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O ensino público básico transcende seu papel educativo tradicional no instante em 
que sua qualidade afeta de maneira diferente os educandos de acordo com sua classe 
social. A instituição escolar pública passou a assumir responsabilidades para além das 
tipicamente escolares ao incorporar papéis sociais que, se não garantidos, prejudicam 
o trabalho pedagógico. Além disso, a distribuição de escolas públicas por toda a cidade 
contém o potencial para a formação de uma rede de “articuladores urbanos” em escala 
de bairro (LIMA,1989), que pode atender e fortalecer comunidades como um todo.
Em atenção ao papel social, político e pedagógico de uma instituição de ensino 
pública, bem como seu potencial de transformação em um equipamento articulador 
do bairro, este projeto arquitetônico consiste na proposta de nova infraestrutura para a 
Escola Estadual Intendente José Fernandes, integrada a um parque e atividades de uso 
comunitário, na comunidade Capivari no distrito Ingleses, em Florianópolis/SC. 

Pressuposto de que a arquitetura escolar tem 
influência no ensino, ela é a materialidade de 
valores pedagógicos, políticos, de ordem, ideais, 
disciplina, cultura, tempo e pedagogia. Frago e 
Escolano (2001) definem o espaço escolar como o 
currículo oculto de uma instituição, responsável 
por reafirmar e complementar os valores ali 
transmitidos. 

Elementos importantes permeiam a concepção 
arquitetônica de uma escola ideal. Para tal, 
espaço e pedagogia devem estar estreitamente 
relacionados. Com o intuito de permitir maior 
liberdade pedagógica aos profissionais do ensino 
e também ser apta a dar suporte a possíveis 
modificações do sistema de ensino ao longo 
dos anos, a infraestrutura proposta não está 
relacionada apenas a uma pedagogia específica, 
mas sim a elementos comuns e complementares 
de três pedagogias progressistas brasileiras, 
selecionadas por ofertar um ensino mais completo, 
crítico e que vai ao encontro com as propostas de 
ensino integral.

Uma análise mais completa sobre as vertentes pedagógicas (e 
seus respectivos pensadores) que julguei mais influentes para o 
meu trabalho pode ser vista no Livreto II: Espaço e Pedagogia. 
No estudo, articulei-as a manifestações no ambiente físico por 
meio de arquiteturas escolares nacionais reconhecidas a fim de 
relacionar arquitetura e educação.

Crianças e adolescentes de classe de renda 
baixa estão perdendo o direito de viver o tempo 
da infância. O direito de uma infância digna 
é precarizado quando as condições materiais 
de seu viver são precárias também: moradia, 
urbanização, saneamento, comida, lazer, descanso, 
educação. Além disso, como agravante, podem 
aparecer as relações humanas, familiares e sociais 
desestabilizadas.

Perante este cenário, é inegável o papel social 
e político que uma escola pública apresenta. 
A multiplicidade de funções que se atribui à 
instituição hoje é muito maior do que no passado, 
e apresenta-se como um grande desafio. A 
instituição não mais só é vista como educadora, 
mas também como protetora social. Apesar de 
controverso, a escola passa a incorporar outras 
responsabilidades, não vistas como tipicamente 
escolares, mas que se não garantidas, impedem o 
trabalho pedagógico.

O atendimento em tempo integral, oportunizando 
orientação no cumprimento dos deveres escolares, 
prática de esportes, desenvolvimento de atividades 
artísticas e alimentação adequada, no mínimo 
em duas refeições, é um avanço significativo 
para diminuir as desigualdades sociais, ampliar 
democraticamente as oportunidades de 
aprendizagem e romper com a perpetuação de 
ciclos interoperacionais de pobreza. O turno 
integral é uma modalidade inovadora na tentativa 
de solucionar a universalização do ensino e 
minimizar a repetência e evasão escolar. 

O ensino integral encara a educação não só como 
qualificação técnica para o trabalho, mas também 
ao desenvolvimento completo da pessoa, além 
de sua preparação para o exercício da cidadania. 
Nesse sentido, caracteriza-se como um tipo 
de abordagem educacional, com fundamentos 
filosóficos e pedagógicos com o objetivo de 
constituir uma formação “mais completa possível” 
para o ser humano, incorporando diversas áreas e 
formas de conhecimento, de modo aberto, criativo 
e dúctil.  

Além disso, a educação integral e em tempo 
integral é relevante politicamente, para crianças e 
adolescentes atingirem protagonismo positivo, em 
esforços por sobrevivência e cuidado e também 
em reivindicações populares ativas, por moradia, 
saneamento, saúde e o que mais virem a necessitar.

O grande avanço desse processo é que o ensino 
torna-se comunitário e é capaz de agregar a 
sociedade em torno do processo educativo, ao 
compactuar com o compromisso da educação, 
identificar referências, realizar diagnóstico no 
território, mapear oportunidades e parceiros, além 
de consolidar caminhos educativos para além da 
instituição e espaço escolar formais. 

Pensando no aspecto político, espacial e temporal, 
Lima (1989) indica que a escola pode servir como 
um aglutinador de bairro. Nas cidades brasileiras, 
o único equipamento que pode ser considerado 
universal é a escola. Praticamente todo núcleo 
urbano conta, no mínimo, com uma escola. Trata-
se, portanto, de prédios que se distribuem em 
rede, por todo o território do Estado. 

No Livreto I: Educação, Política e Sociedade, discorro mais sobre a importancia da 
educação na sociedade e sua relação política. Compilo e discorro brevemente as principais 
legislações e planejamentos governamentais brasileiros sobre o tema. E, por fim, faço uma 
breve caracterização do ensino integral e justificativa de sua importância. 

O raio de abrangência ideal de uma escola é de 800 
metros, a distância caminhável de 15 minutos por 
uma criança. Esse raio pode ser estendido a 1.500 
metros a crianças maiores e jovens, que têm mais 
autonomia e também conseguem usar bicicleta ou 
o transporte público como meios de transporte. 

Os deslocamentos diários feitos pelos jovens 
e crianças até a escola estão diretamente 
relacionados à permanência escolar, acesso 
ao ensino e qualidade de vida. É importante 
possibilitar a autonomia do educando na ida e 
volta da escola, inserindo-as como mais uma 
atividade pedagógica. Incentivar a caminhada ou a 
bicicleta transforma a relação entre o indivíduo e a 
cidade e, ao mesmo tempo, fortalece comunidades 
e sensação de pertencimento de seus cidadãos. 

A proposta para nova infraestrutura da Escola Estadual Intendente José Fernandes 
manteve a mesma localização da atual escola devido a disponibilidade do terreno 
adjacente, suas dimensões e topografia, e proximidade a zonas residenciais e 
acesso a infraestrutura urbana, principalmente de mobilidade (ônibus e ciclovias). 
O terreno de implantação possui acesso pela SC 406 e também pela Rua Laurindo 
Elias de Oliveira, apresenta topografia plana e conta com aproximadamente 
21.000 m². 

Atualmente, a escola atende mais de 1800 alunos, do ensino fundamental ao 
médio, em turmas divididas em três turnos. A proposta é atender 2000 educandos, 
incluindo turmas de educação de jovens e adultos (EJA), com a totalidade do 
ensino fundamental e parte do ensino médio em ensino integral.

As turmas dos mais novos precisam de espaços exclusivos, enquanto os mais 
velhos compartilham as salas. Pela manhã, enquanto um grupo de alunos está 
em aulas nas salas “tradicionais”, o outro está nas “atividades de contraturno”. No 
período da tarde, os grupos invertem as atividades e, consequentemente, o uso 
dos espaços.

 A maior parte do ensino médio e a EJA são oferecidos no período da noite, 
devido a jornadas de trabalho comuns nesses grupos de educandos. 
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A fim de encontrar o local de intervenção, estudei o cenário de distribuição 
de infraestrutura escolar em Florianópolis/SC. Relacionei espacialmente 
o número de crianças em idade escolar, renda per capta e as unidades 
escolares da cidade a fim de encontrar o local de maior demanda. O 
estudo completo pode ser visto no Livreto III: Cidade, Bairro e Escola. 

APRENDIZADO INDIVIDUAL 
REFLEXIVO

APRENDIZADO EM GRUPO

EXPOSIÇÃO

PROJETOS

Espaço silencioso para estudo 
indiviaual ou pequenos grupos.
Para descanso ou trabalhos que 
exigem concentração e reflexão.

LABORATÓRIO COLABORATIVO

APRESENTAÇÃO

Espaço de criação e reunião. 
Acesso à tecnologia e outros 
suportes para demonstração de 
ideias.
Suporte à criatividade, trabalho 
em grupo e desenvolvimento de 
projetos. 

Apresentação de ideias ou concei-
tos.
Oportunidade para compartilha-
mento de conhecimento por fonte 
“única” a várias pessoas. 

LABORATÓRIO ESPECIALIZADO 
Oferecimento de infraestrutura 
específica para determinado tipo 
de atividade.
Desenvolvimento de habilidades 
específicas e suporte a fortaleci-
mento de grupos e sensação de 
pertencimento. 

APRENDIZADO AO AR LIVRE 
Espaços verdes e ao ar livre.
Oferta ambientes para ensino 
informal, lazer, descanso e intera-
ção com o meio natural. 

APRENDIZADO INFORMAL 
E DE LAZER
Corredores largos, pátios, áreas 
de estar que proporcionam 
interação entre atividades formais 
da escola. Incluem o refeitório. 
Oferecem conforto, relaxamento, 
e aconchego e proporcionam 
grande suporte ao ensino 
informal e relacionamento social. 

Trabalho em grupo de diferentes 
tamanhos. Espaços próximos de 
suporte para materiais e suporte 
para instrutores. 
Incentiva o aprendizado em 
grupo, monitoria interdisciplinar 
e discussões informais.

Suporte para exposição de ideias 
em desenvolvimento ou concluí-
das. 
Oferece espaço para comparti-
lhamento de ideias e incentiva a 
crítica construtiva. 

Variedade de áreas de trabalho, 
com armários com ferramentas e 
espaço de armazenamento. 
Suporte ao trabalho em grupo, 
produção e compatilhamento 
atrtavés de projetos. 

RECURSOS E 
ARMAZENAMENTO
Suporte de armazenamento de 
materiais e recursos necessários 
para atividades. 
Também contempla 
equipamentos de suporte. 

ENCONTRO 
PROFESSORES
Espaço para professores 
prepararem material e estratégias 
pedagógicas, individualmente ou 
em grupo. 
Fomenta o planejamento 
pedagógico em grupo e de 
maneira interdisciplinar.
Inclui também área específica 
para o restante de quadro de 
funcionários. 

Localizado no distrito Ingleses do Rio Vermelho, 
no norte de Florianópolis, o Capivari destaca-
se negativamente no cenário municipal de 
infraestrutura de ensino. A comunidade apresenta 
a segunda maior população de crianças e jovens 
do município, ficando atrás apenas da região 
central. Possui ainda uma baixa renda per capita 
de pouco mais de R$850,00 e conta com apenas 
uma unidade de ensino da rede pública e duas 
unidades da rede privada. 

O Bairro Capivari é formado por grandes áreas 
predominantemente residenciais, com casas 
isoladas no lote de até dois pavimentos. Chama 
atenção a homogeidade da tipologia e a carência 
por espaços públicos de cultura e lazer, contando 
apenas com a praia. Além da grande zona 
residencial, duas rodovias principais cortam 
o bairro e abrangem no seu limite imediato 
zonas mistas e de serviço de, em geral, até três 
pavimentos. Nessas áreas são encontrados os 
serviços para a escala local, incluindo a única 
escola pública do bairro, a Intendente José 
Fernandes. 
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ATIVIDADES DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZADO

Fischer (2005)

APRESENTAR

Apresentações formais, 
instruções, foco na 

apresentação e 
aprendizado passivo. 

APLICAR

Observação, 
aprendizado individual, 

mestre e aprendiz, 
informal e aprendizado 

ativo. 

CRIAR

Múltiplas disciplinas, 
surgimento de líderes, 

igualdade, aprendizado 
casual e ativo.

COMUNICAR

Aprendizado casual e 
ativo, conhecimento 

compartilhado e 
disperso.

TOMAR DECISÕES

Troca de 
conhecimentos, tomada 

de decisões, 
aprendizado formal.
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LEGENDA

PROGRESSIVISTA
Diversidade de atividades, ensino integral

Experiências práticas e concretas
Ambiente de ensino motivador e produtivo

Valorização do saber popular e educação informal
Proximidade com a realidade política e social 

Envolvimento político da educação

Fomento à autonomia do aluno
Estímulo a estudos em grupos 

Ensino para o espaço além da instituição escolar

LIBERTADORA

LIBERTÁRIA

SUPORTES ESPACIAIS

Integração direta com o entorno
Permeabilidade visual

Diversidade espacial

Valorização do espaço informal

Integração com elementos culturais
Escola como referencial urbano

Uso de espaços abertos

Planta aberta e flexível

Diferentes escalas espaciais 
Mobiliário flexível e multiuso

DIRETRIZES GERAIS 
DE PROJETO

TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Anísio Teixeira

Paulo Freire

José Pacheco

Espaços variados que ofereçam suporte a diferentes tipos 
de atividades promovidas pelos alunos e professores 
durante diversos períodos de tempo, e que instiguem um 
currículo integrado e multidisciplinar. 

Ambiente que respeite e demonstre diversidade 
sociocultural e que seja aconchegante e familiar aos 
usuários.
Clareza e liberdade de escolha espacial, com 
oportunidades para estudos individuais ou em pequenos 
grupos.

Espaço rico em possibilidades de encontros para 
aprendizagem de foma informal e de lazer.

Conexão espacial entre entorno urbano e espaço escolar. 
Possibilidade de a comunidade em geral utilizar a 
infraestrutura da escola enquanto ela não for usada pelos 
alunos da forma regular. 

IDADE 
MÉDIA TURMA NÍVEL ESCOLAR TIPO DE 

ENSINO TIPO DE ESPAÇO Nº ALUNOS 
PREVISTO

ALUNO/
TURMA

Nº PREVISTO 
TURMAS

6 anos 1º ano

Fundamental I A

integral sala exclusiva 160 20 8

7 anos 2º ano integral sala exclusiva 160 20 8

8 anos 3º ano integral sala exclusiva 160 20 8

9 anos 4º ano
Fundamental I B

integral sala exclusiva 160 20 8

10 anos 5º ano integral sala exclusiva 160 20 8

11 anos 6º ano

Fundamental II

integral sala compartilhada 160 32 5

12 anos 7º ano integral sala compartilhada 160 32 5

13 anos 8º ano integral sala compartilhada 160 32 5

14 anos 9º ano integral sala compartilhada 160 32 5

15 anos 1º ano EM

Médio

parcial sala compartilhada 160 40 4

16 anos 2º ano EM parcial sala compartilhada 160 40 4

17 anos 3º ano EM parcial sala compartilhada 160 40 4

EJA parcial sala compartilhada 80 40 2

TOTAL 2000 2
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