagógica, como a biblioteca de IM e o jardim centenário (HOERR; BOGGEMAN; 

WALLACH, 2010). Ressalta-se que Hoerr foi o diretor desta instituição entre os anos de 1981 

e 2015. Em 2005, essa instituição atendia aproximadamente 350 alunos, depois de ter passado 

por diversas reformas e ampliações nas décadas de 1980 e 1990 (NEW CITY, 2019).  

No prefácio do livro Celebrating Every Learner (HOERR; BOGGEMAN; WALLACH, 2010), 

Gardner reconhece esta experiência como a segunda instituição de ensino de IM do mundo. 

Enquanto Key Learning Community foi uma instituição de ensino pública, a New City é uma 

instituição de ensino particular, que mantém sua proposta até os dias atuais. Gardner destaca 

que o trabalho cooperativo entre professores, alunos, pais e diretoria foi fundamental para o 

sucesso desta experiência, que vivencia um ambiente reflexivo onde as propostas, as críticas e 

as correções necessárias são incentivadas e levadas a sério. As diferenças individuais entre os 

alunos são consideradas e as atividades são transmitidas de várias maneiras, deixando em aberto 

as possibilidades para se ativar diferentes inteligências ao enfrentar vários problemas e desafios.  

Em dezembro de 2005 a New City School inaugurou a primeira biblioteca de inteligências 

múltiplas do mundo. Projetada pelo arquiteto Kevin Kerwin, do escritório HKW Architects, ela 

ocupa uma área de aproximadamente 400m2, em dois níveis, que corresponde ao espaço de um 

antigo ginásio. O processo de planejamento desta biblioteca teve início três anos antes, quando 

identificaram que o ambiente que abrigava a antiga biblioteca era muito pequeno. Desejava-se 

um espaço amplo, que fosse além de um repositório tradicional de livros e que pudesse abrigar 

diferentes funções, onde os estudantes e os professores tivessem a oportunidade de ampliar seu 

pensamento e empregar sua criatividade (CORBETT; BROD-MILLNER, 2010).  
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Assim, a biblioteca exemplifica a proposta pedagógica da New City School, com um ambiente 

onde os alunos podem ler, escrever, relaxar, explorar, criar, resolver problemas, ouvir palestras, 

representar papéis e pensar. Além de abrigar um acervo de mais de 14.000 livros infantis, ela 

possui um pequeno anfiteatro, utilizado para apresentações, narração de histórias e 

interpretações. Quando não utilizado para essas funções, esse espaço é ocupado com mesas e 

cadeiras para estudos e outras atividades, como o xadrez e outros jogos de tabuleiro. Há também 

mesas com computadores para pesquisas na Internet e área para atividades artísticas (NEW 

CITY, 2019). A Figura 24 mostra a grande área localizada no pavimento inferior, que pode ser 

usada, por exemplo, para estudos, palestras ou jogos.  

 
Figura 24 – New City School, em St. Louis/EUA. 

 
Fonte: New City (2019).  
 

O bibliotecário Joe Corbett (2019)8 forneceu informações por e-mail, à autora desta tese, que 

revelam como foi o processo de concepção para a nova configuração deste espaço. Inicialmente, 

ressalta-se que as inteligências múltiplas são adotadas como uma ferramenta, e não como uma 

entidade em si. Isso significa que os espaços foram concebidos de modo a apoiar as funções 

distintas. Dentre as discussões sobre como configurar a biblioteca considerou-se que um espaço 

para cada uma das inteligências não era a abordagem correta. Desse modo, foram projetados os 

espaços com diferentes e múltiplas funções. Em um espaço amplo e aberto, pequenos ou 

grandes grupos podem desempenhar as suas atividades. Espaços reservados possibilitam 

 
8 CORBETT, J. [e-mail]. Destinatário: Roberta Squaiella, on-line, 30 out. 2019. 
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atividades mais silenciosas. O mobiliário móvel contribui com a configuração do espaço de 

maneiras distintas. A proposta é que as diferentes ambientações ajudem os usuários a se 

envolverem em um número distinto de inteligências, o que parece funcionar bem, de acordo a 

percepção de Joe, ao longo do tempo.  

O espaço da biblioteca pode ser usado para aumentar a compreensão dos alunos sobre um tópico 

ou conceito abordado na sala de aula regular. As crianças podem usar sua inteligência 

interpessoal em vários ambientes, como no anfiteatro do segundo andar e na grande área aberta 

no primeiro andar. Também há duas salas de conferência para reuniões e várias mesas maiores 

para interação em grupo. Os cantos e recantos, como os representados na Figura 25, foram 

projetados para permitir às crianças oportunidades de explorar a inteligência intrapessoal de 

maneira silenciosa. A sala "úmida" permite que os alunos explorem as atividades que podem 

envolver tintas, cola e outras experiências que as bibliotecas tradicionais não acomodam. As 

paredes desta sala permitem às crianças oportunidades de exercitar sua inteligência espacial, 

pois são revestidas de quadro branco e de quadro magnético (CORBETT; BROD-MILLNER, 

2010). 

 
Figura 25 – New City School: Biblioteca 

 
Fonte: Sam Fentress (2016)9.  
 

Externamente, há enormes tanques de água doce e de água salgada e, um viveiro de pássaros, 

que pode ser visualizado por uma das janelas. Esses recursos contribuem para as atividades que 

 
9 HKW ARCHITECTS. New City School Multiple Intelligences Library, fotos por Sam Fentress, 2016 [on-line]. 
Disponível em: https://www.hkwarchitects.com/portfolio/new-city-school-mi-library/. Acesso em: 06 nov. 2019. 
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abordam a inteligência naturalista, assim como as plantas, os objetos de arte e as coleções 

exibidas no ambiente interno. Os centros de IM, inseridos dentro da biblioteca, são projetados 

para dar aos alunos a oportunidade de explorar e escolher áreas de suas inteligências nas quais 

estão mais interessados. Nesses centros os alunos têm aulas com professores especializados em 

diferentes áreas, como arte, música, ciências, etc. Os centros de IM são frequentados 

mensalmente durante as aulas, ou quando o aluno tiver interesse, durante o seu recreio 

(CORBETT; BROD-MILLNER, 2010). 

A galeria de arte e de exposições ocupa parte da biblioteca e uma área adjacente. Nela os alunos 

e suas famílias, bem como amigos e funcionários da comunidade escolar, têm a oportunidade 

de experimentar e realizar exibições de arte. Para o aprimoramento das inteligências 

interpessoal e intrapessoal foram projetados alguns recursos como: tabelas inseridas em locais 

específicos, que ajudam os alunos a organizarem o desenvolvimento de trabalhos colaborativos; 

e, espaços que permitem que os alunos fiquem sozinhos. Em uma área musical, no segundo 

andar, são disponibilizados recursos de áudio para que os alunos possam ouvir música de 

culturas e períodos específicos. Jogos e conjuntos de quebra-cabeça são disponibilizados para 

que os alunos possam abordar a inteligência corporal-cinestésia, por meio da coordenação 

motora fina. Além destas possibilidades de desenvolvimento das IM, a biblioteca é o local de 

reuniões de pais e de professores. Ela é o espaço central da instituição de ensino (CORBETT; 

BROD-MILLNER, 2010). 

Hoerr (2000) aponta que, apesar de ser uma instituição de ensino privada, as políticas de 

matrícula na New City School são bastante inclusivas, com a admissão da grande maioria dos 

estudantes que nela se inscrevem. Como vantagem de não ser uma instituição de ensino pública, 

Hoerr aponta a possibilidade de atenderem os alunos em pequenos grupos, sendo um professor 

para cada dezessete alunos. De acordo com o web site da instituição, atualmente se adota a 

relação de um professor para cada oito alunos (NEW CITY, 2019). Além disso, Hoerr (2000) 

destaca que, para o atendimento das IM, o currículo é frequentemente modificado para se 

adequar ao modelo de aprendizado centrado no aluno. Não existe uma maneira correta de 

implementar a teoria das IM e a relevância disso é que cada professor, ou grupo de professores, 

podem usar as IM da maneira que reflita o contexto e a cultura da instituição de ensino. 

Enquanto na New City School, por exemplo, são evidenciadas as inteligências pessoais, na Key 

Learning Comunnity, todas as inteligências eram igualmente valorizadas (HOERR, 2000). 

Com relação aos demais ambientes da instituição de ensino, Corbett (2019) ainda relatou que o 

edifício escolar não passou por um redesenho, como ocorreu com o espaço da biblioteca. A 

disposição física das salas de aula se mantem com uma configuração tradicional, de ambientes 
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com tamanho e formas regulares, dispostos ao longo de um corredor. Apesar disso, há 

professores específicos para todas as atividades como música, ginástica, arte e etc. Busca-se 

criar espaços que possibilitem que as inteligências prosperem e para isso conta-se com uma 

variação de ambientações mais abertas ou mais íntimas, criadas a partir da organização do 

mobiliário (CORBETT, 2019). Dessa maneira, o estudo desta experiência aponta para o sucesso 

na adoção da teoria das IM como ferramenta de aprendizagem, que se mantem ativa e com 

resultados satisfatórios na formação dos alunos. Quanto ao espaço de aprendizagem, 

demonstra-se a possibilidade incorporação das IM na realização das atividades em ambiente 

tradicional, com a flexibilização do mobiliário e diferentes arranjos do espaço educativo. Além 

disso, evidencia-se o potencial de um espaço central, como a biblioteca, que dá o apoio 

necessário para a realização de atividades diversas, em atendimento à cada uma das 

inteligências.  

 

2.3 KHAN LAB SCHOOL 

A Khan Lab School foi inaugurada em 2014, em Mountain View, na Califórnia/Estados Unidos. 

É uma instituição privada de educação básica, que iniciou suas atividades para cem crianças do 

ensino fundamental um e atualmente atende aproximadamente cento e oitenta crianças, entre 

cinco e dezessete anos. Seu fundador, Salman Khan, é reconhecido mundialmente pela criação 

da plataforma virtual Khan Academy. Importante destacar que esta é uma organização sem fins 

lucrativos, que foi constituída em 2008, com o intuito de ensinar matemática para as crianças, 

a partir da experiência de Salman, que ensinava virtualmente as crianças de sua família. A Khan 

Academy cresceu exponencialmente para mais de 18 milhões de usuários mensais em todo o 

mundo, fornecendo educação gratuita de qualidade para qualquer pessoa, em qualquer lugar. 

Atualmente conta com uma variedade de assuntos, desde a educação infantil até o nível 

universitário, que colabora com o aprendizado dos alunos, podendo estar relacionado às 

atividades da instituição de ensino ou ao aprendizado autônomo. Com mais de 7.000 vídeos 

traduzidos para 40 idiomas, e mais trabalhos em andamento, a plataforma on-line ajuda a 

atender às diferentes necessidades dos alunos (DEFAO, 2019). 

Após o sucesso da plataforma virtual, Salman criou a Khan Lab School, com a proposta de uma 

educação baseada em experimentação, que visa testar diferentes cursos e experiências, sob o 

lema de que todos aprendem e todos ensinam. Devido a associação com a Khan Academy, 

aproveita-se o poder da tecnologia para personalizar as práticas pedagógicas nas salas de aula, 
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sendo possível medir as lacunas dos alunos e estimular a criatividade. Propõe-se encontrar o 

equilíbrio entre a orientação prática e a criação de espaço para o aprendizado autônomo. Ao 

cultivar relacionamentos fortes como uma comunidade de aprendizagem, a instituição de ensino 

oferece o apoio para que os alunos desenvolvam os conhecimentos e as habilidades necessárias 

para seguir seu próprio caminho e saibam aprender ao longo da vida (KHAN, 2019).  

Tendo a tecnologia como parte integrante, o arquiteto Danish Kurani projetou o edifício escolar 

para se adaptar à evolução tecnológica, possibilitando a combinação entre a experimentação e 

a educação em uma instituição de ensino e um laboratório conjuntos. Dessa forma, a edificação 

possui diversos laboratórios, com grandes janelas internas, que permite a todos visualizarem os 

experimentos realizados dentro deles. Essa transparência possibilita que o aprendizado se torne 

visível e cria comunidades de aprendizagem. Os laboratórios se destinam às diferentes 

atividades como: o Make Lab, onde as crianças podem projetar, construir e prototipar; o Ideate 

Lab, para o desenvolvimento de ideias; e o Chat Lab, para discussão de ideias e resolução de 

problemas em voz alta (MADDA, 2017). Na Figura 26 visualiza-se dois laboratórios, utilizados 

para atividades distintas. Em frente aos laboratórios há um espaço de estudo com mobiliários 

flexíveis. Mesas com rodinhas facilitam a movimentação do mobiliário para a reconfiguração 

do espaço, quando necessário.  

 
Figura 26 – Khan Lab School: Laboratórios. 

 
Fonte: Kurani (2017). 
 

Em um estúdio para a gravação, os alunos recebem o suporte tecnológico necessário para 

produzirem seus próprios vídeos. Este ambiente possui iluminação e isolamento acústico 

adequados para a realização das atividades. Além disso, há salas de descanso, espaços comuns 

e um café para dar às pessoas espaços fixos para reuniões. Neste ambiente há uma pequena 
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copa, onde os alunos podem se reunir ao redor de uma bancada ou na composição de sofás, que 

também pode ser utilizada para o descanso ou atividades, realizadas individualmente ou em 

grupos. Em uma das paredes há um painel branco, como os existentes nos laboratórios, que 

podem ser utilizados pelos alunos ou pelos professores para a realização de anotações e 

interação sobre as ideias. Espaços para a exposição dos trabalhos dos professores e dos alunos 

são disponibilizados pelo edifício escolar (WELLER, 2017).  

Tendo como filosofia da instituição de ensino o aprendizado personalizado, os alunos são 

agrupados por nível de habilidades em vários domínios, independentemente da idade. Os 

professores assumem o papel de mediadores, enquanto os alunos orientam suas instruções, 

normalmente, com o auxílio da tecnologia. Assim, além do uso dos dispositivos móveis, que se 

conectam em redes sem fio, a instituição de ensino está equipada com telas nos diversos 

ambientes, que possibilitam a conexão com a Internet e o desenvolvimento de trabalhos em 

grupos, entre os alunos e, entre os alunos e o corpo docente (MADDA, 2017).  

A biblioteca, que é um espaço contíguo aos laboratórios, possui uma variedade de pequenos 

ambientes para as atividades colaborativas, como também para leituras individuais, 

considerando-se a importância dos momentos de privacidade no processo de construção do 

conhecimento. Na Figura 27 é possível notar essa variedade de pequenos espaços para as 

atividades distintas na biblioteca.  
 

Figura 27 – Khan Lab School: Biblioteca. 

 
Fonte: Kurani (2017). 
 

Madda (2017) afirma que, assim como as maiores empresas de tecnologia do mundo estão 

reinventando produtos de consumo, a Khan Lab School visa fazer o mesmo para a educação. 

Destaca-se, ainda, que os ambientes de circulação também são planejados para um estar 
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informal, mobiliado com bancos que podem ser configurados de diversas formas. Acredita-se 

que essa nova conformação do espaço, aliado à uma nova proposta pedagógica, possa ser 

adotado como inspiração para novos projetos. 

O planejamento de pequenos ambientes, em um mesmo espaço, possibilita aos alunos a 

apropriação dos locais com os quais se identificam. Para a realização de atividades em grupo, 

que necessitam de maior privacidade, há uma sala de reuniões. Nela há uma televisão para a 

exibição de conteúdos e também a parede com painel branco, para ser desenhada ou escrita 

livremente.  

Apenas com o acesso às publicações e às imagens divulgadas, não é possível uma análise do 

projeto arquitetônico completo. Entretanto, neste estudo é possível identificar modelos que 

exemplificam as novas propostas de aprendizado, que se alinham com as teorias de 

aprendizagem mais atuais, centrada no aluno, considerando-se o desenvolvimento da sua 

autonomia para o aprendizado e, a preocupação de prepará-lo para futuro por meio da instigação 

à criatividade e à inovação. A tecnologia, sempre presente, é incorporada de modo que a 

instituição de ensino se adapte à evolução tecnológica, e possibilite um aprendizado 

contextualizado para os seus alunos. Enquanto os professores assumem o papel de mediadores 

do processo de aprendizagem, os alunos participam de maneira mais ativa e podem ter o auxílio 

dos recursos tecnológicos para orientar as instruções das atividades pedagógicas 

personalizadas. 

 

2.4 E3-CIVIC HIGH SCHOOL E A SAN DIEGO CENTRAL LIBRARY 

Identificada como instituição de ensino inovadora pelo programa "Destino: Educação – Escolas 

Inovadoras", realizado pelo Canal Futura em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), 

a E3-Civic High School é uma escola inserida dentro da San Diego Central Library, uma 

biblioteca pública em San Diego/Califórnia, nos Estados Unidos. Com ensino voltado ao high 

school (do nono ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio) a instituição de 

ensino atende aproximadamente 500 alunos (E3 CIVIC, 2016). 

Em visita realizada pela autora da presente tese, em janeiro de 2019, se observou a relação da 

instituição de ensino com a biblioteca. Entretanto, por motivos burocráticos, foi possível ter 

livre acesso apenas à biblioteca. Na instituição de ensino, foi observada as áreas comuns e o 

estudo complementar sobre os espaços de aprendizagem foi realizado a partir de material de 

divulgação, obtido pela autora na instituição de ensino, e de publicações em sítios eletrônicos. 
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Estabelecida importante relação entre a instituição de ensino e a biblioteca, esse estudo analisa 

o edifício como um todo, com breve descrição da biblioteca e análise do espaço escolar.  

 

2.4.1 A biblioteca: San Diego Central Library 

O edifício da San Diego Central Library, uma biblioteca pública em San Diego, foi inaugurado 

em 2013. Projetado pelo arquiteto californiano Rob Wellington Quigley, ele possui 

aproximadamente 470.000 m2 de área construída, distribuídos em dois níveis de subsolo para 

estacionamento e nove andares acima do solo. Dentre esses nove andares, dois são destinados 

à E3-Civic High School.  

A biblioteca abriga um acervo de aproximadamente 1,25 milhão de livros físicos, além de 

amplo acervo digital. O auditório, apresentado na Figura 28, possui capacidade para 350 

pessoas e possibilita a realização de diversos eventos, como a apresentação de música, de dança, 

de performances e de seminários. Há uma pequena livraria no térreo, além de uma área para 

doação de livros. O café, também localizado no pavimento térreo, complementa a área social.  

 
Figura 28 – San Diego Central Library: Auditório. 

 
Fonte: Special event (2019). 10 
 

Para o público infantil, há uma sessão com acervo físico e digital, além da disponibilização de 

computadores em uma ambientação lúdica. Mais de 400 computadores estão disponibilizados 

para o uso público, ao longo de todo o edifício. Seis salas de reuniões e, vinte e duas salas de 

 
10 SPECIAL EVENT Space Rentals. The city of San Diego, 2019 [on-line]. Disponível em: 
https://www.sandiego.gov/public-library/central-library/special-events. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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estudos podem ser reservadas para a sua utilização e possuem acesso à Internet sem fio 

(HENSON, 2012). Além disso, há áreas específicas para estudos e uma sala para a realização 

de lições de casa (Figura 29), onde os alunos podem contar com o apoio de computadores, de 

impressoras e, de materiais básicos para a realização das atividades, como cola, tesoura, régua, 

etc. 
 

Figura 29 – San Diego Central Library: Centro de lição de casa. 

   
Fonte: Arquivo e foto da autora (2019). 
 

Na oficina/espaço maker (Figura 30) é possível ter experiências de realidade virtual, além de 

desenvolver projetos e realizar atividades nos mais diversos equipamentos, como: máquina de 

costura, impressora 3D, cortadora a laser, fresadora, etc.  
 

Figura 30 – San Diego Central Library: Espaço maker. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2019). 
 



 130 

Uma sala de leitura, com pé direito triplo, está localizada sob a cúpula de treliça da cobertura. 

A partir desta sala se têm a vista para a cidade e para a Baía de San Diego. De acordo com o 

arquiteto Rob Quigley, essa foi uma das solicitações da comunidade, nos momentos de 

discussões para a definição do projeto arquitetônico (WASIELESKI, 2012). No último 

pavimento há uma galeria de arte e uma sala para livros raros, onde se tem maior controle para 

o manuseio do acervo. Também há uma sala para múltiplo uso, com capacidade para 400 

pessoas.  

Toda essa infraestrutura é disponibilizada ao público em geral e aos alunos da E3-Civic High 

School, que se apropriam do espaço físico para a realização de atividades como: estudo 

individual e em grupos; acesso ao banco de dados on-line; utilização do centro de lição de casa 

para a realização de atividades, impressão de tarefas; ter o apoio dos bibliotecários para a 

realização de pesquisas; desenvolvimento de projetos maker; e, fazer empréstimos de livros 

para leitura extracurricular (E3 CIVIC HIGH, 2019). Além disso, os alunos da instituição de 

ensino utilizam os demais espaços da biblioteca, como: o auditório, os laboratórios de 

informática e o estúdio para gravação de vídeos. O espaço físico, específico da E3-Civic High 

School, é analisado a seguir.  

 

2.4.2 A escola: E3-Civic High School 

A E3-Civic High School é uma escola pública de gestão privada, localizada na cidade 

californiana de San Diego/Estados Unidos, que recebe financiamento do governo estadual e 

federal. Possui liberdade e flexibilidade para a escolha do currículo e das práticas pedagógicas. 

Com um aprendizado baseado em projetos, por meio de atividades interdisciplinares, visa a 

formação dos alunos para: o ingresso no ensino superior, a carreira profissional e o aprendizado 

ao longo da vida. Com amplas instalações, a instituição oferece o suporte para que os alunos 

explorem os recursos tecnológicos em todo o espaço de aprendizagem (E3 CIVIC HIGH, 2019). 

A instituição de ensino tem capacidade para atender até 500 alunos, nos quatro anos do high 

school, que corresponde ao nono ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio 

no Brasil. Seu público é composto por diferentes classes econômicas e sociais, sendo que há 

um grande número de imigrantes. As atividades letivas ocorrem normalmente entre as oito 

horas da manhã e as três horas da tarde, podendo ocorrer atividades extras. Os alunos são 

divididos conforme o nível de aprendizagem, sendo que as turmas possuem aproximadamente 

vinte e oito alunos para um professor. Nas atividades de assessoria para o desenvolvimento dos 
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Com certificação LEED Gold, o edifício foi construído com soluções sustentáveis, sendo uma 

delas o posicionamento dos estúdios no perímetro do edifício, para economizar energia e criar 

espaços mais luminosos (Innovative, 2019). Próximo da área de entrada localizam-se as 

atividades administrativas, como recepção, secretaria, coordenação e direção. A área de estar 

(the park), registrada na Figura 32, apresenta diferentes ambientações e mobiliários, incluindo 

assentos macios e confortáveis. É uma área convidativa para o convívio social e pode ser 

utilizada para palestras, reuniões de pais, ou simplesmente para descansar.  
 

Figura 32 – E3-Civic High: Área de convivência. 

 
Fonte: Innovative (2019). 
 
Acima da área de convivência, há o espaço para alimentação. Com pouca variação no 

mobiliário, é uma área comum para as refeições de todos os alunos. Essa é uma área ativa, que 

também pode ser utilizada para realização de performances e apresentações (Innovative, 2019). 

O conjunto de cada quatro estúdios forma uma "aldeia" destinada aos quatro anos escolares. 

Numa região central à cada "aldeia" há um espaço compartilhado, como o que é mostrado na 

Figura 33. Verifica-se que há grande transparência entre os ambientes e que as mesas possuem 

rodinhas, para facilitar a organização de diferentes arranjos neste ambiente. 

A configuração interna dos estúdios de aprendizagem é variada. Com mobiliário móvel, é 

possível organizar o ambiente de diferentes maneiras, onde os alunos geralmente desenvolvem 

atividades em grupos. Uma sala para reuniões também é disponibilizada para cada "aldeia", 

entre os estúdios. Ela pode ser identificada na Figura 33, como a área de destaque na cor verde. 

Com muita transparência, o ambiente é reservado, mas também se integra ao conjunto de 

espaços para aprendizagem. Observa-se, de modo geral, que há utilização de cores vibrantes 

nos ambientes, que identificam as áreas comuns e de circulação. Dentro dos estúdios, as cores 

do ambiente são mais neutras.   
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Figura 33 – E3-Civic High: Área de aprendizagem. 

 
Fonte:  Innovative (2019). 

 
Os espaços de circulação possuem mobiliário ou nichos que propiciam a permanência, onde os 

alunos podem se encontrar para conversas e aprendizado informal. Além disso, uma das paredes 

é revestida com quadro branco, que permite anotações para discussões. Essa solução propicia a 

interatividade entre os alunos, para que possam apresentar projetos e testar ideias, 

diferentemente de um corredor estático. A ampla escadaria, que une os dois andares da 

instituição de ensino, possui área de circulação e de estar conforme mostra a Figura 34. Isso 

possibilita várias funções, incluindo aulas de socialização, de colaboração e de educação física 

(INNOVATIVE, 2019). 

 
Figura 34 – E3-Civic High: Escada principal. 

 
Fonte: Innovative (2019). 
 

Ressalta-se que não há áreas ao ar livre, nem amplos espaços para atividades esportivas. Porém, 

a instituição de ensino se apropria das praças e parques existentes na região, para a realização 
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de atividade distintas. Além disso, como pode ser observado na planta apresentada 

anteriormente, na Figura 31, há estúdio para atividades rítmicas, bem como para as atividades 

musicais. Os laboratórios específicos, como o de aptidões para a universidade e de engenharia 

biomédica, complementam as áreas de aprendizagem, com atividades de design, de mídias 

digitais, de nutrição e de inovação.  

A grande inovação da E3-Civic High School está no uso das tecnologias digitais e na integração 

com o espaço físico da biblioteca. Os alunos possuem um Mac book Air12, que é cedido pela a 

instituição de ensino para o uso pessoal dos alunos, interna e externamente. A rede de Internet 

sem fio é disponibilizada em todo o campus escolar. A grande conexão, por meio de redes sem 

fio, e o suporte tecnológico para o uso dos dispositivos eletrônicos portáteis, acompanham os 

avanços da tecnologia e garantem a adaptabilidade do ambiente aos recursos mais recentes. 

Além disso, são estabelecidas parcerias com a comunidade local para a realização de outras 

atividades, visando a formação do aluno de maneira contextualizada com as práticas da vida 

real. Isso inclui a realização de estágios na comunidade do centro da cidade, serviços 

comunitários e, cursos universitários em faculdades e universidades locais (Innovative, 2019). 

Cada estúdio de aprendizagem, que corresponde à sala de aula, possui um tamanho e 

conformação diferente, não havendo ambientes uniformes. O design do espaço contribui para 

a flexibilidade e as conexões sociais, em atividades de experimentação no desenvolvimento dos 

projetos. Internamente, há muita transparência na divisão dos ambientes, que contribui para o 

compartilhamento de conhecimentos. A E3-Civic High School é uma experiência inovadora 

que, por meio do aprendizado baseado em projetos, visa o desenvolvimento individual do aluno, 

potencializando as suas particularidades. 

 

2.5 EMEF DESEMBARGADOR AMORIM LIMA 

A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Desembargador Amorim Lima surgiu 

em 1956, com o nome de Escola Isolada da Vila Indiana, na zona oeste da cidade de São Paulo. 

Após mudanças de nome e de endereço, a instituição de ensino ocupa o edifício atual, desde 

1968 e, é conhecida popularmente como Amorim Lima. Externamente, o seu edifício se 

configura como uma instituição de ensino pública tradicional, com muros altos e portões de 

 
12 Mac Book Air é um modelo de laptop da marca Apple®, caracterizado pela sua leveza e grande eficiência 
operacional. 
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ferro que a isolam da cidade. Em 1996, a diretora Ana Elisa Siqueira, que ocupa o cargo até os 

dias de hoje, iniciou a transformação da instituição de ensino, para conter a alta evasão de 

alunos. A edificação passou por algumas transformações, como a eliminação dos alambrados, 

que impediam a circulação no pátio, e passou a ser aberta para a comunidade nos finais de 

semana. Essa medida favoreceu a identificação da instituição de ensino como um espaço que 

também pudesse ser utilizado para a convivência, porém a proposta pedagógica se mantinha da 

maneira tradicional, com alunos divididos em salas seriadas e aulas conduzidas pelo professor 

(VENTURINELI et al., 2017).  

O envolvimento da família no processo de aprendizagem e de reconfiguração do edifício escolar 

foi fundamental. Até os dias atuais os pais participam na organização de festas e de eventos na 

instituição de ensino, bem como se mobilizam para dar atividades extras para os alunos que 

necessitam, por exemplo, de reforço ou de preparo para o Vestibulinho, em horários 

extracurriculares. 

A partir de 2003, em contato com a pedagogia da Escola da Ponte, de Portugal, que propunha 

um aprendizado centrado no aluno, Ana Elisa iniciou o processo de maior transformação da 

instituição de ensino, com a consultoria da psicóloga Rosely Sayão. Nesse processo, as paredes 

das salas de aula foram derrubadas para se formar grandes salões de aprendizagem, onde passou 

a se desenvolver um projeto pedagógico diferenciado das escolas tradicionais, com uma 

aprendizagem baseada em roteiros de estudos interdisciplinares. Os alunos desenvolvem maior 

autonomia e responsabilidade pelo seu próprio estudo, além de aprenderem de maneira 

colaborativa com os seus colegas (VENTURINELI et al., 2017). Observa-se, na Amorim Lima, 

a retomada do modelo de sala de aula sem paredes, apresentado no Capítulo 1 (item 1.2). Porém, 

nela os salões foram divididos de modo a reunir alguns grupos etários e não todos os alunos no 

mesmo ambiente. 

Desde então, os alunos têm a oportunidade de se desenvolverem a partir de um projeto 

pedagógico diferenciado do que se conhece nas escolas públicas tradicionais. Essa instituição 

de ensino visa um compromisso coletivo no processo de aprimoramento cultural e pessoal de 

todos, de forma integral, e na construção de uma intencionalidade educativa clara e 

compartilhada. 

Em visita à instituição de ensino, realizada pela autora desta tese, em setembro de 2017, 

verificou-se como estão conformados os ambientes de aprendizagem para atender essa proposta 

pedagógica. Na Figura 35 foram registrados alguns dos ambientes da ampla área externa, como 

a quadra de esportes coberta, a pista para skate, a área com forno à lenha e churrasqueira e, o 
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Figura 36 – EMEF Desembargador Amorim Lima: Salão de aprendizagem. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2017). 

 

Os livros didáticos são disponibilizados no salão de estudos, organizados em prateleiras, e na 

biblioteca. Nos salões de estudos também há computadores com acesso à Internet. Além disso, 

são disponibilizados tablets para que os alunos realizem as tarefas orientadas. Por não terem o 

domínio da leitura e da escrita necessários para a autonomia no desenvolvimento dos roteiros 

de estudos, os alunos do primeiro ano do ensino fundamental ficam em uma sala de aula 

específica. Considerando-se a importância do brincar na primeira infância, essa sala possui 

acesso direto ao playground. As carteiras são agrupadas de modo a possibilitar maior espaço 

livre dentro da sala, para que ocorram atividades diferenciadas, como uma roda de leitura.  

Considerando a necessidade de inovação, a instituição de ensino implementou mais 

recentemente um laboratório de criação (maker space) que, através de doações, está equipado 

com laptops, impressora 3D, bancadas com ferramentas e equipamentos para que os alunos 

explorem a criatividade por meio da tecnologia. Esses equipamentos são disponibilizados aos 

alunos conforme a proposta de cada atividade educativa.  

Além destes espaços, essa instituição de ensino possui biblioteca, laboratório de ciências, sala 

de múltiplo uso, refeitório e um pátio coberto. A EMEF Desembargador Amorim Lima é um 

exemplo de instituição de ensino que transformou os espaços existentes para incorporar novos 

projetos pedagógicos, com forma de ensino e aprendizagem colaborativa e inovadora. Os 

alunos recebem todos os roteiros de estudos no início do ano, e têm uma certa autonomia para 

desenvolvê-los ao longo do ano. Os tutores orientam o desenvolvimento dos roteiros e montam 

equipes para se ajudarem na realização das atividades. É possível que o aluno realize os roteiros 

atrasados de um ano para outro, com a ciência de que o acúmulo de tarefas irá sobrecarregá-lo. 
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A família atua junto, para decidir se, nesse caso, o aluno fará os roteiros atrasados em casa, ou 

como ensinar o aluno a ter mais responsabilidade para cumprir todas as atividades no prazo 

adequado. As menções são dadas conforme as situações: se assimilou o conhecimento de 

maneira satisfatória, assimilando o conhecimento e não assimilou o conhecimento.  

Há professores que incentivam a participação dos alunos nos eventos competitivos de 

conhecimentos, como por exemplo, as olimpíadas de matemática. Nesse caso os professores 

também dão o treinamento em horário extra para que os alunos se acostumem a fazer as provas. 

Com a evolução das tecnologias digitais na educação, o ensino híbrido também foi levado em 

consideração na realização das atividades pedagógicas. Porém, está sujeito à disponibilização 

e manutenção dos dispositivos eletrônicos.  

 

2.6 AVENUES – THE WORLD SCHOOL 

A Avenues – The World School é uma rede de escola norte-americana que possui projeto para 

a construção de aproximadamente 20 unidades nas principais capitais do mundo, como Abu 

Dhabi, Beijing, Londres, Mumbai e Singapura. Sua sede foi inaugurada em Nova York, em 

2012, e a sua segunda unidade, localizada na zona sul da cidade de São Paulo, iniciou as 

atividades no segundo semestre de 2018. O novo edifício ocupa a antiga sede da Sulamérica 

Seguradora, no bairro Cidade Jardim, e tem o projeto arquitetônico assinado pelo escritório 

Aflalo e Gasperini. Sua terceira unidade já foi inaugurada na China, em 2019 (AVENUES, 

2019).  

Voltada para a educação básica, essa instituição de ensino divide os estágios de aprendizagem 

em três níveis: primary division (de três a seis anos), upper primary (de sete a dez anos) e 

secondary division, que é subdividida em middle grades (de onze a treze anos) e upper grades 

(de quatorze a dezoito anos). Numa análise do corte transversal, apresentado na Figura 37, 

observa-se como esses níveis estão distribuídos no edifício. Também é possível observar a 

distribuição das atividades em dois blocos principais, sendo um bloco menor, destinado às 

atividades culturais e esportivas, e o outro maior, onde se concentram as atividades didáticas. 

A circulação, demarcada na região central, conecta visualmente os pavimentos destinados aos 

laboratórios STEAM e aos grupos do secondary division.  
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Figura 37 – Avenues, The Word School/São Paulo: Corte transversal. 

    
Fonte: Aflalo Gasperini Arquitetos (2014).  
 

Com um ensino bilíngue, os alunos têm a imersão na língua inglesa, contribuindo para a visão 

comum e o currículo compartilhado entre todas as suas unidades. O corpo docente é composto 

por 45% de profissionais brasileiros e 55% de profissionais internacionais. As relações entre os 

alunos e os professores, de diferentes unidades da instituição pelo mundo, ocorrem através 

videoconferências e conversas por meio dos recursos digitais. Programas de intercâmbio entre 

as unidades serão oferecidos ao longo da vida acadêmica, com o aumento de possibilidades 

conforme sejam inauguradas as demais unidades.  

No edifício escolar não há salas de aula com a configuração tradicional de carteiras enfileiradas, 

pois as atividades pedagógicas seguem a aprendizagem baseada em projetos, onde os alunos 

são instigados a pensar e a inovar, por meio de atividades interdisciplinares. Para isso, os 

ambientes facilitam a participação e a interação entre os alunos e os professores, por meio da 

combinação da formação presencial com o poder das tecnologias emergentes, o que possibilita 

o aprendizado em um ambiente internacionalmente colaborativo. Apesar das turmas estarem 

divididas em grau etário, como ocorre na educação tradicional, observa-se que as salas de aula 

estão configuradas para o desenvolvimento de diferentes atividades como o trabalho em grupo, 

os momentos de descanso e a exploração de atividades individuais, conforme verifica-se na sala 

de aula para a educação infantil, representada na Figura 38. 
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Figura 38 – Avenues, The Word School/São Paulo: Sala de aula. 

 
Fonte: Battibugli (2018) apud Giovanelli (2018). 

 

O laboratório de ciências possui amplas aberturas com vidro, na função de inspirar e instigar a 

curiosidade a respeito das atividades de STEAM, que ocorrem internamente, entre os grupos. 

As bancadas e as cadeiras são móveis, para possibilitar diferentes arranjos no desenvolvimento 

das atividades. A tecnologia digital está sempre presente. A carga horária é diferenciada 

conforme os níveis de aprendizagem. Os alunos mais novos passam menos tempo na instituição 

de ensino, comparado aos mais velhos, considerando a importância do brincar em casa. 

Conforme os alunos avançam para os níveis superiores a carga horária vai aumentando. O 

horário de início das atividades é por volta das oito horas da manhã e o término por volta das 

quatorze ou quinze horas. O almoço é servido na instituição de ensino, com um cardápio 

saudável e acompanhado por nutricionistas. A Avenues visa a realização de atividades 

extraclasse que se relacionam com a cidade, como visitas à museus, parques e demais 

instituições que se alinhem com as propostas pedagógicas da instituição (AVENUES, 2019). 

A grande variedade de espaços e escalas dos mobiliários e dos ambientes tem a função de 

adaptar as atividades às diversas necessidades educacionais de cada faixa etária. Nas áreas 

comuns, em todos os andares do edifício, há assentos de formatos variados, que foram 

projetados para incentivar os trabalhos colaborativos, as leituras individuais ou para promover 

a convivência entre os alunos. Os espaços de circulação, amplos e espaçosos, preveem também 

locais para a permanência. No pavimento térreo há espaços sociais, como o café, nos quais os 

pais e professores podem circular livremente, contribuindo, assim, para a integração da família 

no processo de aprendizagem.  
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As atividades complementares ocorrem em grandes espaços específicos, tais como: teatro, 

ginásio, pátio coberto, quadras e áreas externas descobertas. Há uma preocupação em identificar 

os diferentes ambientes com cores, que evidenciam os programas de cada espaço e estimulam 

a sensação de pertencimento pelos alunos.  

A Avenues é uma instituição de ensino de elite em São Paulo, que apresenta uma proposta 

pedagógica pautada nas metodologias ativas. Ela visa o currículo em tempo integral e a 

internacionalização de conteúdos. De acordo com Marques (2018), a proposta dessa instituição 

de ensino está impactando as escolas tradicionais, que passam a repensar os métodos de ensino 

e aprendizagem para não ficarem obsoletas. Conforme aponta o presidente da Associação 

Brasileira de Escolas Particulares, Mauro de Salles Aguiar, para que ocorra a mudança nas 

instituições de ensino é necessário enfrentar dois desafios principais: a formação do corpo 

docente e a adequação da infraestrutura física nas instituições (MARQUES, 2018). Nesse 

cenário, as instituições estão transformando as salas de aula para possibilitar ambientes mais 

flexíveis, que se adequem aos múltiplos usos, com grupos maiores ou menores (CAFARDO, 

2018). Compreende-se que tais mudanças vão além da infraestrutura física e da formação do 

corpo docente, pois é necessária uma transformação nos métodos pedagógicos que possibilitam 

uma aprendizagem ativa, por meio do protagonismo do aluno, da flexibilidade no currículo, do 

professor como mediador e da fluência digital.  

 

2.7 ESCOLA PROJETO ÂNCORA 

O Projeto Âncora foi fundado em 1995 pelo empresário aposentado, Walter Steurer, e sua 

esposa, a arquiteta e urbanista Regina Machado Steurer. Com o nome de Cidade da Âncora, o 

projeto oferecia um programa educacional, com uma função assistencialista, para as crianças e 

os adolescentes de baixa renda, e suas respectivas famílias, que viviam em situação de 

vulnerabilidade social. Localizado na cidade de Cotia, em São Paulo, a Cidade da Âncora tinha 

como missão ser um espaço de aprendizagem, de prática e de multiplicação da cidadania para 

os moradores da região (PROJETO ÂNCORA, 2018).  

A partir de 2002, o Projeto Âncora passou a oferecer um programa de complemento ao ensino 

escolar adquirido nas escolas públicas tradicionais, por meio de atividades educacionais, 

culturais, artísticas e esportivas. Além disso, o programa oferecia creche, educação infantil, 

oficinas e cursos profissionalizantes. Em 2007, visando auxiliar na formação dos professores 

das escolas públicas e dos alunos de pedagogia da região, foram promovidos os "Encontros de 
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Educação". Tais encontros tiveram a participação de educadores de grande reconhecimento, 

como o Mario Sérgio Cortella13 e o Professor José Pacheco14 (PROJETO ÂNCORA, 2018).  

Insatisfeitos com a divergência entre a proposta educativa do projeto educativo e a formação 

que os seus alunos recebiam nas escolas públicas tradicionais da região, os gestores 

transformaram o Projeto Âncora em uma instituição de ensino de ensino fundamental, em 2012. 

Para isso, contaram com o auxílio do Professor José Pacheco, que é reconhecido mundialmente 

por sua experiência na Escola da Ponte, em Portugal. Assim, inspirada na filosofia educacional 

da Escola da Ponte, a instituição de ensino surgiu a partir de um modelo organizacional de 

gestão democrática, que reorganiza as estruturas educativas tradicionais (PROJETO ÂNCORA, 

2018). A coordenadora pedagógica, Edilene Morikawa, relata que foi necessária uma grande 

adaptação na instituição para conseguir a aprovação do programa como escola, na secretaria da 

educação.15 

Atualmente a Escola Projeto Âncora é uma organização filantrópica, que atende 

aproximadamente cento e oitenta alunos desde a educação infantil (a partir dos cinco anos) até 

o ensino médio. Destaca-se que o ensino médio só foi implementado na instituição de ensino a 

partir do ano de 2017. Pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

encaminhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), são atendidas as 

crianças e os adolescentes com idade entre seis e quinze anos. Por meio da integração entre o 

programa de assistência social e o serviço educacional, os alunos permanecem na instituição de 

ensino em período integral, porém não há distinção entre as atividades sociais e a aprendizagem 

escolar básica, que são trabalhadas de maneira complementar. O objetivo é a construção de 

cidadãos conscientes de suas capacidades, que possam formar coletivamente uma sociedade 

mais justa, íntegra e sustentável (PROJETO ÂNCORA, 2018). Hoje a instituição de ensino 

também atende os alunos que não fazem parte do programa social, mas que se identificam com 

a proposta pedagógica. Devido as suas ações, ela foi considerada pelo MEC como uma das 

cento e setenta e oito instituições legais, inovadoras e criativas do Brasil, conforme abordado 

no Capítulo 1 (item 1.5.1). 

 
13 Mario Sérgio Cortella é um brasileiro, nascido em 1954. Autor de diversas obras na área da filosofia e da 
educação, onde aborda, entre outras questões, a importância da parceria entre a família e a instituição de ensino.    
14 José Pacheco é um português, nascido em 1951, pedagogo reconhecido pela sua experiência na criação da 
Escola da Ponte, em Portugal. Nela as práticas educativas se diferem do modelo de escola tradicional, sendo 
consideradas as particularidades de cada aluno.  
15 Edilene Morikawa. Informação verbal em visita realizada pela autora, ao Projeto Âncora, no dia 21 de 
novembro de 2017. 
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Na Escola Projeto Âncora os alunos são organizados em núcleos de acordo com seu grau de 

autonomia. Esses núcleos são: iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. Dessa maneira, 

não há divisão por série e calendário escolar, como ocorre na instituição de ensino tradicional. 

As atividades didáticas são desenvolvidas por meio da aprendizagem baseada em projetos, que 

são personalizadas conforme os interesses individuais, devendo partir do sonho de vida de cada 

um. A partir desse projeto individual, os tutores desenvolvem um plano de estudos junto com 

o aluno, que seja coerente com a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Também são desenvolvidos projetos de interesse comum, que envolvam os alunos por afinidade 

à proposta do projeto, independente da faixa etária. Ressalta-se que nessa instituição de ensino 

todos ensinam e todos aprendem, desde os alunos até os tutores. Dessa maneira, os demais 

agentes da instituição e da comunidade também são envolvidos no processo de aprendizagem, 

pois transmitem os seus conhecimentos. A responsabilidade de educar não é exclusiva do tutor.  

Os distintos espaços de aprendizagem podem ser utilizados de diferentes maneiras durante as 

atividades didáticas. Apesar dos grupos de alunos estarem separados de acordo com a 

autonomia desenvolvida para os estudos, há a liberdade de se realizar as tarefas conforme os 

desejos e necessidades de cada aluno, desde que tenham a sua autonomia conquistada.  

A utilização de recursos tecnológicos para as atividades pedagógicas é incorporada na 

instituição de ensino. Por meio de laptops e de computadores disponibilizados em algumas 

salas de estudos, os alunos se conectam à Internet para o estudo em plataformas educativas 

como a Khan Academy, para conteúdo de matemática, e o Duolingo, para conteúdo de inglês. 

Além disso, os alunos têm acesso ao ambiente virtual da Escola Projeto Âncora, onde tutores e 

alunos acompanham o desenvolvimento dos roteiros de estudos. Conforme os alunos 

desenvolvem a autonomia, eles podem realizar as atividades fora da instituição de ensino, 

devendo estar na instituição para a realização dos projetos comunitários16.  

Com a proposta de aprendizagem comunitária, essa instituição de ensino visa um ideal de 

educação por meio da aprendizagem sem paredes, baseada no convívio com os outros. Além 

do envolvimento dos alunos com a comunidade, são estabelecidas as parcerias para a realização 

de atividades fora do espaço institucional. Como exemplo dessas ações é possível citar o 

programa de bolsas de estudos para que os alunos interessados possam praticar natação em uma 

academia de esportes da região. O espaço da instituição também é aberto para a comunidade, 

nos momentos em que são oferecidas as oficinas e disponibilizadas algumas áreas para 

 
16 Informação divulgada pela equipe do Projeto Âncora, no curso "Fazer a Ponte no Brasil", realizado pela autora 
em março de 2018. 
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atividades programadas. Exemplo dessa situação é a disponibilização da quadra de esportes 

para os jogos de futebol adulto, duas vezes por semana, em horários programados (PROJETO 

ÂNCORA, 2018). 

Como cada criança é considerada como um indivíduo único, na Escola Projeto Âncora, não há 

padronização convencional de idade, de série ou de gênero. As aptidões e potencialidades são 

encorajadas para o seu desenvolvimento, sempre se respeitando a história e a cultura individual. 

Dessa maneira, os dons particulares são incentivados e colocados a serviço de toda a 

comunidade. Contribuem para o desenvolvimento das aptidões individuais as oficinas de: circo, 

dança, yoga, meditação, esportes, musicalização, artes plásticas, mosaico, sustentabilidade, 

silkscreen, culinária saudável, comunicação, cine roda reflexiva, cine história e geografia, jogos 

dramáticos, narração de histórias, cidadania, ervas medicinais e aromáticas, entre outras. 

A arquiteta e urbanista Regina Machado Steurer, uma das fundadoras da instituição, conforme 

já mencionado, é a responsável pelo projeto arquitetônico do Projeto Âncora. Em um terreno 

de 12.000 m², com grande área verde, a instituição de ensino possui um circo e algumas 

edificações, onde são distribuídas as atividades. Acomodadas na declividade do terreno, as 

edificações possuem um ou dois pavimentos. A infraestrutura da instituição de ensino é 

composta por: salas de aprendizagem, de atividades corporais e de música, circo, laboratórios, 

quadra de esportes, biblioteca, refeitório, pista de skate, refeitório, jardins com árvores 

frutíferas, canteiros de ervas e horta. Também há uma hospedaria destinada aos docentes que 

realizam um curso, durante uma semana, para aprender como é, na prática, a metodologia de 

ensino dessa instituição de ensino (PROJETO ÂNCORA, 2018). Conforme informou Edilene 

Morikawa (2017)17, o circo representa a praça central, no sentido de espaço público, como uma 

ágora. Além de ser o local de encontro para as atividades e eventos comuns, no circo ocorrem 

as apresentações e as oficinas de atividades circenses, com programação definida e inscrição 

do aluno, conforme planejamento com o tutor. 

Na Figura 39 visualiza-se o circo a partir da entrada principal da Escola Projeto Âncora, que 

marca a identidade da instituição de ensino.  

 

 
17 Informação verbal em visita ao Projeto Âncora, realizada no dia 21 de novembro de 2017. 
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Figura 39 – Escola Projeto Âncora: Vista externa do circo. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2017). 
 

As salas de aprendizagem possuem mobiliários escolares que, geralmente, são arranjados em 

grupos de estudos. Não há a configuração tradicional de alunos enfileirados diante de um 

professor e nem um padrão formal para as salas de estudos. Cada sala possui uma conformação 

e tamanho diferenciado e, os alunos podem estudar individualmente, em duplas ou em pequenos 

grupos.  

Percorrendo a instituição de ensino, num sentido anti-horário tem-se as seguintes edificações: 

administração, hospedagem, núcleo iniciação, quadra poliesportiva, refeitório, sala de artes e 

de reuniões, núcleos de desenvolvimento e de consolidação. No edifício localizado na entrada 

da instituição de ensino encontra-se a portaria e as funções administrativas.  

No núcleo de iniciação há salas para exposição de vídeos, para narração de histórias, além dos 

ambientes para estudos. Neles os alunos se organizam para a realização dos roteiros, 

individualmente ou em grupos, com o auxílio do tutor, quando necessário. A Figura 40, mostra 

um dos ambientes de aprendizagem, onde os alunos estão realizando atividades em dupla, com 

o auxílio de um tutor. Ressalta-se a liberdade que os alunos têm para a realização das atividades 

pedagógicas onde julgarem mais conveniente. Além disso, neste núcleo os ambientes possuem 

grandes aberturas e conexão com a área externa, com varanda em quase toda a sua extensão.  
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Figura 40 – Escola Projeto Âncora: Sala de estudos no núcleo de iniciação. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2017). 

 

Ainda neste núcleo há espaços que são abertos, porém cobertos, que recebem mobiliários e 

possibilitam que os alunos desenvolvam as suas atividades. Este espaço está voltado para a área 

do playground externo. Para as atividades esportivas há duas pistas para skate e uma quadra de 

jogos poliesportiva, coberta.  

No setor social encontra-se o refeitório, a sala de artes e a sala para os encontros e reuniões 

gerais. No último edifício encontram-se os núcleos de consolidação e de aprofundamento, além 

da biblioteca, da sala de atividades físicas e de aulas de música. Nas salas de estudos os alunos 

se organizam para a realização de atividades individuais ou em grupos, conforme registro 

apresentado na Figura 41.  

 
Figura 41 – Escola Projeto Âncora: Sala de estudos do núcleo de consolidação. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2017). 
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Verifica-se nesta sala, que os alunos se apoiam, principalmente, em material impresso para a 

realização das atividades didáticas. Em outros ambientes os alunos têm o suporte tecnológico, 

por meio de computadores de mesa, laptops e tablets, disponibilizados para os estudos. A sala 

para as atividades corporais possui barras e espelho, além de colchonetes e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento das atividades como dança, yoga, alongamento, entre 

outras. Ressalta-se que nela há oficinas que também são oferecidas para a comunidade, 

conforme mencionado recentemente. A Biblioteca possui o acervo literário e didático que 

auxilia no desenvolvimento das atividades, além das referências já adotadas nas salas de 

estudos. Com a divisão do espaço em pequenos ambientes, há mesas para os estudos em grupos 

e individuais. Também há tapetes e almofadas que são disponibilizados para o estar mais 

informal. A sala de música, apresentada na Figura 42, está equipada com diversos instrumentos 

musicais. 

 
Figura 42 – Escola Projeto Âncora: Sala de música. 

 
Fonte: Arquivo e foto da autora (2017). 
 

Uma aluna em estudo individual, no núcleo de aprofundamento, é registrada na Figura 43. Essa 

imagem confirma a liberdade que os alunos têm para estudar no local onde eles se sentem mais 

confortáveis. A Figura 44 também corrobora com essa afirmação, onde verifica-se um grupo 

de alunos estudando ao ar livre.  
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2.8 RESULTADOS E DISCUSSÕES PARCIAIS 

Para Gardner (1994) o ambiente escolar voltado para as IM deve levar em conta vários fatores 

como por exemplo: as condições específicas do ambiente, variando da organização física das 

salas de aula, às exigências das disciplinas específicas; as habilidades específicas que os alunos 

trazem para as tarefas; e, o ambiente geral da instituição de ensino que deve ajudar os alunos a 

desenvolverem ou alterarem suas atuais capacidades e atitudes mais adequadas às exigências 

do contexto escolar. Tendo que a instituição de ensino desempenha um papel tão central nas 

diferentes culturas, Gardner (1994) destaca a importância de se examinar as inteligências e as 

habilidades necessárias para que os alunos sobrevivam e tenham sucesso no sistema em que 

vivem.  

Diante da análise sobre as duas escolas que adotaram as IM em seus currículos, a Key Learning 

Community e a New City School, se destaca algumas questões relevantes: 1. O papel do gestor 

é fundamental para o sucesso da proposta pedagógica; 2. As inteligências múltiplas podem ser 

incorporadas ao currículo de maneiras distintas, conforme as necessidades e identificação de 

cada instituição de ensino; 3. Os ambientes de aprendizagem, embora pouco descritos, apontam 

para uma organização espacial mais flexível e multidisciplinar; 4. O modelo de IM favorecem 

o desenvolvimento de todas as crianças, incluindo aquelas marginalizadas no sistema 

tradicional; 5. O atendimento em pequenas comunidades de aprendizagem tende a ter maior 

sucesso, visto que na Key Learning, por exemplo, as propostas de IM deixaram de ter o mesmo 

significado quando a instituição de ensino passou a atender um grupo maior de alunos e, talvez, 

tenha prejudicado a personalização do aprendizado.  

Dos demais estudos de casos, em que não se adota a teoria das IM, foi possível observar alguma 

diferenciação significante quanto ao modelo tradicional de instituição de ensino. Ao mudar o 

paradigma do aprendizado centrado no professor para o aprendizado centrado no aluno, as 

instituições de ensino analisadas dão indícios de como as IM podem ser adotadas e compor a 

arquitetura do espaço escolar. O processo de aprendizagem, que considera a atuação ativa do 

aluno, já está impactando no redesenho do espaço escolar. As atividades práticas ganham maior 

relevância e as tecnologias digitais são adotadas como importante ferramenta para a 

personalização da aprendizagem. Nesse cenário, a sala de aula perde o seu papel central no 

edifício escolar e todos os espaços podem ser utilizados para a aprendizagem, como ocorre na 

Khan Lab School.  

Na E3-Civic High School, apesar da sala de aula ser um espaço de aprendizagem predominante, 

a sua conformação não é uniforme e regular, como no modelo de salas de aulas alinhadas ao 
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longo de um corredor. Os alunos, organizados em classes seriadas, ocupam essas salas que 

possuem tamanhos e formatos diferenciados, além de mobiliário flexível, que contribui para as 

diferentes configurações do espaço. As atividades didáticas são organizadas conforme as 

diferentes propostas pedagógicas, podendo ocorrer momentos de aprendizagem individual ou 

em grupos.  

A EMEF Desembargador Amorim Lima se apresenta como uma proposta interessante para a 

individualização da aprendizagem. Baseada no modelo de escola sem paredes, ela possui os 

grandes salões onde os alunos de diferentes idades são organizados em grupos de estudos para 

uma aprendizagem com os pares. A tecnologia também se faz presente para a realização das 

atividades didáticas e, os espaços de uso específico, como os laboratórios, complementam as 

áreas de atividades distintas.  

A Avenues – The World School é uma experiência recente, mas que já impacta as instituições 

escolares de elite, devido a sua proposta de educação mais inovadora. O novo edifício, na sede 

paulistana, apresenta uma infraestrutura que apoia o desenvolvimento do aluno por meio das 

práticas pedagógicas mais atuais, baseadas em projetos. As tecnologias digitais são adotadas 

para as atividades didáticas, sendo que infraestrutura tecnológica é disponibilizada em todo o 

edifício escolar, o que contribui para as metodologias ativas.  

A Escola Projeto Âncora é considerada, dentre as experiências analisadas, a mais inspiradora, 

pois propicia um aprendizado centrado nos interesses particulares dos alunos. Com a 

configuração dos espaços de aprendizagem diferenciada do modelo tradicional de salas de aula 

enfileiradas, ela visa a formação do aluno de maneira personalizada. Nesse sentido, considera-

se com maior potencial para o desenvolvimento das IM de cada um, apesar da instituição não 

identificar a aplicação da teoria das IM em seu currículo. Os recursos tecnológicos dão o suporte 

para a realização das atividades, mas o destaque se dá para a contextualização da aprendizagem, 

que pode se apoiar na comunidade ao redor da instituição de ensino para a vivência prática do 

que está sendo estudado. Portanto é uma instituição de ensino que extrapola os limites físicos e 

virtuais da instituição de ensino, sempre com o intuito de um aprendizado real, significativo e 

com valores que irão formar a pessoa adulta.  

Dessa maneira, esses estudos de casos analisados apontam para uma nova configuração do 

espaço de aprendizagem, em que são consideradas as metodologias ativas, com o uso das 

tecnologias digitais, na realização de práticas pedagógicas inovadoras. Espaços diferenciados, 

com o suporte adequado para a realização de atividades distintas e integradas com as 

tecnologias, devem romper com o modelo tradicional, amplamente difundido no período 

industrial e predominante nos edifícios escolares. Dessa maneira, no próximo capítulo, são 
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sistematizadas as diretrizes projetuais, que visam auxiliar o desenvolvimento de futuros 

projetos arquitetônicos, para as instituições de ensino que tenham como foco as inteligências 

múltiplas, associadas às metodologias ativas.   
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3 DIRETRIZES PROJETUAIS PARA EDIFÍCIO ESCOLAR VOLTADO ÀS 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS, ASSOCIADAS ÀS METODOLOGIAS ATIVAS  

Neste último capítulo são sistematizadas as diretrizes projetuais para os edifícios de instituições 

de ensino, que visam o desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às 

metodologias ativas. Para isso, considera-se que a aprendizagem centrada no aluno e o uso das 

tecnologias digitais contribuem para o aprendizado de maneira personalizada. Tais diretrizes 

devem apoiar o desenvolvimento de futuros projetos de arquitetura escolar, tanto para novas 

construções quanto para reformas.  

Primeiramente, para a definição das diretrizes projetuais, compreende-se a linguagem de 

padrões de Christopher Alexander, publicada em 1977 no livro Pattern Language, e a sua 

influência na obra dos arquitetos Nair, Fielding e Lackney, The Language of School Design, 

publicada em 2005, para os edifícios escolares. Na sequência identifica-se a relação entre os 

centros de inteligências múltiplas, proposto por Thomas Armstrong (2009), e as possibilidades 

de ensino híbrido, definidas pelo Clayton Christensen Institute, em 2013, que sugere algumas 

possibilidades de organização do espaço escolar para a realização das atividades pedagógicas. 

Por fim, segue a descrição das diretrizes projetuais, considerando-se como base o referencial 

teórico e os estudos de casos apresentados. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES PROJETUAIS 

Para expor os alunos aos vários contextos de IM, é necessário que os espaços de aprendizagem 

deem o suporte necessário para a realização de atividades distintas, conforme análise dos 

estudos de casos apresentados no Capítulo 2. Além disso, o atendimento às diferentes 

inteligências pode, ou não, ter a mesma prioridade, de acordo com a proposta de cada instituição 

de ensino. Considerando-se a possibilidade de inter-relação entre as atividades que apoiam as 

IM, identifica-se a multiplicação de recursos resultantes da combinação entre todas as 

atividades, que devem ser transcritas para a configuração física do espaço escolar.  

Na presente tese, para se definir as diretrizes de projeto, buscou-se compreender primeiramente 

a Linguagem de Padrões de Christopher Alexander, um matemático, arquiteto e urbanista 

austríaco, muito influente e professor emérito na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Na 

sua obra A Pattern Language, de 1977, C. Alexander e seus colegas, Sara Ishikawa e Murray 

Silverstein, se concentraram na definição de atributos que foram compilados em 253 padrões 
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(do inglês, patterns), para entender sobre as conexões entre o ambiente construído e a psique 

humana. Tais padrões podem ser considerados como parâmetros projetuais para o apoio no 

planejamento e na construção de ambientes, desde a escala das cidades, até o detalhamento 

construtivo de uma pequena edificação. Ressalta-se que nenhum padrão é uma entidade isolada, 

pois cada um deles existe porque é sustentado por outros padrões, desde os maiores, como a 

cidade, até os menores, como os detalhes construtivos dos edifícios, que neles se inserem 

(ALEXANDER, C., 1980).  

No livro The Timeless Way Of Building, C. Alexander (1981) apresenta a sua teoria e as 

instruções necessárias para a aplicação da linguagem de padrões. Ele parte da concepção de que 

as cidades e os edifícios são formados por certas entidades que, uma vez compreendidos em 

termos de padrões, se tem um modo que é assimilado em todos os edifícios e, em todas as partes 

de uma cidade. Considera-se que todos são membros de uma mesma classe de estruturas físicas 

e há uma maneira de se compreender os processos que geram esses padrões, que é a origem dos 

componentes fundamentais da construção (ALEXANDER, C., 1981). Assim, a partir da 

observação das soluções recorrentes na arquitetura, que trazem melhor qualidade construtiva 

para os seus usuários, são analisados certos dados que dão o suporte para a definição dos 

padrões de projeto, como: informações estatísticas; observação da ocorrência simultânea do 

padrão em culturas diferentes; razões psicológicas, estruturais ou culturais, etc. 

(SALINGAROS, 2000) 

Conforme apontado por Salingaros (2000), a Linguagem de Padrões de C. Alexander recebeu 

muitas críticas, por refletir a filosofia da década de 1960, que era radical e propunha destruir 

muitas convenções existentes em várias esferas da vida. Entretanto, um grupo de padrões forma 

a base de qualquer disciplina e codifica as experiências do passado, por meio da organização 

de dados e da explicação de fenômenos de uma maneira lógica. Quando são vinculados, uns 

aos outros, os padrões de áreas distintas proporcionam a inovação. Essa propriedade de 

combinação de padrões é o verdadeiro significado de sua obra, ao ser adotado como uma 

ferramenta poderosa para o controle de processos complexos. Por não serem bem 

compreendidos na área da arquitetura e do urbanismo, os padrões não desempenharam um papel 

importante no desenvolvimento dos projetos. Ao invés disso, eles tiveram um sucesso 

inesperado na ciência da computação, influenciando novas tecnologias, como a wiki18, que está 

 
18 Wiki é um site no qual os usuários modificam o conteúdo e a sua estrutura de maneira colaborativa, diretamente 
do navegador da web. É um tipo de sistema de gerenciamento de conteúdo, que pode ser criado sem um proprietário 
ou um líder definido (WIKIPEDIA, 2019). 
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por trás da Wikipédia19, pois identificou-se que os padrões contribuem na resolução mais fácil 

e ágil para uma ampla gama de problemas práticos.   

Conforme apontado por Peixe e Tavares (2018), a palavra patterns, traduzida como "padrões", 

evoca uma ideia diferente da que C. Alexander desejava apresentar, pois remete a algo 

repetitivo, conservador e de natureza determinista, enquanto que sua proposta era retratar as 

inúmeras variáveis bem resolvidas para orientar os projetos arquitetônicos, dentro de cada 

especificidade temática. Considera-se que a interpretação de "patterns" como parâmetros 

projetuais enfatiza melhor o caráter propositivo de C. Alexander. A filosofia fundamental que 

existe por trás da linguagem de padrões é a adaptação da edificação de maneira única para o 

atendimento às necessidades de seus usuários, considerando-se as questões locais. Nesse 

sentido, o projeto das edificações deve ser fluido e um tanto informal, para que se possa atender 

a estas sutilezas. Essa é a intenção de um edifício escolar para as inteligências múltiplas, que 

ele possa atender a proposta pedagógica e as necessidades dos seus usuários atuais e futuros. 

Destacando a importância dos padrões para o desenvolvimento de projetos bem-sucedidos, 

Salingaros (2000) indica como um fator relevante para a sua adoção, o fato de um padrão se 

referir à uma solução que já foi testada por um certo tempo e sob condições variadas. Isso 

significa que um padrão, normalmente, não é inventado e, que a criatividade para a elaboração 

de um projeto ocorre na ação de encontrar novas combinações e relações entre os padrões 

existentes. Além disso, por serem derivados de observações empíricas, os padrões diferem da 

teoria científica, que parte dos princípios. Ao serem descobertos, os padrões fornecem uma base 

fenomenológica a partir da qual as teorias científicas podem crescer e explicar como eles 

funcionam.  

Para C. Alexander (1980), a visão fundamental do mundo compreende que, ao construir algo 

deve ser considerado o que está ao seu redor, e não apenas a situação isolada, de modo que todo 

o entorno se torne mais coerente e mais completo. Nesse sentido, compreende-se que projetar 

uma instituição de ensino para inteligências múltiplas não se trata apenas de uma equação 

numérica e espacial, para se atender uma quantidade de salas de aula dispostas ao longo de um 

corredor, mas a equalização de diretrizes mais complexas que envolvem desde a proposta 

pedagógica, com as possibilidades de expansão das atividades didáticas para além dos muros 

da instituição, até o bem-estar dos seus usuários.  

 
19 Wikipédia é uma enciclopédia on-line, criada e mantida por uma comunidade de editores voluntários que usam 
um sistema de edição baseado em wiki. É o maior e mais popular site de referência geral na World Wide Web 
(WIKIPEDIA, 2019).  
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Sobre as escolas, C. Alexander já apontava no final da década de 1970, no padrão “Malhas de 

aprendizagem”, que apesar da grande importância que a sociedade dá ao ensino, essa instituição 

torna os alunos sujeitos passivos e incapazes de pensar ou agir por si mesmos. Para alterar esse 

quadro, os indivíduos devem ser criadores ativos para o crescimento da sociedade. Nesse 

sentido, C. Alexander (1980) defendia que um sistema educacional descentralizado da figura 

do professor seria mais adequado com a própria estrutura urbana, onde convivem pessoas de 

todas as classes sociais. O aprendizado ocorreria dentro das afinidades de cada pessoa, que teria 

a orientação de como alcançar o que deseja por meio dos treinamentos adequados, indicados 

por um especialista, que poderia viver na mesma comunidade. Nesse sentido, sugere-se que sua 

proposta se relaciona com o aprendizado centrado no aluno ao considerar que a aprendizagem 

ocorreria dentro dos interesses de cada um.  

Apoiados na linguagem de padrões de C. Alexander, os arquitetos norte-americanos Prakash 

Nair, Randall Fielding e Jeffery A. Lackney (2009) desenvolveram uma linguagem padronizada 

para o projeto arquitetônico de escolas, após identificarem que a lentidão das transformações 

no redesenho do espaço escolar não favorece a criatividade e a inovação. Eles afirmam que 

muitas discussões e novas propostas se concentram nas bases teóricas, porém há uma perda na 

transcrição dessas inovações para o ambiente construído, que geralmente representa o maior 

investimento de uma instituição de ensino. Nesse sentido, eles criam uma linguagem inicial 

com 25 padrões, posteriormente ampliado para 29 padrões, a fim de dar subsídios para que 

todos os participantes do processo de planejamento de um ambiente escolar – professores, 

alunos, gestores, arquitetos, profissionais de infraestrutura etc. – possam entender e criar os 

próprios padrões. Por ser uma obra mais recente e específica sobre edifício escolar, The 

Language of School Design (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009) foi adotada como 

referência principal na definição diretrizes projetuais desta tese, visto a relevância dos seus 

apontamentos, que tratam de questões mais atuais para a educação e que muito se alinha com 

uma proposta de instituição escolar voltada às IM.  

Destaca-se que a linguagem de padrões de Nair, Fielding e Lackney se difere das de C. 

Alexander ao criar padrões mais específicos de projeto de escolas, concentrados na escala da 

edificação, sem o apontamento da possível relação entre tais padrões. Os padrões destes três 

arquitetos foram desenvolvidos ao longo do tempo com base na ampla experiência dos autores 

em projetos de edificações escolares em vários países, onde buscaram relações espaciais que 

respeitam a grande complexidade das necessidades humanas, que variam com o tempo e com 

o contexto. Nair, Fileding e Lackney (2009) ressaltam que o número de diagramas, que podem 

derivar da proposta inicial para cada padrão, só está limitado na imaginação da equipe de 
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planejamento escolar, dada a liberdade de adaptação a cada contexto particular. Para que se 

possa entender como estão organizados os 29 padrões, se tem: 1. Salas de aula, Estúdios de 

Aprendizagem, Conselhos e Pequenas Comunidades de Aprendizagem; 2. Entrada acolhedora; 

3. Espaço de exibição do aluno; 4. Base Inicial e Armazenamento Individual; 5. Laboratórios 

de ciências, laboratórios de artes e áreas de habilidades para a vida; 6. Arte, Música e 

Performance; 7. Aptidão Física; 8. Áreas Comerciais Casuais; 9. Transparência; 10. Vistas 

Interiores e Exteriores; 11. Tecnologia Dispersa; 12. Conexão Interna-Externa; 13. Assentos 

confortáveis (macios); 14. Espaços Flexíveis; 15. Espaço para Fogueira; 16. Espaço para o poço 

d'água; 17. Espaço para a caverna; 18. Design para Inteligências Múltiplas; 19. Luz Natural; 

20. Ventilação Natural; 21. Iluminação Completa de Espectro; 22. Elementos Sustentáveis e 

Escola como Livro 3D; 23. Assinatura Local; 24. Conectado à comunidade; 25. Banheiros 

caseiros; 26. Professores como Profissionais; 27. Recursos e Biblioteca de Aprendizagem 

Compartilhados; 28. Proteção e Segurança; 29. Juntando tudo (NAIR; FIELDING; 

LACKNEY, 2013)20.  

Cada um destes 29 padrões representam uma área distinta de planejamento e de projeto escolar, 

onde potencialmente existem muitos padrões ou sub-padrões diferentes, que se associam ao 

padrão original, assim como ocorrem nos padrões de C. Alexander. Um padrão maior só fará 

sentido quando os seus subgrupos são reconhecidos como padrões completos. Relacionado à 

experiência humana comum, esses padrões estão englobados em múltiplos atributos, 

compreendendo-se que o ambiente afeta seus usuários em muitos níveis diferentes. Devem ser 

favorecidos os atributos positivos, como aqueles que propiciam conforto, segurança, 

motivação, tranquilidade, criatividade, etc., e evitados os atributos negativos que causam 

claustrofobia, obsolescência, ambientes sombrios, deprimentes, assustadores, inflexíveis, 

desconfortáveis, etc. (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

No livro Arquitetura escolar: projeto do ambiente de ensino, a arquiteta Doris Kowaltowski 

(2011) evidencia que o edifício escolar e as suas instalações influenciam a qualidade do 

desempenho escolar, conforme observado em seu estudo de pós-doutorado em arquitetura, onde 

ela avaliou o conforto ambiental das escolas públicas na cidade de Campinas, em São Paulo. 

Visando contribuir para a melhoria na qualidade dos edifícios de ensino público no Brasil, seu 

livro indica valores e atributos que devem ser considerados no desenvolvimento dos projetos 

para edifícios escolares. Para isso Doris se apoia em ampla literatura sobre arquitetura escolar, 

 
20 Os seguintes padrões foram adicionados na segunda e na terceira edição do livro The Language of School 
Design: 25. Banheiros caseiros; 26. Professores como Profissionais; 27. Recursos e Biblioteca de Aprendizagem 
Compartilhados; e, 28. Proteção e Segurança. Os demais padrões, foram definidos na sua primeira edição.  
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dentre as quais destaca-se a primeira versão dos 25 padrões de projeto de Nair, Fielding e 

Lackney (2005), que são apresentados pela autora, de maneira sintética. Aos 25 padrões, Doris 

acrescentou 7 padrões com o foco no conforto e na adequação do projeto de edifício escolar 

para a realidade brasileira, totalizando a indicação de 32 padrões. Os padrões acrescentados 

são: 1. O pátio, a implantação da escola e a adequação dos espaços livres; 2. Incorporação da 

quadra de esportes no volume da edificação; 3. Fechamento da área; 4. Integração externa entre 

os espaços; 5. Dimensionamento de aspectos funcionais; 6. Conforto acústico; 7. Acessibilidade 

(KOWALTOWSKI, 2011).  

Assim, Kowaltowski (2011) também considera os padrões como atributos positivos, que podem 

ser arranjados e combinados de maneiras infinitas, sendo importante se identificar os 

parâmetros adequados para cada atividade educacional no desenvolvimento dos projetos para 

edifícios escolares. Sua intenção é orientar as discussões de conceitos atuais para o ensino de 

qualidade no ambiente escolar, que possam responder à demanda educacional da sociedade 

brasileira. Entretanto, não há um foco em uma prática ou metodologia pedagógica, como se 

propõe na presente tese, que visa as inteligências múltiplas, associadas às metodologias ativas.  

Mais recentemente, Nair (2017) publicou o livro Blueprint for Tomorrow, na qual ele direciona 

a análise para os edifícios voltados ao aprendizado centrado no aluno. Sem adotar a linguagem 

de padrões, ele discorre sobre como os edifícios escolares podem ser catalisadores para a 

mudança pedagógica ao serem bem projetados. Para isso, ele sinaliza algumas estratégias 

educacionais que podem contribuir para a transformação do edifício e, consequentemente, da 

educação, visto que a infraestrutura construída quase sempre representa o maior investimento 

de uma instituição de ensino e o ambiente escolar geralmente é desconexo com as necessidades 

das práticas pedagógicas. Assim, Nair (2017) indica seis estratégias educacionais que devem 

ser apoiadas pelos princípios de projeto: aprendizagem centrada no aluno; colaboração de 

professores; clima escolar positivo; integração com a tecnologia; flexibilidade no agendamento 

das atividades; e, conexão ao ambiente, à comunidade e à rede global. 

Demais autores estudados complementam o referencial teórico sobre a arquitetura escolar, 

considerando-se principalmente a literatura internacional, cujas pesquisas sobre o aprendizado 

centrado no aluno e sobre o redesenho do espaço escolar são mais numerosas e desenvolvidas. 

Dentre eles, destaca-se os arquitetos alemães Christine Kohlert e Scott M. Cooper (2017), que 

no livro Space for Creative Thinking: Design Principles for Work and Learning Environments, 

também apontam princípios de projeto que orientam o design de novos ambientes de 

aprendizado, bem como de trabalho, com o objetivo de criar espaços físicos que contribuam 

para a criatividade e a inovação. Compreendendo a relevância dos padrões de projeto para as 
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concepções de novos edifícios escolares, a seguir são analisadas as características desejáveis 

para os espaços de aprendizagem que apoiam o desenvolvimento das IM.  

 

3.1.1 Características gerais do espaço escolar para as inteligências múltiplas 

A teoria das inteligências múltiplas estimulou mudanças no design da instituição de ensino, ao 

considerar que todas as inteligências são valiosas e viáveis (PERKINS, B., 2001). Tais 

mudanças referem-se, principalmente, ao cenário norte-americano, onde essa teoria passou a 

ser incorporada pelas escolas inovadoras, de maneira crescente na década de 1990.  

Para o arquiteto norte-americano, Bradford Perkins (2001), algumas características físicas 

devem ser observadas a partir das atividades pedagógicas que favorecem as IM, visto que o 

ambiente deve reforçar o programa educacional, como por exemplo, a infraestrutura 

tecnológica adequada para apoiar os diversos recursos de mídia, no atendimento aos diferentes 

tipos de inteligência. Nos dias atuais, uma dessas características físicas seria, por exemplo, a 

quantidade de tomadas adequada para o atendimento ao número de dispositivos eletrônicos e a 

disponibilização de redes de Internet de alta velocidade. 

Outras características apontadas por B. Perkins (2001) são: inserção de pia em cada sala de 

aula, para que se possa realizar os trabalhos de artes e de ciências, sem a necessidade de 

deslocamento para um ambiente especial; espaços polivalentes, que devem contribuir para 

atividades de ensino mais flexíveis, o que inclui o uso de áreas externas e de espaços informais 

para a aprendizagem; criação de uma "sala de fluxo"21, onde o aluno possa se concentrar em 

um tópico de interesse particular; ambiente aberto e estimulante que convida os alunos a 

explorarem e a participarem das atividades didáticas; organização de grupos heterogêneos para 

o aprendizado cooperativo e colaborativo entre os alunos; espaço pessoal para que o aluno possa 

sentir seguro e pertencente à comunidade escolar; propiciar diferentes oportunidades para os 

alunos se acomodarem, com uma variação de posição entre estar em pé, sentado, encostado e 

relaxado. Cada uma dessas características é analisada adiante, em tópicos específicos para cada 

diretriz projetual.  

Nas descrições do padrão específico sobre as IM, apontado por Nair, Fielding e Lackney (2009), 

são relacionados os ambientes de aprendizagem e as respectivas IM atendidas por cada um 

deles. Com uma análise mais abrangente, sem a identificação de como foi estabelecida tal 

 
21 O conceito de sala de fluxo se dá a partir da concepção de Mihaly Csikszentmihalyi, analisado no item 1.5.2. 
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relação, considera-se os ambientes que atendem a um maior ou menor número de inteligências. 

Esses arquitetos concluem que os ambientes que dão o apoio para um maior número de 

inteligências são considerados superiores, com relação aos que atendem as inteligências de 

maneira mais específica e, portanto, são menos flexíveis. 

Sobre esse padrão específico das IM, Kowaltowski (2011, p.186) sintetiza a análise de Nair, 

Fielding e Lackney (2009), considerando que "cada inteligência [...] só se desenvolve em 

espaços com características específicas", o que demanda um planejamento adequado das 

atividades para a definição espacial de cada ambiente. Identifica-se que essa visão é limitada, 

pois as IM podem ser desenvolvidas em ambientes distintos, com a programação de atividades 

variadas que se alinham a cada uma das inteligências. Sem o entendimento da teoria das IM, 

não é possível se compreender de maneira adequada o que a autora propõe com a indicação 

deste padrão.  

Seguindo os estudos de Kowaltowski (2011) e apoiada na última revisão de Nair, Fielding e 

Lackney (2013), a arquiteta Larissa Negris de Souza (2018) analisa, em sua dissertação de 

mestrado, como os 29 padrões de projeto de Nair, Fileding e Lackney (2009) influencia a 

configuração espacial de edifícios educacionais para o desenvolvimento de atividades. Para isso 

ela considera a relação entre os padrões de projeto e as modalidades de aprendizagem definidas 

por Lippman (2003), tidas como essenciais para apoiar uma educação de qualidade. Para melhor 

compreensão, as modalidades de aprendizagem são: 1. Estudos independentes; 2. Tutoria entre 

alunos; 3. Trabalho em grupos de tamanho médio e grande; 4. Aprendizado individual com o 

professor; 5. Palestras com professor ou especialista; 6. Aprendizado por projeto; 7. 

Aprendizado por tecnologia, com dispositivos móveis; 8. Ensino à distância; 9. Pesquisas na 

Internet; 10. Apresentações; 11. Aprendizado por performances e música; 12. Aprendizado por 

seminários; 13. Ensino colaborativo; 14. Aprendizado pela natureza; 15. Aprendizado 

social/emocional; 16. Aprendizado pela arte; 17. Narração de histórias; 18. Aprendizado por 

projetos manuais. Para Lippman (2003), o ambiente escolar que apoia o maior número de 

modalidades de aprendizagem corresponde a melhor qualidade do projeto arquitetônico, visto 

que os ambientes que têm um propósito reduzido não atendem às diversidades.  

Quanto ao padrão específico sobre as IM, Souza (2018) apresenta um estudo mais ampliado do 

que Kowaltowski (2011). Ela estabelece uma possível relação entre as IM e as modalidades de 

aprendizagem de Lippman (2003), com as características e as necessidades dos alunos 

apontadas por Armstrong (2009) para cada inteligência. Dessa maneira, se indica a 

possibilidade de inúmeras combinações que refletem as várias formas de aprendizado dos 

alunos e demanda um espaço de aprendizagem adequado às diferentes necessidades.   
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Da mesma forma que cada pessoa tem diferente combinação de inteligências, entende-se que 

cada instituição escolar também deve possuir suas particularidades quanto aos ambientes, aos 

níveis de recursos, às práticas pedagógicas e às necessidades dos alunos. Nesse sentido, cada 

projeto deve adaptar a edificação para o atendimento às necessidades de cada instituição. Como 

apontado por Nair, Fielding e Lackney (2009), muitas discussões e novas propostas 

pedagógicas se concentram nas bases teóricas, mas há uma perda e grande lentidão na 

transcrição dessas inovações para o ambiente construído. Da mesma forma, enquanto há uma 

ampla discussão sobre a teoria das IM, não se identifica a sua relação com a transformação do 

espaço físico.  

Com a grande importância da conformação do espaço físico para apoiar as práticas pedagógicas 

para cada uma das inteligências, considera-se como características da instituição de ensino para 

as inteligências múltiplas:  

• Aprendizado centrado no aluno – com especialista, com os pares, com introspecção e 

praticando. 

• Multiplicidade de ambientes – atividades abrangentes ou específicas, permanentes ou 

temporárias. 

• Bem-estar – conforto, criatividade, inovação, engajamento, autenticidade e 

pertencimento. 

• Integração tecnológica e agendamento flexível. 

• Conexão ao ambiente, à comunidade e à rede global.  

A partir destas características são organizadas as diretrizes de projeto para os edifícios 

escolares. Inicialmente o foco é dado para a configuração dos espaços de aprendizagem formais, 

que possibilitam o desenvolvimento de atividades permanentes e temporárias, abrangentes e 

específicas, com o suporte para cada uma das inteligências, como: as salas de aula, os 

laboratórios, as áreas para as práticas esportivas e as atividades artísticas. O redesenho do 

ambiente tradicional é desejável para que se possa garantir o aprendizado centrado no aluno, 

por meio de metodologias ativas. Nesse sentido considera-se a possibilidade de ambientes 

integrados, com o melhor aproveitamento de toda a área construída da edificação. Esses 

ambientes devem possibilitar os estudos individuais, em pequenos ou grandes grupos, como 

ocorre nos espaços de múltiplo uso, nos estúdios de aprendizagem e nas pequenas comunidades 

de aprendizagem.  

Na sequência, são apontados os ambientes de aprendizagem informais, que podem ser 

integrados aos ambientes de aprendizagem formais, e devem dar o suporte para a aprendizagem, 
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como: os corredores de circulação, as áreas comuns, os locais de encontro e os locais de 

transição entre os ambientes formais.  

Destacando-se a relevância do bem-estar para o estímulo ao aprendizado, são identificadas as 

características do ambiente que favorecem o aprendizado significativo por meio da criatividade, 

da inovação, do engajamento do aluno, da sua autenticidade no processo de aprendizagem e da 

sensação de pertencimento na comunidade escolar. Além do bem-estar, tais características 

visam o alto desempenho do edifício e favorecem a eficiência da educação. Presente em todo o 

ambiente escolar, desde as entradas, projetadas para serem acolhedoras, até os ambientes 

específicos para as atividades didáticas, devem ser considerados: conforto térmico e acústico, 

cor, iluminação, materiais, texturas e elementos construtivos sustentáveis.  

Relacionada ao bem-estar, a qualidade espacial do edifício escolar vai englobar as 

características físicas que contribuem para o melhor desempenho das atividades pedagógicas, 

como por exemplo, a integração tecnológica que, contextualizada com as necessidades do 

mundo atual, é essencial para a alfabetização digital. Ela deve possibilitar que os alunos tenham 

acesso irrestrito a uma rede sem fio para projetos de classe e pesquisa na Internet, além do 

agendamento flexível de atividades, fundamental para a aprendizagem baseada no aluno, que 

ocorre no ritmo de aprendizado de cada um.  

Áreas de suporte como administração, gestão, sanitários e, lanchonetes e/ou refeitórios também 

podem apresentar maior proximidade com os ambientes de aprendizagem e favorecer algumas 

práticas pedagógicas. Por fim, considera-se que, numa escala maior, a instituição escolar se 

apoia nas TIC para se conectar com uma rede global de aprendizado, além da conexão com a 

comunidade local, na qual ela se insere. Dessa maneira, foram definidas as seguintes 

características da instituição escolar, para a análise na presente tese: 

1. Ambientes de aprendizagem formais para o desenvolvimento de atividades permanentes 

e temporárias, abrangentes e específicas 

2. Áreas de aprendizagem informal 

3. O bem-estar e os recursos de alto desempenho 

4. Qualidade espacial no projeto dos edifícios escolares 

5. Áreas de suporte no edifício escolar 

6. Conexão ao ambiente, à comunidade e à rede global 

Cada uma dessas características da instituição escolar é analisada adiante, com a descrição das 

diretrizes projetuais para cada uma delas. Antes de tal descrição, considera-se a análise de 

Armstrong (2009) sobre a possibilidade de centros de atividades para as inteligências múltiplas, 

que podem variar desde os conteúdos específicos, até os mais abrangentes. Identifica-se uma 
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possível relação entre os centros de atividades para IM e os modelos de ensino híbrido, 

definidos pelo Clayton Christensen Institute, que têm como foco a personalização da 

aprendizagem, o que condiz com o desenvolvimento das IM de cada aluno e com as 

metodologias ativas. 

 

3.1.2 Centros de inteligências múltiplas e o ensino híbrido 

Uma possibilidade para se trabalhar com a teoria das IM, nos espaços de aprendizagem, é 

apontada por Armstrong (2009) como os centros de atividades, onde ocorrem as aplicações 

mais específicas das IM. Em tais centros a organização didática ocorre de modo a agrupar as 

atividades dedicadas às inteligências específicas. Eles podem corresponder às salas de aulas, 

aos laboratórios e aos demais ambientes de aprendizagem.  

Ressalta-se que, embora os alunos possam se envolver em atividades de IM enquanto estão 

sentados em suas mesas, o uso de longos períodos de tempo no assento pode limitar muito os 

tipos de experiências de IM que eles podem ter. Dessa maneira, se propõe que a sala de aula 

seja reestruturada para criar áreas ou centros de atividades "inteligentes", que possibilitem a 

exploração dos alunos em cada domínio de inteligência. Para Armstrong (2009), os centros de 

atividades de IM podem ser organizados ao longo de dois eixos que se referem a variação de 

atividades entre permanentes e temporárias e, específicas ou abrangentes, conforme esquema 

apresentado na Figura 45. Na sequência, seguem-se as definições de Armstrong (2009), 

explicitando melhor cada um destes centros.  

 
Figura 45 – Tipos de Centros de Atividades. 

 ABRANGENTE  

PERMANENTE 

Quadrante 1:  
Centro Permanente de  
Atividades Abertas 

Quadrante 2:  
Centro de Atividades  
Temporárias Abertas 

TEMPORÁRIO Quadrante 4:  
Centro de Atividade 
Permanente Específica por 
Tópico  

Quadrante 3: 
Centros de Atividade 
Temporária Específicos por 
Tópico 

 
ESPECÍFICO 

 

 
Fonte: A autora (2019) adaptado de Armstrong (2009). 
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Os centros de atividades permanentes e abrangentes devem fornecer aos estudantes uma ampla 

variedade de experiências em cada inteligência, que devem durar um ciclo, geralmente de um 

ano. Como exemplificação, Armstrong (2009) aponta uma lista de itens sugeridos para cada 

inteligência, conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Centros de Atividades Permanentes e Abrangentes. 

INTELIGÊNCIA AMBIENTES/ATIVIDADES 

Linguística Recanto de livros ou área de biblioteca com assentos confortáveis.  
Laboratório de idiomas com: arquivos de áudio, fones de ouvido, livros falados. 
Centro de escrita com: recursos para escrever à mão ou pelos dispositivos 
eletrônicos. 

Lógico-matemático Laboratório de matemática com: calculadoras, manipuladores de cálculo. 
Centro de ciências com: conjunto de química, microscópio, materiais de medição. 

Espacial Centro de mídia visual com: vídeos, software de animação, câmeras de vídeo.  
Área de pensamento visual com: mapas, gráficos, quebra-cabeças visuais, 
materiais de construção tridimensional. 
Área de arte com: tintas, materiais de colagem e de desenho, programa para 
pinturas digitais. 

Corporal-
Cinestésico 

Espaço aberto para movimento criativo com: mini trampolim, equipamento de 
malabarismo.  
Centro prático com: argila, carpintaria, blocos de montar.  
Área de aprendizagem táctil com: mapas em relevo, amostras de texturas 
diferentes, letras de papel, areia. 
Centro de drama com: palco para performances, teatro de boneco.  

Musical Laboratório de música com: arquivos de áudio de efeitos sonoros, fones de ouvido, 
biblioteca de música.  
Centro de performance musical com: instrumentos de percussão, gravador de 
áudio, metrônomo. 
Laboratório de audição com: dispositivos eletrônicos para ouvir músicas, 
pequenos frascos contendo diferentes "sons misteriosos" quando agitados. 

Interpessoal Mesa redonda para discussões em grupo.  
Mesas emparelhadas para o ensino pelos pares.  
Área social com: jogos de tabuleiro, mobiliário confortável para reuniões sociais 
informais.  

Intrapessoal Áreas de estudo para o trabalho individual, com privacidade.  
Estações individuais de computador, para estudo individualizado. 

Naturalista  Centro de plantas com ferramentas de jardinagem e suprimentos. 
Centro de animais com uma gaiola de ratinho ou coelho, um terrário ou uma 
colônia de formigas. 
Centro aquático com um aquário e ferramentas para medir e observar a vida 
marinha. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Armstrong (2009). 
 

Os centros de atividades temporárias e abrangentes são para a exploração mais abertas. É 

possível, por exemplo, que nesses centros os professores organizem ou removam rapidamente 

o mobiliário para a realização de atividades em uma sala de aula. Sua configuração pode ser 

tão simples quanto oito mesas espalhadas pelo ambiente, cada uma com a identificação de uma 

inteligência e contendo materiais específicos da inteligência que convidam os alunos a 

participarem de atividades. Armstrong (2009) ressalta que, como sempre há interação entre as 
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inteligências múltiplas, não é necessário que os alunos alternem entre todos os centros de 

atividades. É possível, por exemplo, adicionar uma imagem à escrita que é realizada no centro 

de linguística, sem ir até o centro espacial. Para exemplificar uma aplicação prática, Armstrong 

(2009) sugere que oito estações de atividades, espalhadas pela sala de aula, sejam claramente 

identificadas e contenham materiais específicos de cada inteligência. Os jogos prestam-se 

particularmente bem aos centros de atividades temporárias de duração indeterminada e podem 

ser um recurso interessante para essas atividades, conforme relaciona-se na Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Centros de Atividades Temporárias e Abrangentes. 

INTELIGÊNCIA AMBIENTES/ATIVIDADES 

Linguística Scrabble: um jogo de palavras no qual dois a quatro jogadores marcam pontos colocando 
peças, cada uma com uma única letra, em um tabuleiro dividido numa grade de quadrados. 
Os blocos devem formar palavras existentes em um dicionário ou léxico padrão. 

Lógico-
matemático 

Banco imobiliário: internacionalmente conhecido como Monopoly, esse é um jogo de 
tabuleiro com cartas, que consiste na compra e venda de propriedades como bairro, casas, 
hotéis, empresas.   

Espacial Pictionary: é um jogo de adivinhação de palavras inspirado em charadas, por meio do 
desenho de imagens pelos jogadores. Pode ser jogado em equipes. 

Corporal-
Cinestésico 

Twister: sobre um tapete de plástico de grandes dimensões, os jogadores precisam 
posicionar seus corpos com os pés e com as mãos nos grandes círculos coloridos, que estão 
distribuídos em quatro linhas, com quatro diferentes cores. Ao girar uma roleta define-se 
qual a parte do corpo irá se mover – entre mão direita, mão esquerda, pé direito e pé 
esquerdo – em combinação com qual cor – vermelho, amarelo, azul e verde. Se um jogador 
cair ou tocar o cotovelo ou o joelho no tapete de plástico, ele é eliminado. 

Musical Encore: neste jogo os jogadores tentam se lembrar e cantar partes de músicas que 
contenham uma dada palavra ou que se refiram a determinada categoria definida no 
tabuleiro.  

Interpessoal Family Feud: baseado no programa popular de TV norte-americano, de mesmo nome, 
esse jogo de tabuleiro questiona os participantes sobre suas capacidades de dar as 
respostas mais populares a uma variedade de perguntas. Os jogadores são desafiados a 
usar raciocínio rápido e boa intuição sobre as opiniões populares. 

Intrapessoal The Ungame: é um jogo de tabuleiro que promove habilidades de escuta e de expressão 
pessoal por meio de conversas. Nele os jogadores progridem no tabuleiro de jogo, 
respondendo a perguntas como "Quais são as quatro coisas mais importantes da sua 
vida?" e "Como você acha que será a vida daqui a 100 anos?". Este jogo não competitivo 
pode ser um ótimo recurso para troca de pensamentos, de sentimentos e de ideias. 

Naturalista  Frank's zoo: é um jogo de cartas simples que consiste em 60 cartas que retratam animais. 
Os jogadores recebem as cartas com o objetivo de se livrar delas o mais rapidamente 
possível. Percebendo a relação entre presa e predador, vence quem se livrar das cartas, 
apresentando um predador, ou os predadores, para o último animal jogado.   

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Armstrong (2009). 
 

Os centros de atividades temporárias e específicas por tópico são aqueles em que as atividades 

mudam frequentemente e são voltadas para um tema ou assunto em particular. A sua duração é 

de acordo com o estudo proposto. Armstrong (2009) usa como exemplificação, as atividades 

que podem estar envolvidas num estudo voltado para o tema da moradia. Na Tabela 4, 

relacionam-se algumas dessas possibilidades.  
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Tabela 4 – Centros de Atividade Temporária e Específicas por Tópico: exemplo para o tema da moradia. 

INTELIGÊNCIA AMBIENTES/ATIVIDADES 

Linguística "Centro de Leitura", onde os alunos leem livros sobre as casas e escrevem sobre o que eles 
leram. 

Lógico-
matemático 

"Centro de Computação" onde os alunos comparam os custos, metragem quadrada ou 
outras medidas estatísticas de diferentes casas.  

Espacial "Centro de Desenho" onde os alunos podem projetar uma casa futurista.  
Corporal-
Cinestésico 

"Centro de Construção" onde os alunos criam um modelo de uma casa usando madeira 
balsa e cola.  

Musical "Centro Musical" onde os alunos ouvem canções sobre moradias (por exemplo, This Old 
House, Yellow Submarine) e compõe suas próprias músicas. 

Interpessoal "Centro de Interação" onde os alunos simulam as atividades de um ambiente doméstico 
com os colegas. 

Intrapessoal "Centro de Experiência" onde os alunos pensam, escrevem, desenham e encenam suas 
experiências pessoais com os lares em que moram ou com uma imagem de sua própria casa 
de sonho. 

Naturalista  "Centro de Arquitetura da Paisagem" onde os alunos podem projetar características naturais 
para complementar a casa, como por exemplo: gramado, bonsai, fonte, plantas, aquário, 
etc.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Armstrong (2009). 
 
Os centros de atividades permanentes e específicas por tópico são mais apropriados para o 

desenvolvimento de temas ao longo de um ano, onde são oferecidos vários materiais e recursos 

que nunca mudam, como por exemplo, materiais de arte no centro espacial, instrumentos de 

percussão no centro musical, etc. Cada centro pode oferecer atividades para que os alunos 

possam trabalhar sozinhos ou cooperativamente, dentro de subtemas que podem ser 

desenvolvidos em intervalos de tempo menores. Na Tabela 5, registra-se um exemplo de 

atividades que Armstrong (2009) sugere para se trabalhar com o subtema "verão", dentro do 

tema "mudança".  

 
Tabela 5 – Centros de Atividades Permanentes e Específicas por Tópico: exemplo para o subtema verão/tema 

mudança.  

INTELIGÊNCIA AMBIENTES/ATIVIDADES 

Linguística Escrever um poema sobre o que se planeja fazer durante o verão. 
Lógico-
matemático 

Descobrir quantos dias há nas férias de verão. Depois, calcular quantos minutos e segundos 
há neste período.  

Espacial Desenhar algumas das coisas que se planeja fazer durante o verão.  
Corporal-
Cinestésico 

Criar uma escultura de barro que represente o verão.  

Musical Compor uma música sobre o verão, ou fazer um brainstorming de todas as músicas que se 
lembra, que se relaciona com o verão. Pode-se cantar algumas delas para a classe.  

Interpessoal Fazer uma discussão em grupo sobre o que se pensa que seria um ótimo verão.  
Intrapessoal Fazer uma lista ou uma série de esboços de todas as coisas individuais, que se gosta de fazer 

no verão. 
Naturalista  Imaginar todos os tipos de animais e plantas que provavelmente serão vistos no verão.  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Armstrong (2009). 
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Armstrong (2009) aponta que, em termos gerais, os centros que envolvem as atividades abertas 

devem ser melhor estruturados como atividades em que o aluno tenha maior liberdade de 

escolha. Elas podem ocorrer em horários mais livres, como durante os intervalos entre as aulas. 

Considerando que os alunos geralmente buscam pelas atividades que eles possuem maior 

afinidade e se sentem mais competentes, nesses centros é possível se captar dados importantes 

para se avaliar quais são as inteligências que os alunos apresentam maior inclinação.  

Quanto aos centros de atividades que enfatizam o estudo mais específico e dirigido, é possível 

dar a liberdade para que o aluno escolha qual caminho seguir, mas as atividades que devem 

envolver as oito IM são iguais para todos os alunos. Dessa maneira, garante-se que as 

experiências sejam abrangidas em todo o amplo espectro de inteligências. Destaca-se que os 

trabalhos pedagógicos realizados em centros de atividades, estruturados a partir da teoria das 

IM, dão a oportunidade para que os alunos participem do seu aprendizado de maneira ativa, 

explorando-se a ampla gama de potenciais de cada um (ARMSTRONG, 2009). Nesse sentido, 

o autor aponta que a nomenclatura de cada centro de inteligência múltipla deve reforçar aos 

alunos a compreensão sobre a teoria das IM.  

Apesar de Armstrong (2009) não evidenciar a adoção das TIC no processo de aprendizagem, 

considera-se que o seu uso é desejado e adequado como estratégia pedagógica. Nesse sentido, 

faz-se uma relação entre os centros de atividades de IM e os modelos de ensino híbrido 

propostos pela equipe de pesquisadores do instituto norte-americano, Clayton Christensen 

Institute.  

Primeiramente, compreende-se a proposta deste instituto que, de acordo com Martins (2016), 

evidencia algumas estratégias que visam a personalização do ensino, por meio da inserção ou 

da integração das TIC para a condução de aulas neste método. Tais estratégias devem dar 

condições para que o professor identifique as necessidades de seus estudantes e possa intervir 

no processo de aprendizagem quando for necessário. Ressalta-se que não se trata apenas de 

inserir as TIC nas atividades pedagógicas, mas uma possibilidade de inseri-las de forma 

integrada ao currículo, com o papel essencial no processo de personalização da aprendizagem.  

Com relação ao ambiente escolar, a organização dos modelos de ensino híbrido proposta pelo 

Clayton Christensen Institute, apresenta-se de maneira inovadora quanto a configuração das 

salas de aulas tradicionais. Em alguns modelos, considerados como sustentados, essa inovação 

pode ocorrer com a incorporação das principais características já existentes tanto na sala de aula 

tradicional quanto no ensino on-line. Outros modelos são desenvolvidos de maneira mais 

disruptiva quanto ao sistema tradicional, pois empregam o ensino on-line em novas propostas, 
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que se afastam da sala de aula tradicional (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Esses 

modelos, destacados na Tabela 6, serão descritos e analisados a seguir.  

 
Tabela 6 – Modelos de ensino híbrido definidos pelo Clayton Christensen 

Institute. 
Modelos Híbridos 

– sustentados – 
Modelos Híbridos 

– disruptivos – 
Rotação por Estações Flex 

Laboratório Rotacional À La Carte 
Sala de Aula Invertida Virtual Enriquecido 

 Rotação Individual 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Christensen; Horn; Staker (2013). 

 

No modelo de rotação, os alunos revezam entre as modalidades de ensino presencial e on-line, 

para a realização de um curso ou de uma disciplina, por meio de um roteiro que é fixo ou 

personalizado, a critério do professor. Além disso, as atividades didáticas podem incluir as 

lições e os trabalhos em grupo, a tutoria individual e os trabalhos escritos. Este modelo é 

subdividido em quatro submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula 

invertida e rotação individual (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013).  

No modelo de rotação por estações os alunos são organizados em pequenos grupos para a 

realização de diferentes tarefas dentro de uma sala de aula, de acordo com os objetivos 

propostos pelo professor (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Essas tarefas acontecem 

em pequenas estações de estudos, com um tempo programado, e podem envolver atividades de 

escrita, de leitura, entre outras. Pelo menos uma das estações deve ter atividades on-line que 

não precisam do acompanhamento direto do professor. Momentos de estudos individuais e 

colaborativos devem ser incentivados e alternados. Todos os alunos devem passar por todas as 

estações, não sendo necessária uma ordem sequencial de atividades. Estas podem ocorrer de 

maneira independente, porém integrada. De modo geral, este modelo é o mais utilizado pelos 

professores que desejam modificar suas práticas pedagógicas (MARTINS, 2016). Ele 

possibilita um novo arranjo da sala de aula tradicional, com a reorganização do mobiliário e a 

disponibilização de alguns dispositivos eletrônicos, que tenham acesso à Internet.  

O modelo de rotação por estações pode ser relacionado aos centros de atividades temporárias e 

abrangentes, proposto por Armstrong, visto que a organização das atividades pode ocorrer 

dentro de uma sala de aula. Nesse sentido, cada estação deverá oferecer atividades relacionadas 

a cada uma das inteligências. Entretanto, há divergências entre as duas propostas. Para 

Armstrong (2009), os alunos não precisam alternar entre todas as atividades, ao contrário do 

modelo do Clayton Christensen Institute, que prevê todos os alunos passando por todas as 
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estações (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). O interessante é a possibilidade de 

utilização de atividades distintas, que convidam os alunos a participarem ativamente, numa 

organização didática que pode ocorrer dentro de uma sala de aula. Nisso incluem-se os jogos, 

os vídeos e demais recursos possibilitados pela Internet.  

O laboratório rotacional se diferencia do modelo de rotação por estações ao propor a rotação de 

atividades entre a sala de aula e um laboratório de aprendizado para o ensino on-line 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). As atividades didáticas se iniciam na sala de aula 

tradicional e seguem para um laboratório de informática onde os alunos estudam por meio de 

um computador, de forma individual e autônoma. O professor se mantém na sala de aula. De 

acordo com Martins (2016), esse modelo geralmente aumenta a eficiência operacional e facilita 

o aprendizado personalizado, porém ainda mantém o foco nas atividades convencionais que 

ocorrem em sala de aula.  

Avalia-se que há maior circulação dos alunos pelos ambientes escolares para a realização das 

tarefas, entretanto, com os avanços dos dispositivos móveis e das políticas de “traga o seu 

próprio dispositivo”, discutida no Capítulo 1 (item 1.4), acredita-se que esse seja um modelo 

de menor projeção. Apesar de não prever a variedade de experiências, que podem estar 

associadas à cada uma das inteligências, o modelo de laboratório rotacional pode ser 

relacionado com os centros de atividades permanentes e abrangentes, ao se propor que 

diferentes atividades ocorram em ambientes distintos, ou aos centros de atividades permanentes 

e específicas por tópico, onde os diversos materiais e recursos oferecidos estão disponibilizados 

em ambientes específicos, que nunca mudam.  

A rotação individual se difere dos outros modelos de rotação ao considerar um roteiro de 

estudos individualizado para cada aluno. Nesse sentido, é considerado como um modelo mais 

disruptivo, enquanto os demais, sustentados. Nele os alunos não participam de todas as estações 

ou modalidades de estudos disponíveis, pois cada um tem uma lista personalizada de tarefas a 

serem realizadas em sua rotina, definida junto à um tutor que orienta os seus estudos 

(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013). Martins (2016) aponta que a avaliação neste 

processo se torna uma ferramenta importante para que se possa mensurar as dificuldades e as 

facilidades do aluno durante o seu percurso. O acompanhamento diário de um roteiro de estudos 

contribui para a organização das tarefas de acordo com as necessidades individuais. O tempo 

de rotação varia conforme as habilidades de cada aluno. Essa proposta é uma das estratégias 

para a personalização do ensino, que pode ser combinada com demais estratégias (MARTINS, 

2016).  
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O modelo mais disruptivo, como o de rotação individual, apresenta maior relação com a 

proposta de Armstrong (2009), ao considerar a personalização da aprendizagem, na qual os 

alunos percorrem as atividades mais direcionadas aos seus interesses. Nesse sentido, o aluno 

terá o apoio de um tutor para orientar qual é o melhor caminho a ser percorrido na construção 

do seu conhecimento e, no caso, para o desenvolvimento das suas IM. Considera-se que os 

centros de atividades permanentes e específicas por tópico, ao tratarem de um tema ou de 

assunto em particular, apresentam maior relação com esse modelo de ensino. Entretanto, com 

a possibilidade dos alunos percorrem por todas as estações ou modalidades de estudos 

disponíveis (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013) esse modelo poderia ser considerado 

para a realização das atividades em todos os centros propostos por Armstrong (2009), sendo 

necessária a avaliação da proposta de atividade para cada IM, que poderia ter um caráter mais 

permanente ou temporário.  

No modelo de sala de aula invertida a rotação ocorre entre a prática presencial, supervisionada 

pelo professor, e a aplicação do conteúdo e de lições on-line (CHRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013). Os alunos estudam previamente o conteúdo teórico, por meio de material 

digital fornecido pelo professor ou pela instituição de ensino. Esse material pode ter como 

recursos o uso de textos, de vídeos, de jogos educativos, entre outros. Na sala de aula, os alunos 

realizam discussões, esclarecem dúvidas, resolvem atividades para a fixação do conteúdo, entre 

outras propostas didáticas, que são intermediadas pelo professor. A intenção é possibilitar que 

o aluno construa o seu conhecimento de maneira significativa. De acordo com Martins (2016), 

a sala de aula invertida é considerada como a porta de entrada para o ensino híbrido, entretanto, 

os professores devem ser estimulados a perceberem que essa não é a única forma de inovação 

no processo de aprendizagem e que ela pode ser aprimorada.  

A proposta de Armstrong (2009), para os centros de atividades, não considera as atividades on-

line. Entretanto, se identifica que, com o acelerado desenvolvimento das ferramentas digitais, 

é possível ter maior número de atividades diferenciadas para estimular as diversas inteligências. 

Visando um aprendizado significativo, devem ser oferecidas as atividades didáticas que 

atendam as preferências de cada aluno. Nesse processo, é possível citar algumas estratégias 

que, por meio do ambiente on-line, favorecem a construção do conhecimento.  

Para o desenvolvimento da inteligência linguística, devem ser incentivadas as leituras regulares, 

a exposição de temas de estudos por meio de videoconferências, a elaboração e a produção de 

textos e artigos. Para a inteligência lógica e matemática, questões de raciocínio lógico, jogos e 

testes de memória. A criação de paródias, com temas do acervo de estudo, e as atividades 

baseadas em músicas contribuem para a inteligência musical. Atividades envolvendo a 
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lateralidade e os jogos que trabalham a coordenação motora, estimulam a inteligência espacial 

e cinestésica. A inteligência interpessoal pode ser desenvolvida com a organização e a 

participação de atividades realizadas em grupo, por meio de discussões em: fóruns, chats, blogs 

e redes sociais. A utilização de e-mail, para a fixação de conteúdos, contribui com a inteligência 

intrapessoal, assim como os jogos que exercitam as emoções. Os sites educativos, sobre temas 

da natureza, com sons e imagens características da fauna e da flora, podem contribuir com a 

inteligência naturalista (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012). 

O modelo flex, proposto pelo Clayton Christensen Institute, tem como principal recurso de 

aprendizagem as atividades on-line, mesmo que estas direcionem o aluno para algumas 

atividades off-line. Cada aluno segue o seu próprio ritmo de estudos. O professor auxilia no 

esclarecimento de dúvidas e no direcionamento das atividades (CHRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013). Segundo Martins (2016), o foco desta proposta é que o aprendizado ocorra 

de maneira colaborativa, com o uso dos recursos on-line, sem a organização dos alunos de 

maneira seriada. Desta forma, esse modelo demanda uma modificação na estrutura do ambiente 

escolar com uma diferente organização dos alunos. Considera-se que o direcionamento das 

atividades pode ocorrer de acordo com a necessidade de cada proposta pedagógica. Nesse 

sentido, elas podem ocorrer entre os quatro centros de atividades propostos por Armstrong 

(2009).  

No modelo à la carte os alunos realizam um ou mais cursos inteiramente on-line, tanto nas 

instituições de ensino, quanto fora delas. O professor dá a assistência on-line e os alunos podem 

continuar a ter experiências presenciais nas escolas (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 

2013). Dessa maneira, a presença no ambiente físico da instituição escolar é definida de maneira 

personalizada, podendo ocorrer algumas disciplinas totalmente on-line, que elimina a 

necessidade da frequência diária no ambiente escolar.  

No cenário brasileiro esse modelo já é aplicado para o nível superior, onde as instituições de 

ensino podem oferecer, na modalidade a distância, até 20% da carga horária total dos cursos de 

graduação presencial (BRASIL, 2004). De acordo com a nova Portaria n. 2.117, de 6 de 

dezembro de 2019, o limite para a carga horária ofertada a distância, em um curso de graduação 

presencial, pode chegar até 40% do total do curso (BRASIL, 2019). Para os cursos da educação 

básica, a nova proposta da BNCC considera que, apenas para o ensino médio, 20% do conteúdo 

pode ser oferecido on-line para os cursos diurnos, e até 30% para os cursos noturnos (MEC, 

2018). De acordo com Martins (2016), essa abordagem do modelo a la carte é mais utilizada 

em países que regulamentaram a proposta de ensino doméstico (homeschooling). No Brasil, 
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apesar de grande discussão e proposta para a sua regulamentação, o ensino doméstico ainda é 

considerado ilegal.  

O modelo virtual enriquecido é uma experiência que possibilita aos alunos desenvolverem 

todos os cursos, ou disciplinas, por meio de atividades presenciais e a distância. Trata-se de 

uma mudança em toda a instituição escolar para possibilitar que o aluno organize o seu tempo 

entre a unidade escolar física e o acesso remoto aos conteúdos on-line (CHRISTENSEN; 

HORN; STAKER, 2013). Os alunos podem comparecer na instituição, apenas uma vez por 

semana (MARTINS, 2016). Da mesma maneira que o modelo à la carte, essa proposta não se 

aplica para a educação básica brasileira, devido às questões legais que engessam o aprendizado 

nas instituições escolares.  

Martins (2016) destaca que não há uma ordem e nem hierarquia estabelecida para a aplicação 

e o desenvolvimento desses modelos de ensino híbrido na sala de aula. Eles podem ocorrer de 

maneira integrada, conforme a proposta pedagógica definida pelo professor ou pela instituição 

de ensino. A aprendizagem não está restrita às instituições de ensino, muito menos à uma 

conformação tradicional de salas de aula. As TIC ampliam as possibilidades de aprendizado e 

de personalização do ensino, por meio das diversas ferramentas didáticas.  

Apesar desta análise apontar algumas possibilidades de utilização do espaço físico e virtual da 

instituição escolar, é necessário o estabelecimento de diretrizes projetuais que considere o 

edifício escolar como um todo e que apoie o desenvolvimento das múltiplas inteligências. Nesse 

sentido, a seguir são sistematizadas as diretrizes para novos projetos de reformas ou de 

construção de edifícios escolares.  

 

3.2 AMBIENTES DE APRENDIZAGEM FORMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, ABRANGENTES E 

ESPECÍFICAS 

Para a instituição escolar voltada às inteligências múltiplas é importante considerar a 

aprendizagem centrada no aluno, que pode incluir uma variedade de abordagens como: 

aprendizagem baseada em casos, cenários baseados em metas, aprendizagem por design, 

aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, ambientes abertos 

de aprendizagem, comunicação social mediada e assim por diante. Pedersen e Liu (2003) 

apontam que todas essas abordagens exigem que os alunos estabeleçam suas próprias metas 

para a aprendizagem e determinem recursos e atividades que os ajudarão a atingi-las.  
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Conforme a proposta de Armstrong (2009), os centros de atividades de IM podem ser 

organizados ao longo de uma variação de atividades que podem ser permanentes ou temporárias 

e, específicas ou abrangentes. Assim, observa-se que há ambientes de aprendizagem que 

atendem tanto as atividades específicas à cada uma das inteligências, quanto à multiplicidade 

delas. Considera-se que as salas de aula podem ser configuradas como estúdios de 

aprendizagem e apoiar atividades que atendam todas as inteligências, sendo algumas delas de 

maneira mais específicas e todas de maneira mais abrangente. Um arranjo mais amplo das salas 

de aulas pode dar lugar às comunidades de aprendizagem, onde professores especialistas 

potencializam cada uma das inteligências em diferentes consultorias.  

Os laboratórios distintos de ciências, de física e de química, por exemplo, que visam o 

aprendizado em áreas específicas, passam a dar lugar para os laboratórios de STEAM e os 

espaços maker, que possibilitam atividades multidisciplinares. Na sequência, são analisados os 

espaços que tendem a atender algumas inteligências de maneira mais específica, como as 

inteligências musical, corporal-cinestésica e naturalista. Por fim, discute-se o papel da 

biblioteca e as suas possíveis configurações, mais adequadas às necessidades das práticas 

pedagógicas. 

 

3.2.1 Configuração da sala de aula para atividades de inteligências múltiplas: do modelo 

tradicional até a formação de pequenas comunidades de aprendizagem 

A sala de aula é o maior símbolo de um edifício escolar, pois representa o momento considerado 

como principal no processo de aprendizagem, quando se supõe que um grupo de alunos irá 

aprender ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo, a partir de um professor, que ensina à todos da 

mesma maneira, no mesmo lugar e por várias horas todos os dias (NAIR; FIELDING; 

LACKNEY; 2009). Entretanto, quando se pensa em inteligências múltiplas, a sala de aula deve 

ter a mesma relevância que os demais espaços de aprendizagem e, ainda, uma configuração que 

propicie o desenvolvimento de todas as inteligências. Isso significa romper com a organização 

de alunos enfileirados diante de um professor.  

Conforme apontado por Nair (2017), o modelo das salas de aula tradicionais apresenta falhas 

na sua capacidade de acomodar as atividades que possibilitam que as crianças sejam criativas 

e ágeis, pois as salas de aula típicas estão baseadas na suposição errônea de que a entrega de 

conteúdo de maneira eficiente garante o aprendizado efetivo. Na Figura 46 é exemplificada 

uma planta com a configuração tradicional de sala de aula, em que as salas estão dispostas ao 
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longo de um corredor, e todas apresentam a mesma conformação interna, com carteiras 

enfileiradas, apontando para um dos lados da sala.  

 
Figura 46 – Modelo tradicional de salas de aula ao longo de um corredor.  

 
Fonte: Nair (2017). 

 

A maioria das salas de aula estão adequadas para o modelo de instrução por meio de palestras, 

que reforçam a norma de que cada professor trabalha isolado em sua própria sala (NAIR, 2017). 

Para as inteligências múltiplas, entende-se que a entrega de conteúdo em massa não atende às 

necessidades de cada aluno, sendo necessário oferecer recursos diferenciados.  

Sobre o ambiente da sala de aula, Armstrong (2009) sugere a sua reestruturação para acomodar 

as necessidades de diferentes tipos de atividades envolvidas na aprendizagem. Cada inteligência 

envolve um contexto que promove ou interfere na aprendizagem, sendo importante observar os 

elementos que podem ser incorporados para facilitar o progresso do aluno. A partir de revisão 

das oito inteligências, se aponta algumas das seguintes questões sobre a sala de aula tradicional: 

• Sobre a inteligência linguística é necessário observar como as palavras faladas são 

usadas na sala de aula. Nesse aspecto identifica-se que, além do nível de complexidade 

na linguagem e na entonação de cada professor, a questão de acústica é importante para 

garantir a boa inteligibilidade pelo aluno e, para reduzir os efeitos nocivos da poluição 

sonora provocada pela grande exposição de ruídos e sobreposição de falas. Além disso, 

é necessário expor os alunos à palavra escrita, que pode ser representada nas paredes – 

através de painéis, de cartazes, de citações, etc. – ou apresentada por meio de referencial 

bibliográfico como os livros didáticos e paradidáticos, as revistas, os jornais, etc. Uma 

estratégia interessante é dar aos alunos os recursos para que eles desenvolvam seus 

próprios materiais linguísticos.  
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• Com relação à inteligência lógico-matemático, pode ser observada para a organização 

do tempo e das estruturas das atividades pedagógicas, considerando se há rotinas, regras 

e transições efetivas para novas atividades, ou se há falta de controle, com uma sensação 

de caos a cada novo início de aula. 

• A organização do mobiliário e as questões visuais se relacionam com a inteligência 

espacial. As diferentes configurações espaciais podem acomodar as atividades distintas, 

em grupos ou individuais, sendo possível explorar uma variedade de propostas 

pedagógicas, como as mesas para trabalho escrito, painéis para discussão e registro de 

ideias, ou estudo independente. As cores utilizadas nas paredes e no mobiliário, as 

possíveis ilustrações, bem como a iluminação, podem interferir no aprendizado do aluno 

ao proporcionar maior ou menor interesse, maior conforto ou sensação de estresse. 

• Quanto a inteligência corporal-cinestésica, considera-se a oportunidade de movimento 

dos estudantes ou a necessidade de ficarem a maior parte do tempo sentados em suas 

mesas. A qualidade das refeições é outro fator importante, que pode contribuir para que 

os corpos estejam ativos, saudáveis e as mentes alertas. Também pode ser considerada 

a possibilidade de manuseio de materiais, por meio de atividades táteis.  

• A inteligência musical é impactada pelo ambiente auditivo, que interfere na 

aprendizagem, seja de maneira positiva – por meio de música de fundo, sons ambientais 

agradáveis, silêncio, etc. – ou de maneira negativa – com ruídos perturbadores, 

campainhas, sobreposição de vozes altas, etc. Além disso, a entonação do professor, ao 

falar com inflexão e ênfase, pode favorecer o aprendizado, ou ter uma qualidade 

monótona que adormece os alunos. 

• Contribui para a inteligência interpessoal o sentimento de pertencimento e de 

confiança entre os estudantes. Procedimentos estabelecidos para mediação de conflitos 

devem evitar que os estudantes se sintam alienados, distantes ou desconfiados uns dos 

outros. Além disso, a oportunidade de interação de maneira positiva contribui para o 

aprendizado cooperativo entre os pares, os projetos em grupo e as festas que aproximam 

os estudantes.  

• Para a inteligência intrapessoal é importante dar aos estudantes a oportunidades de 

trabalharem de maneira independente, desenvolvendo projetos autônomos. Para isso, 

eles precisam encontrar tempo e espaço para privacidade. Experiências de 

autoconhecimento são fundamentais. Elas podem ocorrer por meio de 

compartilhamento de sentimentos e ajuda profissional.  
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• A oportunidade de interação com o meio natural é importante para a inteligência 

naturalista. Tal interação pode ocorrer diretamente nos ambientes externos do edifício 

escolar – como jardins, gramados, hortas, etc. –, ou mesmo por meio de alguma coisa 

viva na sala de aula – como plantas em vasos, animais de estimação, peixes, etc. 

Considerando a importância do contato visual com o ambiente externo, as aberturas 

devem possibilitar a observação do céu, das nuvens, das árvores, dos pássaros, e dos 

demais fenômenos naturais.  

Essas questões apontadas por Armstrong (2009), para a sala de aula tradicional, são relevantes 

para o espaço de aprendizagem em uma edificação escolar formal. Entretanto, outros fatores 

devem ser considerados ao se propor uma instituição de ensino que considere o 

desenvolvimento das IM por meio do aprendizado centrado no aluno, em que se considera a 

adoção de práticas de metodologias ativas, com a evolução do modelo de salas de aula.  

Nair, Fielding e Lackney (2009) sugerem que o agrupamento de seis a oito salas de aula, 

afastadas pelo corredor principal, abre oportunidades para a transformação da área de circulação 

em um local estratégico e importante, como um ambiente informal de aprendizagem. Nesse 

modelo, considerado como "plano dos dedos", as salas de aula ocupam a posição periférica e 

os corredores são alargados para acomodar os alunos em qualquer momento, e não apenas para 

a circulação. Cada pequena comunidade de aprendizagem representa um dedo, que se une à 

comunidade escolar geral da instituição de ensino, que seria a palma da mão, conforme esquema 

representado na Figura 47 .  

 
 Figura 47 – Modelo de plano de dedos. 

 
Fonte: Nair, Fielding, Lackney (2009).  

 

Os benefícios deste modelo podem ser significativos ao propiciar pequenas comunidades de 

aprendizagem, que tenham a sua própria identidade. Isso pode ser apoiado na arquitetura, que 

pode variar cada uma das alas ("dedos") nas seguintes questões: diferentes esquemas de cores 
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do ambiente, opções distintas para a exibição dos trabalhos dos alunos, elementos decorativos 

diferenciados, etc. (NAIR; FIELDING; LACKNEY; 2013). 

O edifício da instituição de ensino de ensino fundamental, Crow Island School, em 

Illinois/Estados Unidos, pode ser considerado um exemplo desse modelo. Sua planta, 

representada na Figura 48, possui alas diferenciadas de salas de aula, de acordo com os grupos 

etários. As áreas centrais são compartilhadas com toda a comunidade escolar.  

 
Figura 48 – Crow Island School: planta ilustrando o conceito de “plano de dedos”.  

 
Fonte: Lackney (2015).  

 

Além disso, destaca-se que as salas de aula foram projetadas em forma de "L", para apoiar uma 

variedade de atividades de aprendizado e proporcionar um sentimento de pertencimento. Na 

Figura 49 visualiza-se a perspectiva axonométrica, que ilustra um conjunto típico de sala de 

aula da Crow Island School. Com um hall de entrada, as salas possuem área para 

armazenamento dos objetos e um banheiro adjacente. Uma área com pia facilita a realização de 

atividades que envolvem sujeira e necessitam de fácil limpeza. O espaço principal da sala de 

aula possui duas paredes com amplas janelas, que fornecem muita luz natural. Uma porta 

externa conecta e espaço principal com o pátio externo (LACKNEY, 2015). 
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Figura 49 – Crow Island School: sala de aula em "L".  

 
Fonte: Lackney (2015).  

 
Apoiado em alguns estudos sobre como o formato de uma sala de aula afeta a qualidade do 

aprendizado que ocorre dentro dela, Peter Lippman (2004) analisa que o ambiente físico oferece 

aos alunos a oportunidade de se envolverem em atividades que possam ser significativas para 

o conhecimento. Ele afirma que o formato em "L" da sala de aula contribui para as 

configurações de atividades flexíveis, integradas e variáveis, que podem influenciar todo o 

ambiente escolar, como ocorre na instituição de ensino Winston-Salem Montessori School, 

localizada na Carolina do Norte/Estados Unidos. Nela observa-se que o padrão de sala de aula 

em "L" foi integrado aos espaços de circulação, conforme planta representada na Figura 50. 

Com os corredores de circulação ampliados, os alunos têm a possibilidade de estender o local 

de aprendizado para fora da sala de aula. Nessas áreas, é possível que os alunos realizem uma 

variedade de atividades, como, por exemplo, expor os trabalhos realizados.  

 
Figura 50 – Winston-Salem Montessori School, na Carolina do Norte/Estados Unidos. 

 
Fonte: Lippman (2004). 
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Esse formato fornece aos professores as opções para organizar as salas de aula de modo a 

facilitar o desenvolvimento dos alunos em várias atividades de aprendizado, desde os momentos 

individuais, até a formação de grupos. Geralmente preza-se por pequenos grupos de 

aprendizagem, que trabalham de maneira colaborativa na solução de problemas. Esses grupos 

devem ser produtivos, evitando-se as distrações e as interações não produtivas (LIPPMAN, 

2004).  

O arquiteto holandês Herman Hertzberger (2008), também evidencia que, para as situações em 

que a aula não será ministrada exclusivamente no modo de palestra dada pelo professor, a 

solução de se possibilitar cantos e nichos de estudos pode ser interessante. Essa solução 

promove a possibilidade dos alunos trabalharem tanto de maneira mais colaborativa ou de modo 

mais isolado, para um estudo individual. Sua afirmação está baseada em estudos sobre o 

desempenho dos alunos que estudaram em instituições escolares onde a proposta pedagógica 

era alternativa, como a montessoriana. Essas instituições geralmente ocupavam grandes casas 

antigas, que não ofereciam espaços uniformes. A possibilidade de usar baias e recantos atendia 

a necessidade de espaços mais particulares, onde grupos de diferentes tamanhos, ou alunos em 

estudos individuais, se envolviam em distintas atividades simultaneamente em um mesmo 

ambiente, sem serem distraídos indevidamente um pelo outro.  

Aqui cabe ressaltar a discussão, apresentada anteriormente, sobre a teoria das IM. Contra a 

visão uniforme de educação, Gardner (1994) defende que as escolas deveriam ser organizadas 

de maneira a garantir que todas as pessoas desenvolvam o maior número de inteligências, sendo 

que as mais talentosas possam desenvolvê-las ao nível de excelência e, que o maior número 

possível de alunos atinja o conhecimento básico da maneira mais eficiente possível. Nesse 

sentido, um novo paradigma de aprendizado deve ser considerado, no qual os alunos sejam 

reconhecidos de maneira individual, com necessidades de aprendizado diferentes. Portanto, 

entende-se que os espaços de aprendizagem não devem ser uniformes, mas devem possibilitar 

atividades variadas para o atendimento das mais diversas necessidades educativas.  

Não há uma solução mágica para substituir o projeto tradicional de sala de aula e corredor, 

como também não se sugere que todas as escolas estejam preparadas para acabar com essa 

configuração tradicional, mas os profissionais atentos às reais necessidades da educação já 

fornecem soluções que podem ser adotadas por escolas que desejam inovar e transformar os 

seus espaços de aprendizagem.  

Percebeu-se que, quanto mais articulado for o espaço, maior é a possibilidade de um 

aprendizado diferenciado. Com vários centros de atenção, em vez de apenas um, os locais de 
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aprendizado possuem tamanho e qualidade espacial diferentes. Isso exige uma articulação dos 

espaços, que envolve não apenas a sala de aula, mas também as áreas de circulação e as áreas 

externas. Como consequência, perde-se a hegemonia da sala de aula, com o aumento da 

necessidade de aprendizado nos demais ambientes da instituição escolar (HERTZBERGER, 

2008).  

Garantindo-se o gerenciamento de todo o ambiente pelo professor, o espaço deve ter 

flexibilidade o suficiente para permitir a reorganização contínua de toda a turma, sempre que 

necessário (LIPPMAN, 2004). A combinação de duas ou mais salas de aula tem um grande 

impacto no ensino e na aprendizagem, pois possibilita que os educadores tenham diferentes 

estratégias de ensino, como: desenvolver trabalho de maneira colaborativa, mais oportunidades 

de reorganizar grupos de alunos, trabalhar com faixa etária mista, dar atendimento individual 

aos alunos que têm maior dificuldade de aprendizado, diferenciar os horários das atividades, 

criar projetos interdisciplinares e compartilhar os espaço para aumentar as oportunidades de 

aprendizado. Para isso, pode ser feita uma abertura simples entre as salas de aula, com uma 

porta ou parede móvel, ou a remoção de uma parede (NAIR, 2017). Na Figura 51, a 

representação parcial da planta da instituição de ensino indiana American School of Bombay 

indica essa solução, em que as salas de aula (estúdios de aprendizagem) podem ser integradas 

graças às portas de correr que existem entre elas. Essas estratégias potencializam a variedade 

de atividades, que proporcionam grande flexibilidade e a personalização da aprendizagem.  

 
Figura 51 – American School of Bombay, em Mumbai/India.  

 
Fonte: Fielding Nair International (2019)22.  

 
22 FIELDING NAIR INTERNATIONAL. American School of Bombay Middle & High School, 2019.[on-line]. 

Disponível em: https://www.fieldingnair.com/projects/american-school-of-bombay-middle-high-school/. 
Acesso em: 15 nov. 19.  
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Os diferentes salões de aprendizagem devem possuir os recursos necessários para o 

desenvolvimento de cada uma das inteligências, possibilitando-se espaços mais variados. Como 

exemplo, poderia se ter um estúdio para a inteligência espacial, acessado por todos os alunos e 

professores como um centro de atividades permanentes e abrangentes e, ocasionalmente, ser 

utilizado por um grupo ou professor para um projeto ou demonstração em particular. O 

importante é que nos estúdios de aprendizagem, dentro de uma pequena comunidade de 

aprendizagem, a equipe de professores decida democraticamente quem vai usar o espaço e 

quando.  

Na Figura 52 representa-se uma outra possibilidade de adaptação de um edifício escolar 

tradicional para uma situação de pequena comunidade de aprendizagem, que visa o aprendizado 

centrado no aluno (NAIR, 2017). Nela verifica-se que os corredores e as salas de aula possuem 

uma organização espacial mais livre e flexível. Por permitir maior variedade de atividades de 

ensino e aprendizado, do que uma sala de aula tradicional, esse modelo tem grande potencial 

para o desenvolvimento de mais inteligências, além da linguística e lógica, geralmente 

exaltadas nas escolas tradicionais.  

 
Figura 52 – Pequena comunidade de aprendizagem, a partir da transformação do modelo tradicional de 

corredor com salas de aula. 

 
Fonte: Nair (2017). 

 

Para Fundação Telefônica Vivo (2017), as escolas inovadoras estão disseminando a 

reconfiguração do espaço físico por meio de grandes salões de aprendizagem. Conformados a 

partir da remoção de algumas paredes internas, a expansão das salas de aula possibilita novas 
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cinestésica), música (inteligência musical), artes (inteligência espacial), etc. Entretanto há 

espaços que tradicionalmente visavam atividades distintas e que estão sendo trabalhados de 

maneira cada vez mais integrada, como ocorre com laboratórios, que são analisados adiante, no 

item 3.2.3. Afastando dos modelos de sala de aula tradicional e dos estúdios de aprendizagem, 

se tem as pequenas comunidades de aprendizagem, baseada em modelos de consultoria, que 

são estudadas no item a seguir.  

 

3.2.2 Modelo de pequena comunidade de aprendizagem, baseada em consultoria 

As pequenas comunidades de aprendizagem, baseada em modelos de consultoria, representam 

um nível de desenvolvimento escolar mais avançado, no qual os alunos são agrupados em 

consultorias, ao invés de classes ou salas de aula (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009).  

Gardner defende que os ambientes de aprendizagem sejam, sempre que possível, do tipo 

aprendiz e mestre. Ele afirma que é necessário compreender mais profundamente como os 

ambientes sociais motivam os indivíduos a solucionarem os problemas contextualizados com a 

sociedade onde se vive. Acreditando que a grande maioria das pessoas é capaz de utilizar as 

suas competências com perícia, defende-se a necessidade de explorar a maneira de encorajar 

este uso numa estrutura social (GARDNER, 1994). 

Assim, identifica-se que o modelo de pequena comunidade de aprendizagem tende a atender 

todas as inteligências de maneira mais equilibrada, visto que professores especialistas em cada 

uma das áreas dão consultoria para grupos de estudos, que podem corresponder a uma 

inteligência de modo predominante ou até mesmo específica. Nesse sentido, considera-se que 

para cada inteligência se teria uma estação de trabalho com a consultoria de um professor ou 

tutor. 

Como exemplo de organização do espaço, Nair (2017) descreve brevemente algumas soluções 

para o modelo de consultoria: cada aluno tem sua própria estação de trabalho e utiliza os 

recursos dos dispositivos eletrônicos para apoiar o estudo de um currículo predominantemente 

centrado no aluno; a facilidade de uso dos dispositivos móveis possibilita a utilização de lugares 

distintos, como mesas de projetos e sofás. Nesse modelo, um grupo de estudantes se reúne 

regularmente para a realização das atividades de aprendizagem. Para cada grupo consultivo de 

até 15 alunos, há um professor, sendo possível um professor atender dois grupos consultivos, 

que estejam lado a lado.  
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Nair, Fielding e Lackney (2009) sugerem que para cada dois grupos de consultoria exista uma 

área para descanso, que pode ser um espaço colaborativo, com poltronas, e uma área para 

apresentações. Uma sala fechada para as apresentações de seminários, mas que possa ser 

dividida, pode ser usada para palestras e talvez para o ensino à distância. Essa sala deve estar 

separada dos laboratórios de projetos e das áreas "bagunçadas", onde ocorrem as atividades 

práticas que envolvem barulho, bagunça e sujeira. Uma certa hierarquia de espaços pode 

começar com uma estação de trabalho de aluno e se abre para infinitas possibilidades de 

configurações de espaços e de atividades. Esse modelo torna o aprendizado a peça central do 

projeto e cria um plano em torno das atividades de aprendizado, em vez de um bloco de 

construção teoricamente apropriado, como a sala de aula.  

Um exemplo de uma pequena comunidade de aprendizagem, baseada em modelo de 

consultoria, ocorre na Harbour City International School, em Minesota/Estados Unidos. A 

planta dessa instituição de ensino, representada na Figura 54, mostra como o uso do espaço 

escolar é mais eficiente do que em um modelo de sala de aula tradicional. Há áreas mais amplas, 

onde os alunos desenvolvem as atividades de maneira colaborativa, bem como áreas mais 

reservadas para pequenos ou grandes grupos trabalharem em um escritório ou apresentarem um 

seminário. A maioria desses ambientes mais reservados possuem transparência, que possibilita 

a integração visual entre os ambientes. Sem corredores de circulação, toda a área é aproveitada 

para a aprendizagem (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009).  
 

Figura 54 – Harbour City International School, em Minessota/Estados Unidos. 

 
Fonte: Nair, Fielding, Lackney (2009). 
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Esse modelo de consultoria se alinha com a proposta de zonas de aprendizado, que os arquitetos 

ingleses Murray Hudson e Terry White (2019) consideram para as instituições escolares 

inovadoras, que visam o aprendizado centrado no aluno. Tais zonas de aprendizado devem ser 

dinâmicas e adaptáveis para envolver os alunos de muitas maneiras diferentes, em atividades 

que podem atender as diferentes funções, como: instrução e apresentação; colaboração; estudo 

individual, silencioso; produção criativa; interação social; e, acesso ao ambiente externo. Por 

meio dessas diferentes funções cada inteligência pode ser atendida.  

 

3.2.3 Dos laboratórios de atividades específicas para os laboratórios de atividades 

STEAM 

Assim como grande parte da ciência e da arte é de natureza interdisciplinar, o espaço que abriga 

essas atividades deve possuir uma rica infraestrutura que contribua para a interdisciplinaridade. 

Numa abordagem mais prática de como o edifício escolar deve atender aos requisitos básicos 

para a construção de instituições escolares nos Estados Unidos, B. Perkins (2001) aponta 

diretrizes que contribuem com as definições de pré-projeto de arquitetura escolar, destacando 

o caráter mutável da educação, que tende a se voltar para um aprendizado cada vez mais 

multidisciplinar e suscita mudanças no edifício escolar. Nas escolas tradicionais, os laboratórios 

como o de ciências, de física, de química e as salas de arte são, geralmente, os locais onde os 

alunos têm maior oportunidade de se aproximar das atividades práticas, porém cada laboratório 

é destinado à uma atividade específica.  

Dedicados principalmente à educação científica, os laboratórios nas instituições de ensino 

tradicionais são utilizados pelos alunos numa pequena proporção do período escolar, sendo 

comum o manuseio dos equipamentos pelos adultos, cabendo aos alunos apenas a observação 

dos fenômenos que ocorrem (NAIR, 2017). Entretanto, para as inteligências múltiplas deve ser 

proporcionado o maior acesso aos laboratórios, de modo que os alunos tenham contato com as 

atividades de experimentação, de observação e de prática em um campo de estudo. 

Quanto ao laboratório de informática é possível afirmar que este é um espaço que tende a 

desaparecer nas instituições escolares, pois os alunos precisam cada vez menos de instrução em 

habilidades simples de computação e, a ubiquidade dos dispositivos móveis possibilitam o 

acesso aos conteúdos e informações em qualquer lugar e a qualquer momento (PERKINS, B., 

2001). A utilização do laboratório de informática ainda se faz necessária para situações em que 
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os programas exigem computadores com grande capacidade de armazenamento e de velocidade 

para operar, como ocorre, por exemplo, com o desenvolvimento das artes gráficas, que envolve 

trabalhos de animações e de modelagem virtual. Os computadores de mesa de última geração 

ainda superam o desempenho dos dispositivos móveis mais comuns.  

Hudson e White (2019) destacam que, nas instituições escolares, sempre haverá a necessidade 

de instalações especializadas que exijam altos níveis de investimento e de serviços. Muitos 

desses espaços demandam infraestrutura específica para atender a certos protocolos de uso, que 

garantam a saúde e a segurança dos alunos no manuseio dos equipamentos e dos instrumentos. 

A mudança de concepção de laboratórios específicos, para laboratórios multi e 

interdisciplinares necessita de um ambiente de aprendizagem com recursos mais básicos e 

altamente adaptáveis, que favoreça a pesquisa, a exploração, a investigação e a criação. 

As atividades multi e interdisciplinar têm sido defendidas pelos educadores que apoiam a 

integração de conteúdos para que se possa oferecer aos alunos uma oportunidade de 

aprendizado mais autêntica. Nesse cenário, há dois movimentos em grande ascensão: os 

espaços de criação, chamados de espaços maker, e os laboratórios para as atividades de 

STEAM, que agrupa disciplinas especializadas em área específica para o desenvolvimento dos 

currículos. Ambos os espaços demandam características como: boa iluminação e ventilação; 

bancadas e mobiliários móveis, que possibilite o arranjo de grupos maiores ou menores, 

conforme o desenvolvimento do projeto; acabamento do ambiente e do mobiliário com 

materiais resistentes e laváveis, que suportem os impactos físicos e químicos dos experimentos; 

pia com o fornecimento de água; instalação de tomadas de energia em pontos estratégicos para 

os equipamentos eletrônicos; acesso à rede de Internet sem fio; utensílios e materiais 

necessários para a realização das atividades; disponibilização de equipamentos e seus 

respectivos programas, quando necessário (NAIR, 2017). Esses, referem-se aos equipamentos 

como computadores, impressoras 3D, cortadoras a laser, fresadoras CNC (controle numérico 

computadorizado), máquinas de costura de nível comercial, equipamentos de solda, entre 

outros.  

Com relação ao STEAM, Freeman et al. (2017) apontam que nos últimos anos têm crescido a 

ênfase no desenvolvimento de currículos e de programas mais avançados em ciência, 

tecnologia, engenharia, arte e matemática, como meios para impulsionar a inovação e reforçar 

as economias nacionais. Dessa maneira, muitos educadores defendem a integração de diferentes 

atividades para uma aprendizagem multi e interdisciplinar, que quebre as barreiras tradicionais 

existentes entre diferentes classes e assuntos, a fim de oferecer oportunidades de aprendizado 

por meio de novas conexões, além de desenvolver habilidades interpretativas e criativas. 
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Quanto aos espaços maker, eles são ambientes físicos que favorecem a aprendizagem por meio 

de atividades práticas e da criação. À medida que as escolas promovem essas atividades, 

desenvolve-se nos estudantes as habilidades do século XXI, que são demandadas por uma 

economia tecnológica global. Por meio da criatividade, da resolução de problemas, da 

construção e da interação, os gestores escolares estão elaborando novos currículos para 

encorajar os estudantes e os professores a trazerem ideias de vida e a explorarem a criação em 

espaços makers. Esses espaços também se tornam um meio para reforçar disciplinas e 

pensamento empresarial nos alunos, para que eles explorem de maneira criativa a tecnologia, 

na tentativa de produzir soluções para os desafios do mundo (FREEMAN et al., 2017). 

De acordo com Walsh (2014), o movimento para a implementação de espaços makers está 

estimulando o poder de engenhosidade dos alunos em campos tão distintos como a robótica e 

a agricultura. Cada vez mais este movimento tem se disseminado entre os educadores e 

incentivado a criatividade para a solução de problemas. No século XXI, as ferramentas de 

criação, como a impressora 3D, a robótica e os aplicativos da Internet, têm sido cada vez mais 

disponibilizadas aos alunos. Isso assinala que um novo conjunto de habilidades avança 

rapidamente, possibilitando que a criatividade, o desenho e a engenharia abram novos caminhos 

na área da educação. O objetivo geral de um espaço maker é ser um lugar onde as pessoas 

estejam livres para experimentar ou criar coisas, por conta própria ou como parte de uma 

comunidade produtiva (FREEMAN et al., 2017). 

Os espaços maker e os laboratórios de STEAM, assim como as salas de aula para as atividades 

temporárias, podem ser divididos em pequenos grupos, sendo que em cada um deles seja 

dedicado um projeto de curto ou de longo prazo para o atendimento das IM. Espaços mais 

amplos e abertos, como uma oficina, podem acomodar uma maior variedade de atividades 

práticas e fornecer locais para o desenvolvimento de projetos em diferentes escalas. Para isso é 

interessante se considerar a integração com ambientes externos, como possibilidade de 

ampliação dos espaços para a realização das atividades. Também deve ser previsto que o uso e 

a função desses espaços possam mudar ao longo do tempo (HUDSON; WHITE, 2019).  

 

3.2.4 Espaços voltados às artes cênicas e musicais 

A arte, a música e o teatro foram, e ainda são, considerados como áreas com menor importância, 

diante das disciplinas de lógica-matemática e linguística. E os edifícios escolares geralmente 

refletem essa situação. Mesmo nas instituições de ensino com maior poder aquisitivo, o ensino 
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destas disciplinas tende a ser acomodado em locais especializados e isolados, como auditórios 

ou salas de música (NAIR; FIELDIND; LACKNEY, 2009). Mas para Gardner, todas as 

inteligências reivindicam igual prioridade, validação e importância (GARDNER, 1994).  

Reconhecido internacionalmente por seus estudos em criatividade e inovação, o especialista em 

educação, Ken Robinson, ressalta que a cultura da padronização prejudica os alunos. Conforme 

abordado no item 1.5.2, ele evidencia que todas as pessoas nascem com talentos naturais 

imensos, que são inibidos durante os anos escolares. Essa inibição ocorre por não se ter o talento 

reconhecido ou valorizado (ROBINSON; ARONICA, 2009). Entende-se que isso ocorre pois 

as instituições de ensino não oferecem o suporte adequado para todas as inteligências. 

Com base nos estudos desenvolvidos por Jean Piaget, Gardner encontrou importantes achados 

sobre os tipos de competências que as crianças possuem com relação às artes. Dentre eles 

destaca-se que, apesar da tendência das crianças apresentarem melhor desempenho na maioria 

das áreas de desenvolvimento, conforme se dá o seu crescimento, elas tendem a apresentar um 

declínio no desenvolvimento das artes, sendo de grande importância se oferecer, às crianças 

pequenas, amplas oportunidades de aprender de maneira prática (GARDNER, 1994).  

Para que não ocorra esse declínio nas atividades artísticas e criativas, a instituição escolar deve 

proporcionar ambientes adequados para o desenvolvimento das inteligências como a musical e 

a espacial. A inteligência espacial tende a estar cada vez mais relacionada às demais áreas do 

conhecimento, em atividades multi e interdisciplinares, sendo incorporadas em atividades que 

ocorrem nos espaços makers e nos laboratórios de STEAM, abordados no item anterior.  

Para as atividades musicais e corporais, o ambiente de aprendizagem normalmente se assemelha 

a uma sala de aula tradicional. Entretanto, é necessário que esse ambiente possua um tratamento 

acústico diferenciado para o isolamento do som, com adequação no revestimento, nas portas e 

nas janelas. B. Perkins (2001) destaca que alguns requisitos especiais são desejáveis, como: 

suporte para armazenamento adequado para cada tipo de instrumento musical e, arquibancada 

móvel para a conformação de exibições de práticas de coral e de orquestra, de maneira flexível. 

Observa-se que a inteligência musical pode ocorrer por meio de diferentes estilos musicais, 

incluindo as práticas vocais e/ou com instrumentos, que possuem suas particularidades, como 

também pode se combinar com demais inteligências, que demandam atividades distintas.  

Apoiando-se na análise de Armstrong (2009) é possível indicar que uma sala de música pode 

atender a inteligência musical de maneira específica, por meio de atividades temporárias ou 

permanentes. Entretanto, demais ambientes podem apoiar a inteligência musical de maneira 

mais abrangente, por meio de recursos de mídia, como um laboratório de informática ou salas 
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de aula/aprendizagem. Assim como há uma variedade de práticas musicais, os ambientes devem 

ser variados para dar o apoio à inteligência musical de maneiras distintas.  

Além dos espaços para aprendizagem, é interessante se considerar locais para as apresentações 

musicais, sendo uma possibilidade para o edifício escolar, o anfiteatro. Este pode ter uma 

variação em sua dimensão, com espaços amplos para grupos maiores, ou mais intimista, para 

grupos menores. Nair, Fieldind e Lackney (2009) apontam que nos anfiteatros todas as 

inteligências podem ser nutridas, apesar dos autores não indicarem como isso pode ocorrer. É 

possível deduzir, por exemplo: a inteligência linguística, por meio da oratória; a lógica, através 

de jogos teatrais; a espacial, na composição de cenários; a musical, cantando, tocando 

instrumentos ou selecionando as músicas para uma apresentação teatral; corporal-cinestésica, 

em performances artísticas; a interpessoal, ao saber se comportar em público; a interpessoal, ao 

se reconhecer os seus limites e como marcar a sua identidade perante os demais; e, a existencial, 

através dos grandes questionamentos que podem estar implícitos, ou até mesmo explícitos, em 

uma peça teatral. Entretanto, não se identifica que esse espaço possa trazer conhecimentos 

significativos na inteligência naturalista, por não propiciar uma interação com o meio natural. 

Para Nair (2017), os anfiteatros são ambientes que podem ser usados para brincar, tanto no 

sentido teatral quanto no sentido formal. Uma alternativa à construção mais rígida de um 

anfiteatro, com as áreas de palco e de plateia bem definidas, que devem seguir as especificações 

técnicas para sua boa operação, são as caixas cênicas flexíveis, que podem receber diferentes 

conformações e performances. Essas caixas cênicas também podem ser referenciadas como 

teatro de caixa preta23.  

Equipadas com mobiliário móvel, que possibilita a configuração de layouts que podem ser 

deslocados e adaptados para atender as necessidades do artista, a caixa cênica flexível 

geralmente demanda pouco tempo e custo para a realização de mudança entre os possíveis usos. 

Tecnicamente, esse espaço é composto por um piso de madeira e um teto com grade flexível, 

que possibilita uma ampla variedade de iluminação especial e de acessórios acústicos. O piso 

de madeira é o mais adequado para as atividades físicas como dança e performance, além de 

ter qualidade acústicas melhor do que outros materiais. Arquibancadas dobráveis podem ser 

adicionadas para as apresentações, possibilitando diferentes configurações entre palco e plateia. 

 
23 Nair (2017) adota o termo caixa preta do teatro para se referenciar à essa caixa cênica flexível. Conforme 
definição na Wikipedia, o teatro caixa-preta foi uma inovação na linguagem cênica teatral que, na década de 1960-
1970, se caracterizava por um espaço cênico básico retangular, em que todas as paredes eram pintadas de preto 
(TEATRO, 2015).  
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Se for conectado a uma área externa grande e multifuncional, esse espaço pode ser utilizado 

como uma área para reuniões (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). Além disso, os recursos 

adotados neste espaço poderão considerar a qualidade de uso profissional para as atividades 

relacionadas à música e à performance, o que geralmente não é oferecido na maioria dos 

auditórios escolares (NAIR, 2017).  

 

3.2.5 Os cuidados com a saúde e o contato com a natureza: áreas verdes como hortas e 

jardins 

De acordo com os dados estatísticos mundiais, o nível de obesidade aumentou de 0,7%, em 

1975, para 5,6%, em 2016, entre as meninas e, de 0,9%, em 1975, para 7,8%, em 2016, entre 

os meninos (EZZATI, 2017). Na população brasileira, os dados entre os anos de 2013 e 2014, 

apontam que a obesidade infantil atinge 9,2% dos meninos e, 7,6% das meninas (WORLD 

OBESITY, 2016). Esses dados são alarmantes e apontam para a grande necessidade de se criar 

hábitos saudáveis nos alunos, desde a infância.  

Primeiramente, identifica-se que a elevação dos níveis de obesidade se relaciona com o maior 

consumo de produtos industrializados, ricos em açúcar e gorduras. Estima-se que, sem uma 

mudança de hábitos, 11,3 milhões de crianças brasileiras pode atingir a obesidade, em menos 

de uma década, conforme alerta divulgado pela World Obesity Federation (GUIMARÃES, 

2017). Apesar da má alimentação ser reconhecida como a grande vilã para a obesidade, sabe-

se que o sedentarismo também é altamente prejudicial e esse assunto será analisado no item 

3.2.6, a seguir, sobre os espaços para as atividades físicas. 

Quando houver área externa disponível, a instituição escolar pode tomar medidas para 

proporcionar aos alunos maior oportunidade de interação com o meio natural. Isso inclui o 

cultivo de uma horta, um jardim ou uma estufa de plantas. De acordo com Nair (2017), uma 

área para plantio pode propiciar um estudo multidisciplinar, envolvendo desde as questões mais 

básicas até as avançadas, como: a linguagem, ao se observar a escrita dos alimentos cultivados; 

os números, ao contar as quantidades e o tempo para a produção dos alimentos; a ciência, ao 

observar as diferentes espécies, as produções sazonais, etc.; e, à saúde, ao aprender quais são 

os benefícios dos alimentos naturais. Isso denota quanto que as inteligências podem estar 

relacionadas em tais atividades, apesar de grande apelo para a inteligência naturalista.  

O aprendizado obtido em um livro pode ser superado por meio da experiência em cultivar, em 

colher e preparar o próprio alimento. Nesse sentido, considera-se a instalação de uma cozinha, 



 190 

que pode ser adjacente ao refeitório, onde os alunos possam aprender sobre o preparo dos 

alimentos e complementar a experiência com as plantações. Essa medida pode contribuir para 

o ensino de assuntos relacionados à saúde, o que inclui, por exemplo, o colesterol, a diabetes, 

a pressão arterial, a prevenção de drogas e a nutrição geral (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 

2009).  

Como um exemplo de projeto nesse sentido, é possível citar a fundação australiana, Stephanie 

Alexander Kitchen Garden, que oferece um programa de apoio às escolas para criar hábitos 

alimentares positivos nas crianças. A partir de uma educação alimentar prazerosa, são ensinados 

os recursos práticos de cultivo de hortas, atividades de jardinagem e receitas que se conectam 

aos currículos escolares (ALEXANDER, S., 2018)24. Mesmo que o plantio realizado na 

instituição de ensino não seja o suficiente para abastecer a demanda de alunos, ele propicia 

oportunidade de uma aprendizagem autêntica.  

Outra solução para as atividades ao ar livre nas escolas é a provisão de jardins de horticultura 

paisagísticos, onde os alunos podem relaxar e descontrair. Além disso, o contato direto com o 

meio natural contribui para o ensino sobre sustentabilidade e ecologia, a exploração da ciência 

viva e a construção da consciência ambiental nos alunos (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 

2009). 

Dentro das diversidades de espaços construídos que as escolas possuem, onde são escassas as 

áreas verdes, principalmente nas escolas dos grandes centros urbanos, algumas soluções podem 

contribuir para que os alunos possam manter uma relação com a vida natural, como por 

exemplo: os vasos com o plantio de ervas, as paredes com plantações verticais e o uso da 

cobertura para as plantações. Também para os edifícios densamente construídos, podem ser 

adotadas outras soluções, como: um pequeno aquário de peixes, um viveiro de aves ou uma 

área de estar e leitura onde seja possível se instalar uma fonte de água (NAIR, 2017). O conjunto 

desses fatores contribuem para a inteligência naturalista e também envolvem as características 

do design biofílico, analisado a adiante, no item 3.4.2.  

 

 
24 Stephanie Alexander Kitchen Garden. Disponível em: https://www.kitchengardenfoundation.org.au. Acesso 
em: 21 jun. 2019. 
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3.2.6 Espaços para atividades físicas  

Conforme abordado no item anterior, o sedentarismo é altamente prejudicial à saúde, sendo 

necessário desenvolver bons hábitos nos alunos. Uma questão relevante que os autores Nair, 

Fielding e Lackney (2009) apontam é que as escolas geralmente se concentram em esportes e 

quase não se dedicam ao condicionamento físico. Apesar da grande importância dos esportes, 

que têm um apelo universal, apenas uma pequena fração dos alunos que praticam esportes 

durante a vida escolar, seguem a prática em equipes esportivas ou continuam a realizar os 

esportes na vida adulta. Enquanto isso, a maioria dos alunos acabam realizando atividades 

físicas de maneira forçada, entediante e desatenta.  

A falta de um condicionamento físico causa problemas de saúde, tanto física quanto mental, 

que influencia diretamente no desempenho acadêmico dos estudantes e no seu bem-estar geral. 

O foco nas escolas deveria ser o desenvolvimento de hábitos saudáveis, de maneira 

personalizada. Nesse sentido, uma abordagem para a saúde e a educação física deve ajudar os 

alunos a desenvolverem hábitos que sejam adotados ao longo da vida, o que inclui uma série 

de esportes, competitivos ou não competitivos. Além de desenvolver a coordenação motora 

grossa e fina, as atividades esportivas desenvolvem a criatividade e as habilidades sociais 

(NAIR, 2017). 

De maneira personalizada, o desempenho de cada aluno deve ser considerado de acordo com 

os seus próprios objetivos pessoais e não em relação ao desempenho dos outros alunos (NAIR; 

FIELDING; LACKNEY, 2009). Essa medida é mais favorável ao desenvolvimento da 

inteligência corporal-cinestésica, considerando-se que a capacidade de utilizar o próprio corpo 

vai além das práticas esportivas. Ela pode ocorrer de modo altamente diferenciado, como em 

uma performance artística que ocorre em um anfiteatro, abordado no item 3.2.4, ou em 

diferentes atividades físicas.  

Na literatura sobre arquitetura escolar, se identifica pouca discussão sobre a configuração dos 

espaços para as atividades físicas, mesmo que concentrados nas quadras de esportes. 

Kowaltowski (2011) aponta que, para atender as áreas destinadas à educação física, com 

atividades variadas, é possível considerar: piscina, sala com equipamento de ginástica e área 

livre, quadra poliesportiva coberta e, área externa arborizada que possua piso apropriado para 

caminhada. 

De maneira um pouco mais específica, Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam que, para os 

diferentes tipos de atividades, há demandas diferenciadas quanto ao espaço físico. As atividades 

como dança, aeróbica, ioga, pilates e tai chi chuan, ocorrem em salas amplas, com piso 
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adequado, como madeira, podendo ter espelho em uma das paredes do ambiente. Já as 

atividades como artes marciais, esgrima e as variações de ginástica (artística, rítmica, etc.), 

necessitam de acessórios ou equipamentos específicos no ambiente. Pé direito alto é desejável 

para a realização dessas atividades internas.  

Caso o terreno da instituição de ensino permita, atividades como corrida e andar de bicicleta 

podem ser consideradas. Em espaços internos mais amplos, como um ginásio, é possível criar 

espaços mais lúdicos e divertidos, que propiciem atividades além do atletismo (NAIR; 

FIELDING; LACKNEY, 2009). Desse modo também é possível dar o estímulo para que as 

atividades possam responder às situações imaginativas dos alunos, como, por exemplo, a 

instalação de uma parede de escaladas, em que os alunos se desafiam e criam situações como 

se estivessem escalando uma montanha.  

Piscina para natação e atividades aquáticas também possibilita o uso para práticas recreativas. 

A academia de ginástica deve ser equipada adequadamente, para que os alunos possam realizar 

exercícios físicos condizentes com a sua faixa etária. Isso também contribui para que os alunos 

tenham um condicionamento físico mais completo do que se tem apenas com as práticas 

esportivas. Ressalta-se que podem ser estabelecidas parcerias com instituições locais, para 

oferecer aos alunos as atividades que não podem ser contempladas no espaço físico da 

instituição de ensino (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009), como ocorre, por exemplo, com 

a Escola Projeto Âncora, analisada no Capítulo 2. Esta escola não possui piscina, mas possibilita 

que os alunos, que têm maior interesse em natação, possa praticar tal esporte em uma academia 

próxima à instituição. 

Para a quadra de esportes, Kowaltowski (2011) evidencia questões importantes quanto ao seu 

posicionamento, com relação ao edifício escolar. Devido ao grande ruído que ocorre nas 

quadras, durante as atividades físicas, é importante considerar o impacto negativo que pode ser 

causado nos demais ambientes escolares, onde as atividades demandam silêncio e/ou 

concentração. Essa situação leva a uma questão criticada por Hertzberger (2008), que aponta 

como fator negativo a localização da quadra e das salas para esportes em volumes irregulares e 

mal ajustados, longe do edifício principal, onde ocorrem as atividades didáticas. Porém, ele 

também reconhece que as soluções para a integração dessas áreas geralmente são fadadas ao 

fracasso, visto a dificuldade de se equalizar o conforto para todas as áreas. Numa solução ideal, 

Hertzberger (2008), defende que uma boa integração entre as áreas de esportes e demais áreas 

do edifício escolar trazem um efeito positivo para a aprendizagem. Fazer e assistir atividades 

físicas, como prática regular na instituição de ensino, liberam energia e são inspiradoras. Nesse 
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sentido, ele defende a adoção de áreas para a visualização das práticas esportivas, considerando-

se que a audiência melhora o desempenho dos jogadores. 

B. Perkins (2001) também indica que a configuração da quadra de esportes, bem como o seu 

posicionamento, geralmente depende do espaço disponível no terreno e do orçamento da 

instituição de ensino para a sua construção e manutenção. Para o atendimento a uma maior 

variedade de esportes, as quadras poliesportivas atendem melhor as necessidades de uma 

instituição escolar. Além das condições importantes sobre o seu dimensionamento e 

posicionamento quanto a insolação, devem ser observados os acabamentos dos materiais de 

revestimento, que devem ser resistentes aos altos impactos.  

Ainda sobre a quadra, Nair (2017) aponta que, a possibilidade de localizá-la ao ar livre contribui 

para o desenvolvimento da inteligência naturalista e, dá melhor apoio para a realização de 

determinadas práticas esportivas. Entretanto, para se garantir o desenvolvimento das atividades, 

independente das condições climáticas, as quadras costumam receber, pelo menos, uma 

cobertura, ou são inseridas completamente em um ambiente interno (NAIR, 2017).  

Um outro espaço para as práticas esportivas, observados nos estudos de casos25, que não foi 

referenciado na literatura estudada, são as pistas para skate. Com grande popularidade entre os 

jovens, esse esporte possibilita a sua execução em ambientes adequados, porém que não 

possuem regras específicas quanto ao seu tamanho e conformação. O ideal é proporcionar 

desafios, devendo ser prioridade a segurança dos seus usuários. Para isso, o material para as 

pistas deve ser muito resistente e possibilitar formatos diversos, geralmente com curvas.  

 

3.2.7 Manutenção da biblioteca como importante espaço para a aprendizagem em uma 

atmosfera social  

Ao contrário das salas de aulas tradicionais, onde o aprendizado ocorre sob a supervisão do 

professor e sem a autonomia do aluno, em uma boa biblioteca há lugares para que se possa 

realizar estudos e pesquisas individuais ou em pequenos grupos. A arquitetura desse ambiente 

deve transmitir a mensagem de que na biblioteca os alunos podem encontrar o que precisam 

para o seu aprendizado (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009).  

 
25 As escolas estudadas que possuem pistas para skate são: CEU Butantã, EMEF Amorim Lima e Escola Projeto 
Âncora.  
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Questionando a função da biblioteca, Nair (2017) aponta que esse ambiente vai além do 

armazenamento de livros. Inicialmente as bibliotecas eram consideradas como o lugar 

adequado para conectar pessoas com ideias, visto que nela foram se acumulando todos os meios 

físicos, nos quais eram guardados os conhecimentos, como: livros, revistas, jornais, CDs, fitas 

cassete, microficha, etc. As pessoas encontram as informações que procuram nesses locais 

físicos, que são catalogados em uma determinada ordem. Porém, com a propagação da Internet, 

houve uma revolução massiva na criação, no armazenamento e no acesso à informação. Dessa 

maneira, a biblioteca necessita de uma grande transformação para manter o seu objetivo de 

conectar pessoas às ideias. 

Ao destacar os dados da pesquisa realizada pela EBSCO26, Adams Becker et al. (2017) apontam 

que 68% dos estudantes universitários iniciam seu processo de pesquisa usando o Google e a 

Wikipedia. Diante disso, os líderes institucionais estão repensando a configuração dos espaços 

da biblioteca para que se possa facilitar as interações presenciais que nela ocorrem. Nesse 

sentido, muitas bibliotecas estão abrindo o seu espaço para diferentes propostas educativas, 

como: estúdios de produção de mídia, salas de aula de aprendizado ativo, espaços maker e 

estúdios para o desenvolvimento de trabalho colaborativo e prático (ADAMS BECKER et al., 

2017). Assim, as bibliotecas se mantém como espaço importante para a aprendizagem em uma 

atmosfera social, mesmo que os alunos realizem seus estudos individualmente. Conforme 

apontado por Kohlert e Cooper (2017), as pessoas gostam de ir a lugares onde possam ver e 

estar junto com outras pessoas, mesmo que não haja interação entre elas.  

Diferente do espaço tradicional, de silêncio e seriedade, os novos espaços para as bibliotecas 

suscitam mudanças para que os alunos possam agir de maneira diferente. Elas devem 

proporcionar um espaço flexível e configurável para atividades distintas, que vão desde a 

concentração até a interação em grupo, onde o ruído é permitido. Nelas, a interação com textos 

de todos os tipos deve ser irresistível. Uma biblioteca que possua um espaço mais livre, 

confortável e pacífico, contribui para que os alunos gerenciem suas próprias experiências de 

aprendizagem (KOHLERT; COOPER, 2017).  

A New City School, apresentada no Capítulo 2, é um ótimo exemplo de reformulação da 

biblioteca para apoiar as diversas atividades que potencializam o desenvolvimento das IM. 

Outra experiência interessante, que foge dos padrões de relação entre a instituição de ensino e 

a biblioteca, é a que ocorre na E3-Civic High School, também analisada no Capítulo 2. Ao invés 

 
26 A EBSCO é uma companhia global que fornece seus conteúdos e tecnologias de pesquisa à bibliotecas e outras 
organizações. 



 195 

de ter uma biblioteca dentro da escola, é uma escola inserida dentro da San Diego Central 

Library, uma biblioteca pública, na Califórnia/Estados Unidos. O uso da biblioteca é 

considerado como um importante recurso para o processo de aprendizagem. Nela os alunos têm 

acesso à todos os recursos disponíveis, que incluem: amplo acervo físico e digital; centro de 

lição de casa; salas para estudos individuais ou em pequenos grupos; computadores para 

consultas por meio da Internet; e, áreas reservadas para oficina/espaço maker, onde os alunos 

podem desenvolver projetos.  

Diante das experiências com projetos escolares, Nair (2017) aponta algumas possíveis soluções 

arquitetônicas que as instituições de ensino têm adotado para as bibliotecas: manter a biblioteca 

existente e atualizar o acervo; fechar a biblioteca central e descentralizar o acervo; ou, 

transformar a biblioteca em um centro maior de atividades. Independentemente da opção 

escolhida por qualquer instituição de ensino, as qualidades essenciais das bibliotecas devem ser 

mantidas, como: torná-la fonte de alegria para estudantes, ser um local prazeroso e, que os 

alunos a procurem quando for necessário ou desejável. Mesmo com o grande avanço das mídias 

digitais, as mídias impressas ainda estão presentes na vida das pessoas e possuem grande 

representatividade. Isso significa que, mesmo com a tendência de se tornarem uma quantidade 

reduzida, as mídias impressas não devem desaparecer tão cedo das bibliotecas. A redução do 

material físico deverá liberar mais espaços nas bibliotecas tradicionais, para que se possa inserir 

outras atividades como: exposições de estudantes, reuniões comunitárias, pequena área para 

alimentação, estúdio de gravação audiovisual, espaço criativo equipado com recursos como 

cortadora a laser e impressoras 3-D.  

A permanência da mídia impressa, apesar de sua grande redução, é a situação mais próxima da 

realidade na maioria das instituições de ensino. Entretanto, já existe a experiência de uma 

biblioteca totalmente virtual. Inaugurada em 2013, na cidade norte-americana de San Antonio, 

no Texas, a BiblioTech é a primeira biblioteca pública no mundo a ter um acervo completamente 

digital. De acordo com Soares (2014), o conceito arquitetônico desta biblioteca se assemelha a 

uma loja de dispositivos eletrônicos de última geração, com mobiliário retangular, divisórias 

em vidro e iluminação fria. Com mais de 10 mil títulos digitais cadastrados, essa biblioteca 

disponibiliza ao seu público o acesso à Internet sem fio e aos diversos dispositivos eletrônicos, 

como e-readers e tablets que podem ser levados para casa, bem como tablets, laptops e 

computadores de mesa que podem ser utilizados no local. Também, os dispositivos móveis 

pessoais podem ser utilizados na biblioteca. Neles são carregados os acervos disponíveis e 

desejados. Cada dispositivo, próprio ou emprestado pela biblioteca, pode receber o empréstimo 

de até 5 livros de cada vez, que poderão ser lidos em 21 dias. Após esse período, é necessário 
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renovar o empréstimo. Além dos livros, a biblioteca oferece recursos de acesso à plataformas 

virtuais de aprendizagem – como Lynda, Mangoo e Univeral Class – e também cursos de 

computação para adultos e crianças em suas salas de estudos. Atualmente a BiblioTech conta 

com três unidades, na mesma cidade27.  

Provavelmente, essa experiência de biblioteca totalmente virtual ainda não deverá fazer parte 

das escolas num futuro próximo, mas ela dá indícios de questões importantes sobre como devem 

ser considerados os recursos das tecnologias digitais para as bibliotecas atuais e futuras. Além 

disso, também devem ser considerados os espaços que possibilitam a aprendizagem informal, 

conforme análise apresentada no próximo item. 

 

3.3 ÁREAS DE APRENDIZAGEM INFORMAL 

Um espaço intermediário, ou de transição, pode estar situado entre salas de aula, auditórios, 

laboratórios e outros espaços de aprendizagem mais tradicionais, descritos anteriormente como 

ambientes de aprendizagem formal. Nesses espaços os alunos se reúnem antes do início das 

atividades letivas, ou um visitante pode esperar por um compromisso na instituição escolar. 

Para Kohlert e Cooper (2017), esse espaço deve proporcionar oportunidades de aprendizagem 

informal por meio da comunicação, da colaboração e da restauração de ideias para os alunos e 

também para os professores, os funcionários e toda a comunidade escolar.  

Essas questões são abordadas nos próximos itens, sendo que inicialmente se evidencia a 

importância da entrada das edificações escolares, que deve propiciar o sentimento de 

acolhimento e de identidade da instituição escolar. Segue-se a análise da importante relação 

que as áreas como pátios e playgrounds possuem com o edifício escolar. Um local que deve 

passar por grandes transformações é o corredor de circulação, visto o grande potencial de serem 

incorporados como locais de aprendizagem. As áreas de uso comum e os ambientes externos 

dos edifícios escolares também se apresentam como locais que devem ser melhor aproveitados 

para as atividades de aprendizagem.  

 

 
27 BIBLIOTECH, web site da instituição. Disponível em: https://bexarbibliotech.org/LibraryLocations. Acesso 
em: 06 ago. 2019. 
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3.3.1 Entradas que propiciem o sentimento de acolhimento 

A entrada do edifício escolar, assim como de qualquer edifício, demarca a transição entre a área 

pública da cidade e a instituição. Quando se entra em um espaço, as pessoas percebem quais 

atividades são aceitáveis, permissíveis e o que não pode acontecer dentro dele. Essa 

identificação é importante para o processo de criatividade e deve ocorrer logo na entrada do 

edifício (KOHLERT; COOPER, 2017). Quanto mais séria e institucional for a entrada, maior 

será a exigência de uma atitude mais formal pelos seus usuários e visitantes.  

É função do projeto arquitetônico proporcionar a sensação de boas-vindas ou de intimidação. 

Além disso, a entrada do edifício é responsável pela identificação dos ambientes, podendo 

facilitar ou dificultar a localização do destino desejado dentro da instituição de ensino, como 

por exemplo: a secretaria, as salas de aula, um auditório, etc. Para os edifícios que não possuem 

um local receptivo de entrada diretamente à vista dos seus usuários, é necessária uma 

sinalização clara que direcione os seus visitantes (NAIR, 2017).  

Nair, Fielding e Lackney (2009) destacam a importância da entrada ser acolhedora, convidativa 

e amigável, além de não parecer institucional ou proibitiva, pois o envolvimento da comunidade 

nas escolas é um fator-chave para o seu sucesso. Entretanto, este aspecto de acolhimento deve 

ser equilibrado com a necessidade de se garantir a separação entre os espaços publicamente 

acessíveis das áreas estudantis mais reservadas. Uma escolha adequada de entrada, que visa 

proporcionar a sensação de acolhimento, deve envolver os estudantes, os funcionários da 

instituição e os visitantes de uma maneira positiva e social, com espaços amplos e com áreas 

informais para a socialização, por meio de recursos que possibilite o senso de lugar e de 

pertencimento para todos (KOHLERT; COOPER, 2017; NAIR; FIELDING; LACKNEY, 

2009). 

Se houver espaço disponível, um projeto paisagístico de fácil manutenção contribui para uma 

atmosfera acolhedora e natural e, tornam a rota de entrada mais agradável. Recursos para a 

proteção contra as intempéries devem ser adotados. É necessário um local para os que alunos 

possam se reunir e aguardar com segurança o meio de transporte (NAIR, 2017). Para isso, é 

importante se ter uma área generosa, onde os pais e os alunos possam ser acomodados, antes e 

depois das aulas (KOWALTOWSKI, 2011). Quando diferentes níveis de ensino compartilham 

o mesmo edifício, as entradas devem ser separadas para os diferentes grupos etários, 

garantindo-se a segurança das crianças mais novas, para que elas não sejam machucadas ou 

intimidadas pela correria dos estudantes mais velhos. Para crianças do ensino infantil e 
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primeiros anos do ensino fundamental, as entradas devem ser localizadas de modo que os pais 

possam acompanhá-los até o ambiente de aprendizagem (NAIR, 2017).  

Áreas ao ar livre, imediatamente adjacentes às portas de entrada principal, podem proporcionar 

uma oportunidade de exibir recursos que marquem a identificação da instituição de ensino 

como: exibição de obras de arte, fontes, esculturas, os trabalhos realizados pelos estudantes e 

sinalização de boas-vindas (NAIR, 2017). 

Para proporcionar a interação social, a entrada não deve ser projetada de modo a induzir que as 

pessoas entrem no edifício o mais rápido possível, pois a mudança entre o interno e externo, de 

maneira abrupta, se torna hostil (KOHLERT; COOPER, 2017). A transição gradual é mais 

desejada e pode ser alcançada por meio de diversos recursos como: leve desnível entre os 

pavimentos interno e externo; demarcação do caminho da entrada com apoio de recursos 

paisagísticos; mudança de materiais de acabamentos; áreas de descanso informais, adjacentes 

à entrada, como bancos ou degraus adequados para se sentar (NAIR, 2017). 

A experiência social positiva, que pode ser favorecida na entrada, forma um sentimento de 

identificação pessoal do aluno com a instituição de ensino e prepara-os para uma melhor 

experiência de aprendizagem (KOHLERT; COOPER, 2017). Além disso, essa experiência é 

mais propensa na prevenção de incidentes de violência escolar, do que os sistemas de segurança 

impessoais e caros, pois os estudantes se sentem bem-vindos e cuidados por adultos. 

 

3.3.2 Do corredor de circulação à rua de aprendizagem 

Geralmente os alunos dos anos iniciais da educação básica tendem a permanecer em ambientes 

específicos para o seu grupo de estudos, enquanto que os alunos mais velhos, do ensino 

fundamental II ao ensino médio, circulam mais livremente entre os ambientes. Entretanto, 

Hertzberger (2008) afirma que cada vez mais as escolas de educação primária estão adotando 

situações de aprendizagem em que os alunos mudam de ambiente para a realização das práticas 

pedagógicas. Considerando-se a multiplicidade de atividades para o atendimento das IM, a sua 

afirmação faz mais sentido, pois os alunos devem ter experiências distintas, o que envolve 

espaços físicos variados. Fora da sala de aula os alunos encontram outros alunos envolvidos em 

atividades diversas, que podem despertar a curiosidade e o interesse. Nesse sentido, os 

corredores de circulação, bem como outras áreas de estar informal, passam a ser considerados 

como espaços de aprendizagem, devendo perder a sua função básica de apenas conectar 

ambientes, de modo a atender um fluxo estimado de pessoas. Isso denota a necessidade cada 
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vez maior de aberturas que conectam visualmente as turmas que desenvolvem atividades nos 

corredores e nas salas de aula, permitindo o controle dos alunos pelo professor e maior 

articulação entre os espaços.  

Nair (2017) avalia que os corredores de circulação podem ser incorporados como um local de 

aprendizagem. Sua maior versatilidade desfavorece os comportamentos negativos como o 

bullying e o vandalismo. Tais comportamentos podem ser incentivados devido a conformação 

inadequada desses espaços, geralmente longos, vazios e pouco iluminados. Hertzberger (2008) 

identifica que, quanto mais extenso é o edifício, maior a probabilidade de se encontrar 

passagens longas e escuras em que os alunos seguem no anonimato, sem a expectativa de 

encontrar um maior número de pessoas conhecidas. O que se percebe apenas são as portas dos 

ambientes compartimentados, como das salas de aula.  

A maior utilização dos corredores para atividades didáticas proporciona uma melhor 

configuração do espaço escolar como um todo e, o melhor aproveitamento da área construída, 

podendo representar um aumento de aproximadamente 20% a 30% de área para as atividades 

de aprendizagem (NAIR, 2017). Isso inclui uma mudança completa na aparência e na 

iluminação dessas áreas, que passam a se integrar com as áreas de estudos, podendo também 

receber iluminação natural indireta. O maior número de locais para a realização das atividades 

pedagógicas, de maneira mais diferenciada possível, proporcionará um edifício escolar 

equipado para a educação, no sentido mais amplo de aprendizagem (HERTZBERGER, 2008).  

Para Nair, Fielding e Lackney (2009), os corredores são os conectores que unem os ambientes 

de aprendizagem, como as ruas unem os bairros e as cidades. Há diversas possibilidades para a 

configuração dos corredores nas escolas, devendo ser exploradas as soluções que os transforme 

em um elemento unificador. Nesse contexto, uma solução interessante é a transformação do 

corredor de um lugar de passagem para um lugar que dê maior identidade para a instituição de 

ensino, como uma "rua de aprendizagem". Algumas qualidades para essa área são:  

1. Artéria social – um local para reuniões, conversas informais e movimentos sem pressa; 

2. Recantos e reentrâncias – locais que convidem a vaguear pelo caminho, sem apressar o 

caminho de um lado para outro. Podem ser adotados como recursos que favoreçam esse passeio 

um simples nicho para assentos, um pequeno café, atividades escolares compatíveis com esse 

espaço, centro de mídia, locais para exposições, etc.;  

3. Iluminação adequada – uma área bem iluminada e alegre atrai os alunos, sendo desejável a 

iluminação natural, quando possível;  
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4. Espaçoso – considerado um dos aspectos mais importantes, é necessário ter um espaço amplo 

e com pé direito adequado para que não se crie um aspecto claustrofóbico (NAIR; FIELDING; 

LACKNEY, 2009). 

Hertzberger (2008) também considera que os corredores possam ser adotados como ruas de 

aprendizagem, destacando-se a necessidade de fortalecer a unidade espacial e a clareza geral 

quanto a organização da instituição escolar. Na rua de aprendizagem podem ocorrer, por 

exemplo: exposições, apresentações, estações de trabalho, cantos para jogos e postos de 

observação. Isso significa a transformação do corredor de circulação, de um rígido arranjo de 

unidades herméticas e isoladas, para um espaço aberto que possibilita uma sobreposição de 

atividades socioculturais. Essas se integram às práticas pedagógicas que ocorrem nas salas de 

aula. Mesmo quando os edifícios são divididos em unidades autônomas menores, é necessário 

unir essas unidades espacialmente de modo que seja configurado um todo coerente, comparável 

aos bairros urbanos, que são unidos pelas estradas arteriais e constituem uma entidade acessível 

à todos.  

 

3.3.3 A relação dos pátios e dos playgrounds com o edifício escolar 

Apesar das atividades que apoiam os processos pedagógicos estarem dispersos no programa do 

edifício escolar, Kowaltowski (2011) evidencia a importância das áreas livres, com destaque 

para os pátios escolares, que muitas vezes abrigam várias funções como as sociais, de lazer e 

também de aprendizagem. Geralmente os pátios são a extensão dos refeitórios e desempenham 

o papel de entrada. Muitas vezes é o único local coberto que abriga os alunos em dias chuvosos. 

Em muitas instituições de ensino, o pátio é também o local para a realização de atividades como 

ginástica, música, teatro e artes, quando não há áreas específicas para tais atividades. Se o pátio 

for coberto, é necessário observar soluções de conforto, evitando-se corrente de vento, 

insolação excessiva e poluição sonora com grande reverberação dos ruídos.  

Dessa maneira, Kowaltowski (2011) destaca a importância de se observar a implantação do 

pátio, considerando-se os desafios do lote quanto a sua forma, dimensão e topografia, que geram 

complexidades para a sua inserção. O interessante é criar propostas que possibilite espaços mais 

livres e agradáveis, que podem ter a vegetação como aliada para a conformação de ambientes 

educacionais de qualidade.  

Além do pátio, outra área externa de grande importância é o playground, considerado essencial 

para os anos iniciais do ensino fundamental. Sua localização deve ser observada, considerando-
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se as necessidades das crianças. Por ser uma área aberta, é desejável que se considere 

vegetações que propiciem sombra adequada. B. Perkins (2001), evidencia a necessidade do 

playground estar próximo às áreas de sanitários, como uma forma de reconhecimento do espaço 

pela criança. Entende-se que essa medida também é importante por facilitar o acesso aos 

banheiros, sem ter que se percorrer o edifício escolar para alcançá-lo. Para as crianças pequenas, 

isso é fundamental, visto que ao brincar elas muitas vezes se esquecem de atender suas questões 

fisiológicas. A escolha dos brinquedos de playground é outra questão importante, pois eles 

devem ser estimulantes, desafiadores e ao mesmo tempo seguros.  

Quanto a isso, Hertzberger (2008) faz uma crítica importante de que os equipamentos de 

playground devem estar sintonizados com a prática do comportamento social, de modo a 

aprimorar as habilidades das crianças em atividades físicas. Geralmente esses os equipamentos 

são resultantes de catálogos de fornecedores que não possuem a preocupação em estimular a 

imaginação e o desenvolvimento físico. Com modelos padronizados, predominam os produtos 

com cores vivas e indiferenciadas. Entretanto, existem soluções mais interessantes e complexas, 

como as estruturas para escaladas, que devem ser adequadas às necessidades particulares de 

cada faixa etária. Além disso, os brinquedos podem ser planejados pelos arquitetos, que devem 

pensar em diferentes maneiras de oferecer condições espaciais condizentes com o 

desenvolvimento e a segurança das crianças. 

 

3.3.4 A importâncias dos ambientes externos e das áreas de uso comum  

Geneticamente, os seres humanos são animais preparados para viverem ao ar livre, por isso têm 

a grande necessidade de estarem conectado ao exterior, principalmente quando são jovens 

(NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). As áreas externas devem oferecer diferentes 

oportunidades para as crianças brincarem e se distraírem, atendendo a múltiplos propósitos, 

como o movimento, a exploração, o descanso e a contemplação. Desse modo, deve possuir 

diferentes materiais de acabamento, alterações de relevo e áreas com equipamentos para brincar 

ou apenas se sentar (WALDEN, 2015).  

Hudson e White (2019) destacam que os espaços ao ar livre, em uma instituição escolar, devem 

ser aproveitados ao máximo como uma extensão do ambiente de aprendizagem, sendo definido 

e variado como os espaços internos, para que possam ser aproveitados mesmo em dias frios.  

As áreas externas devem possuir relação com o ambiente interno e apoiar o desenvolvimento 

das atividades para uma aprendizagem formal ou informal. Grandes aberturas devem permitir 



 202 

a vista dos ambientes internos para os ambientes externos, favorecendo a supervisão dos alunos 

pelo o professor (ou professores). Para Nair (2017), os espaços onde não há possibilidade para 

a supervisão provavelmente não serão utilizados, visto que os professores não permitirão a 

permanência dos alunos nesses locais.  

Algumas oportunidades para criar conexões entre espaços internos e externos, são: terraços para 

a aprendizagem, hortas, áreas de leitura sombreadas, fonte de água, trilhas ao redor de 

vegetações, pista de atletismo e quadra de esportes. Geralmente essas áreas ao ar livre são 

utilizadas nos momentos de intervalo ou de práticas esportivas. Porém, as áreas externas devem 

ter qualidade para que as atividades didáticas ocorram nelas (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 

2009).  

Nessas áreas externas é necessário ter, além da conexão física e/ou visual com os ambientes 

internos, cantos onde as pessoas possam se sentar, reunir pequenos grupos ou estudar de 

maneira individual, ler, discutir, utilizar dispositivos móveis, etc. O mobiliário para esses 

ambientes pode ser composto por peças móveis ou fixas, que sejam mais resistentes às ações 

do tempo e que ofereçam, por exemplo: mesas para quatro pessoas, poltronas para uso externo, 

mesas altas com banquetas, mesas de piquenique, etc. Na Escola Projeto Âncora, apresentada 

no Capítulo 2, há varandas e espaços externos, adjacentes às áreas de estudos, que exemplificam 

essa boa conexão entre áreas internas e externas. 

Nair (2017), destaca a importância de se considerar a insolação nas áreas externas, sendo 

interessante se prever áreas sombreadas para os momentos em que a irradiação solar é mais 

intensa, ou até ventiladores que contribuam para o conforto térmico. A aprendizagem na área 

externa pode assumir muitas formas, desde o prolongamento das atividades que ocorrem na 

área interna – como aulas, desenvolvimento de projetos e, atividades que envolvam a bagunça 

e a sujeira –, até o cuidado com a natureza e com o corpo – como cultivo da jardinagem ou de 

uma horta, o cuidar de animais, as atividades físicas e recreativas (NAIR; FIELDING; 

LACKNEY, 2009). Para Hudson e White (2019) também é importante se considerar a 

topografia do terreno onde se insere a edificação escolar, de modo que todos os espaços sejam 

aproveitados, mesmo em condições de relevo inclinado, que podem ser utilizados de maneira 

escalonada, ou se tirar partido para criar degraus em uma circulação ou uma arquibancada.  

Essa relação entre a área interna e externa assume diferentes significados para as diferentes 

faixas etárias. Para as crianças menores, da educação infantil e do ensino fundamental I, a área 

externa geralmente se destina para as atividades no playground, onde são desenvolvidas as 

habilidades motoras. Para as crianças maiores, do ensino fundamental II e ensino médio, ela se 

relaciona mais ao desenvolvimento de projetos, aos momentos de socialização e de estudos 



 203 

(NAIR, 2017). Em instituições de ensino onde não há muitas opções de espaços externos, 

principalmente nos grandes centros urbanos, as áreas de uso comum são uma possibilidade 

eficaz de se manter o contato com espaços mais amplos. Integradas ao uso do design biofílico, 

que é analisado no item 3.4.2, essas áreas oferecem importante apoio para a aprendizagem.  

Para Hudson e White (2019), os ambientes externos contribuem para a aprendizagem nos 

seguintes aspectos: melhora a criatividade e o jogo imaginativo; cria oportunidades para 

brincadeiras estruturadas e não estruturadas; oferece oportunidades de aprendizado 

colaborativo; incentiva os alunos a desenvolverem independência e autonomia; permite que os 

alunos experimentem riscos e desafios. Desse modo, os espaços externos precisam ter a mesma 

relevância que os espaços internos. 

A conexão entre as áreas internas e externas pode ser direta, através da transparência ou de 

grandes aberturas, ou de maneira indireta, por meio de acessos mais restritos e específicos, 

como um corredor de circulação (NAIR, 2017). O desejável é que essas conexões sejam 

ampliadas, com a integração cada vez maior entre essas áreas.  

Após essa análise dos ambientes formais e informais de aprendizagem, que devem compor um 

edifício escolar, no próximo item são analisadas as características responsáveis pelo bem-estar 

dos seus ocupantes e os recursos que favorecem o alto desempenho do próprio edifício.   

 

3.4 O BEM-ESTAR E OS RECURSOS DE ALTO DESEMPENHO 

Conforme apontado por Kohlert e Cooper (2017), após a Segunda Guerra Mundial começaram 

a evoluir a ergonomia e os fatores humanos, duas disciplinas que se preocupavam em 

compreender as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, sejam estes 

objetos ou o ambiente. Por muito tempo essas disciplinas foram adotadas com o objetivo 

garantir a saúde, a segurança e aumentar a produtividade, principalmente na produção do 

trabalho. Isso significava tornar as interfaces entre as pessoas e os equipamentos mais seguras 

e fáceis de usar. Desse modo, foi considerado um dos recursos principais para proporcionar o 

bem-estar. Posteriormente, a psicologia ambiental, originada na década de 1960, passou a 

explorar a influência do mundo físico, por meio das experiências com lugares e objetos, no 

pensamento e no comportamento humano. Comparada à ergonomia, sua principal preocupação 

era a eficiência no desempenho das atividades.  

Com o foco no bem-estar, a ergonomia e a psicologia ambiental passaram a ser assumidas na 

linguagem do projeto e da gestão do espaço, como uma forma abreviada de descrever o conforto 
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físico, funcional e psicológico em um design centrado nas pessoas. De maneira sucinta, 

entende-se que o conforto físico se refere às necessidades humanas básicas, como a segurança, 

a higiene e a acessibilidade; o conforto funcional está relacionado ao grau de suporte que o 

ambiente fornece para as tarefas dos usuários; e, o conforto psicológico, num nível mais 

abstrato, inclui os sentimentos de pertencimento, de propriedade e de controle sobre o espaço. 

(KOHLERT; COOPER, 2017).  

De acordo com os psicólogos norte-americanos James K. McNulty e Frank D. Fincham (2012), 

as características psicológicas que promovem o bem-estar dependem do contexto em que elas 

operam, sendo que certos traços e processos psicológicos são benéficos para isso. Destaca-se 

que a interação entre as características psicológicas das pessoas e a qualidade dos ambientes 

sociais favorecem o bem-estar. Essa afirmação corrobora com o apontamento de Gifford e 

McCunn (2018), de que a relação entre o comportamento humano e o ambiente construído, 

estudado pela teoria da arquitetura e pela psicologia ambiental, considera uma série de 

influências que o ambiente físico exerce em seus usuários. Tais influências são exteriorizadas 

por meio do comportamento, das percepções, das emoções e do julgamento que o indivíduo faz 

sobre o espaço que o envolve.  

Apoiado em diversos pesquisadores, Gardner (1994) afirma que a criação de ambientes 

cooperativos e que apoiem as diversas atividades relacionadas às inteligências, demonstram ter 

um efeito positivo sobre o bem-estar social e psicológico dos alunos, o que conduz a realizações 

das atividades acadêmicas com maior eficiência. 

Para Kohlert e Cooper (2017), o termo bem-estar é utilizado para se descrever o estado mental, 

físico e social de um indivíduo ou de um grupo. O estado de bem-estar pode ser elevado, em 

condições favoráveis e positivas, ou baixo, quando as condições são percebidas como negativa. 

Nesse sentido, o ambiente desempenha um papel importante, já que ele interfere no humor, no 

sentimento e no desempenho dos alunos. Ambientes que induzem sentimentos agradáveis 

contribuem positivamente para as atividades individuais ou em grupos que devem favorecer: 

maior inovação; resolução de problemas e tomada de decisões; pensamento mais flexível, 

completo e eficiente; pensamento estratégico; negociação construtiva e cooperativa; maior 

prestatividade e compreensão interpessoal; sugestões construtivas e melhor autoconhecimento. 

Um ambiente que promove o sentimento ruim, não estimula a criatividade e pode proporcionar: 

interações interpessoais negativas; ansiedade; emoções extremas após experiências negativas; 

redução da resposta positiva a eventos desejáveis no ambiente (KOHLERT; COOPER, 2017). 

Para Kowaltowski (2011) o conforto ambiental é o elemento arquitetônico que mais influencia 

o bem-estar e deve compor o conjunto de aspectos a ser considerado ao se projetar um ambiente, 
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como a funcionalidade, a estética e os valores financeiros. Entretanto, são frequentes as 

constatações de falhas nas construções, principalmente quanto ao ajuste da função à forma. O 

conhecimento de fatores comportamentais no processo criativo se apresenta como um grande 

desafio ao se projetar a arquitetura de um edifício.  

Para o alto desempenho do edifício é importante considerar as soluções para que se possa obter 

o melhor desempenho de seus ocupantes, proporcionando um ambiente que seja saudável, 

seguro e alegre. Ou seja, esse termo refere-se tanto ao desempenho do próprio edifício, quanto 

daqueles que vivem e trabalham nos edifícios. Assim, são considerados os fatores que 

contribuem para o bem-estar e para o alto desempenho de um edifício escolar: o potencial do 

design biofílico, as áreas de restauração da atenção, o design de interiores, o uso da iluminação 

e da ventilação natural, as cores e a iluminação artificial, os materiais e as texturas, além do 

conforto acústico. Os elementos construtivos sustentáveis também são considerados para se 

proporcionar o bem-estar e como oportunidade de se tornar uma ferramenta de ensino, 

conforme análises que se seguem.  

 

3.4.1 Design de interiores 

O design de interiores representa todas as coisas que tornam os locais habitáveis e utilizáveis, 

o que inclui muitas das preocupações com os aspectos da vida diária, como as questões que 

geram conforto e bem-estar, que podem melhorar a saúde e tornar as pessoas mais produtivas. 

Assim, o design de interiores está relacionado aos elementos analisados adiante, em tópicos 

distintos: a iluminação, a ventilação, a cor, a textura, os materiais, a acústica e a 

sustentabilidade. Além disso, são considerados também a organização espacial e a escala como 

fatores do design de interiores (NAIR, 2017). 

Todos esses fatores afetam a função cerebral e influenciam a forma como os alunos se sentem 

quando estão no edifício escolar e, como se sentem em relação à instituição de ensino. Isso 

significa que a influência dos espaços de aprendizagem favorece a eficácia da aprendizagem, 

que pode ser observada, inclusive, por meio dos estudos da neurociência (PERSAUD, 2014). 

Nair (2017) aponta que, infelizmente, as instituições escolares raramente se beneficiam de um 

bom design, possivelmente por causa da impressão equivocada de que ele representa um luxo 

para os alunos. Entretanto, a utilização de um assento confortável e um ambiente agradável para 

o aprendizado não é mais luxuoso em um ambiente escolar do que em um ambiente de trabalho. 
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Nessa questão, identifica-se que outro fator relacionado ao design de interiores é o mobiliário, 

que é analisado adiante, no item 3.5.3, como uma qualidade espacial do edifício.  

Sobre a importância do design de interiores, Lippman (2010) ressalta que uma abordagem 

responsiva ajuda os projetistas a criarem ambientes de aprendizado mais inovadores e 

sustentáveis. Enquanto o ambiente molda os alunos, os alunos influenciam seu ambiente. Para 

entender essa relação deve-se compreender as motivações do aluno com relação ao tempo e ao 

lugar em que ele adquire conhecimento, de modo que seja explorada a natureza da interação 

entre os aspectos sociais e físicos do ambiente de aprendizagem. No século XXI, os ambientes 

de aprendizado são vistos como locais onde o aluno está engajado em atividades de aprendizado 

auto direcionada e cooperativa, o que demanda a organização de um ambiente físico que seja 

planejado para a reorganização rotineira do espaço, que contribua com a mediação do 

aprendizado.  

A abordagem do design responsivo não pressupõe que qualquer lugar tenha sido idealmente 

projetado, mas que ele é usado para revelar suas vantagens e restrições. Além disso, essa 

abordagem desafia a prática atual da arquitetura que, ao invés de se preocupar demasiadamente 

com a estética, deve começar a compreender o papel do ambiente social e como o ambiente 

físico pode ser estruturado para apoiar o aprendizado e auxiliar os professores e os alunos em 

seu trabalho. Isso significa que projeto de um edifício escolar não é apenas a criação de 

ambientes esteticamente agradáveis, mas um ambiente físico que possa suportar as transações 

que nele ocorrem rotineiramente, para que as pessoas possam se desenvolver (LIPPMAN, 

2010). 

Relacionado ao design responsivo, é possível considerar a importância da organização do 

ambiente, que favorece o aprendizado dos alunos. Para Nair (2017), as decorações exageradas 

geram uma poluição visual que distrai os alunos e tira o foco das atividades de aprendizagem. 

Essas situações são mais evidenciadas quando a decoração chega ao ponto de não se ter espaço 

livre na parede, ou mesmo quando as janelas de vidro são cobertas com telas que impedem que 

a passagem da luz solar. Um espaço bem organizado contribui para que os alunos tenham maior 

controle sobre o seu ambiente e ajuda a construir autonomia. Kowaltowski, Labaki e Pina 

(2001) também ressaltam que a organização do espaço e da estrutura funcional da instituição 

influenciam no grau de participação dos alunos nas atividades, o que resulta em um bom 

rendimento escolar.  

Outro fator de grande relevância para o design de interiores é a relação de escala, que se refere 

ao equilíbrio dos elementos do edifício escolar como um todo. Primeiramente deve ser 

considerada a proporção dos ambientes, de acordo com a quantidade de pessoas que irão ocupá-
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lo. A escala também representa proporções diferentes para as faixas etárias distintas. Para 

crianças muito pequenas, ela está relacionada ao design do seu ambiente de aprendizagem, onde 

os objetos e os recursos necessários devem estar acessíveis de acordo com as suas necessidades 

(NAIR, 2017).  

Um dos problemas mais significativos com relação a escala dos edifícios nas escolas 

tradicionais é o dimensionamento da sala de aula, que geralmente é subdimensionado para o 

atendimento adequado ao número de alunos que a ocupam. Tirando o espaço do mobiliário e 

do professor, o espaço que cada aluno pode reivindicar como sendo dele é menor do que o 

espaço que um detento possui em uma cela de alta segurança (NAIR, 2017).  

Em análise ao Catálogo de Ambientes – especificações da edificação escolar, publicado pelo 

governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE, 2019), verifica-se o quanto que o padrão para um ambiente de sala escolar tradicional 

considera pouca área de ocupação pelo aluno. Para o ensino fundamental I, considera-se uma 

sala com 51,84 m2 para 31 alunos e 1 professor, o que corresponde aproximadamente 1,6 m2 

por pessoa. Quanto maior o nível de ensino, menor é a proporção de espaço para os alunos. Nos 

mesmos 51,84 m2, considera-se 36 alunos e um professor para o ensino fundamental II 

(aproximadamente 1,4m2 por pessoa) e, 41 alunos e um professor para o ensino médio 

(aproximadamente 1,3 m2 por pessoa).  

As demais áreas da instituição de ensino também costumam apresentar quadro igualmente 

deprimente. Os banheiros centralizados geralmente são grandes e os corredores são estreitos e 

longos, o que favorece o bullying e outros comportamentos antissociais, conforme abordado 

anteriormente, no item 3.3.2. As áreas para refeições são galpões impessoais, grandes e 

barulhentos, com poucas qualidades redentoras, exceto pelo fato de poderem alimentar um 

grande número de alunos em um curto espaço de tempo. Espaços sociais, onde os alunos podem 

se reunir confortavelmente em pequenos números, são praticamente ausentes ou escassos para 

atender às necessidades da população escolar (NAIR, 2017). De modo geral, identifica-se que 

o projeto de interiores deve considerar uma relação mútua entre o ambiente escolar e seus 

usuários. 

 

3.4.2 Design biofílico 

De acordo com Stephen R. Kellert e Elizabeth F. Calabrese (2015) a biofilia é a inerente 

inclinação humana para se relacionar com a natureza, condição fundamental para a saúde física 
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e mental e, para o bem-estar das pessoas. Mesmo no mundo moderno, onde o “habitat natural” 

das pessoas contemporâneas se tornou o ambiente interno construído, no qual elas passam cerca 

de 80 a 90% do seu tempo, essa relação é importante. O contato benéfico com a natureza no 

ambiente construído, nos dias hoje, se tornou altamente desafiador, visto que a abordagem 

dominante da construção moderna considera a natureza como um obstáculo a ser superado, ou 

como algo trivial e irrelevante. O resultado disso pode ser observado no ambiente construído 

que é desprovido de recursos sensoriais, como: o contato inadequado com a luz e a ventilação 

natural, a utilização de materiais cada vez mais sintéticos, além da falta de vegetação, de pontos 

de vista e de formas naturais (KELLERT; CALABRESE, 2015). Os impactos negativos para o 

corpo humano, por passar muitas horas dentro de um edifício, sem o contato com a natureza, 

incluem: baixa taxa de metabolismo, aumento do risco de diabetes e de doenças cardíacas, 

aumento do risco de depressão, dores nas costas e no pescoço (STOUHI, 2019).  

Há um número crescente de estudos que correlacionam saúde e bem-estar com a exposição à 

natureza. No final da década de 1990, o Laboratório de Paisagem e Saúde Humana, da 

Universidade de Illinois, realizou testes em mulheres distribuídas aleatoriamente em diferentes 

projetos habitacionais com vistas diferenciadas de seus apartamentos. Elas foram submetidas a 

testes de atenção e pesquisas investigaram como essas mulheres estavam lidando com os 

principais desafios da vida. Os resultados mostraram que as mulheres com visões de árvores e 

canteiros de flores se saíram significativamente melhores do que aquelas com visões de 

concreto (NAIR, FIELDIND; LACKNEY, 2009). Essa pesquisa denota que os atributos 

positivos no design do edifício, como o acesso aos pontos de vista e perspectivas para ambientes 

naturais, têm sido cientificamente demonstrados como algo muito bom para o desempenho das 

pessoas.  

Uma das estratégias principais do design biofílico é incorporar as características do mundo 

natural aos espaços construídos, a partir de elementos como: luz, ar, água, vegetação, materiais 

naturais, cores naturais e assim por diante. Além disso, o uso de formas e de silhuetas orgânicas, 

ao invés de linhas retas, é uma característica nos projetos biofílicos que estabelece relações 

visuais, como por exemplo, entre a luz e a sombra (STOUHI, 2019).  

De acordo com Kohlert e Cooper (2017), há uma forte relação entre o design biofílico e o bem-

estar em ambientes de aprendizagem, o que justifica a sua adoção por arquitetos e designers 

que visam contribuir para o aumento do prazer, que pode criar uma resposta de relaxamento e 

apoiar uma melhor atenção e, a redução do nível de estresse, que favorece a saúde física e 

mental. Além disso, a exploração do design biofílico no ambiente favorece a criatividade no 

processo de aprendizagem. Para Hudson e White (2019), o habitat natural existente ao redor do 
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edifício escolar deve ser considerado para o aprimoramento do aprendizado, pois ele possibilita 

a percepção dos fenômenos como: o ciclo das estações e o crescimento das plantas; o som do 

vento através das vegetações; os padrões de luz e sombra a partir da luz natural; e, quando 

possível, a experiência com a água corrente.  

Para Kellert e Calabrese (2015), há três tipos de experiências com a natureza que representam 

as categorias básicas do design biofílico: a experiência direta com a natureza, a experiência 

indireta e, a experiência de espaço e lugar. A experiência direta com a natureza se refere ao 

contato real com características ambientais, incluindo a luz natural, o ar, as plantas, os animais, 

a água, as paisagens, o fogo e os ecossistemas. A experiência indireta com a natureza se refere 

ao contato com uma representação ou imagem da natureza, com a transformação da natureza 

de sua condição original ou com a exposição a determinados padrões e processos que são 

característicos da natureza. Essas experiências podem ser exemplificadas através de quadros e 

obras de arte, mobiliários de madeira, tecidos de lã, ornamentação inspirada em formas que 

ocorrem na natureza. Por fim, a experiência de espaço e lugar se refere às características do 

ambiente natural que proporcionam melhorias na saúde e no bem-estar humanos. Como 

exemplos dessas experiências é possível citar a perspectiva, o refúgio, a mobilidade, a 

localização e o apego cultural e ecológico com o lugar.  

Estratégias projetuais que contribuem para o design biofílico são: vistas da natureza através de 

uma janela; exploração da vegetação, da água e da luz natural no local; utilização de padrões, 

de texturas e de cores da natureza. A aplicação dessas estratégias varia de acordo com as 

circunstâncias e as restrições de um projeto, incluindo o uso específico da edificação e da 

paisagem, o tamanho do projeto, os fatores econômicos e logísticos e, as condições culturais e 

ecológicas (KELLERT; CALABRESE, 2015). Para as instituições escolares que estão 

localizadas em um terreno muito limitado, alguns recursos podem contribuir para o contato 

externo com os elementos naturais, como: um deck no piso térreo; terraços nos pavimentos 

superiores; e, o uso da cobertura como área para plantio.  

Kohlert e Cooper (2017), destacam o potencial da natureza para estimular o pensamento 

criativo. Apoiado em estudos de psicólogos ambientais, os autores consideram que as pessoas 

se concentram melhor depois de ter contato com a natureza, seja por passar algum tempo no 

ambiente natural, ou por meio de cenas em fotografias ou outras mídias. Esse contato cria uma 

espécie de "atenção sem esforço" que essencialmente melhora o fluxo de ideias, pois a 

exposição à natureza pode restaurar processos executivos pré-frontais mediados pelo córtex, 

responsáveis pela atenção seletiva, resolução de problemas, inibição e tarefa. Isso significa que 

os estímulos naturais representam uma vantagem cognitiva, pois ocasionam emoções positivas.  
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Diante disso, destaca-se a relevância de se incorporar aspectos da natureza nos espaços de 

aprendizagem, que contribuem para as ações de pensar, estudar, discutir e criar. Uma casa na 

árvore poderia fornecer, em pequena escala, os aspectos da natureza necessários para ativar o 

processo de pensamento criativo como o rejuvenescimento, a reflexão, a contemplação e o 

abalo cognitivo. As crianças geralmente ocupam as casas nas árvores como aventuras, onde 

imaginam esconderijos. Esse refúgio, que contribui para obter algum tipo de vantagem 

cognitiva, é um espaço intermediário que está entre o cenário completamente natural de uma 

árvore e o mundo construído (KOHLERT; COOPER, 2017). 

 

3.4.3 Áreas para restauração da atenção 

De acordo com Stephen Kaplan (1995), a atenção dirigida desempenha um papel importante 

para o processamento das informações. Por sua vez, a fadiga causada por essa atenção dirigida, 

em longo período, traz grandes consequências que não são desejáveis para o processo de 

aprendizagem. A partir da teoria da restauração da atenção, Kaplan (1995) analisa os tipos de 

experiências que favorecem a recuperação de tal fadiga e propõe uma estrutura que integra tanto 

a atenção dirigida quanto o estresse no contexto mais amplo das relações entre as pessoas e o 

seu ambiente. Ele conclui que os ambientes naturais são particularmente ricos para experiências 

de restauração da atenção, pois fornecem uma base alternativa para manter o foco da pessoa. 

Um ambiente para restaurar a atenção é importante para a reflexão e contribui para a 

criatividade.  

Corroborando com o conceito de restauração da atenção, Hudson e White (2019) ressaltam que 

a conexão direta com a natureza pode moderar a fadiga cognitiva e melhorar os níveis de 

concentração dos estudantes, conforme extensos estudos realizados Reino Unido, que 

concluíram que o aprendizado ao ar livre proporciona resultados positivos para professores e 

alunos. Para Kaplan (1995), os espaços restaurativos devem ter as seguintes características: a 

sensação de estar ausente, a fascinação, a extensão e a compatibilidade. A sensação de estar 

ausente não significa que o local para a reflexão esteja distante do local da atenção dirigida, 

mas que proporcione um recurso importante para descansar a atenção, sendo desejável o contato 

com as configurações naturais. A fascinação, que prende a atenção de uma maneira não 

dramática, encontra na natureza os elementos que proporcionam a fascinação "branda" como, 

por exemplo, as nuvens, o pôr do sol, o movimento das folhas, etc., que não exigem grandes 

esforços.  
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A extensão pode ser representada tanto pelos espaços amplos e contemplativos, quanto pelo 

conceito de extensão em um nível mais conceitual. Assim, tanto o projeto para que pequenas 

áreas pareçam muito maiores, quanto a sensação de estar em um mundo totalmente diferente, 

fazem parte desta característica. Por fim, a compatibilidade refere-se a forte relação entre o 

cenário natural e as inclinações humanas, que possibilita que as pessoas, mesmo mais 

familiarizadas com o ambiente "civilizado", consiga agir no ambiente natural sem grandes 

esforços (KAPLAN, 1995).  

Kohlert e Cooper (2017) consideram as áreas para restauração da atenção como áreas de 

rejuvenescimento, que ajudam a contemplação, a "limpeza da cabeça" e o abalo cognitivo 

necessário para ativar o processo de pensamento criativo. O rejuvenescer pode assumir muitas 

formas e depende em grande parte do indivíduo. Tido como uma folga periódica da 

concentração, ele pode ocorrer em ambientes específicos, que proporcionem atividades de 

silêncio e de descanso ou, atividades estimulantes e lúdicas, considerando-se as diferentes 

preferências individuais. Assim, Kohlert e Cooper (2017) apontam que os ambientes de 

aprendizagem podem contar cada vez mais com os espaços que proporcionem o 

rejuvenescimento, seja por meio do descanso e da introspecção ou, dos espaços sociais para 

conversar, brincar, se alimentar etc., sendo necessária a mudança de foco das atividades de 

concentração.  

 

3.4.4 Iluminação e ventilação natural e, energia solar 

Para Krüger e Zannin (2004) os principais fatores ambientais, que impactam diretamente a 

aprendizagem, são: conforto térmico, qualidade do ar, iluminação e acústica. Além desses 

fatores, o conforto ergonômico também deve ser considerado de maneira integrada ao ambiente. 

Enquanto o conforto ergonômico é projetado, principalmente, por designers, os demais são 

planejados por arquitetos e engenheiros civis. Krüger e Zannin (2004) ressaltam a importância 

de se considerar as questões de conforto de maneira integrada, apesar de serem analisadas em 

tópicos distintos, na presente pesquisa.  

Situações de desconforto no ambiente escolar não favorecem a aprendizagem. Temperaturas 

extremas, falta de ventilação adequada, umidade elevadas e a radiação térmica devido a 

superfícies muito aquecidas, podem causar sonolência, alteração nos batimentos cardíacos e o 

aumento da sudorese. Além desses fatores físicos, o desconforto do ambiente também tem 
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efeitos psicológicos, provocando apatia e desinteresse pelos estudos (KOWALTOWSKI; 

LABAKI; PINA, 2001).  

Dentre os elementos de conforto ambiental, a luz do dia é o que tem maior impacto na qualidade 

da aprendizagem. Sua inserção no edifício escolar pode ocorrer de várias maneiras, desde as 

janelas, como o recurso mais usual, até as clarabóias e paredes com tijolos de vidro. Sua 

importância se dá pela relação direta que existe entre o bem-estar fisiológico e a quantidade de 

luz do dia que as pessoas obtêm. Para as crianças que passam a maior parte do dia em um 

edifício escolar, é importante que tenham um tempo significativo em salas com luz natural. 

Pesquisas mostram que nas salas de aula com iluminação natural, as pontuações em matemática 

melhoram em 20% e as verbais em 22% (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). Ou seja, 

quanto mais luz do dia um determinado espaço recebe, melhor será para o aprendizado. 

Para se alcançar os melhores benefícios para a aprendizagem, é importante o gerenciamento 

adequado da luz solar, visto que a iluminação inadequada afeta a atenção e o desempenho dos 

alunos (KRÜGER; ZANNIN, 2004). Dispositivos para o controle da iluminação, como cortinas 

e persianas, são necessários para evitar reflexos e ofuscamentos nos momentos de uma 

insolação mais intensa e, nos momentos em que há necessidade de menos luz para as projeções 

de imagens eletrônicas. Outros recursos para se garantir o sombreamento, como árvores e outras 

vegetações, devem ser localizadas cuidadosamente de acordo com a orientação do edifício, bem 

como brises ou painéis, se necessário. Os sensores de luz nas janelas podem controlar as 

persianas automaticamente para reduzir o brilho da insolação (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 

2009; NAIR, 2017). Nair (2017) destaca a importância de se instruir os professores quanto aos 

benefícios da luz do dia no processo de aprendizagem, pois muitos deles mantêm o ambiente 

fechado durante a maior parte do dia escolar e usam apenas luz artificial.  

Outra solução para se garantir a luz natural é proporcionar aberturas nas áreas comuns, o que 

também resultará em uma redução substancial no consumo de energia. Porém, é importante 

atentar para as questões de acústica, que pode ser prejudicada com aberturas não planejadas de 

maneira adequada (KRÜGER; ZANNIN, 2004). Sensores de luz acoplados às luminárias 

contribuem para esse controle no uso da energia. O projeto adequado de um edifício escolar 

deve, portanto, prever o uso da iluminação natural de maneira inteligente, para que se possa 

reduzir a carga de energia necessária para a iluminação, mas também deve evitar o 

superaquecimento do edifício, que demanda mais energia para a refrigeração do ambiente 

(NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009).  

Além de ser fonte de luz natural, a luz solar (fotovoltaica) pode ser captada para atender a 

algumas das necessidades de energia do edifício, como o fornecimento de água quente e de 
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energia elétrica em menores proporções. O seu uso contribui para o meio ambiente e apresenta 

grande potencial de ensinar aos alunos sobre a conservação e a utilização de energia (NAIR; 

FIELDING; LACKNEY, 2009). De acordo com Iyengar (2015), os cientistas estimam que a 

energia solar pode gerar cerca de 5000 vezes a energia necessária para mundo em um ano. 

Porém, apenas uma pequena proporção de aproximadamente 0,15% da energia global é 

produzida por essa energia. As recentes melhorias de design e de eficiência da energia 

fotovoltaica devem torná-la mais baratas e competitivas.  

Outra questão importante para o bem-estar e para a eficiência energética do edifício escolar é a 

atenção para a ventilação natural. Ao se projetar um edifício, é necessário atentar para a 

manipulação das forças naturais do vento e do fluxo de ar, para se criar sistemas que movam o 

ar através dos edifícios da maneira desejada para resfriar os espaços interiores (IYENGAR, 

2015). Assim como a luz do dia, o ar natural contribui para um ambiente mais saudável, 

podendo aliviar ou eliminar alguns dos problemas mais sérios associados ao gasto excessivo de 

tempo em espaços com ar condicionado. A ventilação natural reduz a quantidade de toxinas 

que são liberadas no ar por uma variedade de produtos de construção e, impede a formação de 

mofo que pode causar problemas graves de saúde. A ventilação natural também oferece aos 

usuários maior poder sobre a qualidade do ar que respiram, podendo se controlar o seu fluxo 

por meio da abertura das janelas (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

Para Krüger e Zannin (2004), o desconforto térmico causado por um ambiente muito aquecido 

ou muito frio pode estar associado ao estresse físico e ser responsável por doenças e mau 

desempenho dos alunos. Sobre a melhoria da qualidade do ar, é uma generalização segura que 

as janelas operáveis são quase sempre preferíveis às janelas vedadas, por possibilitarem o 

controle na entrada de ar fresco. Embora o conforto térmico seja algo que a maioria dos 

ocupantes do edifício experimenta diretamente como sendo boa ou ruim, as correções nesta 

área referem-se principalmente à engenharia do prédio.  

Quanto ao cenário brasileiro, Kowaltowski, Labaki e Pina (2001) evidenciam que a maioria dos 

edifícios escolares são considerados como quentes e com ventilação inadequada no verão. Essa 

situação está relacionada com a orientação das aberturas e a falta de elementos adequados para 

a proteção solar, o que gera insolação excessiva. Além disso, as soluções construtivas para se 

garantir a ventilação natural em níveis adequados nas épocas de calor é um problema mais 

complexo, que nem sempre possibilita simples adequações. É necessário se planejar o edifício 

de modo adequado quanto à orientação solar, de modo a se evitar as irradiações diretas nos 

ambientes de aprendizagem.  
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Quando não é possível proporcionar um fluxo natural de ar, deve se considerar a utilização de 

sistemas mecânicos, que tenham a capacidade de atrair uma quantidade significativa de ar 

externo para dentro do edifício, mantendo uma alta proporção de ar fresco em relação ao ar 

recondicionado (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009).  

 

3.4.5 Cor e iluminação artificial 

De acordo com Nair, Fielding e Lackney (2009), os níveis uniformes de iluminação na sala de 

aula, e o brilho focado na parede em que se localiza o quadro negro, faziam sentido para os 

alunos da época de Henry Ford. Entretanto, nos dias atuais, as instituições de ensino precisam 

ser locais onde os alunos recebem uma ampla variedade de opções de aprendizado, que simulam 

as condições reais que encontrarão no mundo exterior. Isso significa que o ambiente deve ser 

muito diferente do caráter institucional do local de ensino tradicional, o que requer uma 

abordagem cuidadosa na escolha da cor e da iluminação. Cada aluno aprende de maneira e em 

momentos diferentes, sendo necessário uma variedade de níveis de iluminação, de qualidade e 

de cores da luz. Uma iluminação que se aproxime mais de todo o espectro da luz do dia é 

desejável, apesar de não haver um bom consenso sobre a definição de uma lâmpada de espectro 

total ou sobre seus benefícios clínicos (NAIR, FIELDING, LACKNEY, 2009).  

De modo sucinto, para a melhor compreensão, entende-se por temperatura de cor a aparência 

da cor emitida pela fonte de luz. Medida em Kelvin, a luz quente ou luz fria não se refere ao 

calor físico da lâmpada, mas ao tom de cor que ela dá ao ambiente. Esse conceito pode ser 

associado ao comportamento da luz do sol, que ao amanhecer tem um tom mais avermelhado, 

mais quente, e à medida que o dia vai passando, a sua luz vai ficando mais branca, mais fria. O 

comportamento do sol regula o ciclo biológico e a sua análise fornece parâmetros de como 

devem ser iluminados os diversos ambientes. Enquanto no decorrer do dia as atividades 

aumentam e a luz do sol vai ficando mais fria, no começo e no final do dia, em que há os 

momentos de mais relaxamento, a luz do sol é mais quente (ABALUX, 2017).	 

Os diversos ambientes da instituição de ensino vão demandar características particulares quanto 

a iluminação. Inicialmente, para uma entrada acolhedora, é importante que a instituição escolar 

tenha uma presença marcante na paisagem, tanto na paisagem urbana quanto na comunidade. 

A iluminação desempenha um papel importante na criação da sua identidade. A partir da 

entrada, há uma série de espaços interconectados, que garantem diferentes abordagens da 

iluminação. Além da identidade da instituição, a área de exibição do aluno deve ser destacada. 
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Para isso pode se contar com iluminação que proporcione "lavagem de parede", luzes lineares, 

direcionais e de baixa tensão. Nas áreas administrativas e comuns, geralmente faz sentido a 

mistura de iluminação direta e indireta, com acessórios direcionais em áreas selecionadas 

(NAIR, FIELDING, LACKNEY, 2009).  

Nos laboratórios de ciências, a iluminação deve variar para refletir o caráter de cada espaço. 

Nas áreas de pesquisa e desenvolvimento pode se incluir pendentes baixos para proporcionar 

luz ambiente suave. As paredes do laboratório podem ser beneficiadas com uma faixa direcional 

ou fluorescentes lineares para destacar a "arte tecnológica" e o trabalho dos alunos nas paredes. 

As luminárias pendentes, diretas ou indiretas, devem iluminar o espaço ativo do laboratório 

(NAIR, FIELDING, LACKNEY, 2009). Para Hudson e White (2019), quando a luz focalizada 

é utilizada em um ambiente mais amplo, ela cria a ilusão de que esse espaço é formado por 

espaços menores separados. Isso tende a contribuir com o aumento da concentração e, 

consequentemente, a redução dos níveis de ruído. 

Nair (2017) destaca que a melhor luz para a aprendizagem é aquela que se aproxima mais da 

luz solar, sendo referenciada pelo índice de reprodução de cor (conhecido com IRC ou RA). 

Nas instituições de ensino, a maior parte da luz artificial é proporcionada por luminárias 

fluorescentes embutidas no teto. Esse tipo de lâmpada pode causar sonolência, dores de cabeça, 

enxaquecas e dificuldade de concentração em algumas pessoas. Para minimizar esses efeitos, 

deve haver a combinação de iluminação natural. Com o crescimento da tecnologia de LED na 

iluminação, extremamente eficiente em termos de energia, esse tipo de problema deve 

desaparecer futuramente. Para os espaços que são usados durante o dia e a noite é necessário 

prever um bom projeto de iluminação, que incluirá uma variedade de luminárias para acomodar 

diferentes níveis de brilho e ambientes. A mudança na iluminação também pode alterar o clima 

e o ambiente de um espaço, que pode passar, por exemplo, de uma situação acadêmica para um 

evento comunitário (NAIR, 2017).  

Aliado à iluminação, as cores influenciam na qualidade do ambiente e na identidade da 

instituição, pois podem aumentar ou diminuir a legibilidade nas áreas de trabalho e de leitura. 

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), são muitos os 

fatores que influenciam na escolha das cores para um ambiente escolar, como: as proporções e 

a forma do ambiente, a sua finalidade e a orientação solar (FNDE, 2000). 

O uso de cores possibilita a criação de diferentes ambiências e qualifica os espaços, pois 

sugerem diferentes significados em função do meio cultural em que se inserem. O seu impacto 

físico e psicológico pode contribuir para o desempenho dos alunos e dos professores em um 

edifício escolar. Dessa maneira, a escolha adequada das cores para um ambiente é um grande 
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desafio, visto que elas causam reações subjetivas que afetam o bem-estar e o conforto físico e 

emocional. As sensações que as pessoas sentem diante das cores podem não ser notadas pelo 

consciente, mas não passam despercebidas pelo inconsciente (GONÇALVES, 2017).  

A principal preocupação na escolha da cor para um ambiente educacional deve ser evitar a 

fadiga visual. Para isso, as cores devem ser claras e suaves para refletirem bem a luz, sem 

ofuscamentos, de modo a contribuir que o aluno se mantenha desperto e com concentração para 

a realização das atividades. As cores escuras são mais indicadas para os elementos de destaque 

e espaços de pouca permanência. A variedade de cores reduz a monotonia, enquanto o uso 

excessivo de cores pode causar poluição visual (GONÇALVES, 2017). 

A maioria das instituições de ensino presta pouca atenção à cor. Ambientes para alunos mais 

velhos têm pouca cor e os ambientes para crianças pequenas são decorados com cores primárias 

e outras saturadas, visto que as crianças quase sempre preferem ambientes coloridos em 

detrimento dos mais simples. Nenhum desses dois extremos é bom, pois para que a cor seja 

eficaz, ela precisa ser cuidadosamente selecionada (NAIR, 2017). Para Nair, Fileding e 

Lackney (2009), há muitos mitos sobre cor e iluminação que precisam ser dissipados na 

arquitetura educacional, sendo elencados sete deles, na Tabela 7, a seguir.  

 
Tabela 7 – Mitos sobre cor e iluminação. 

Mitos sobre iluminação Solução ideal 
1 – Nível de brilho uniforme A iluminação pode variar, de um padrão mais central e mais alto nas paredes, 

para a iluminação mais baixa em um nicho ou compartimento que serve como 
espaço de interrupção. 

2 – Cores primárias para 
crianças 

Experiências mostraram que as crianças são maravilhosamente sensíveis às 
nuances da iluminação e das cores e, estão mais sintonizadas com as cores da 
natureza e com os tons de pele humana do que com as cores primárias, portanto 
o uso dessas cores deve ser feito com moderação. 

3 – O vermelho incita a 
agressão, o verde é calmante 
e o amarelo estimula o 
intelecto 

Pesquisas mais atuais quebram a barreira dessa ideia simplista no uso das cores 
vermelho, verde e amarelo. Todas as cores têm um lugar para alunos de todas 
as idades, quando usadas com cuidado. Uma boa aplicação depende do contexto 
cultural e climático, dos recursos disponíveis e da iluminação. 

4 – As cores neutras são as 
melhores 

Pesquisas mostram que a aprendizagem se beneficia de um ambiente rico em 
estímulos, que não se mantêm em uma paleta de cores dominada por cinza, 
bege, branco ou esbranquiçado. 

5 – É melhor usar as mesmas 
lâmpadas 

A uniformidade de iluminação favorece mais ao gerenciamento na manutenção 
do edifício do que nas atividades de aprendizagem. Focar no benefício 
educacional e não na sua própria conveniência de manutenção deve ser o 
pensamento da instituição escolar. 

6 – É melhor não usar luz 
natural em ginásios  
 

Eliminar a luz natural nos ginásios é uma abordagem simplista e preguiçosa ao 
design, pela dificuldade de se controlar o brilho da luz. Entretanto, a luz filtrada 
e dispositivos de controle de iluminação ajustáveis são algumas maneiras de 
utilizar a luz natural em um ambiente atlético competitivo. 

7 – Os espaços de atuação 
não devem ter janelas  

A melhor opção para a iluminação nos espaços de atuação dos artistas é oferecer 
possibilidades, incluindo a luz natural e superfícies transparentes, que permitam 
interconectividade entre espaços de desempenho, espaços sociais e áreas de 
aprendizado.  

Fonte: A autora (2019), com base em Nair, Fielding e Lackney (2009). 
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De acordo com Nair (2017), o uso de cores e de gráficos na definição dos caminhos favorece a 

identidade do local e a sensação de segurança, por permitir que as crianças se desloquem com 

confiança em seu ambiente. Dessa maneira, nas áreas de circulação, como escadas e corredores, 

podem ser usadas as cores brilhantes para fornecer variedade e estímulo e, para auxiliar na 

busca de caminhos. Essa solução é particularmente importante para as crianças mais novas, que 

podem atribuir significância e significado às cores e símbolos específicos.  

Por fim, relacionado à cor e à iluminação, Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam para os 

elementos que induzem o movimento e o olhar. Como um reflexo natural, o olhar tende a focar 

em um elemento a distância e, posteriormente voltar-se para a atividade de trabalho. Essa ação 

inconsciente propicia o descanso para os olhos, alterando a distância focal visual e, assim, 

esticando os músculos oculares cansados. Outra ação instintiva é a movimentação das pessoas 

que tendem a ser atraídas por uma região mais iluminada ou por determinada cor. O movimento 

é um estímulo para o aprendizado, porém se os caminhos forem confusos ou contra intuitivos 

não irão oferecer a segurança suficiente para se aprender da melhor maneira possível. Os 

designers podem tirar proveito desses reflexos naturais para criar vistas que definem e ordenam 

o movimento, liderando primeiro o olho e depois o corpo pelo espaço. Um elemento visual 

pode ser uma forma escultural ou uma parede com uma cor mais brilhante e um nível mais alto 

de iluminação. Quanto maior destaque para tal elemento, maior atração as pessoas sentirão em 

chegar até ele.  

 

3.4.6 Variedade de materiais e texturas dos acabamentos  

Dada a quantidade de tempo que os alunos passam nos espaços de aprendizagem, é importante 

que estes sejam lugares interessantes, onde uma variedade de atividades pode ser apoiada. Para 

tal objetivo, a instituição de ensino deve oferecer alguma variedade nos acabamentos de pisos, 

paredes e até no teto. Os materiais e texturas apresentam grande importância na definição das 

superfícies de acabamentos dos objetos e dos elementos da arquitetura escolar.  

Nair (2017) aponta algumas possibilidades que podem ser incorporadas nesse sentido, como: 

placas de cortiça na parede, para superfícies de exibição dos trabalhos de alunos; quadros 

brancos e paredes especialmente pintadas, para servirem como superfícies de escrita; e, seções 

transparentes, para deixar entrar a luz do dia, criar vistas para a natureza e fornecer o contato 

visual entre as áreas internas e externas. Quanto às superfícies do piso é possível considerar: 

tapetes e carpetes nas áreas onde possa se sentar no chão; linóleo ou piso vinílico podem ser 
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usados em áreas que possam ser molhadas ou receber sujeiras; e, os pisos de madeira são bons 

para as áreas ativas. Na realidade brasileira, o acabamento dos pisos geralmente recebe material 

que seja resistente e lavável, como as placas cerâmicas. 

Associada aos elementos construtivos sustentáveis, que serão abordados no item 3.4.8, a 

escolha responsável dos materiais também deve considerar a eficiência do edifício, com a 

redução do desperdício e a seleção adequada de materiais, tendo as consequências ambientais 

e de saúde associadas ao seu ciclo de vida. Isso inclui avaliar a extração, o processamento, a 

fabricação, o transporte, a instalação, o uso do edifício e o descarte final dos materiais, pois 

todas essas atividades poluem a água e o ar, além de esgotar os recursos naturais. Para 

minimizar os efeitos nocivos, é necessária a escolha responsável dos materiais, sendo que a 

utilização de elementos locais reduz os impactos ambientais e a geração de resíduos. Outra 

medida útil, é considerar ciclo de vida das partes individuais de um edifício durante a sua vida 

útil. A reciclagem, a reutilização e a redução do fluxo de resíduos nos aterros contribuem para 

isso (IYENGAR, 2015).  

Qualquer escolha do material de acabamento deve levar em consideração as especificações do 

material, que suportem alto impacto, apresentando maior durabilidade. Kohlert e Cooper (2017) 

aponta que os espaços com padrões, texturas e cores da natureza trazem uma espécie de prazer, 

que também pode criar uma resposta de relaxamento e apoiar uma melhor atenção nas 

atividades. Nesse sentido, há uma variedade cada vez maior de materiais naturais e sintéticos, 

que podem contribuir para a conformação de um ambiente mais atrativo e aconchegante.  

 

3.4.7 Qualidade acústica para o melhor nível de aprendizagem 

A acústica afeta diretamente a comunicação verbal, fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem, visto que a inteligibilidade da fala se relaciona diretamente aos níveis de 

compreensão dos alunos e, consequentemente, ao nível de aprendizagem. Além disso, se evita 

o estresse físico do professor, causado pela elevação da voz para se comunicar (KRÜGER; 

ZANNIN, 2004). Em áreas urbanas, o ruído externo é uma grande preocupação, sendo 

necessário o tratamento acústico adequado para conter, por exemplo, os ruídos de um tráfego 

intenso de automóveis ou de uma rota de aviões. Além disso, a alta densidade demográfica do 

ambiente favorece as situações indesejadas de maior reverberação do som no ambiente 

(KOWALTOWSKI, 2011).  
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Destaca-se que a influência de ruídos nos alunos varia de acordo com o gênero e a personalidade 

da criança. Geralmente as meninas são mais suscetíveis aos ruídos e se distraem mais facilmente 

com as interferências acústicas. As crianças mais extrovertidas são mais suscetíveis aos ruídos 

externos. Para a realização de tarefas mais difíceis e complexas, são exigidos os níveis sonoros 

mais baixos (KOWALTOWSKI; LABAKI; PINA, 2001). 

A qualidade sonora básica é condição necessária para que todos alunos aprendam efetivamente 

e tenham como foco o aprendizado. Nas propostas de ensino por meio de metodologias ativas, 

a comunicação e a colaboração em grupo são enfatizadas, o que geralmente aumenta o nível 

geral de ruído. Soluções acústicas devem propiciar melhor comunicação e redução do estresse, 

para que se alcance melhores resultados acadêmicos. Isso significa não apenas cumprir os 

padrões formais mínimos para possível conforto, mas se basear em como as pessoas 

experimentam o som em determinado ambiente e como esse som as afeta (HUDSON; WHITE, 

2019). Conforme apontado no item 1.2, um dos fatores de insucesso dos modelos de sala de 

aulas sem paredes foi o desconforto proporcionado pelo excesso de ruídos. Além da grande 

concentração de pessoas num mesmo ambiente, a falta de atividades bem estruturadas e de 

soluções acústicas adequadas aos grandes ambientes contribuíram para esse processo.  

Para Kowaltowski (2011), as questões de conforto acústico para os edifícios escolares, 

analisadas na literatura internacional, não apontam para os problemas específicos da realidade 

brasileira, cujos materiais de acabamento dos ambientes, pouco elaborados, favorecem maior 

reverberação do som e prejudicam a qualidade acústica para uma boa compreensão da fala. No 

cenário internacional, as escolas geralmente possuem forro acústico nos tetos e revestimento de 

piso com carpetes, que reduzem a reverberação do som e absorvem os ruídos. No cenário 

brasileiro, o uso de superfícies que sejam mais resistentes e de maior facilidade para a limpeza, 

intensificam a reverberação do som. Nas salas de aula, geralmente predominam as superfícies 

refletivas e poucas superfícies que absorvem o som. Isso torna os ambientes de aprendizagem 

barulhentos, obrigando os professores a falarem muito alto para serem ouvidos. Como 

resultado, cria-se um ambiente ruim para qualquer tipo de trabalho em pequenos grupos, pois 

as conversas de uma mesa são ouvidas em mesas adjacentes.  

Além disso, Krüger e Zannin (2004) apontam para uma situação comum em edifícios escolares, 

localizados nas regiões tropicais, que é o conflito existente entre as aberturas necessárias para 

a ventilação natural, que podem gerar problemas de conforto acústico. Destaca-se, nesta 

situação, a reverberação do som por meio dos corredores de circulação, quando há janelas 

voltadas à eles, que propagam os ruídos de uma sala de aula para outras salas que estiverem 

próximas.  
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Nair (2017), aponta que uma possível solução para minimizar esses problemas de acústica 

envolve a introdução de mais materiais que absorvem o som no ambiente. Geralmente isso pode 

ser alcançado com o uso de assentos macios e o revestimento de paredes e teto com painéis 

acústicos. O uso de carpete no piso reduz o impacto dos sons do tráfego de pedestres e da 

movimentação do mobiliário, entretanto a sua limpeza e manutenção é mais trabalhosa e não 

condiz com a realidade das escolas brasileiras. 

Nos demais ambientes das instituições de ensino também predominam superfícies refletivas 

pela facilidade de limpeza, principalmente nos ginásios e nas lanchonetes. Para tornar estes 

espaços mais habitáveis deve-se introduzir mais materiais absorventes de som. Nos refeitórios, 

a introdução de painéis acústicos no teto também pode ter um valor decorativo. Pisos de 

madeira são mais desejáveis do que os pisos cerâmicos. As paredes podem receber acabamentos 

com materiais mais absorventes ao som, como cortiça, tecido ou placas acústicas. Mobiliários 

com acabamentos sintéticos, que sejam fáceis de limpar, mas que fujam dos tradicionais 

materiais de plástico duro e metal, também contribuem para a absorção do som (NAIR, 2017). 

Nos espaços comuns maiores o ruído pode inibir a interação social. É possível modular o som 

com: painéis acústicos no teto, alterações na altura do piso e paredes com revestimento acústico. 

A criação de nichos para estudos individuais ou em pequenos grupos também contribui para a 

redução da amplificação sonora que pode ocorrer com paredes retas e longas. Para filtrar os 

ruídos externos, como o trânsito, a presença de árvores nas janelas das salas de aprendizagem 

podem ser uma boa opção. Apesar de ser uma solução a longo prazo, devido ao tempo de 

crescimento, as árvores também conectam os alunos com a natureza.  

 

3.4.8 Elementos construtivos sustentáveis  

De acordo com Crosbie (2001), o projeto de construção sustentável é uma tendência 

significativa e crescente no projeto do edifício escolar, assim como o uso crescente dos recursos 

tecnológicos. Para se realizar plenamente o projeto sustentável é necessário atentar para o ciclo 

completo de planejamento, de projeto, de construção e de sua operação. Embora haja variações 

quanto a definição básica de um edifício sustentável, considera-se que ele deva incluir a 

eficiência energética e dos recursos, bem como a saúde dos seus usuários. 

A construção sustentável, também conhecida como "construção verde" utiliza materiais 

reciclados, renováveis e reutilizados para criar recursos e edifícios eficientes. Esse sistema de 

construção ajuda a preservar os recursos naturais e a melhorar a usabilidade dos habitantes por 
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meio da qualidade do ar, da iluminação natural e de outros fatores importantes para a criação 

das instalações educacionais (CROSBIE, 2001).  

De acordo com Iyengar (2015), há uma crescente conscientização de que o projeto arquitetônico 

deve enfrentar as preocupações ecológicas e ambientais do planeta, de maneira sustentável. Isso 

significa atender as necessidades da geração atual sem causar desequilíbrio nos ciclos 

ecológicos e impedir a produção de recursos naturais renováveis para as gerações futuras. Para 

controlar a demanda de energia, é necessário projetar um sistema equilibrado, que atenda de 

maneira mais eficiente as questões de perda e de ganho de calor, de ventilação e de iluminação 

natural.   

Nesse sentido, esse autor destaca os seguintes princípios de construção sustentável: 1. Seleção 

apropriada do terreno, para tirar proveito de ativos naturais, como o sol, o vento, a topografia, 

a disponibilidade de água, as vistas e os serviços comunitários; 2. Entender o clima e a 

localização geográfica, que apontam os fatores como temperatura, efeitos do vento, umidade, 

condições do céu, possibilidades de granizo, de furacões e de tempestades; 3. Usar materiais de 

construção apropriados, como a escolha dos materiais para parede, teto e piso, que possuam 

alta qualidade e que estejam adequados ao clima local, como também os materiais de 

acabamentos que sejam duráveis e possam reduzir as futuras manutenções; 4. Reduzir a 

necessidade de sistemas artificiais, como o de iluminação e de ventilação, que utilizam os 

combustíveis fósseis e, consequentemente, elevam os níveis de poluição atmosférica; 5. 

Reduzir a demanda de energia e de recursos artificiais, de modo a garantir a qualidade do ar 

interno com economia de tecnologias e de equipamentos. 6 Gerenciamento de água e de 

resíduos, visto que uso da água em grande quantidade eleva os custos de manutenção e do seu 

ciclo de vida e, a poluição da água é um grande problema que a sociedade ainda a subestima 

(IYENGAR, 2015).  

Apesar do design sustentável ser tão importante na construção do edifício escolar, nem sempre 

ele reflete as necessidades das comunidades escolares. Além disso, muitas instituições de 

ensino projetadas recentemente podem ter pelo menos algum elemento em direção à 

sustentabilidade, mas há poucos edifícios projetados desde o início como "construções verdes".  

Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam que uma maneira de complementar os recursos da 

comunidade, e também reduzir a quantidade de infraestrutura, pode ser desenvolvida com o 

compartilhamento das instalações comunitárias existentes. No ambiente escolar, o design 

sustentável pode estar aliado às atividades pedagógicas, tornando-se um modelo dinâmico para 

ensinar arquitetura, engenharia, construção e ciência ambiental em harmonia com a natureza. 
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O valor da arquitetura sustentável como ferramenta de ensino geralmente pode ser observado 

nos sistemas de construção, sendo que muitos deles podem ser aparentes.  

Além desses fatores que foram relacionados diretamente ao bem-estar, há questões construtivas 

e de composição do ambiente que vão proporcionar maior qualidade para os projetos de 

edifícios escolares, conforme análise no item a seguir.   

 

3.5 QUALIDADE ESPACIAL NO PROJETO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES 

São considerados como qualidade espacial no projeto dos edifícios escolares os elementos que, 

somados aos demais fatores que contribuem para o bem-estar, melhoram as condições de 

aprendizagem. Em determinados espaços, as qualidades das áreas funcionais podem ser 

elevadas por meio de recursos como: elementos de transparência que contribuem para as vistas 

interiores e exteriores; possibilidade de flexibilidade, adaptabilidade e variedade de espaços; o 

potencial do mobiliário funcional; a existência de uma base para guardar os pertences pessoais, 

a relevância da tecnologia dispersa em todo o edifício escolar; e, as condições de proteção e 

segurança necessárias para os usuários do edifício escolar.  

 

3.5.1 Os elementos de transparência: a supervisão passiva e a conexão visual entre as 

áreas internas e externas  

O intuito da transparência e da supervisão passiva no edifício escolar deve ser o 

desenvolvimento de altos níveis de visibilidade nas áreas de aprendizagem formal e informal, 

para se transmitir uma ideia de que a aprendizagem deve ser visível e celebrada. Isso cria uma 

sensação de abertura do ambiente, mas preserva a separação acústica, aumentando a incidência 

de luz natural e contribuindo para a supervisão passiva. Para se conseguir tal transparência pode 

se envidraçar algumas partes das paredes que dividem a área de circulação das áreas de 

aprendizado, como também adotar portas de vidro no fechamento dos ambientes (NAIR; 

FIELDING; LACKNEY, 2009).  

Para melhorar a transparência e a supervisão passiva, Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam 

algumas oportunidades como: 1. Tornar o ambiente central e as áreas dispersas o mais 

transparente possível para melhorar o sentimento de boas-vindas. Isso também permite que a 

equipe de funcionários da instituição de ensino monitore a entrada dos alunos e supervisione as 
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áreas onde possa ocorrer as atividades de aprendizado informais; 2. Fornecer acesso visível da 

área de entrada para uma ou mais áreas importantes de trabalho do aluno, como o laboratório 

de projetos, a sala de arte ou o laboratório de ciências, o que transmite o propósito da atividade 

de aprendizado e a mostra para a comunidade escolar, incentivando os demais alunos; 3. Dar 

visibilidade entre as áreas de aprendizado formais e as informais, possibilitando que os 

professores monitorem as zonas informais, onde os alunos podem se envolver em trabalho 

colaborativo, aprendendo com tecnologia ou em estudos independentes; 4. Reduzir a sensação 

de isolamento do corredor de circulação, por meio de aberturas transparentes nas salas de aula, 

que contribuam com a iluminação e melhore a sensação de segurança; 5. Linhas de visão 

interessantes de diferentes partes da escola podem criar elementos de surpresa, ao invés de um 

plano rígido e previsível; 6. Sempre que possível, propiciar a transparência entre ambientes 

internos e externos, para aumentar a incidência de iluminação natural, aproveitar as vistas 

externas disponíveis e incentivar o uso da área externa pelos professores.  

Para Hertzberger (2008) além da articulação do espaço favorecer que um conjunto de atividades 

de aprendizagem funcionem lado a lado, ela permite uma série de relações visuais que fortalece 

e incita as relações sociais. Para isso ele também destaca a importância das áreas de circulação, 

como corredores e escadas, serem o mais central e aberto possível. É necessário ter algum tipo 

de conexão para que o aluno possa ter a sensação de pertencimento na instituição escolar. Para 

isso, o autor aponta alguns meios espaciais que contribuem com a conexão visual, como: 

vincular visualmente os andares do edifício; e, projetar vazios que promovam as relações 

visuais, de modo que se evite a sensação de departamentos isolados e se rompa com a sensação 

de baixa altura dos andares (HERTZBERGER, 2008).  

O aproveitamento das vistas interiores e exteriores, por meio da transparência, traz o benefício 

de expandir os horizontes dos alunos, criando linhas de visão que se estendem o máximo 

possível para fora da sala. As ampliações das vistas externas são favoráveis ao bem-estar, visto 

que os espaços fechados levam a um aumento no cortisol, o hormônio do estresse (PERSAUD, 

2014).  

Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam que, apesar da necessidade de vistas externas serem 

mais facilmente reconhecidas, o conceito de vistas interiores também é importante e é menos 

reconhecido pelos arquitetos que projetam edifícios escolares. Há uma vantagem adicional em 

criar linhas de visão distantes da área de trabalho dos alunos, que é a de proporcionar o alívio 

necessário para a visão, cansada de visualizar objetos próximos como livro, caderno e telas dos 

dispositivos eletrônicos. 
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Poucas instituições de ensino exploram as paisagens interiores melhor do que as exteriores. 

Para isso pode se contar com grandes pátios internos, para onde convergem os ambientes de 

aprendizagem, e com os elementos transparentes que permitam a sua visualização. Uma 

discussão sobre as vistas também engloba a questão da distração, onde os alunos, interessados 

no que ocorre fora do seu ambiente de aprendizagem, podem perder o foco das suas atividades. 

Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam que há poucos estudos efetivos sobre essa questão, 

mas que a distração ocorre, principalmente, quando os alunos estão entediados. Nesse sentido, 

o medo da distração não é um forte argumento para negar a visão das crianças ao mundo fora 

da sala de aula, visto que quando estão engajadas em suas atividades, tal distração é reduzida.  

As vistas para a natureza são importantes e devem ser aproveitadas todas as oportunidades para 

que os alunos possam acessá-la visualmente, mesmo quando estão em suas áreas de 

aprendizado. 

 

3.5.2 Flexibilidade, adaptabilidade e variedade necessárias para os espaços de 

aprendizagem 

Atualmente, os alunos devem aprender em um ambiente colaborativo, altamente interativo, que 

se constrói a partir das experiências de seus participantes. Nesse sentido, as salas de aula devem 

possuir um layout flexível, que possibilite aos alunos trabalharem em pequenas equipes e entre 

um grupo inteiro. De acordo com Kohlert e Cooper (2017), a flexibilidade e a adaptabilidade 

do espaço de aprendizagem podem ser alcançadas quando os seus usuários podem reconfigurá-

lo de acordo com suas necessidades. Nair (2017), destaca que essa flexibilidade é importante 

para garantir a necessidade de personalização dos ambientes de aprendizagem e, para responder 

à crescente mobilidade dos alunos diante dos avanços tecnológicos que possibilitam o 

aprendizado ubíquo. Além disso, a flexibilidade contribui para o senso de competência nos 

alunos que, em todas as idades, preferem ter o maior controle no uso dos mobiliários. Os 

projetos escolares mais bem-sucedidos geralmente possuem os elementos de flexibilidade e de 

adaptabilidade, que permitem a realização de mudanças no currículo, no uso de tecnologias, na 

conformação de grupos de alunos e de professores. Para se promover uma flexibilidade real 

para a infinidade de possibilidades dentro de um espaço de aprendizagem, é necessário oferecer 

uma variedade de mobiliário, de materiais e de ferramentas, que permita aos alunos e aos 

professores adequarem o espaço de acordo com as necessidades de cada atividade (NAIR, 

2017). 
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Com relação à construção de espaços flexíveis, Crosbie (2001) aponta que muitos métodos 

construtivos e a configuração tradicional de sala de aula não possibilitam, ou dificultam, a 

modificação do espaço, pois despende de altos investimentos. Nesse sentido, é necessário 

prever as possíveis mudanças no espaço, com a seleção de materiais de construção e de 

mobiliário que apoie a variedade de oportunidades de aprendizado. Isso significa que todos os 

elementos de uma instalação escolar devem ser projetados de modo a apoiar as futuras 

reconfigurações necessárias. 

Para Nair, Filding e Lackney (2009), os espaços flexíveis devem acomodar o maior número 

possível de modalidades de aprendizado. Essas modalidades, que podem sofrer alterações de 

acordo com as novas propostas pedagógicas, se alinham com as dezoito modalidades de 

aprendizagem de Lippman (2003), apresentadas no item 3.1.1, sendo acrescentadas apenas as 

duas últimas modalidades. Sem apontar Lippman como referência, Nair, Filding e Lackney 

(2009) definem: 1. Estudo Independente; 2. Tutoria entre colegas; 3. Trabalho colaborativo em 

equipe, em grupos pequenos e médios (2 a 6 estudantes); 4. Aprendizagem individual com o 

professor; 5. Formato de conferência com o professor ou especialista externo no centro do 

palco; 6. Aprendizagem baseada em projetos; 7. Aprendizagem baseada em tecnologia com 

computadores móveis; 8. Aprendizagem à distância; 9. Pesquisa via Internet com rede sem fio; 

10. Apresentações estudantis; 11. Performance e aprendizagem baseada em música; 12. 

Instrução no estilo seminário; 13. Aprendizagem interdisciplinar; 14. Aprendizagem 

naturalista; 15. Aprendizagem social, emocional, espiritual; 16. Aprendizagem baseada em arte; 

17. Narração de histórias; 18. Aprender construindo – mão na massa; 19. Equipe de ensino e 

aprendizagem; e, 20. Aprendizagem baseada em jogos.  

Essas vinte modalidades de aprendizagem representam uma mudança do modelo de espaços de 

uso único para áreas multifuncionais. Ressalta-se que a flexibilidade, que costumava entendida 

como a simples instalação das paredes móveis entre salas de aula, não representa a flexibilidade 

real, pois elas geralmente permanecem estáticas na maioria do tempo, ou seja, permanecem 

abertas ou fechadas durante quase todo o período letivo (NAIR, 2017).  

Com grande experiência em projetos para escolas inovadoras e docência no curso “Learning 

Environments for Tomorrow”, na Harvard Graduate School of Education, o arquiteto 

dinamarquês Danish Kurani ressalta o cuidado necessário para o conceito de flexibilidade nos 

espaços de aprendizagem. Geralmente relacionado à escolha do mobiliário ou de paredes 

móveis, o redesenho das salas de aula do século XXI é muito mais profundo do que apenas 

alcançar flexibilidade física, sendo o maior desafio dos edifícios escolares acompanhar o ritmo 

das grandes transformações tecnológicas e sociais. Nesse sentido, os ambientes de aprendizado 



 226 

devem ser redesenhados para apoiar a aprendizagem dos alunos de maneira contextualizada. 

Além da mudança de mobiliário, é necessário considerar as questões de acústica, de iluminação, 

de tecnologia e a composição do ambiente como um todo (MADDA, 2017).  

O projeto da instituição de ensino australiana, Reece High School, representado na Figura 55, 

indica como um edifício pode ser reconfigurado de várias maneiras diferentes. Nele é possível 

acomodar 500 pessoas e um programa de ensino à distância, como também é possível utilizá-

lo para vários outros programas diariamente como: dança, música, restauração e costura. Esse 

edifício também possui muitas conexões entre as áreas internas e externas, que contribuem para 

a reconfiguração do espaço (NAIR, FIELDING, LACKNEY, 2009).  

 
Figura 55 – Reece High School, na Austrália: possíveis configurações do espaço de aprendizagem. 

 
FONTE: Nair, Fielding, Lackney (2009). 
 

Além das questões físicas do espaço escolar, as políticas de recursos de aprendizagem 

compartilhada também contribuem para maior flexibilidade e adaptabilidade no ambiente de 

aprendizagem. Primeiramente é importante destacar que os recursos de aprendizado são 

qualquer material que possa ser usado para aprendizado. No contexto da instituição escolar o 

termo geralmente é aplicado para os recursos eletrônicos (equipamentos, programas ou 

publicações on-line), impressos (livros, revistas e jornais) ou jogos que possam ser manipulados 

(como por exemplo, ábacos, blocos de montar e brinquedos de construção). Entretanto, as 

crianças pequenas geralmente utilizam qualquer material que esteja por perto para aprender, o 
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que pode ser um pedaço de papel, a folha de uma planta, um galho de árvore, etc. Os materiais 

mais simples, cujo uso não é prescrito ou implícito, costumam ser as ferramentas de 

aprendizado mais úteis (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

Para o gerenciamento eficaz dos recursos de aprendizagem é importante considerar a sua 

relevância, sua utilidade e acessibilidade. Ao se projetar um edifício escolar, é necessário um 

planejamento adequado de como disponibilizar os materiais que possam melhorar o 

aprendizado, avaliando-se o potencial de todo tipo de material autêntico. As formas mais 

acessíveis de armazenamento dos recursos de aprendizagem, incentivam a sua utilização pelos 

alunos (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). Eles podem estar posicionados em locais 

variados e mais acessíveis aos alunos, contribuindo para o aprendizado em locais distintos.  

 

3.5.3 Mobiliário funcional 

O mobiliário escolar pode refletir as noções difusas de pedagogia, além de promover ideias e 

teorias sobre a relação entre professores e alunos e, entre o corpo e a mente na aprendizagem 

(BURKE; GROSVENOR, 2008). De acordo com a Fundação Telefônica Vivo (2017), a 

importância do mobiliário funcional para o edifício escolar tem papel fundamental na 

composição do espaço, possibilitando configurações que contribuam para a comunicação ativa 

e que incentivem a cocriação, a colaboração e a solidariedade. Para Nair (2017), um projeto 

adequado de uma instituição escolar deve considerar mobiliários que sejam confortáveis e 

ergonômicos. Esses mobiliários devem ser cuidadosamente selecionados para corresponder às 

atividades de aprendizado que ocorrem no espaço de aprendizagem, sendo desejável que se 

adote o mesmo alto padrão que se tem ao mobiliar uma casa ou um escritório.  

Nesse aspecto, destaca-se que a cadeira, um dos principais mobiliários de uma instituição de 

ensino, geralmente não recebe a sua devida importância. Considerando-se que os alunos 

permanecem sentados de quatro a seis horas por dia, infelizmente predominam os modelos de 

baixo custo, com material rígido, que não são projetadas ergonomicamente. Cadeiras projetadas 

adequadamente, que respeitem as questões ergonômicas, contribuem para a melhor 

concentração, percepção, memória e raciocínio (NAIR, 2017) 

Apesar dessa importância das cadeiras, as propostas educativas que consideram menor tempo 

para que os alunos fiquem sentados já se torna um dos objetivos da instituição de ensino do 

século XXI. Isso significa que os alunos devem se movimentar mais e variar os locais de 

assento, que podem incluir banquinhos, bolas de ginástica, poltronas, sofás, pufes ou até mesmo 
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almofadas no chão. Um exemplo dessa situação, ocorre na Hellerup School, na Finlândia, onde 

o número total de cadeiras representa 50% do total de alunos. Isso significa que os alunos devem 

passar, em média, 50% do horário escolar em uma cadeira, havendo grande rotatividade entre 

as diferentes atividades que também podem ser realizadas em pé (NAIR, 2017). 

Como uma experiência interessante, Lynch (2019) aponta que o uso das bolas de equilíbrio – 

também conhecidas como bolas de ginástica, ou bolas para pilates – se deu originalmente na 

década de 1960 para fins de fisioterapia. Porém, a partir da década de 1980, essas bolas 

passaram a ser utilizadas nas salas de aula, por serem consideradas como úteis para as crianças 

com necessidades especiais de aprendizado. Após os anos 2000, estudos comprovaram que 

sentar em bolas de equilíbrio melhorou o comportamento e a produtividade dos alunos, que 

passaram a ficar mais quietos e focados em suas atividades.  

As crianças precisam de movimento para o desenvolvimento do seu sistema nervoso central, 

do seu cérebro e do seu corpo. Para se permanecer equilibrado sobre a bola instável, o corpo 

envolve grupos musculares centrais de maneira contínua e instintiva. Esse movimento, por 

menor que seja, ajuda as crianças a se concentrarem (LYNCH, 2019). A notícia do G1, 

corrobora com essas afirmativas e mostra o exemplo de uma instituição de ensino norte-

americana que adota o uso de bolas de ginástica em sala de aula. Além das características 

destacadas, essas bolas de ginástica podem ter diferentes cores, tamanhos e grau de firmeza, 

que se adaptam às necessidades e às vontade de cada aluno (ESCOLA DOS EUA, 2013).  

Na rede de escola sueca, Vittra, é possível observar exemplos de mobiliários funcionais, que 

atendem as atividades diferenciadas, desde um espaço de caverna, para a concentração nos 

momentos individuais, até bancadas em formato orgânico para as atividades colaborativas 

(GOMES, 2012). Essa rede de escolas possui 30 unidades em todo o país e mantém uma 

arquitetura fora dos padrões, sem classes e salas de aula. A planta representada na Figura 56, 

evidencia a configuração do espaço, sem uma padronização de ambientes e de mobiliário. Além 

disso, observa-se a grande integração entre as diferentes áreas.  
 

Figura 56 – Vittra Telefonplan, em Estocolmo/Suécia. 

 
Fonte: Rosan Bosch (2011). 
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Com a proposta de criar ambientes de aprendizagem desafiadores para o desenvolvimento 

individual dos alunos, o interior dessa instituição de ensino possui divisões espaciais e design 

personalizado significativo, que serve como ferramenta pedagógica. Projetada pela arquiteta 

Rosan Bosch, essa instituição não possui mesas e cadeiras tradicionais. Diferentes 

ambientações possibilitam que os alunos se apropriem do espaço para realizarem as suas 

atividades. Instalações com formatos diferenciados, como por exemplo de um grande iceberg, 

pode ser utilizada como cinema, plataforma para encontro de grupos e espaço para relaxamento. 

Mobiliário de sala de estar e mesas altas de madeira criam um ambiente acadêmico 

aconchegante que convida às conversas e aos trabalhos em grupo, enquanto cavernas coloridas 

dão espaço para a imersão. 

Além disso, a funcionalidade do mobiliário pode ser observada nas suas diferentes 

configurações, que possibilitam a exploração do espaço pelas crianças, seja escalando os 

mobiliários e as instalações, se aconchegando confortavelmente para um momento de leitura 

ou se organizando para as atividades colaborativas, em mobiliário com formato mais orgânico 

e lúdico. Ainda na escola Vittra, o design de cada mobiliário e de cada ambientação induz ao 

tipo de interação que os alunos deverão ter entre eles e com o próprio ambiente. Ressalta-se que 

esses exemplos são inspiradores, porém não são essenciais para o aprendizado. Acima de tudo 

é necessário um bom projeto pedagógico que estimule a criatividade em qualquer lugar.  

No projeto GENTE (Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais), inserido na 

Escola Municipal André Urani – situada na Rocinha, Rio de Janeiro – a arquitetura escolar 

preza pela autonomia do aluno. Num amplo salão, sem divisórias e paredes intermediárias, é 

possível a realização de trabalhos coletivos. Nas salas menores ocorrem os atendimentos mais 

específicos e personalizados. Com identidade visual e mobiliário próprios, assinados pelo 

designer Jair de Souza e o Grupo do Rio, o ambiente foi transformado em local atrativo para o 

aprendizado. A linha de mobiliário modular facilita a reorganização dos espaços. Os alunos, 

inclusive, possuem autonomia para organizá-los da maneira que desejarem. Com o apoio 

tecnológico para o uso dos dispositivos móveis, cada aluno tem acesso ubíquo aos conteúdos 

didáticos (ESCOLA, 2016; FUNDAÇÃO TELEFÔNICA VIVO, 2017; PROJETO GENTE, 

2013).  

Dependendo do nível da instituição de ensino – ensino fundamental ou ensino médio – e do 

tipo de instituição – pública ou privada – são considerados os armários para o armazenamento 

dos pertences pessoais dos alunos. Tais armários podem estar localizados nos corredores de 

acesso aos ambientes de aprendizagem, ou nos espaços de uso comum, como nos refeitórios 

(NAIR, 2017), conforme análise apresentada no item 3.5.4, a seguir. 
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Por fim, entende-se que um planejamento de mobiliário escolar deve ser feito conjuntamente 

com a própria instituição. Se for considerada que a variedade de espaços de aprendizado 

encoraja uma série de atividades de aprendizado, então a instituição de ensino deverá ter maior 

variedade nos mobiliários. Facilidade no uso, na movimentação e na personalização para as 

atividades, são características desejáveis para a mobília. A possibilidade dos alunos 

gerenciarem seu ambiente contribui para que ele funcione melhor (NAIR, 2017).  

 

3.5.4 Uma base para guardar os pertences pessoais 

Lackney (2015) ressalta a importância dos alunos terem uma base e um local para guardar seus 

pertences, como uma base doméstica, que eles se identificam e personalizam conforme suas 

vontades e necessidades. Geralmente os alunos do ensino fundamental um são mantidos no 

mesmo ambiente e em suas carteiras, enquanto os alunos mais velhos, do ensino fundamental 

dois e do ensino médio se tornam nômades e não têm um local dedicado para trabalhar ou 

guardar seus pertences. Em muitas escolas há armários para os estudantes guardarem os seus 

pertences, e esse é o único espaço que eles podem criar alguma identificação. A falta de 

sentimento de pertencimento dos alunos com o lugar pode aumentar a incidência de 

vandalismo.  

O principal objetivo de um espaço de armazenamento individual é que os alunos possam acessar 

os seus pertences sob constante supervisão passiva de adultos, destacando-se a importância de 

se manter a vigilância nas áreas de vestiários, para que não se tornem zonas de bullying, ou 

onde possa haver comportamentos de falta de responsabilidade no tempo ou comportamento de 

uso desses locais (NAIR, 2017). 

Quando não houver outra maneira de acomodar as necessidades de armazenamento dos alunos, 

que não seja o uso de armários, o ideal é oferecê-los com dimensões adequadas para que se 

possa armazenar, pelo menos, os dispositivos móveis, as mochilas e os pequenos projetos 

estudantis. Nair, Fielding e Lackney (2009) sugerem que se utilize plástico reciclado ou madeira 

para a confecção destes armários, por serem materiais menos barulhentos, ao abrir e fechar, e 

proporcionarem um ambiente menos intimidador. Além disso, deve se considerar a 

possibilidade de manter os armários em locais estratégicos ao longo do edifício escolar, visto 

que o aglomeramento em uma única região pode gerar tumulto quando os alunos tiverem que 

acessá-los ao mesmo tempo. Para Lackney (2015), os armários devem ser colocados em cantos 
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ou em áreas onde os estudantes provavelmente socializarão de maneira saudável, sendo que o 

alinhamento de armários ao longo de um corredor não é recomendado.  

 

3.5.5 Integração tecnológica e possibilidade de agendamento flexível 

A tecnologia é um dos elementos-chave na transformação da instituição de ensino da era 

industrial, para um modelo que satisfaça as necessidades das escolas do século XXI. Assim 

como a tecnologia está remodelando a maioria das outras instituições, ela tem o potencial de 

remodelar as instalações educacionais e minimizar a lacuna que geralmente existe entre as 

instituições de ensino e a sociedade em geral (CROSBIE, 2001). O uso das tecnologias digitais 

deve ser adotado de modo a envolver a criação de políticas que enfatizem as possibilidades e 

as oportunidades de aprendizado. Nos ambientes de aprendizagem, os professores são 

incentivados a usar a tecnologia sempre que possível para melhorar suas aulas e não como uma 

parte imóvel do processo de aprendizado. 

Ao se considerar o uso dos recursos tecnológicos na instituição de ensino não se pode contar 

com um programa rígido, visto que a maioria dos recursos se tornam rapidamente 

desatualizados devido a alta velocidade das inovações tecnológicas. O grande desafio é garantir 

que as tecnologias digitais ajudem a melhorar a eficiência do processo de aprendizagem, sendo 

necessário a capacitação dos professores para que desempenhem a mediação adequada no 

aprendizado dos alunos (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

A incorporação das TIC no currículo escolar é uma questão muito debatida nas comunidades 

escolares, bem como nos documentos legais mais recentes na área da educação, como ocorre 

por exemplo, com a BNCC discutida no item 1.4.1. Entretanto, ainda prevalece a incorporação 

da tecnologia como uma disciplina isolada, muitas vezes realizada em um laboratório de 

informática. De acordo com Nair, Fielding e Lackney (2009), o modelo de um laboratório de 

informática surgiu há três décadas. Sua configuração estava baseada nas limitações para as 

instalações tecnológicas e não na eficiência da aprendizagem. Atualmente, com a evolução dos 

dispositivos eletrônicos e o advento da computação móvel, essa limitação não existe mais. As 

instituições de ensino do futuro podem se apropriar das tecnologias digitais a qualquer hora e 

em qualquer lugar, não havendo mais a necessidade de se fixar em um ambiente específico.  

Além da evolução dos dispositivos móveis, Nair (2017) aponta outras razões para se abandonar 

o modelo de laboratório de informática. Primeiro, a grande facilidade dos jovens aprenderem a 

utilizar os recursos tecnológicos faz com que eles dominem os programas complexos de 



 232 

computador, por conta própria ou com o mínimo de instrução, de modo mais rápido do que a 

maioria dos adultos. Segundo, o domínio que os jovens têm, no uso dos computadores, ocorre 

naturalmente e geralmente visa alcançar algum objetivo específico e não o domínio do próprio 

computador. Terceiro, os computadores possibilitam a democratização do aprendizado, ao 

garantir que os alunos adquiriram as habilidades essenciais no seu ritmo. Além de simplesmente 

olhar a tecnologia como uma ferramenta para melhorar a educação tradicional, é preciso ver a 

tecnologia e os próprios edifícios escolares como um agente-chave para transformar a educação, 

de um modelo centrado no professor para um modelo centrado no aluno. 

Conforme os estudos de casos analisados, entende-se que o modelo de laboratório de 

informática ainda pode ser aplicado para o ensino de programas específicos, como os de 

desenho para animação e artes digitais, que requerem dispositivos eletrônicos com grande 

capacidade de memória e velocidade de operação. Assim, os equipamentos específicos, que 

requerem maiores investimentos, podem ser concentrados em um laboratório de informática, 

visto que os dispositivos comuns não suportam tal tipo de programa, ou não o operam com a 

mesma qualidade.  

Nair, Fielding e Lackney (2009) alertam para a necessidade de se garantir que os ambientes 

onde há computadores de mesa sejam organizados de maneira condizente à aprendizagem. Isso 

significa que os espaços ocupados pelos alunos, por longos períodos, tenham iluminação e 

ventilação natural adequada, pois isso é essencial para a saúde e a produtividade. Embora seja 

uma tendência de se projetar laboratórios sem janelas, por medo de ofuscamento da tela, é muito 

mais saudável incorporar janelas e usar dispositivos de sombreamento translúcidos para reduzir 

o ofuscamento quando necessário. Além disso, o arranjo dos equipamentos não deve deixar os 

alunos sentados de frente para uma parede. Embora seja conveniente do ponto de vista técnico, 

não se incentiva a colaboração.  

Para se garantir a ubiquidade no uso dos dispositivos digitais, é importante destacar a 

necessidade de disponibilização de sinais de Internet sem fio em todo o campus escolar, o que 

significa atender a todas as áreas de aprendizagem, formais e informais. Além disso, tomadas 

para o abastecimento de energia e algumas bancadas para o apoio dos dispositivos também são 

necessárias. Nair, Fielding e Lackney (2009) aponta que uma variedade de equipamentos e de 

programas devem ser disponibilizados, o que envolve: programas de edição de texto, de 

imagens e vídeos, computadores de mesa, laptop, uma variedade de dispositivos portáteis, além 

de periféricos como impressoras, scanners e quadros interativos.  

Além desse suporte tecnológico é importante destacar a necessidade de instalação de filtros de 

segurança nos dispositivos, para que os alunos não tenham acesso aos conteúdos inadequados 
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para a sua idade, ou corra o risco de infectar o seu dispositivo com vírus que possam danificar 

o seu equipamento (Crosbie, 2001).  

Nair (2017) aponta que, mesmo com o uso dos dispositivos móveis, a disponibilização de 

alguns computadores de mesa nas áreas comuns da instituição de ensino deve ser levada em 

consideração, para que possa dar o suporte rápido aos alunos, quando necessário. A tecnologia 

descentralizada e dispersa propicia uma variedade de oportunidades de aprendizagem que não 

seria possível se os computadores se concentrassem apenas nos laboratórios de informática. 

Com a queda acentuada nos preços dos equipamentos eletrônicos, se torna mais fácil a adoção 

dos computadores de maneira onipresente para os alunos na instituição de ensino. Conectados 

à Internet eles têm maior liberdade e flexibilidade no acesso aos conteúdos, aos recursos, aos 

professores e entre si. A instituição escolar inteira pode se tornar um laboratório ativo quanto 

ao uso da tecnologia. Além disso, alunos de escolas diferentes, às vezes em países distantes, 

podem trabalhar juntos em projetos ou em atividades em pequenos grupos (CROSBIE, 2001). 

Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam cinco princípios gerais que devem ser considerados 

na abordagem das TIC para a educação do século XXI: 1. Os alunos contribuem 

significantemente para a evolução contínua no uso da tecnologia, tanto pela facilidade no 

processo de aprendizagem quanto pensamento inovador, que estimula o crescimento e ajuda a 

manter o uso das TIC atualizado; 2. A infraestrutura tecnológica deve fornecer o 

armazenamento confiável de dados, além do tempo que o aluno permanece em um ciclo escolar 

ou na instituição de ensino; 3. A tecnologia deve ser utilizada pelos educadores para ajudar a 

ampliar a comunicação com os alunos fora da sala de aula. Isso pode ocorrer em horários 

combinados, dentro do que for mais conveniente para todos os envolvidos; 4. As instalações de 

um edifício escolar devem ser construídas para apoiar a inovação, ao invés de simplesmente 

permitir isso; 4. A tecnologia está em constante mudança e as instalações devem permitir a 

flexibilidade intencional e direcionada; e, 6. As TIC contribuem sobremaneira para o 

envolvimento dos pais no processo de aprendizagem. Há maneiras ilimitadas de conectá-los à 

instituição de ensino, ao professor, ao currículo e à comunidade de seus filhos com a ajuda de 

tecnologia. Isso favorece a observação do envolvimento dos filhos no aprendizado, por meio 

de vídeo, ou o acompanhamento das informações publicadas periodicamente nos canais 

eletrônicos.  

Considerando o trabalho ativo com o uso das mídias digitais, os espaços devem propiciar o 

apoio para as necessidades individuais de aprendizagem e o trabalho de projetos 

interdisciplinares. Os dispositivos eletrônicos, adotados como uma importante ferramenta 

pedagógica, são utilizados em qualquer momento e lugar, estejam os alunos sentados, deitados 
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ou em pé durante o trabalho. Os dispositivos móveis permitem que os alunos criem conteúdo 

multissensorial para colaborações comunitárias ou globais por meio da Internet. Eles aprendem 

a expressar as suas ideias produzindo os próprios vídeos e imagens digitais. Tais dispositivos 

também podem ser usados para entrega de conteúdo flexível. Com maior largura de banda de 

Internet, um repositório de recursos educacionais digitais de alta qualidade de pode fornecer 

aos professores e aos alunos recursos de aprendizado significativos, o que contribui para a 

personalização da aprendizagem (VITTRA, 2012).  

 

3.5.6 Proteção e segurança para os usuários do edifício escolar 

A importância de ambientes de aprendizado seguros e protegidos passou a ser uma grande 

preocupação das instituições escolares, principalmente nos grandes centros urbanos, se 

tornando um componente essencial no planejamento do ambiente de aprendizado bem-

sucedido. Espera-se que as edificações escolares forneçam instalações convidativas, que 

também sejam seguras para toda a comunidade escolar, o que inclui alunos, professores, 

familiares e funcionários. Para Crosbie (2001), a segurança escolar pode ser resolvida por meio 

de duas estratégias básicas de planejamento, conhecidas como "ativa" e "passiva", ou alguma 

combinação de ambas. A estratégia ativa utiliza sistemas de segurança de hardware, como 

câmeras ou detectores de movimento. A estratégia passiva se baseia na construção e 

configuração do edifício arquitetônico de modo a propiciar a participação da comunidade. As 

medidas passivas devem ser o principal meio de promover a segurança, enquanto medidas 

ativas de segurança são aplicadas sempre que necessário, como foco secundário. 

A grande violência nos centros urbanos leva muitas escolas a tomarem medidas de segurança 

que se assemelham a uma prisão, como a instalação de catracas, de detectores de metal, de 

grades, de guardas uniformizados e, mais recentemente, de câmeras de vídeo. Nair (2017) 

aponta que, uma vez que esses recursos de segurança são instalados, eles raramente serão 

removidos. Entretanto, os casos de violência extrema nas escolas são estatisticamente raros, 

enquanto as experiências negativas como o bullying, são muito mais predominantes. Apesar de 

ser fácil de se compreender a grande preocupação dos adultos, que levam à instalação desses 

dispositivos de segurança, é importante avaliar tais dispositivos podem afetar os membros da 

comunidade escolar que devem usar essas instalações diariamente. Assim, é necessário se 

avaliar qual é a melhor maneira de tornar os edifícios escolares seguros sem sacrificar os 

projetos que estimulam os alunos a promoverem um comportamento social positivo.  
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A entrada da edificação é o ponto principal de monitoramento do acesso ao prédio da instituição 

escolar, mas as técnicas utilizadas e o design do espaço não precisam se assemelhar aos de uma 

prisão. Como abordado no item 3.3.1, sobre a entrada acolhedora, mesmo as formas mais 

discretas de monitoramento eletrônico, como os cartões inteligentes e sistemas de 

videovigilância, oferecem uma desconfiança implícita que é a antítese do acolhimento. A 

melhor maneira de fornecer proteção e segurança em uma instituição de ensino é a observação 

humana passiva, que representa do conceito de "olhos na rua", onde a comunidade se conhece 

e se observa diretamente. Para isso, são necessários os recursos de projeto que facilitam essa 

vigilância, como: espaços comuns abertos, partições transparentes, paredes baixas e uma 

variedade de iluminação. Para as entradas, a melhor chance de vigilância passiva é a observação 

pelos escritórios de administração, de onde os funcionários podem olhar, da sua mesa de 

trabalho, os acontecimentos que ocorrem (NAIR, 2017). 

Assim, a organização do edifício escolar pode ter um grande impacto no comportamento do 

aluno e ajudar a aliviar certas preocupações de segurança. A inclusão de linhas de visão em 

pontos estratégicos contribui para que os adultos possam estar sempre monitorando cada espaço 

e fornecendo orientação social quando necessário. Para isso é importante se prever os elementos 

de transparência, apontados anteriormente no item 3.5.1. Para Crosbie (2001), o maior número 

de problemas de disciplina dos alunos ocorre, geralmente, quando há mudança de ambientes e 

de uma parte do edifício para a outra. A distância reduzida dos percursos normalmente resulta 

em menores problemas. A setorização do edifício para os grupos de alunos tende a favorecer 

maior senso de pertencimento e identidade, visto que na maior parte do tempo os alunos 

permanecem em suas "áreas". 

 

3.5.7 Espaços conceituais a partir das metáforas primordiais de aprendizagem 

No cenário internacional já se identifica a concepção de espaços de maneira conceitual, como 

aquelas que se apoiam nas metáforas primordiais de aprendizado, definidas por David 

Thornburg, um cientista político que atua no campo da educação norte-americana desde o final 

da década de 1970. Para Thornburg (2013), a aprendizagem real só acontece quando os alunos 

têm a oportunidade de percorrer a maioria ou todos os quatro modos de aprendizado 

regularmente, conforme as seguintes metáforas: a fogueira (campfire), que representa a 

informação, por meio do aprendizado com um especialista; o manancial (watering hole), onde 

a conversação propicia o aprendizado com os pares; a caverna (cave), que indica o aprendizado 
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com introspecção, para assimilação dos conceitos; e, a vida (life), que se refere ao aprendizado 

dentro de um contexto e envolve o aprender fazendo. 

Nas instituições de ensino os alunos vivenciam a fogueira na sala de aula tradicional, o 

manancial no playground, o retiro das cavernas nas bibliotecas. Entretanto, não há equilíbrio 

na utilização desses ambientes de aprendizagem, sendo que a fogueira se sobressai perante os 

demais. Para Thornburg (2013), se esse equilíbrio é deslocado, o aprendizado fica prejudicado. 

Atualmente o manancial está sendo trazido para as salas de aula por meio do aprendizado 

colaborativo, mas o tempo de isolamento nas bibliotecas se tornam cada vez mais escasso. 

Nos últimos anos, essas quatro metáforas têm sido reconhecidas entre os arquitetos 

internacionais e comumente usadas no projeto de escolas inovadoras (NAIR, 2017). Elas são 

exploradas de modo que os espaços sejam usados para atender as necessidades dos alunos e dos 

educadores. Como exemplo, Nair (2017) aponta que um laboratório de ciências bem projetado 

pode ser o local que apoia o desenvolvimento das quatro metáforas, sendo: o aprendizado com 

um professor ou mentor que conduz a demonstração de um experimento (fogueira), o trabalho 

em colaboração com os colegas (manancial), o aprender fazendo projetos práticos ou 

experimentos (vida), bem como o aprendizado reflexivo por meio de estudos ou pesquisas 

independentes (caverna). Em um espaço maker, onde as atividades práticas e investigativas 

representam a metáfora da vida, também é necessário proporcionar uma ambiência onde os 

alunos podem fazer pausas e entrar no modo manancial, ao aprender com os pares, ou fazer 

suas pesquisas individuais por meio da Internet, no modo caverna. 

A arquiteta Rosan Bosh (2018) também se apoia em metáforas como princípios que conectam 

as situações de aprendizagem com a estrutura física dos edifícios escolares. Além das quatro 

metáforas apresentadas por Thornburg, ela considera mais duas metáforas: o topo da montanha 

(mountain top) e o movimento (moviment). O topo da montanha se refere ao desenvolvimento 

da oratória e, o movimento, ao estímulo para a mente e o corpo.  

Nair, Fielding e Lackney (2009) apontam como características do espaço físico para o modo 

fogueira: 1. Área de destaque para o orador; 2. Boa reflexão sonora atrás da área do orador; 3. 

Mobiliário que possa ser organizado de modo formal para as palestras, ou de modo informal 

para as narrações de histórias; 4. Tela de projeção ou televisão de plasma grande, claramente 

visível de todos os locais do ambiente, para as palestras que são apresentadas eletronicamente 

ou à distância; 5. Controle de iluminação para garantir o escurecimento adequado do ambiente 

para a visualização das projeções nas telas ou televisão; 6. Instalações tecnológicas adequadas 

para que o orador possa conectar o seu dispositivo pessoal ao sistema de apresentações, com 

controle remoto e acesso ao som para apresentações que necessitam dos recursos de multimídia; 
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e, 7. Tecnologia de áudio sem fio, para dar maior liberdade de movimentação pelo ambiente. 

Além disso, o espaço pode incluir: assentos no chão, em tapetes, pufes ou almofadas; assento 

mais alto para o orador; e, espaço para o grupo se sentar em círculo.  

Similar ao modo fogueira, Bosch (2018) considera o conceito do topo da montanha, que 

possibilita aos alunos abordarem um grupo e compartilhem os seus pensamentos, visões e 

conhecimentos. Numa comunicação de um para muitos, o aluno assume a posição do topo. O 

dimensionamento adequado para esse espaço deve ser de acordo com a variação da faixa etária 

e a quantidade de pessoas a serem acomodadas. Espaços amplos demais se configuram como 

um espaço teatral mais formal e não estimulam o uso do espaço e das atividades não planejadas. 

O princípio da caverna remete as atividades de concentração, foco e reflexão individuais. Em 

espaços pequenos, para um ou dois alunos, deve-se proporcionar a oportunidade de 

aprendizagem onde possa ser treinada a capacidade de concentração, o que não significa 

necessariamente o isolamento. Longe dos grandes espaços comuns, o conceito da caverna 

possibilita a reflexão solitária e a oportunidade para o pensamento, que é necessário para 

processar as interações sociais, as impressões e os novos conhecimentos. O posicionamento do 

espaço para a caverna pode variar de acordo com a faixa etária. Enquanto as crianças pequenas 

gostam de explorar esconderijos quando precisam se concentrar em tarefas desafiadoras, as 

mais velhas preferem ficar mais isoladas para entender e refletir sobre um conhecimento 

complexo. É importante que os alunos desenvolvam a cultura de respeito para não perturbar a 

concentração daqueles que se encontram numa caverna. Além disso, a interação social que pode 

ocorrer em um espaço com várias cavernas, visíveis entre si, oferece inspiração e motivação 

emocional para que demais alunos também busquem um momento de concentração e reflexão 

(BOSCH, 2018).  

O princípio do manancial está relacionado com a situação de aprendizagem que ocorre nos 

espaços informais, quando os alunos aprendem de maneira estratégica, onde há muitos 

transeuntes e perturbações. Nesses espaços o aprendizado ocorre com os pares, quando são 

compartilhadas as informações e as descobertas, e as pessoas atuam simultaneamente como 

aprendizes e professores (DAVIS; HEWITT, 2013). Uma cafeteria, um local de entrada ou de 

circulação representam esses espaços. Neles, as pessoas se encontram aleatoriamente, sendo 

que cada encontro é uma nova possibilidade de compartilhamento de informações, de 

experiências e de conhecimentos. Assim, a variação na organização do espaço pode adicionar 

funções ao local. Além disso, aberturas e transparências para esses locais alteram sua paisagem 

e possibilitam distrações que atraia as pessoas, como: zonas de descanso, áreas de recepção, 

pontos de encontro, espaços de espera, áreas de exposição e espaços recreativos. Por ser um 
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espaço de uso comum, deve expressar a diversidade da instituição e fomentar iniciativas que 

articulem ideias de um grupo mais amplo de ouvintes e de observadores (BOSCH, 2018).  

O espaço para a vida representa o aprendizado no qual os alunos aprendem fazendo. Por meio 

de atividades práticas eles compreendem como as coisas são feitas e criam protótipos, ou 

exploram como são as construções e os materiais (HUDSON; WHITE, 2018). Para cada 

situação, o ambiente demanda características que podem ser mais específicas, ou flexíveis e 

adaptáveis. Como exemplificação de uma atividade específica, sabe-se que um aluno não 

conseguirá aprender a tocar uma nota musical se não tiver o contato com um instrumento. Para 

as atividades mais abrangentes, um cenário simbólico pode possibilitar a encenação de uma 

situação relevante da história a ser estudada. Bosch (2018) aponta que ao se combinar 

experiências corporais e cerebrais, envolvendo o ver, o ouvir, o sentir, o cheirar e o 

experimentar, garante-se uma experiência de aprendizado mais profunda. Os espaços que 

proporcionam essas experiências devem ser mais robustos e possibilitar a maior interação dos 

alunos. Nesse sentido, é aceitável que tais espaços estejam sujos, com marcas das diferentes 

atividades nas quais os alunos desenvolvem suas habilidades e coordenação motora. Podem ser 

considerados como espaços mãos na massa: laboratórios, espaços maker, estúdios, oficinas ou 

uma estação móvel que pode ser usada em situações específicas. 

Considerando-se que a necessidade de atividade física melhora a saúde, como também o bem-

estar dos alunos e o funcionamento do seu cérebro, mais ágil e melhor, Bosch (2018) aponta o 

movimento como um princípio de design que garante a possibilidade dos alunos 

movimentarem-se por todos os espaços de aprendizagem. O movimento aumenta as habilidades 

cognitivas e energiza o processo de aprendizagem. Por essa razão, os alunos devem ter 

estímulos para se deslocarem por todo o edifício, interna e externamente. Isso significa ir além 

dos espaços específicos para as atividades físicas. Entretanto, o design do espaço deve indicar 

claramente as atividades que são ou não aceitáveis para cada área, bem como se é possível 

realizar movimentos de alta ou de baixa intensidade. Espaços abertos funcionam melhor para a 

exploração de atividades mais livres e de movimento de alta intensidade. Nos espaços fechados, 

diferentes elementos podem compor obstáculos que oferecem possibilidades variadas de 

movimento. Eles devem permitir que as crianças subam, corram e brinquem enquanto 

aprendem. Com o incentivo às atividades físicas, os alunos podem desafiar-se e aprender sobre 

as possibilidades físicas do corpo (HUDSON, WHITE, 2018). 

Thornburg (2013) também avalia como a tecnologia pode trazer equilíbrio a esse sistema 

educacional. Primeiramente ele ressalta que cada mídia apresenta uma experiência 

completamente diferente, o que torna necessária a compreensão da natureza única de cada meio 
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expressivo utilizado. Para que fique mais claro, é possível dizer que a experiência de um aluno 

que utiliza a Internet para a realização de uma atividade é completamente diferente daquele que 

utiliza a televisão e, que uma apresentação oral em uma sala de aula não é a mesma coisa que 

um vídeo exibido na mesma sala. Para o autor, a fogueira, o manancial e a caverna terão espaços 

análogos no ciberespaço, que existe como um domínio de interação entre os seres humanos. 

Entretanto, é preciso reparar as transgressões do passado e perceber que o mundo da multimídia 

interativa é completamente diferente. Com o aumento na largura de banda e a redução no preço 

da Internet de alta velocidade, a fogueira, o manancial e a caverna estão começando a se fundir 

em uma nova síntese, a partir da qual esses ambientes de aprendizagem virtual passam a atender 

às necessidades de todos os alunos quando e onde quer que estejam (THORNBURG, 2013). 

Identifica-se que o conjunto desses conceitos estruturam as características necessárias para que 

o espaço dê o suporte para o desenvolvimento de cada uma das inteligências múltiplas. 

Presentes em diferentes ambientes de aprendizagem, os bons projetos de edifícios escolares 

devem apresentar um equilíbrio de diferentes espaços, que acomodem as metáforas primordiais 

de aprendizado. De maneira atualizada, a concepção do espaço deve refletir o mundo 

tecnológico, que terá uma aparência muito diferente do modelo tradicional, da era industrial. 

Para Hudson e White (2019), os bons projetos para os edifícios escolares devem superar a 

equalização de uma área construída, para o atendimento de programa de necessidades definidas 

pela instituição escolar. A concepção de um ambiente adequado às práticas pedagógicas pode 

ser usado como uma ferramenta estratégica, que incentive as pessoas a agirem de maneira 

diferente. Com a mudança de comportamento, se estimula a comunicação e o maior 

envolvimento em atividades e brincadeiras criativas. Isso significa que a concepção do 

ambiente pode contribuir para o desenvolvimento de novos e mais eficientes cenários de 

aprendizado.  

No próximo item, 3.6, são identificadas as áreas do edifício escolar, como os refeitórios e os 

sanitários, que dão o apoio às práticas pedagógicas, porém não são destinadas às atividades de 

aprendizagem. Entretanto, a integração dessas áreas com os demais espaços para atividades 

formais e informais de aprendizagem, otimiza a sua utilização, conforme análise que se segue.  
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3.6 ÁREAS DE SUPORTE NO EDIFÍCIO ESCOLAR 

As áreas mais técnicas do edifício escolar, que não estão voltadas para as atividades de 

aprendizagem, geralmente não são descritas e analisadas de maneira específica na literatura 

sobre o edifício escolar. Entretanto, algumas soluções podem ser observadas e apontadas como 

desejáveis para a sua boa relação com as práticas pedagógicas. Duas áreas destacadas na 

literatura estudada são as áreas de alimentação, que podem ter o seu uso otimizado e melhor 

aproveitado para as práticas pedagógicas e, os banheiros, que devem ser posicionados de 

maneira estratégica para que o seu uso se torne mais pessoal. Outras áreas técnicas são 

analisadas nesta pesquisa, com abordagens sucintas que apontam alguns indícios sobre a sua 

conformação.  

3.6.1 As lanchonetes e os refeitórios também usados como espaços de aprendizagem  

Destinados ao estar rápido, para as refeições dos estudantes num curto espaço de tempo, os 

locais para alimentação nas escolas tradicionais, geralmente, são locais impessoais, de grandes 

dimensões e barulhentos, que visam o atendimento simultâneo de grandes grupos de alunos. 

Entretanto, Hudson e White (2019) apontam que os espaços para refeições devem ser 

agradáveis e incentivar a discussão. Nesse sentido, esses locais podem ser considerados também 

como áreas de aprendizagem informal.  

Nair (2017) ressalta que as áreas para alimentação geralmente ocupam muito espaço e poderiam 

ser utilizados para fins educacionais, reduzindo a sua ociosidade e contribuindo para a 

valorização dos altos investimentos do espaço construído. Uma solução primitiva de tornar 

esses espaços mais versáteis é adotar mobiliário que possa ser empilhado e armazenado, que 

possibilite a utilização do espaço livre para atividades como: jogos, brincadeiras, 

dramatizações, debates e atividades similares. Os refeitórios podem ser utilizados para 

atividades pedagógicas por um professor ou por uma equipe de professores que podem trabalhar 

juntos em um espaço maior.  

Entretanto, apesar da possível flexibilidade no uso do espaço essa solução pode não ser eficiente 

pois, mesmo que empilhados, os mobiliários ocupam um bom espaço do ambiente. Além disso, 

os modelos de cadeiras empilháveis, geralmente, não apresentam assentos confortáveis para 

serem utilizadas por um período mais longo e, para maior praticidade, as mesas empilháveis 

devem ser pequenas para facilitar o seu manuseio. Devido a facilidade de limpeza, as 

superfícies dos mobiliários nestes locais tendem a ser mais refletivas, contribuindo para a 
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reverberação do som. Nair (2017) aponta que a introdução de materiais mais absorventes ao 

som contribui para que os locais de alimentação se tornem mais habitáveis. Painéis acústicos 

no teto ou revestimento de paredes adequados podem ser uma solução para melhorar as 

condições desses ambientes.  

Comparando os refeitórios escolares aos estabelecimentos comerciais para alimentação, Nair 

(2017) considera que eles se assemelham mais aos restaurantes formais, onde as pessoas estão 

mais inclinadas a se sentirem como um estranho se não estiverem comendo ou fazendo parte 

de um grupo. Em contraposição a essa situação, os cafés da cidade apresentam um ar mais 

acolhedor e sugerem que as pessoas se sintam bem-vindas para comer, beber ou simplesmente 

sentar-se com uma xícara de café vazia à sua frente, quando estão sozinhas ou em grupos. Nos 

cafés existentes na cidade é comum observar pessoas trabalhando, lendo, usando seus 

dispositivos eletrônicos ou bloco de notas. As características desses ambientes podem ser 

replicadas para o edifício escolar, sendo importante enviar aos alunos da instituição de ensino 

a mensagem de que nesse ambiente eles devem se sentir confortáveis o suficiente para estudar, 

além de realizar as refeições.  

Uma possibilidade de melhorar a solução impessoal de um refeitório muito amplo, seria dividir 

a área de alimentação em espaços menores, que pudessem estar localizados em diferentes áreas 

da instituição de ensino (NAIR, 2017). A proposta é que esses espaços menores se assemelhem 

aos pequenos cafés e estejam mais próximos dos locais de ensino e aprendizagem, onde possam 

ser facilmente supervisionados.  

Assim, as áreas para alimentação podem ser facilmente usadas como um espaço de aprendizado 

informal, um ponto de encontro da comunidade ou um espaço de descanso. Com capacidade 

média de até 120 alunos, a configuração de espaços menores se torna mais versátil e pode ser 

utilizada pelos alunos, professores e pais. Exemplos de utilização para desses espaços, fora dos 

horários das refeições, podem ser: estudo individual, atendimento com o professor-mediador, 

atividades em grupos de estudos, eventos comunitários, encontro entre professores, 

atendimento aos pais, etc.  

Para Nair (2017), mesmo com a separação dos locais de alimentação em grupos menores, a área 

de preparo dos alimentos pode se manter em um ponto central, para não elevar os custos de 

infraestrutura. Ressalta-se que há questões financeiras, arquitetônicas e operacionais 

significativas envolvidas nessa solução, visto que há necessidade de disponibilidade de água 

nos locais de alimentação. Unidades móveis são necessárias para o armazenamento, o 

aquecimento e o transporte de alimentos de uma cozinha central para as áreas de alimentação 

satélites. Em uma instituição de ensino que possui várias comunidades de aprendizagem, 
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incluindo diferentes faixas etárias, essa solução pode proporcionar um maior senso de 

propriedade, além da multiplicidade de usos descritas anteriormente.  

Interessantes projetos para as áreas de alimentação podem incluir mobiliários diferenciados, 

com: cadeiras e mesas confortáveis; sofás como os de restaurantes; pequenas mesas altas com 

bancos de bar para o público mais velho; mesas padrão para acomodar de quatro a seis pessoas; 

e, assentos macios com mesinhas baixas. Recantos acolhedores e ambientação diferenciada 

contribuem para tornar o ambiente mais humanizado. Disponibilização de energia para o 

carregamento dos dispositivos eletrônicos e o acesso à Internet sem fio são altamente 

desejáveis.  

Outra possível função para os locais de refeição é o contato com a natureza, que pode ocorrer 

através de terraços, de decks e de jardins ao ar livre, ou de grandes aberturas que possibilitam 

a visualização do ambiente externo e transmitem a sensação de bem-estar. Também, o design 

de interiores deve ser planejado de modo a garantir uma estética agradável e acolhedora, 

podendo incluir: diferentes ambientações com decorações distintas; mobiliário adequado às 

diferentes idades; adição de cores suaves; melhoria na iluminação e na acústica; arte nas paredes 

e nas luminárias diferenciadas; redução e organização dos painéis institucionais (NAIR, 2017).  

O conceito de áreas de alimentação menores e descentralizadas é aplicável tanto para escolas 

que oferecem serviço completo de refeições, quanto para aquelas em que os alunos levam um 

lanche de casa. Na situação mais comum, em que os alunos comem lanches no recreio ou em 

suas mesas, antes de sair para brincar, a versatilidade de pequenas áreas de alimentação oferece 

local para que os alunos se sentem confortavelmente para comer. Nair (2017) destaca que o 

envolvimento dos alunos, no funcionamento da lanchonete ou refeitório, pode ser uma 

experiência de aprendizado muito poderosa e autêntica, sendo que os alunos mais novos podem 

assumir tarefas mais simples, como limpar o seu lugar à mesa e participar do planejamento do 

cardápio, e os alunos mais velhos podem, inclusive, ajudar na preparação dos alimentos.  

3.6.2 Banheiros posicionados de maneira estratégica para a supervisão passiva 

De acordo com Wilcox e Haapala (2016), nos edifícios escolares predomina o padrão de 

banheiros com cabines para vasos sanitários, enfileiradas de um lado, e lavatórios enfileirados 

do outro lado. Portas e divisórias curtas permitem o monitoramento passivo. A centralização 

dos banheiros em poucas áreas se deve pelo interesse na redução do custo das instalações. Para 

mudar esse modelo são necessários maiores investimentos com encanamentos, dutos, sistemas 

mecânicos de ventilação, portas e ferragens. Entretanto, é necessário repensar a configuração 
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dos banheiros escolares para se promover a auto-estima, a saúde, o bem-estar e a segurança dos 

alunos. Na escola primária Northwood, em Washington/Estados Unidos, o escritório de 

arquitetura Mahlum implementou banheiros individuais em lugares diversificados pelo edifício. 

Essa solução aumentou a flexibilidade do programa arquitetônico e reduziu o tempo perdido 

nos deslocamentos até o banheiro (WILCOX; HAAPALA, 2016). 

Os banheiros existentes nas escolas tradicionais geralmente são grandes e centralizados, ligados 

aos corredores estreitos e longos, que favorecem o bullying e outros comportamentos 

antissociais, pela sua pouca visibilidade. As instalações costumam ser mal conservadas e muito 

pouco higiênicas, sendo que muitas delas vão perdendo os suprimentos necessários, o que pode 

levar ao aumento da disseminação de infecções. Outra situação constrangedora é que, na 

tentativa de se combater o mau comportamento dos alunos nos banheiros, as instalações são 

fechadas durante parte do dia para manter a segurança e a disciplina na instituição de ensino 

(NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

Contrário a esse modelo, Nair (2017) aponta que os banheiros devem ser menores em escala e 

mais próximos aos locais de grande circulação. Com no máximo cinco cabines, ou seja, o 

conjunto de vasos sanitários e/ou mictórios, os banheiros devem estar posicionados onde os 

adultos podem facilmente supervisionar os alunos que entram e saem deles. Apesar da grande 

supervisão, a privacidade deve ser garantida, assim como o conforto dos estudantes que não 

devem passar por situações que os intimidem. Além disso, para o público infantil, ressalta-se a 

importância dos equipamentos sanitários serem em menor dimensão, para que se possa garantir 

que a criança tenha a autonomia ao utilizá-lo, sem a ajuda de um adulto (NAIR, 2017). 

Os banheiros limpos, higiênicos e seguros são essenciais para uma experiência educacional 

positiva. Nair, Fielding e Lackney (2009), apontam para uma solução em que os banheiros 

escolares devem se assemelhar aos banheiros residenciais, no sentido de que cada cabine deve 

ter as paredes até o teto e as portas se fechando completamente no chão, para que não ocorra 

situações constrangedoras de possível espreitada. Também, cada cabine deve ter o conjunto de 

recursos existente em um banheiro, como pia, vaso sanitário, lixeira e espelho. Bem iluminada, 

alegre e colorida, a cabine pode ser decorada ou personalizada pelos alunos que a usam. Sempre 

que possível, é desejável a ventilação e a iluminação natural. A área externa do conjunto de até 

cinco cabines deve ser apenas um local de espera, sem pias e espelhos que possam gerar tumulto 

no momento de espera. Essa área pode ter acesso supervisionado, por meio de porta 

transparente ou mesmo ausência de fechamento. Medidas de prevenção devem ser tomadas para 

que não se tenha alunos trancados na cabine por longos períodos, nos momentos de uma 

indisposição ou uso indevido. A dimensão de cada cabine deve ser o suficiente para abrigar os 
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itens necessários, não facilitando o seu uso por mais de uma pessoa. A instalação deste tipo de 

infraestrutura necessita de uma adequação física e organizacional, com o desenvolvimento de 

uma nova cultura entre os alunos, com regras bem definidas e supervisão adequada para o seu 

uso.  

Mesmo que a instituição escolar não adote o modelo de cabines completas para o uso individual, 

acredita-se na importância de se inserir os banheiros em posições estratégicas, mais próximas 

dos locais de aprendizagem, favorecendo-se a supervisão passiva. Isso também é válido para 

os vestiários, que podem ser destinados às áreas de esportes, porém que necessitam estar em 

locais visíveis e de fácil supervisão por um grande número de pessoas, e não isolados em áreas 

de pouca circulação e de uso mais restrito. 

 

3.6.3 Áreas técnicas e administrativas 

Para a manutenção e controle do funcionamento dos recursos tecnológicos, uma área de 

administração de TIC, servidores e suporte devem estar localizados em cada instituição de 

ensino, com a disponibilização de técnicos em tempo integral, para fornecer suporte sempre 

que necessário. As salas dos servidores devem ser resfriadas e ventiladas de maneira adequada 

para a proteção dos equipamentos, enquanto a área para a equipe que administra as TIC deve 

estar próxima à sala dos servidores e oferecer o conforto adequado para os trabalhadores 

(NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). 

Conforme abordado no item 3.5.6, as áreas administrativas devem estar localizadas mais 

próximas da entrada do edifício e, sempre que possível, ter elementos de transparência que 

contribua com a vigilância passiva (NAIR, 2017). Por ser uma área de maior contato com o 

público externo, o posicionamento das secretarias junto às entradas também confere uma 

questão de segurança, pois torna desnecessária a entrada de pessoas, que não fazem parte da 

comunidade escolar, nas áreas mais restritas e/ou específicas para a aprendizagem.  

A sala dos professores também merece atenção quanto ao seu posicionamento e a sua 

composição. Conforme apontado por Hertzberger (2008), essa sala é um local onde os docentes 

se retiram da atividade didática para fazerem uma breve pausa, se relacionarem com os seus 

pares e desabafarem seus sentimentos sobre questões problemáticas, que podem ocorrem na 

sala de aula. A relação entre os professores e os alunos retratam as características da instituição 

de ensino como um todo. Dessa maneira, o grau de abertura da sala dos professores expressa 

espacialmente o maior ou o menor grau de proximidade entre os professores e os alunos, e qual 
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é o grau de hierarquia existente entre eles. Quanto mais aberta e transparente, a sala dos 

professores propicia maior contato com os alunos, o que contribui para o sentimento de 

confiança e o maior senso de comunidade. Portanto, é desejável que esse ambiente tenha 

paredes envidraçadas, ou pelo menos janelas de todos os lados, para que possa estabelecer 

maior relação com os alunos, além de contribuir com a supervisão passiva.  

Quanto a sua composição, as salas dos professores devem ter áreas para descanso, para estudos 

individuais e para reuniões. Áreas de suporte para a alimentação, como uma pequena copa, são 

desejáveis. Apesar disso, Nair (2017) aponta que a maior proximidade dos professores com os 

alunos, nos momentos de refeições, também favorece a interação e a supervisão passiva dos 

professores com os alunos. Dessa maneira, considera-se a possibilidade dos professores 

realizarem as suas refeições no mesmo local que os alunos.  

Observa-se que, apesar das áreas de suporte para as atividades didáticas terem menor relevância 

nos estudos sobre a arquitetura escolar, elas são responsáveis por diferentes práticas 

pedagógicas, que podem melhorar a qualidade da experiência de aprendizado. No próximo 

item, são analisadas as possíveis conexões que a instituição de ensino pode realizar, além do 

seu espaço físico, que também trazem oportunidades relevantes e significativas para a 

aprendizagem.  

 

3.7 CONEXÃO COM A COMUNIDADE E COM A REDE GLOBAL  

Conforme indicado no Capítulo 1, item 1.6.3, Gardner (1994) considera a importância da 

conexão da instituição de ensino com uma comunidade mais ampla, onde o aluno possa explorar 

novos estímulos e situações desconhecidas. Isso deve favorecer a identificação das possíveis 

ocupações futuras, que combina com o perfil de inteligências de cada aluno e, ao mesmo tempo, 

estimula o entendimento de como os conhecimentos adquiridos podem ser adotados para a 

resolução de problemas e de tarefas encontradas numa comunidade mais ampla.  

Nesse sentido, são analisados, nos itens a seguir, a importância da integração da instituição de 

ensino com a sua comunidade. Essa integração deve contribuir para uma educação melhor, a 

medida que os alunos possam fortalecer os laços sociais, além de construírem valor econômico 

na comunidade local (NAIR, FIELDING, LACKNEY, 2009). Por meio das tecnologias digitais 

é possível expandir as conexões ao nível global, aumentado as experiências e as relações com 

estudantes e com professores em qualquer lugar do mundo. Por fim, analisa-se a relevância da 
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identidade da instituição de ensino, que favorece o sentimento de pertencimento e de lugar da 

comunidade escolar. 

 

3.7.1 Comunidade Conectada  

Para Hudson e White (2019) as escolas devem ser espaços que incentivem os jovens a se 

tornarem membros engajados de uma comunidade, indo além do conceito de ensino e 

aprendizagem. Ao se projetar um edifício escolar é necessário observar a sua organização e o 

seu posicionamento quanto ao seu entorno, considerando-se a possível conexão com o exterior. 

Isso deve criar uma relação de parceria entre a instituição de ensino e os negócios locais, que 

geram oportunidades educacionais (HUDSON; WHITE, 2019). Nair, Fielding e Lackney 

(2009) apontam três aspectos que tornam uma instituição escolar em uma instituição de ensino 

comunitária: 1. A sua localização; 2. Os laços que estabelece com a vizinhança, como uma 

maneira de ampliar o potencial de aprendizado da instituição de ensino além de suas próprias 

quatro paredes, podendo se relacionar com as empresas, organizações, indústrias e instalações 

recreativas da comunidade; e, 3. A maneira como a própria instituição de ensino é projetada 

para ser um local acolhedor para a comunidade, de modo que as instalações estejam disponíveis 

além do período das atividades letivas.  

Quando as escolas oferecem uma série de equipamentos especializados, não existentes ou em 

números insuficientes na vizinhança, é interessante que o maior número possível de instalações 

se torne um recurso comum da comunidade (NAIR; FIELDING; LACKNEY, 2009). No 

Capítulo 1, itens 1.3.3 e 1.3.4, foram apresentadas as experiências de escolas que representam 

importante papel para a sua comunidade, como acontece no Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro e nos Centros Educacionais Unificados, em que os equipamentos sociais, como teatro, 

ginásios ou quadras de esportes, bem como outros mencionados especificamente em cada 

estudo, oferecem oportunidades únicas aos moradores da região.  

A criação de oportunidades autênticas de aprendizado envolve necessariamente levar o 

aprendizado para fora dos limites do edifício escolar, o que significa aproveitar as instalações 

públicas locais, as empresas, as organizações e as outras escolas (NAIR, FIELDING, 

LACKNEY, 2009). É o que ocorre, por exemplo, na Escola Projeto Âncora e na E3-Civic High 

School analisadas nos estudos de casos, nos itens 2.4 e 2.7 do Capítulo 2.  

Para Taylor (2009) é necessário se dissolver os muros literais e figurativos que isolam as escolas 

de suas comunidades. O ambiente interdisciplinar proporcionado pela comunidade apresenta 
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grande potencial para as manifestações de aprendizado e dos recursos educacionais: as praças, 

os parques e as áreas rurais ensinam sobre a natureza, a ecologia e a ciência; as empresas 

ensinam habilidades e conteúdo variado por meio de estágios, aprendizados e programas de 

trabalho; infraestrutura local contribui para pensamento sistêmico; nas galerias de arte, nas salas 

de música, nos teatros e nos escritórios de arquitetura e de design se encontram inspirações 

artísticas; os edifícios governamentais ensinam sobre direito, sistema de justiça e educação 

cívica; as instituições financeiras ensinam matemática e economia; e as academias e instalações 

esportivas ensinam educação física. Hertzberger (2008) complementa que a integração entre a 

instituição de ensino e os serviços oferecidos na comunidade local dão uma diferente 

perspectiva para o ambiente educacional, que deixa de ser visto como um instituto autônomo e 

exclusivo, e passa a ser integrado às demais instalações socioculturais. Ao dissolver as 

fronteiras da instituição escolar, se dá o maior estímulo para a colaboração e, a aprendizagem 

torna uma parte mais inclusiva e natural da vida comunitária e da cidade.  

Todos esses recursos disponíveis podem ser alcançados pela instituição escolar, sendo 

necessário o envolvimento dos pais e da comunidade. Em todas as esferas da vida há pessoas 

que apresentam grande potencial para o ensino em uma instituição escolar, independentemente 

de sua vida acadêmica. Um espírito democrático entre instituição escolar e comunidade convida 

o público e encoraja a aprendizagem ao longo da vida. Isso pode ser refletido na arquitetura 

escolar, que deve resistir à tentação de isolamento fortificado. As instalações do edifício escolar 

podem honrar e refletir a cultura local, tornando-se ícones ou centros da comunidade. Nesse 

sentido, as escolas devem fazer parte da comunidade e não serem apenas parte dela (TAYLOR, 

2009).  

Além das conexões locais, por meio dos recursos tecnológicos as instituições de ensino 

estimulam a troca de conhecimentos e fomentam a consciência global. Também possibilitam a 

expansão da sala de aula física para o espaço virtual. Isso só é possível graças a infinidade de 

oportunidades disponibilizadas pelas tecnologias digitais, que transformam as práticas e os 

padrões da educação, e reduzem, por exemplo, os custos dos serviços de comunicação.  

É interessante destacar que atualmente já existe escola internacional, como a Avenues – The 

World School, analisada no item 2.6 do Capítulo 2, que visa a formação do aluno para o cenário 

global, por meio de uma estratégia educacional que conecta a sua comunidade de aprendizado 

através dos recursos das tecnologias digitais de informação e comunicação. Essa comunidade 

tem como base um currículo compartilhado, que integra uma visão comum de educação em 

todo o mundo. Outra experiência a ser destacada é a do Colégio Visconde de Porto Seguro que, 

por meio do Projeto Conexão: Sala de Aula no Mundo, desenvolve atividades pedagógicas em 
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aulas conectadas com outras instituições, de várias partes do mundo, através de 

videoconferências (PORTO SEGURO, 2018). Dessa maneira, os alunos podem expandir as 

suas experiências e construir seus conhecimentos com uma consciência global.  

 

3.7.2 O edifício escolar como identidade local 

A importância de uma assinatura local foi apresentada previamente no item sobre a entrada 

acolhedora. Além da entrada do edifício, a arquitetura deve mostrar o que a instituição escolar 

tem de especial e único. Para Hertzberger (2008), a identidade de uma instituição de ensino é 

derivada de um conjunto comum de ideias que expressam um grupo ao longo do tempo. O 

reconhecimento de suas características é transformado em expressão espacial, que favorece a 

sua identificação. Para Nair, Fielding e Lackney (2009), o elemento de identidade é mais 

facilmente definido nas escolas com foco temático, pois pode ser associado ao tema da 

instituição de ensino como: ciência ambiental, música, arte, tecnologia, etc.  

Nair (2017) aponta que a identidade própria da instituição escolar pode ser realizada de várias 

maneiras: o uso do nome da instituição de ensino; a exibição de elementos de assinatura, como 

obras de arte e escultura nos terrenos da instituição de ensino; a escolha de materiais de 

construção e o artesanato dos vários elementos da instituição de ensino; os nomes atribuídos às 

diferentes partes do edifício ou salas de aprendizagem; e, o uso da cor. Todas essas 

características podem dar ao edifício uma sensação de lugar para a comunidade escolar.  

Em alguns casos, a arquitetura escolar pode se tornar o elemento de identidade da instituição 

de ensino, que adota uma forma escultural ou um elemento escultórico. Tal elemento pode ser 

incorporado com a arquitetura do edifício ou ser independente, como por exemplo: uma fonte, 

um jardim ou um local especial para exibição dos projetos construídos pelos alunos.  

Por vezes, a identidade local da instituição de ensino pode ser um ícone atraente que define 

uma comunidade inteira, como ocorre com a escola rural do Tocantins, Aldeia das Crianças. 

Por ser afastada dos grandes centros de produção e comercialização de materiais, essa 

instituição de ensino foi construída com madeira laminada colada. A escolha deste material, 

justificada pela logística da obra, confere uma identidade, que se destaca na paisagem. Um 

extenso pavilhão aberto, com a cobertura de uma água, é apoiado na densa malha de pilares. 

Vedados com alvenaria de adobe produzida no local, o pavilhão funciona como uma escola 

internato de ensinos fundamental e médio (GRUNOW, 2017). Nair, Fielding e Lackney (2009) 
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ainda destacam que, embora muitos elementos de assinatura local sejam permanentes, é 

possível considerar instalações provisórias que se tornem um elemento identificador.  

Finalizando a sistematização das diretrizes projetuais para os edifícios de instituições de ensino 

que visam o desenvolvimento das IM, associadas às metodologias ativas, são apresentados, a 

seguir, os resultados e as discussões da presente tese.    
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar de Howard Gardner ter desenvolvido a teoria das inteligências múltiplas com o foco na 

psicologia, a maior repercussão entre os educadores a tornou uma estratégia de intervenção 

educacional, que entrou naturalmente no campo da sala de aula. Sua repercussão para o edifício 

escolar suscita um redesenho da configuração tradicional, para que as práticas pedagógicas 

possam apoiar o desenvolvimento do maior número possível de inteligências, ou até mesmo de 

todas as inteligências. 

De acordo com os historiadores educacionais britânicos Catherine Burke e Ian Grosvenor 

(2008), os edifícios escolares, assim como outros edifícios, são produtos do comportamento 

social. Eles não devem ser vistos apenas como um espaço onde a educação está localizada e 

onde ocorre a atuação de professores e de alunos. As maneiras pelas quais esses edifícios são 

usados e experimentados lhes dão significado. Dessa maneira, devem ser projetados de modo 

que, em sua materialidade, expressem um sistema de valores. Ao invés de ver o edifício escolar 

como um local neutro ou passivo, arquitetos e educadores o consideraram um agente ativo, que 

molda a experiência de escolarização e promove uma compreensão particular da educação. 

Nesse sentido, identifica-se a importância do edifício escolar como agente ativo para o 

desenvolvimento das inteligências múltiplas, associadas às metodologias ativas.  

Para a aprendizagem, o ambiente influencia as condutas de formas distintas. Assim, todos os 

aspectos do espaço, desde a arquitetura até o mobiliário, apontam as características do lugar e 

quais são os comportamentos desejados para ele, seja de maior ou menor descontração, de 

organização, de formalidade, de incitar o movimento, etc.  

Ao se projetar uma instituição de ensino para as inteligências múltiplas, é importante destacar 

as necessidades das crianças e da sociedade em geral, que são os seus usuários. Isso altera o 

papel da instituição de ensino tradicional, que era projetada para atender as necessidades de 

observação e vigilância dos adultos sobre as crianças. Nas últimas décadas, professores, 

consultores, arquitetos e designers perceberam que controlar, ordenar e disciplinar crianças 

dentro das paredes da instituição de ensino, assumem diferentes papéis, não mais centrado no 

professor, mas sim na comunidade de aprendizagem (BURKE; GROSVENOR, 2008). 

Uma das coisas mais importantes a se perceber quando se projeta um edifício escolar, é que o 

espaço pode contribuir para que as pessoas ativem a criatividade que existe em cada uma delas. 

Isso não significa que o espaço torna as pessoas criativas, pois a criatividade é sempre um ato 

ativo, assim como a aprendizagem. Trata-se de uma mudança física, psicológica e social, na 

qual se considera uma cultura onde o aluno se concentra no que precisa, seja em lugares 
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diferenciados para a concentração, o diálogo, o ouvir, o mostrar coisas e assim adiante 

(KOHLERT; COOPER, 2017).  

Dentre as premissas da BNCC, que definem uma nova proposta curricular e pedagógica para 

todas as escolas brasileiras, identifica-se a consideração das experiências individuais de cada 

aluno, a progressão das aprendizagens, a utilização dos recursos tecnológicos e a valorização 

da aprendizagem ativa. Para isso, é necessária a transformação do modelo pedagógico, com a 

adoção de novos recursos didáticos e a reestruturação dos espaços físicos de aprendizagem 

(MEC, 2018). Enquanto há muitas discussões e novas diretrizes na área da educação, para o 

atendimento e adequação das propostas pedagógicas às diretrizes da BNCC, não se identifica o 

apontamento da sua relação com a transformação do espaço físico. 

Conforme apontado por NAIR (2017), os edifícios escolares mais antigos não foram projetados 

para facilitar os métodos modernos de ensino e aprendizagem. Eles ficam muito aquém quando 

avaliados em relação aos objetivos da aprendizagem centrada no aluno. O espaço escolar 

projetado adequadamente pode ser um catalisador para as mudanças pedagógicas necessárias, 

visto que a desconexão entre o que os educadores querem fazer e o que o ambiente de 

aprendizado lhes possibilita é um problema real nos edifícios escolares. Isso se deve ao alto 

investimento que representa a infraestrutura dos espaços físicos, desde a sua construção até a 

sua constante necessidade de manutenção e de possíveis reformas. É preciso superar o ciclo 

vicioso de que edifícios escolares obsoletos perpetuam um modelo educacional obsoleto. 

Com o foco no atendimento às inteligências múltiplas, identifica-se que a instituição escolar 

deve promover a infraestrutura adequada para um aprendizado cada vez mais personalizado e 

colaborativo, onde os alunos possam construir seus conhecimentos de maneira ativa. Na 

geração atual, os recursos das tecnologias digitais devem ser considerados como importante 

aliado no processo de aprendizagem. Considerando que cada instituição de ensino pode adotar 

a teoria das IM de maneiras distintas, esses parâmetros de projeto podem ser arranjados e 

combinados em infinitas possibilidades, de modo que atenda aos interesses particulares de cada 

instituição.  

 

4.1 PROJETANDO PARA AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

Quanto a teoria das inteligências múltiplas, a publicação do MEC, Múltiplas Inteligências na 

prática escolar (SMOLE, 1999), já apontava para as inúmeras contribuições que essa teoria 

pode trazer para as práticas pedagógicas. Como exemplo, considera-se a mudança na 
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organização do trabalho do professor sobre o seu planejamento curricular, ao reconhecer e 

respeitar as particularidades de cada aluno, e o envolvimento da família e da comunidade 

escolar. Se vislumbra com a possibilidade de pensar a educação escolar sob uma visão pluralista 

da mente, reconhecendo que os alunos têm forças cognitivas diferenciadas e estilos de 

aprendizagem contrastantes. Depois de duas décadas desta publicação, se observa que a 

perspectiva de mudança indicada por Smole (1999) não foram inseridas nas práticas 

pedagógicas das escolas brasileiras. Entretanto, acredita-se que ela se tornará mais evidente 

num futuro próximo, diante da urgente necessidade de transformação da educação pautadas, 

inclusive, pelas novas propostas da BNCC.  

No livro The Language of School Design, os arquitetos Nair, Fielding e Lackney (2009) 

definem como um dos padrões de projeto o "Projetando para as múltiplas inteligências" (do 

inglês, Designing for Multiple Intelligences) no qual eles relacionam quais são os espaços 

físicos da instituição escolar que apoiam cada uma das inteligências. Eles avaliam que os 

críticos que não compreendem a aplicação dessa teoria como o reconhecimento da ampla base 

do potencial de cada aluno, acreditam que a sua utilização em sala de aula deve ser para evitar 

o agrupamento de alunos, conforme as habilidades associadas ao seu maior desempenho. 

Entretanto, quando aplicada adequadamente nas escolas, a teoria das IM proporciona aos alunos 

a oportunidade de envolvimento em assuntos que, sem maiores incentivos, não teriam interesse. 

Isso significa ajudar os alunos a aprenderem e a fortalecerem as inteligências na quais eles são 

mais fracos, além de complementar a experiência com outras áreas de inteligência nas quais 

eles são mais fortes. Como exemplo, os autores citam que um aluno com dificuldades em 

aprender um assunto no ambiente de sala de aula tradicional, usando a inteligência linguística, 

pode ser capaz de aprender sobre o mesmo assunto, de maneira mais eficaz, por meio de 

performance que utilize as inteligências corporal-cinestésica, interpessoal e musical.  

Dessa forma, entende-se que quando se transpõe as necessidades de cada inteligência para as 

atividades de aprendizado, é necessário criar ambientes interessantes e empolgantes, que 

acomodem o máximo possível de inteligências.  

Nair, Fielding e Lackney (2009) relacionam os diferentes espaços escolares, que nutrem cada 

uma das inteligências. Apesar de não indicar quais foram os critérios que utilizaram para 

estabelecer tal relação, eles identificam quais ambientes são mais propícios para atender ao 

maior ou ao menor número de inteligências. Numa análise sucinta, os autores apontam que 

alguns ambientes, por possibilitarem o desenvolvimento de mais inteligências, são 

considerados como superiores. Por exemplo, o estúdio de aprendizagem que favorece sete 

inteligências é superior à sala de aula tradicional, que favorece apenas quatro inteligências. 
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Nesse sentido, eles acreditam que é possível se indicar a eficácia de um projeto de edifício 

escolar a partir da perspectiva das IM, ao considerar o valor de aprendizagem de cada espaço, 

que sirva a maior quantidade de inteligências possíveis. 

Mais do que atender a um maior número de inteligências, acredita-se que a qualidade espacial 

deve ser analisada no edifício escolar como um todo. Enquanto certos ambientes vão apoiar o 

desenvolvimento de cada uma das inteligências de maneira mais específica, outros atenderão 

de maneira mais abrangente. Conforme analisado nos estudos de casos, no Capítulo 2, enquanto 

a Key Learning Community propunha o desenvolvimento de todas as inteligências de maneira 

igualitária, a New City School evidencia as inteligências pessoais. Assim como não há uma 

fórmula única para se trabalhar com as IM na aprendizagem, não há um modelo único de 

edifício escolar que possa atendê-la adequadamente. Cada instituição escolar é que deve 

determinar o que é mais desejável para a sua proposta de ensino.  

A qualidade do espaço ganha expressão através das pessoas que o utilizam e dos atos que ele 

incita. Assim a arquitetura deve apoiar as situações de aprendizagem em que seus atributos 

positivos favoreçam a construção do conhecimento de maneira significativa. Para isso as 

relações pessoais devem ser favorecidas e ressaltadas.  

Conforme apontado por Hudson e White (2019), é preciso romper com as barreiras muitas vezes 

já enraizadas nos arquitetos e gestores de instituição escolar, que consideram as experiências 

particulares que tiveram em sua infância, para reproduzir um ambiente de aprendizagem que 

não atende as necessidades da geração atual de alunos. De acordo com a presente tese, essa 

geração atual deve ter um aprendizado cada vez mais personalizado, que potencialize o 

desenvolvimento de suas inteligências individuais.  

Além disso, esses autores afirmam que para se projetar edifícios educacionais é necessário 

oferecer um ambiente de aprendizagem onde o aluno possa se sentir seguro, estimulado 

intelectualmente e emocionalmente conectado. Os edifícios escolares que mantém uma 

proposta pedagógica tradicional não atendem as novas atividades que ainda precisam ser 

desenvolvidas e que, por vezes, ainda não foram imaginadas. Com os avanços nas tecnologias 

digitais os requisitos dos espaços de aprendizagem mudam constantemente. Desse modo, o 

design do edifício escolar pode ser um catalisador de mudança, que promove os benefícios de 

trabalhar de forma colaborativa e criativa (HUDSON; WHITE, 2009) para o desenvolvimento 

das inteligências, permitindo que os alunos se apropriem do seu ambiente e ajudem as 

comunidades escolares desenvolverem um currículo de diferentes maneiras. Os espaços de uso 

geral e de uso específico devem ser projetados com harmonia, além de se considerar que a 
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aprendizagem ocorre tanto nos espaços formais, quanto nos espaços informais. Para mudar a 

cultura da educação é necessário repensar os espaços em que ela ocorre. 

O desdobramento desta pesquisa seria a análise da contribuição das diretrizes projetuais, aqui 

sintetizadas, para a concepção de ambientes educacionais inovadores, que apoiem o 

aprendizado centrada no aluno, por meio das metodologias ativas, e possibilite, assim, o 

desenvolvimento das IM de cada um. Para isso, os recursos de avaliação pós-ocupação (APO) 

poderão mensurar e analisar a eficiência da aprendizagem para os diferentes ambientes de 

aprendizagem. São necessários investimentos financeiros, que viabilizem a pesquisa, como 

também a parceria com instituições de ensino inovadoras, que possibilitem a análise dos seus 

espaços de aprendizagem e do desempenho dos seus alunos. Isso não é tarefa fácil, visto que 

durante a pesquisa atual já se deparou com dificuldades para a realização de visitas técnicas. 

Além disso, uma análise de APO demanda maior abertura da instituição escolar e uma equipe 

de pesquisa, para que se possa ter uma amostra mais significativa e o maior contato com os 

alunos. Assim, sugere-se que novas pesquisas possam aprofundar os estudos que relacionam o 

potencial de cada ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de um número maior ou 

menor de inteligências. Além disso, deve ser considerado como tais ambientes atendem as 

inteligências, de maneira mais específica ou mais abrangente. Para isso, acredita-se que devam 

ser estabelecidos critérios que possam ser mensurados a partir de avaliações práticas de como 

o ambiente apoia o desenvolvimento de cada uma das inteligências.  

Por fim, sugere-se que seja criado um banco de dados on-line, onde as instituições de ensino 

brasileiras possam compartilhar as experiências de projetos bem sucedidas de edifícios 

educacionais, voltados para a aprendizagem ativa. Nos Estados Unidos isso já ocorre com a 

iniciativa da FLEXspace, que fornece exemplos de melhores práticas na concepção de 

aprendizagem ativa, por meio de imagens e de vídeos dos espaços de aprendizagem. Essa 

plataforma contribui com o planejamento, o desenvolvimento e a implementação de projeto, 

bem como a manutenção e a avaliação de melhorias para o ambiente escolar. Os dados desta 

plataforma podem ser avaliados junto com o sistema Learning Space Rating System, que visa 

proporcionar um conjunto de critérios mensuráveis para analisar o quanto que a configuração 

da sala de aula suporta e permite atividades de aprendizagem ativa (RATHS, 2014). A criação 

de um sistema como esse, para o cenário brasileiro, visa o compartilhamento de experiências 

mais adequadas para a realidade do país, considerando-se, dentre outras questões, os recursos 

tecnológicos, o clima, os materiais construtivos e de acabamentos. 
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5 CONCLUSÕES 

As conclusões da presente tese se baseiam nas referências bibliográficas consultadas, nas 

observações em visitas às escolas que rompem com o modelo tradicional de sala de aula e, nos 

estudos de casos, que apontam possibilidades de implementação da teoria das IM, do uso das 

metodologias ativas e de inovação para os edifícios escolares. 

A partir da teoria de Gardner considera-se que há uma multiplicidade de inteligências na 

construção do conhecimento ao longo da vida de cada estudante, que se desenvolve a partir de 

uma combinação de fatores biológicos, culturais e sociais. Dessa maneira, considera-se a 

importância do edifício escolar para dar o suporte adequado ao desenvolvimento das 

inteligências múltiplas de cada aluno.  

Considerando-se o recorte da pesquisa, foi possível observar a relevância do aprendizado 

centrado no aluno que, por meio das metodologias ativas, constrói o conhecimento de maneira 

mais significativa. A personalização da aprendizagem já é considerada por escolas inovadoras 

há algumas décadas, com comprovada eficiência no desempenho dos alunos, quando aplicadas 

adequadamente. Porém, ainda não está difundida na instituição de ensino tradicional, que se 

mantém prioritariamente centrada na entrega de conteúdo, de maneira uniforme, pelo professor. 

Os avanços nas tecnologias digitais contribuem para esse processo de personalização e devem 

estar cada vez mais integrados às práticas pedagógicas. Como consequência, a configuração do 

espaço escolar deve ser impactada.  

Estudos mais recentes na área da educação têm ressaltado a importância do protagonismo dos 

alunos para uma aprendizagem significativa, em que se valoriza a participação efetiva dos 

alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências. Entretanto, a 

arquitetura escolar não evolui na mesma velocidade que as mudanças propostas para as práticas 

pedagógicas. É necessário que as transformações no redesenho do espaço escolar sejam mais 

ágeis e favoreçam a criatividade e a inovação.  

Com relação aos objetivos desta tese, chegou-se às seguintes conclusões: 

 

I. O panorama sobre a evolução histórica da arquitetura escolar evidencia que o projeto de 

edifícios escolares é um campo que abrange teorias educacionais em constante mudança, sendo 

necessária a interpretação e antecipação das necessidades específicas de novos métodos de 

aprendizagem. O modelo de salas de aula, como células dispostas ao longo de um corredor, 

teve início nas primeiras revoluções industriais e ainda se mantém na maioria das instituições 

de ensino. Muitas experiências visaram romper com o modelo de aprendizagem em massa, 
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centrado no conteúdo entregue pelo professor, como as pedagogias de Waldorf e de Montessori. 

Nelas é possível observar uma diferente relação do aluno com o espaço de aprendizagem, que 

é mais flexível e apoia a realização de atividades mais práticas. Apesar da originalidade e da 

importância dessas experiências em que o aluno passa a ser agente ativo no processo de 

aprendizagem, elas são praticamente marginais no cenário da educação. No Brasil, destacam-

se as propostas de democratização da educação, que visavam a formação do aluno em tempo 

integral. Atividades artísticas, culturais e esportivas complementariam os conhecimentos 

básicos oferecidos pela instituição de ensino tradicional. Importantes experiências educacionais 

foram visitadas e analisadas, como Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR) e o Centro 

Educacional Unificado (CEU). Infelizmente as diferentes gestões políticas transformaram o 

modo de utilização destas escolas, que ainda se mantém com grande relevância cultural para a 

sua comunidade local, porém não deram continuidade à proposta educacional original.  

 

II. Dada a relevância das propostas pedagógicas que visam o aprendizado centrado no aluno, a 

presente tese considera a teoria das inteligências múltiplas como uma proposta desafiadora. 

Identifica-se que cada pessoa é única, com sua combinação particular de inteligências, e as 

metodologias ativas contribuem para o desenvolvimento das habilidades e das preferências 

individuais, tendo os recursos das tecnologias digitais como um grande aliado para a educação 

personalizada. Diante disso, identifica-se um novo rumo para a arquitetura do edifício escolar, 

que deve considerar espaços mais flexíveis, de usos múltiplos e com grande integração das 

tecnologias digitais para os processos de aprendizagem. 

 

III. Por meio dos estudos de casos, foi possível identificar diferentes configurações dos espaços 

de aprendizagem, que apontam características desejáveis para uma instituição de ensino voltada 

às IM, associadas às metodologias ativas, como: 1. A sala de aula deixa de ser o principal 

ambiente de aprendizagem e demais espaços do ambiente escolar passam a ter maior utilização; 

2. A configuração dos ambientes visa atividades mais colaborativas, deixando de ter alunos 

enfileirados em carteiras individuais; 3. São estimuladas as atividades mais práticas e as que 

apresentam maior relevância para o aluno, que podem acontecer tanto nos espaços formais, 

quanto nos espaços informais da instituição; 4. A instituição escolar pode extrapolar os limites 

dos muros institucionais, seja fisicamente, através do relacionamento com a comunidade local, 

ou virtualmente, por meio das redes da Internet.  

Apesar dos estudos sobre as experiências inovadoras geralmente evidenciarem as práticas 

pedagógicas, e não o espaço arquitetônico, foi possível notar que o espaço de aprendizagem 
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passa por uma transformação para se adequar às atividades didáticas. Desde pequenas 

modificações no arranjo do mobiliário escolar, até a transformação física da edificação, com 

quebra de paredes e/ou novas construções, o redesenho do espaço escolar está presente nas 

experiências inovadoras e deve fazer parte dos futuros projetos de edifícios escolares.  

 

IV. A sistematização das diretrizes projetuais para as instituições de ensino voltadas às IM, 

associadas às metodologias ativas, considera a multiplicidade de atividades que devem apoiar 

o desenvolvimento das inteligências dos alunos e a proposta curricular de cada instituição de 

ensino. Para atender os interesses particulares de cada comunidade escolar, identifica-se a 

necessidade de ambientes diferenciados para a concentração, a colaboração, o ouvir, o expor 

trabalhos, a restauração de atenção, o diálogo, etc. A proposta central é que o edifício escolar 

apoie um aprendizado cada vez mais personalizado e colaborativo, onde os alunos possam 

construir seus conhecimentos de maneira ativa, com o apoio das tecnologias digitais.  

Compreende-se que as inteligências múltiplas se desenvolvem em ambientes variados, o que 

significa favorecer as comunidades de aprendizagem onde as práticas pedagógicas possam 

ocorrer de maneira mais colaborativa e diversificada. Além disso, por meio das metodologias 

ativas, com o apoio das tecnologias digitais, os alunos devem potencializar o desenvolvimento 

da combinação de suas inteligências individuais, com a construção de conhecimento de maneira 

mais significativa.  

 

Para que o edifício escolar dê o suporte à aprendizagem do aluno, de forma inovadora, ele deve 

ser adaptado às necessidades dos alunos e dos professores à medida que essas necessidades 

evoluem. Nesse sentido, os ambientes de aprendizagem devem ser variados e confortáveis, de 

modo que amplie a gama de métodos de ensino e aprendizagem. Além disso, o edifício escolar 

deve ser considerado como um todo, desde o seu acesso, até os ambientes para atividades mais 

especializadas. Centros de atividades específicas podem fornecer os subsídios para o 

desenvolvimento de cada uma das IM. Espaços de circulação e local para refeições também 

devem ser incorporados como locais de aprendizagem, oferecendo maior flexibilidade e 

possibilidade para que o aprendizado ocorra maneira formal ou informal.  

As escolas precisam inovar o seu ambiente construído para possibilitar novas práticas 

pedagógicas, mais adequadas e contextualizadas ao seu público, que são os alunos da geração 

atual, tecnológica e conectada. Destaca-se que as propostas pedagógicas devem considerar a 

maior integração com as TIC, pois a evolução dos dispositivos móveis torna mais viável a 

personalização da aprendizagem. Nesse sentido, identifica-se que as metodologias ativas 
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possibilitam o desenvolvimento das inteligências múltiplas ao aumentar a capacidade de se 

realizar diferentes tarefas, que se adaptam as mais diversas situações e, superam os modelos 

mentais rígidos e pouco eficientes.  

Além do ambiente real, a instituição de ensino pode se expandir para o ambiente virtual e 

proporcionar novas experiências aos seus alunos. Isso significa que a educação no século XXI 

não se restringe ao edifício educacional, pois com a propagação das tecnologias da informação 

e comunicação, o planeta pode se tornar a instituição de ensino do século XXI. Por meio de 

conexões virtuais, os alunos podem aprender e trocar experiências com pessoas do mundo 

inteiro.  

Categorizar os espaços, identificar a diversidade de necessidades dos alunos e dos cenários de 

aprendizagem, contribuem para o melhor planejamento dos espaços de aprendizagem. Assim, 

as diretrizes projetuais de edifícios escolares são necessárias para que arquitetos, gestores e 

demais agentes envolvidos em novos projetos de edifícios educacionais, possam proporcionar 

ambientes compatíveis com as condicionantes emergentes na educação do século XXI, 

considerando-se a grande relevância do aprendizado personalizado para o desenvolvimento das 

inteligências múltiplas. Além disso, essas diretrizes devem contribuir para as transformações 

necessárias no espaço pedagógico, visto que há grande lentidão na adequação do espaço escolar, 

para acomodar as rápidas mudanças que devem ocorrer na educação. Deve-se permitir que os 

alunos tenham tempo e espaço para escolher o que querem fazer, considerando-se que suas 

escolhas podem potencializar as suas forças individuais. 

Durante o desenvolvimento da tese foram constatados aspectos muito relevantes sobre as 

escolas que visam o desenvolvimento das inteligências múltiplas, como:  

1. Da mesma forma que se identifica que cada pessoa possui diferente combinação de 

inteligências, cada instituição escolar pode eleger como será adotada a teoria das 

inteligências múltiplas. Isso significa que todas as inteligências podem ser consideradas 

com a mesma relevância, ou podem ser elegidas alguma(s) das inteligências como 

prioritária.  

2. O modo como as IM é incorporada no currículo escolar vai impactar na configuração do 

edifício escolar. Diferentes arranjos possibilitam o atendimento às inteligências, que pode 

ser de maneira mais específica para cada uma delas, ou mais abrangente, de maneira mais 

flexível e multidisciplinar.  

3. A adoção de metodologias ativas contribui sobremaneira para a personalização da 

aprendizagem e, consequentemente, para o desenvolvimento das inteligências de cada 

aluno.  
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4. O desenvolvimento das inteligências pode ocorrer além dos limites físicos da instituição 

de ensino.  

5. As tecnologias digitais podem favorecer as experiências de personalização da 

aprendizagem de modo que cresçam as ações de instituições que adotam as IM em suas 

práticas pedagógicas.  

 

5.1 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS AO MEIO ACADÊMICO 

A transferência de conhecimentos sobre o tema desta tese vem sendo realizada por meio de 

publicações de artigos científicos em eventos de Arquitetura e Urbanismo. Alguns desses 

artigos foram publicados em capítulos de livros, a convite da editora.  

 

• Sobre o uso do mobile learning como suporte e motivador do processo de aprendizado. 28 

 

Resumo: O mobile learning é um novo recurso em educação, baseado na utilização dos 

dispositivos móveis no processo de aprendizagem. Tais dispositivos, como os celulares, 

smartphones e os tablets, possibilitam a incorporação de diversas dimensões midiáticas em 

único equipamento, contribuindo em sua aplicação para finalidades pedagógicas. Explorando a 

computação moderna, visa atender a um número crescente de situações de aprendizagem, 

trazendo a crescente democratização ao acesso à educação. Considerando os estudos de 

neurociência aplicados à educação, estes dispositivos estimulam mais de um sentido humano, 

tornando o processo de aprendizagem mais significativo para o aluno. Desta forma, o mobile 

learning é uma ferramenta já utilizada, conforme mostram experiências internacionais e 

nacionais. Possui assim, grande potencial para sua utilização e motivação de um aprendizado 

ubíquo, personalizado, ativo e significativo para o aluno contemporâneo.  

 

 
28 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. O uso do mobile learning como suporte e motivador do processo de 
aprendizado. In: 6 Congresso Pesquisa do Ensino. São Paulo: SINPRO, 2017.  
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• Sobre o Centro Educacional Carneiro Ribeiro: sua influência para demais conjuntos 

escolares no Brasil 29 30  

 

Resumo: O Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), importante centro popular de 

educação integral em Salvador, marcou a história da educação e da arquitetura brasileira. 

Implementado entre as décadas de 1950 e 1960, foi idealizado por Anísio Teixeira após estudos 

nos Estados Unidos, onde conheceu John Dewey. No CECR Anísio suscitou o olhar da 

arquitetura para um novo desenho do espaço escolar. O projeto arquitetônico do conjunto, 

formado por uma Escola Parque e quatro Escolas Classes, foi realizado por Diógenes Rebouças, 

em parceria com Hélio Duarte, Assis Reis e outros arquitetos. Sua arquitetura moderna foi 

inovadora para Salvador e, possibilitou a integração entre as artes a partir das pinturas 

muralistas realizadas por artistas como Carybé, Mário Cravo, Jenner Augusto, Carlos Magano 

e Maria Célia Amado. Tombado em 1981, o CECR, conhecido como Conjunto Escola Parque, 

é patrimônio artístico e cultural da Bahia e uma das obras mais representativas da formação da 

sociedade baiana. Diante desse contexto, discute-se o CECR como modelo de representação 

ideológica de Anísio, adotado como referência para outras importantes iniciativas de centros 

escolares no país, como o Convênio Escolar, o CIEPs, o CEE e o CEU. Ao longo dos anos, as 

diferentes gestões políticas transformaram o modo de utilização da Escola Parque, entretanto, 

sua grande relevância se mantém até os dias de hoje.  

 

• Ainda sobre o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, evidenciou-se a arte pública, 

preservação do patrimônio e integração social através da arquitetura 31 

 

Resumo: O presente artigo aborda a experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

(CECR), realizada entre as décadas de 1950 e 1960, como escola pública e importante centro 

popular de educação integral, num projeto inovador. A escola pública é o espaço de formação 

 
29 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Conjunto Escola Parque: patrimônio material da Bahia e referência para 
conjuntos escolares no Brasil. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo, 2018, Salvador. ANAIS DO V ENANPARQ - eixo 3 patrimônio cultura e identidade. Salvador: 
UFBA, 2018. p. 5460-5477.  
 
30 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Conjunto Escola Parque: patrimônio material da Bahia e referência para 
conjuntos escolares no Brasil. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). O essencial da Arquitetura e Urbanismo 2. 
1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 1, p. 160-176.  
 
31 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. ; MARCHELLI, M. V. Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Arte Pública, 
Preservação do Patrimônio e Integração Social Através da Arquitetura. In: Arquisur 2018, 2018, Rosario. La 
dimension pública de la architectura. Rosario: Facultad de architectura, planeameinto y diseño, 2018.  
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do cidadão, democrática por natureza. O CECR representa importante projeto de reformulação 

educacional do político e educador Anísio Teixeira para a integração social no Brasil (EBOLI, 

1969). Era constituído por um conjunto de quatro Escolas Classes para uma Escola Parque, que 

integrava Plano Urbanístico da Cidade de Salvador, onde se previa oito conjuntos para a cidade. 

Infelizmente o CECR foi o único implementado. Diógenes Rebouças em parceria com Hélio 

Duarte e outros arquitetos foram os responsáveis pelo projeto arquitetônico do conjunto 

educacional (DUARTE, 1973). A contribuição para a arquitetura moderna de Salvador foi 

inovadora e de grande importância. A integração entre a arquitetura e a arte pública está 

presente com a pintura muralista de grandes painéis realizadas por Caribé, Carlos Magano, 

Jenner Augusto, Mário Cravo e Maria Célia (ROCHA, 2002). Devido a sua importância 

arquitetônica, artística, educacional e social o CECR constitui fundamental patrimônio artístico 

e cultural da Bahia e da formação da sociedade baiana (CARLETO et al., 2014). Neste contexto 

o CECR é o primeiro modelo de representação ideológica de Anísio, que foi adotado como 

referência para outras importantes iniciativas de escolas em diferentes cidades brasileiras, como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que se mantém até hoje.  

 

• Sobre a necessidade de repensar o espaço construído da edificação escolar com as 

práticas pedagógicas inovadoras 32 33 

Resumo: Enquanto os avanços tecnológicos mudam muito e rapidamente, a educação e as 

escolas permanecem com poucas alterações. Sincronizar os avanços do mundo digital com o 

aprendizado formal é um dos maiores desafios na atualidade. Questionando as formas 

tradicionais de aprendizagem, os educadores propõem metodologias pedagógicas ativas que 

possuem potencial para incorporação das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem que 

mais contribuem para educação. Tais teorias apresentam caminhos que possibilitam avançar no 

conhecimento profundo, bem como nas competências sócio emocionais e em novas práticas 

educativas, o que impacta no espaço construído da edificação escolar. Nesse contexto, o 

 
32 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Repensando o espaço construído da edificação escolar com as práticas 
pedagógicas inovadoras. In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, 2018, Salvador. ANAIS DO V ENANPARQ - eixo 1 idearios projeto e pratica. Salvador: FAUFBA, 
2018. p. 1275-1296.  
 
33 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Repensando o espaço construído da edificação escolar com as práticas 
pedagógicas inovadoras. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). Arquitetura e Urbanismo: Planejando e Edificando 
Espaços. 1ed. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 1, p. 59-70. 
 



 262 

presente artigo evidencia a necessidade de transformação do ambiente escolar tradicional para 

se adequar às atividades e às propostas pedagógicas mais contextualizadas com a era das 

tecnologias digitais, que demanda novas características como: flexibilidade, personalização, 

compartilhamento, colaboração, criatividade e inovação. Baseado em referencial teórico, 

discute-se a necessidade de transformação do espaço escolar diante do impacto das tecnologias 

digitais e apresenta-se os casos de escolas como exemplos de espaços de aprendizagem 

inovadores. Dentre as profundas mudanças necessárias para que a escola possa garantir a 

convergência digital, a infraestrutura do espaço escolar se apresenta como importante recurso 

para se proporcionar um aprendizado inovador.  

 

• Sobre as Inteligências Múltiplas e as Metodologias Ativas na escola do século XXI 34 35 

 

Resumo: Com as grandes mudanças na sociedade e os rápidos avanços das tecnologias é 

crescente o uso da expressão “escola do século XXI”, para se referir a necessidade de 

transformação no modelo educativo, que seja compatível com as atuais necessidades. 

Infelizmente, verifica-se que as transformações ocorrem lentamente, apesar de sua emergência, 

com a permanência do modelo escolar obsoleto. Entretanto, há a ascensão de propostas 

pedagógicas pontuais e relevantes no Brasil que visam um aprendizado cada vez mais 

personalizado e participativo do aluno, com grande integração do uso dos recursos 

tecnológicos. O desejo é que estas experiências sejam estudadas e divulgadas visando o seu 

sucesso. As mudanças no trabalho, decorrente da quarta revolução industrial, exigem que a 

formação escolar dê o preparo e flexibilidade para diferentes competências, dentre elas 

desenvolver e utilizar bem as tecnologias. Para tanto, considera-se de grande potencial para 

atender a essa demanda, o aprofundamento e a aplicação da teoria das inteligências múltiplas 

de Gardner. Em síntese, o artigo apresenta o breve cenário da economia digital e o seu impacto 

para a educação, avalia as propostas da nova base comum curricular, para o ensino fundamental 

e a sua relação com as metodologias ativas e a teoria das inteligências múltiplas. Considera-se 

 
34 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Inteligências múltiplas e as metodologias pedagógicas ativas na escola do 
século XXI. In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
2018, Salvador. ANAIS DO V ENANPARQ – Eixo 8 inovação, tecnologias e sociedade. Salvador: UFBA, 2018. 
p. 11826-11845. 
 
35 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Inteligências múltiplas e as metodologias pedagógicas ativas na escola do 
século XXI. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). O Essencial da Arquitetura e Urbanismo 2. 1ed. Ponta Grossa: 
Atena Editora, 2019, v. 2, p. 13-28.  
 



 263 

que as metodologias ativas possuem potencial para incorporação desta teoria, com o apoio das 

tecnologias digitais, especialmente a inteligência artificial, aumentando sua eficácia. 

 

• Sobre o edifício escolar voltado às inteligências múltiplas e às metodologias ativas 36  

Resumo: O presente artigo apresenta a discussão sobre a escola no século XXI, diante do 

impacto das tecnologias da informação e da comunicação. A pesquisa decorre do 

desenvolvimento de tese de doutorado em arquitetura e urbanismo, qualificada no final do ano 

de 2018. O objetivo é identificar as novas configurações do edifício escolar, que darão o suporte 

para o desenvolvimento das Inteligências Múltiplas (IM), por meio das metodologias ativas. Na 

metodologia de pesquisa foi adotada a pesquisa de referências digitais e físicas, além do estudo 

de casos para caracterizar as IM e as metodologias ativas. Assim, foram identificadas as 

diferentes necessidades no uso do ambiente escolar e avaliados os projetos de edifícios 

escolares, que mostram o novo cenário do espaço educativo, em publicações de revistas 

especializadas e visitas em escolas inovadoras. Conclui-se, que uma nova configuração do 

ambiente escolar, com uma maior variedade de ambientes de aprendizagem potencializa o 

desenvolvimento das IM. Tais ambientes devem favorecer as práticas pedagógicas mais 

colaborativas, em pequenas comunidades de aprendizagem, a partir de metodologias ativas. 

Para isso, o edifício escolar deve ser considerado como um todo, desde o seu acesso, até os 

ambientes para atividades mais especializadas. Espaços de circulação e local para refeições 

também devem ser incorporados como locais de aprendizagem. Novas diretrizes projetuais de 

edifícios escolares são necessárias para que arquitetos, gestores e demais agentes envolvidos 

em novos projetos de edifícios educacionais, possam proporcionar ambientes para o 

desempenho compatível com as condicionantes emergentes na educação do século XXI. 

 

• Sobre o edifício escolar voltado à educação emancipadora orientados pelas inteligências 

múltiplas e metodologias ativas 37  

 
36 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Edifício escolar voltado às inteligências múltiplas e às metodologias ativas. 
In: Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 2019, Uberlândia. Projetar para quem? 
Desafios locais frente às mudanças globais. Uberlândia: Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente 
Construído, 2019. v. 1. p. 1206-1214.  
 
37 SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. Edifícios escolares voltados à educação emancipadora orientados pelas 
inteligências múltiplas e metodologias ativas. In: Adriana Demite Stephani. (Org.). Educação: Uma Nova Agenda 
para a Emancipação 2. 01ed. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 2, p. 107-119  
 



 264 

Resumo: O presente artigo apresenta a discussão sobre a escola no século XXI, diante do 

impacto das tecnologias da informação e comunicação voltadas à emancipação. O objetivo é 

identificar as novas configurações do edifício escolar, que darão o suporte para o 

desenvolvimento das Inteligências Múltiplas (IM), por meio das metodologias ativas (MA) 

essenciais para uma nova agenda educacional. Na metodologia de pesquisa foi adotada a 

pesquisa de referências digitais e físicas, além do estudo de casos para caracterizar as IM e as 

MA. Assim, foram identificadas as diferentes necessidades no uso do ambiente escolar e 

avaliados os projetos de edifícios escolares, que mostram o novo cenário do espaço educativo, 

em publicações de revistas especializadas e visitas em escolas inovadoras. Conclui-se, que uma 

nova configuração do ambiente escolar, com uma maior variedade de ambientes de 

aprendizagem potencializa o desenvolvimento das IM. Tais ambientes devem favorecer as 

práticas pedagógicas mais colaborativas, em pequenas comunidades de aprendizagem, a partir 

de metodologias ativas. Para isso, o edifício escolar deve ser considerado como um todo, desde 

o seu acesso, até os ambientes para atividades mais especializadas. Todos os espaços, inclusive 

aqueles de circulação e local para refeições também devem ser incorporados como locais de 

aprendizagem. Novas diretrizes projetuais de edifícios escolares são necessárias para que 

arquitetos, educadores, gestores e demais agentes envolvidos em novos projetos de edifícios 

educacionais, possam proporcionar ambientes para o desempenho compatível com as 

condicionantes emergentes na educação do século XXI. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS E PESQUISAS FUTURAS 

Dada a importância da arquitetura escolar para o apoio às práticas pedagógicas voltadas à 

personalização da aprendizagem, sugere-se os seguintes estudos e pesquisas futuras:  

• Que sejam avaliadas a contribuição das diretrizes de projeto para o desenvolvimento de 

novos projetos de edifícios escolares, seja de reforma ou de novas edificações.  

• Novos estudos possam mensurar a importância da arquitetura escolar para a eficiência da 

aprendizagem tanto em termos de desenvolvimento das atividades didáticas, quanto no 

estabelecimento de novas relações entre a comunidade escolar. 

• Definir critérios de análise que possam mensurar e dar indícios de como os ambientes de 

aprendizagem podem contribuir para cada uma das inteligências. 
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• O edifício escolar seja avaliado como um todo, considerando-se o potencial dos ambientes 

formais e informais para o processo de aprendizagem. 

• Novas pesquisas contribuam com a divulgação de experiências positivas em que a 

arquitetura escolar seja representativa no contexto da educação personalizada, centrada no 

aluno.  

• Arquitetos, gestores e demais agentes envolvidos com os projetos de edifícios educacionais 

possam romper com o modelo de sala de aula tradicional ao propor novos projetos, 

considerando-se a relevância das comunidades de aprendizagem.  

• A criação de um banco de dados on-line, para que sejam compartilhadas as experiências de 

projetos arquitetônicos de escolas inovadoras no Brasil.  

• Estudos de avaliação pós-ocupação que possam mensurar o sucesso das experiências 

inovadoras quanto à eficiência da aprendizagem dos alunos, bem como a importância da 

arquitetura escolar para o apoio às práticas de metodologias ativas. 

• Pesquisas que possam mensurar a relação entre o tamanho da comunidade escolar e a 

eficiência da aprendizagem de maneira personalizada.  

• Estudos que aprofundem a análise sobre as vantagens do uso de tecnologias digitais na 

personalização da aprendizagem e o seu impacto na configuração do edifício escolar.  
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420h). 
Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil. 
Título: Plataforma Moodle: Uso das novas Tecnologias da Informação e da
Comunicação no ensino superior a distância. 
Orientador: José Manuel da Silva.

2014 - 2014 Especialização em Formação Pedagógica de Docente para a Educação Prof. (Carga
Horária: 540h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil. 
Título: Melhores práticas de ensino de Educação Profissional. 
Orientador: Valencia Ferraz da Silva Savioli.

2001 - 2005 Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil. 
Título: Arquitetura no espaço da dança: do apendizado ao espetáculo. 
Orientador: Cristiane Gallinaro.

2018 - 2018 Fazer a Ponte no Brasil. (Carga horária: 30h). 
Aquifolium Educacional, AQ, Brasil.

2018 - 2018 Gestão de cursos Online. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 Autodesk Revit Architecture. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 Youtube - Criando recursos para a sala de aula. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 Pintura Digital. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 A Neurociencia na Educacao Online. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 Ergonomia Visual Aplicada e apresentacoes de slides. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2018 - 2018 Itinerário Formativo III - Inovação na Educação.. (Carga horária: 12h). 
Fundação Telefônica, TELEFONICA, Brasil.

2018 - 2018 Intimidacao Sistematica: Bullying Online. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2017 - 2018 Design Thinking. (Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2017 - 2017 O professor compreendendo o papel do aluno na Educação a Distância - MOOC.
(Carga horária: 40h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2017 - 2017 Gamificação na Educação Básica. (Carga horária: 40h). 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, Brasil.

2017 - 2017 Aprendizagem por Projetos: Ferramenta de Integração Curricular. (Carga horária:
64h). 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, Brasil.

2016 - 2016 Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação. (Carga horária: 40h). 
Fundação Lemann & Instituto Península, COURSERA INC, Brasil.

Vínculo institucional

Vínculo institucional
2016 - Atual Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pesquisa e Desenvolvimento, Carga

horária: 20

Formação Complementar

Atuação Profissional

Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.
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2014 - 2016 Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: aluno bolsista, Carga horária: 20
Outras informações Estágio docente na disciplina "Evolução Urbana, Moderna e Contemporânea" sob

supervisão do Prof. Dr. Roberto Righi (1 semestre de 2015). Estágio docente na
disciplina "Estruturas de concreto ? pré moldada e pré fabricada" sob supervisão da
Profa. Ms. Eleana Patta Flain (2 semestre de 2015).

Atividades
02/2014 - Atual Pesquisa e desenvolvimento , Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, .

Linhas de pesquisa 
Arquitetura Contemporânea Paulista - Continuidades e Descontinuidades - parte II
O Papel das Novas Tecnologias no Desenvolvimento, Planejamento, Projeto,
Construção e Desempenho das Cidades e dos Edifícios

02/2015 - 12/2015 Estágios , Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, .
Estágio realizado
Estágio docente na disciplina "Evolução Urbana, Moderna e Contemporânea" sob
supervisão do Prof. Dr. Roberto Righi (1 semestre de 2015). Estágio docente na
disciplina "Estruturas de concreto ? pré moldada e pré fabricada" sob supervisão da
Profa. Ms. Ele.

Vínculo institucional
2010 - Atual Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professora, Carga horária: 20
Outras informações Curso Técnico de EDIFICAÇÕES. Disciplinas ministradas: Desenho Básico Aplicado a

Construção Civil / Estudos de Projetos Técnicos / Informática Aplicada a Construção
Civil. / Curso Técnico de DESIGN DE MÓVEIS. Disciplinas ministradas: Metodologia
de Pesquisa do Produto / Linguagem Técnica arquitetônica

1. Arquitetura Contemporânea Paulista - Continuidades e Descontinuidades - parte II
2. O Papel das Novas Tecnologias no Desenvolvimento, Planejamento, Projeto,

Construção e Desempenho das Cidades e dos Edifícios

2016 - Atual O Papel das Novas Tecnologias no Desenvolvimento, Planejamento, Projeto,
Construção e Desempenho das Cidades e dos Edifícios
Descrição: O principal objetivo deste projeto é a análise e avaliação dos efeitos da
aplicação das novas tecnologias, especialmente as de informação e comunicação,
no desenvolvimento, planejamento, projeto. construção e desempenho das cidades
e dos edifícios... 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (8) / Doutorado: (3) . 

Integrantes: Roberta Betania Ferreira Squaiella - Integrante / Roberto Righi -
Coordenador / Flávio Marcondes - Integrante / André Ribeiro - Integrante / Rogério
Novakoski Ferreira Alves - Integrante / Gilda Collet Bruna - Integrante / Carlos
Alberto Requena - Integrante / Lucas de Souza Ramalhaes Feitosa - Integrante /
Ana Maria Salaminucci - Integrante / Edson José Machado Filho - Integrante / Paulo
Giovanni Perruci - Integrante / Miriane Azevedo - Integrante / Carlos Andrés
Hernandez Arriagada - Integrante / Gláucia Cristina Garcia dos Santos - Integrante.

2010 - Atual Arquitetura Contemporânea Paulista - Continuidades e Descontinuidades - parte II
Descrição: Definição de novas hipóteses sobre as questões estéticas, conceituais,
comerciais, de marketing, das relações internacionais e do comportamento do
mercado profissional da arquitetura no período recente, visando edição e
divulgação. Assim, o campo de abrangência reflete a pesquisa original, o seu
aprofundamento e desdobramento que envolve a identificação dos processos de
reflexão crítica, das conceituações teóricas, das metodologias e dos processos de

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, ETEC GUARACY SILVEIRA, 061,
Brasil.

Linhas de pesquisa

Projetos de pesquisa
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3, p. 28-36, 2015.

6. SQUAIELLA, ROBERTA B. F; MARCHELLI, MARIA VICTORIA ; RIGHI, ROBERTO . TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA MUDANÇA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO
PAULO, SP. REVISTA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE CIDADES, v. 3, p. 39-59, 2015.

7. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . Ensino superior a distância no Brasil - tecnologias para a construção e difusão
do ensino. UNIVERSITAS (ARAÇATUBA), v. 7, p. 30-47, 2015.

2.  SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO . INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E AS
METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS ATIVAS NA ESCOLA DO SÉCULO XXI. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). O
Essencial da Arquitetura e Urbanismo 2. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 2, p. 13-28.

3. SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO . CONJUNTO ESCOLA PARQUE:
PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA E REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL. In: Bianca
Camargo Martins. (Org.). O Essencial da Arquitetura e Urbanismo 2. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 2,
p. 160-176.

4. RIGHI, ROBERTO ; SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA . CIDADES INTELIGENTES:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) INSTRUMENTANDO O PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). Planejamento Urbano e Regional. 1ed.Ponta Grossa: Atena
Editora, 2019, v. 1, p. 29-40.

5. SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO . REPENSANDO O ESPAÇO
CONSTRUÍDO DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS. In: Bianca Camargo
Martins. (Org.). Arquitetura e Urbanismo: Planejando e Edificando Espaços. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora,
2019, v. 1, p. 59-70.

6. SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO . EDIFÍCIOS ESCOLARES VOLTADOS À
EDUCAÇÃO EMANCIPADORA ORIENTADOS PELAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E METODOLOGIAS ATIVAS. In:
Adriana Demite Stephani. (Org.). Educação: Uma Nova Agenda para a Emancipação 2. 01ed.Ponta Grossa: Atena
Editora, 2019, v. 2, p. 107-119.

7. RIGHI, ROBERTO ; SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA . A IMPORTÂNCIA DA (INTER)
MULTIDISCIPLINARIDADE NAS ENGENHARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DAS CIDADES
INTELIGENTES. In: Helenton Carlos da Silva. (Org.). Estudos (Inter) Multidisciplinares nas Engenharias. 1ed.Ponta
Grossa: Atena Editora, 2019, v. a, p. 1-12.

8. SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO ; MARCHELLI, MARIA VICTORIA .
INCLUSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL, COM APOIO DO ENSINO A
DISTÂNCIA (EAD). In: Michélle Barretos Justus. (Org.). Políticas Públicas na Educação Brasileira: Caminhos para a
Inclusão 3. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 3, p. 77-88.

2. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. ; MARCHELLI, M. V. . Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Arte Pública,
Preservação do Patrimônio e Integração Social Através da Arquitetura. In: Arquisur 2018, 2018, Rosario. La
dimension pública de la architectura. Rosario: Facultad de architectura, planeameinto y diseño, 2018.

3. SQUAIELLA, ROBERTA B. F.; RIGHI, ROBERTO . REPENSANDO O ESPAÇO CONSTRUÍDO DA EDIFICAÇÃO
ESCOLAR COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS. In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018, Salvador. ANAIS DO V ENANPARQ - EIXO 1 IDEARIOS
PROJETO E PRATICA. SALVADOR: FAUFBA, 2018. p. 1275-1296.

4. SQUAIELLA, ROBERTA B. F.; RIGHI, ROBERTO . CONJUNTO ESCOLA PARQUE: PATRIMÔNIO MATERIAL DA
BAHIA E REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL. In: Encontro da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2018, SALVADOR. ANAIS DO V ENANPARQ - EIXO 3
PATRIMÔNIO CULTURA E IDENTIDADE. SALVADOR: UFBA, 2018. p. 5460-5477.

5. SQUAIELLA, ROBERTA B. F.; RIGHI, R. . INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E AS METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS
ATIVAS NA ESCOLA DO SÉCULO XXI. In: V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em

1.  SQUAIELLA, ROBERTA BETANIA FERREIRA; RIGHI, ROBERTO ; MARCHELLI, MARIA VICTORIA . A
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES: O POTENCIAL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
NO GERENCIAMENTO DAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS. In: Bianca Camargo Martins. (Org.). O Essencial da
Arquitetura e Urbanismo 3. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2019, v. 3, p. 297-311.

1. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . EDIFÍCIO ESCOLAR VOLTADO ÀS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E ÀS
METODOLOGIAS ATIVAS. In: Simpósio Brasileiro de Qualidade do Projeto no Ambiente Construído, 2019,
Uberlândia. PROJETAR PARA QUEM? DESAFIOS LOCAIS FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS. Uberlândia: Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2019. v. 1. p. 1206-1214.

Capítulos de livros publicados

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
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Arquitetura e Urbanismo, 2018, SALVADOR. ANAIS DO V ENANPARQ - EIXO 8 INOVAÇÃO, TECNOLOGIAS E
SOCIEDADE. Salvador: UFBA, 2018. p. 11826-11845.

6. SQUAIELLA, ROBERTA B. F.; RIGHI, R. ; MARCHELLI, M. V. . A Evolução Tecnológica e o Desenvolvimento das
Cidades: O Potencial das Tecnologias Digitais no Gerenciamento das Cidades Contemporâneas. In: II SiBOGU -
Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, 2018, online. Anais do Simpósio Brasileiro de Gestão Urbana. Tupã:
ANAP, 2018. v. 01. p. 297-309.

7. SQUAIELLA, ROBERTA B. F; MARCHELLI, M. V. ; RIGHI, R. . Perspectivas do EAD e do teletrabalho na melhoria
da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).. In: Simpósio Brasileiro Online de Gestão
Urbana, 2017, Online. Anais do Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Tupã: ANAP, 2017. v. 1. p. 145-159.

8. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . O USO DO MOBILE LEARNING COMO SUPORTE E MOTIVADOR DO PROCESSO
DE APRENDIZADO. In: 6 CONGRESSO PESQUISA DO ENSINO, 2017, São Paulo. 6 CONGRESSO PESQUISA DO
ENSINO - SINPRO, 2017.

9. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. ; MARCHELLI, M. V. . O potencial de jogos comerciais para o ensino de
arquitetura e urbanismo. In: Congresso Brasileiro de recursos Digitais na Educação, 2016, São Paulo. IV congresso
Brasileiro de Recursos Digitais na Educação. São Paulo: Mackenzie, 2016.

10. MARCHELLI, M. V. ; Taveira, M. ; SQUAIELLA, R. B. F. . Análise das densidades e dos laços de comunidade em
favelas: os casos de Heliópolis e Paraisópolis. In: Portuguese-language Network of Urban Morphology, 2015,
Brasilia. Configuração urbana e os desafios da urbanidade. Brasília: Universidade de Brasília, 2015. v. 2. p. 1-16.

11. MARCHELLI, M. V. ; SQUAIELLA, R. B. F. ; RIGHI, R. . O PAPEL DO CIBERESPAÇO E DAS NOVAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE DO HABITAT URBANO. In: 3°
CIHEL . Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono, 2015, São Paulo. Habitação: Urbanismo,
Cultura e Ecologia dos Lugares. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
2015. v. 3. p. 1841-2001.

12. SQUAIELLA, R. B. F.; MARCHELLI, M. V. ; IBIAPINA, B. G. . Análise da Midiateca de Sendai como representação
do espaço fluido. In: Projetar, 2015, Natal / RN. 7 Projetar - 2015. Natal/RN: Firenze, 2015. p. 1-15.

13. MARCHELLI, M. V. ; SQUAIELLA, R. B. F. . Análise da Galeria Califórnia como representação de ambiência
urbana. In: Congresso Internacional Espaços Públicos, 2015, Rio Grande do Sul. 1 Congresso Internacional
Espaços Públicos. Rio Grande do Sul: PUC/RS, 2015. p. 1-8.

14. SQUAIELLA, R. B. F.; MARCHELLI, M. V. ; RIGHI, R. . Potencialidade da realidade aumentada e virtual para o
aprendizado significativo em arquitetura e urbanismo. In: Congresso Nacional de Recursos Digitais na Educação,
2015, São Paulo. III CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO. São Paulo: Mackenzie,
2015.

2. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . CONJUNTO ESCOLA PARQUE: PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA E
REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS ESCOLARES NO BRASIL. 2018. (Apresentação de Trabalho/Outra).

3. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . REPENSANDO O ESPAÇO CONSTRUÍDO DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR COM AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS. 2018. (Apresentação de Trabalho/Outra).

4. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. . O uso do mobile learning como Suporte e motivador do processo de
aprendizado. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

5. SQUAIELLA, R. B. F.; MARCHELLI, M. V. ; RIGHI, R. . PERSPECTIVAS DO EAD E DO TELETRABALHO NA
MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). 2017. (Apresentação
de Trabalho/Simpósio).

6. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, ROBERTO ; MARCHELLI, M. V. . O potencial de jogos comerciais para o ensino de
arquitetura e urbanismo. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

1. SQUAIELLA, R. B. F.; RIGHI, R. ; MARCHELLI, M. V. . A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E O DESENVOLVIMENTO DAS
CIDADES: O POTENCIAL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO GERENCIAMENTO DAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS.
2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

2. II SiBOGU - Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana.A Evolução Tecnológica e o Desenvolvimento das
Cidades: O Potencial das Tecnologias Digitais no Gerenciamento das Cidades Contemporâneas. 2018. (Simpósio).

1. Brazilian Technology Symposium.TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO: O POTENCIAL
DA REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA. 2019. (Simpósio).

Apresentações de Trabalho

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
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3. V ENANPARQ - Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo.REPENSANDO O ESPAÇO CONSTRUÍDO DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR COM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
INOVADORAS. 2018. (Encontro).

4. V ENANPARQ - V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo.CONJUNTO ESCOLA PARQUE: PATRIMÔNIO MATERIAL DA BAHIA E REFERÊNCIA PARA CONJUNTOS
ESCOLARES NO BRASIL. 2018. (Encontro).

5. XXXVII Encuentro y XXII Congresso Aqruisur. CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO: ARTE PÚBLICA,
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA ARQUITETURA. 2018. (Congresso).

6. 6 Congresso de Pesquisa do Ensino ? Educação e Tecnologia. O USO DO MOBILE LEARNING COMO SUPORTE E
MOTIVADOR DO APRENDIZADO. 2017. (Congresso).

7. I Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana.Perspectivas do EAD e do teletrabalho na melhoria da mobilidade
urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 2017. (Simpósio).

8. Seminário Nacional de Tecnologias na Educação. 2017. (Seminário).
9. Seminários SEaD: Jogos, Gamificação e Cultura Digital. 2017. (Seminário).
10. IV Congresso Brasileiro de Recursos Digitais na Educação. O potencial de jogos comerciais para o ensino de

arquitetura e urbanismo. 2016. (Congresso).
11. 3° CIHEL . Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono. O papel do ciberespaço e das novas

tecnologias da informação e da comunicação na melhoria da sustentabilidade do habitat urbano. 2015.
(Congresso).

12. 4º Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana - PNUM 2015. Análise das densidades e dos laços de
comunidade em favelas: os casos de Heliópolis e Paraisópolis. 2015. (Congresso).

13. 4º SeNAU - Seminário Nacional de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 2015. (Seminário).
14. III Congresso Brasileiro de Recursos Digitais na educação. Potencialidade da realidade aumentada e virtual para o

aprendizado significativo em arquitetura e urbanismo. 2015. (Congresso).
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