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Criança não é meio para se chegar ao adulto.
Criança é fim, o lugar onde todo adulto deve chegar.

Rubem Alves em Conversas sobre Educação
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Este trabalho é a primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso cujo objetivo geral é elaborar um
projeto arquitetônico de uma escola em Joinville a partir de um outro olhar da educação. Trata-se de uma
pesquisa para fundamentação e iniciação deste projeto.

A Escola da Ponte, em Portugal, é a principal referência de pedagogia para o trabalho e a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, é um exemplo da aplicação
deste modelo no Brasil. São apresentados também alguns referenciais arquitetônicos de tipologias e soluções
aplicadas em projetos já construídos. Com base nestes estudos, foram elaborados o perfil da escola a ser
projetada e seu programa de necessidades.

Para a escolha do terreno, analisou-se dados do Censo Demográfico de 2000 referentes a crianças que
não freqüentam a escola em Joinville e identificou-se uma área de interesse para atuação do objeto de estudo.
Através do software e de visita física ao local, foi escolhido um terreno disponível para o
desenvolvimento do projeto arquitetônico.

Google Earth
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Se pararmos para pensar no modelo de ensino que estamos seguindo, não é difícil encontrar pontos a
serem questionados: qual o papel da escola? Preparar o aluno para o vestibular? O que é o vestibular? Será que
a educação deve tratar todos iguais? Será que todos são iguais?

Segundo Rubem Alves a primeira tarefa da educação é ensinar as crianças a serem elas mesmas; a
segunda é ensinar a conviver. Em muitos Projetos Pedagógicos, estes objetivos são abordados, mas muitas
vezes a prática não é condizente com a teoria. Talvez até mesmo porque o sistema de ensino em séries onde o
professor mantém um papel hierarquizado em relação aos alunos imponha limites nestes objetivos.

Paulo Freire afirma que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender . Uma
relação de duas vias. Freire também expõe que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção . Cita critérios de ensino como: o incentivo à
curiosidade epistemológica, a reflexão crítica, o respeito, a autonomia, a disponibilidade ao diálogo, o
comprometimento e a ética dos docentes, entre outros.

Repensar a escola. Ver a escola com um outro olhar. Uma escola que vise a formação de pessoas e não
de produtos. Que esta formação englobe o ser como um todo: dos conhecimentos básicos do currículo atual à
formação do caráter, à formação do cidadão. Que esta escola aceite a inclusão de todos, mas respeitando as
diferenças, as individualidades. Projetar uma arquitetura condizente com este outro olhar da escola é o que visa
este trabalho.

Nesta busca por uma pedagogia alternativa, a Escola da Ponte, em Portugal, foi escolhida como
referência principal. Esta é uma escola pública que transformou o seu método de ensino. Nela, as crianças não
têm aulas com um professor direcionando a matéria de forma impositiva. Os alunos pesquisam e aprendem
sozinhos com o auxílio dos colegas e do professor. Toda a organização da escola resulta uma relação
horizontal, onde os alunos participam de forma ativa na constatação, discussão e solução dos problemas.
Segundo Cristina Dreyer, pedagoga que visitou a escola a Escola da Ponte tem problemas (cotidianos) assim
como as outras escolas, mas eles resolvem estes problemas. É a convivência com a diferença .

No Brasil, foi estudado o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim
Lima, escola pública em São Paulo que recentemente alterou sua pedagogia baseando-se na Escola da Ponte.
Esta adaptou o modelo à sua própria realidade, comprovando a possibilidade deste projeto piloto dentro do
sistema público de ensino brasileiro.

Todas estas alterações refletem diretamente na arquitetura escolar. As duas escolas citadas não
foram projetadas para este tipo de programa, mas quebraram paredes, modificaram a disposição dos
mobiliários e, na medida do possível, implementaram novas áreas. O ensino sem a segregação em séries
exige espaços integrados que comportem grupos distintos trabalhando ao mesmo tempo, porém sem
resultar em um amplo pavilhão onde o aluno se sinta apenas mais um. A escala dos ambientes e sua
relação com a escala humana são primordiais.

Justificativa
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OS 10 DIREITOS NATURAIS DAS CRIANÇAS

1. Direito ao ócio:

2 Direito a sujar-se:

3. Direito aos sentidos:

4. Direito ao diálogo:

5. Direito ao uso das mãos:

6. Direito a um bom início:

7. Direito à rua:

8. Direito à natureza selvagem:

9. Direito ao silêncio:

10. Direito à poesia:

Toda criança tem o direito de viver
momentos de tempo não programado pelos adultos.

. Toda criança tem o direito de brincar com
a terra, a areia, a água, a lama, as pedras.

Toda criança tem o direito de sentir os
gostos e os perfumes oferecidos pela natureza.

Toda criança tem o direito de falar sem
ser interrompida, de ser levada a sério nas suas idéias, de ter
explicações para suas dúvidas e de escutar uma fala mansa,
sem gritos.

Toda criança tem o direito de
pregar pregos, de cortar e raspar madeira, de lixar, colar,
modelar o barro, amarrar barbantes e cordas, de acender o fogo.

Toda criança tem o direito de comer
alimentos sãos desde o nascimento, de beber água limpa e
respirar ar puro.

Toda criança tem o direito de brincar na rua e
na praça e de andar livremente pelos caminhos, sem medo de
ser atropelada por motoristas que pensam que as vias lhes
pertencem.

Toda criança tem o direito de
construir uma cabana nos bosques, de ter um arbusto onde se
esconder e árvores nas quais subir.

Toda criança tem o direito de escutar o
rumor do vento, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas.

Toda criança tem o direito de ver o sol
nascer e se pôr e de ver as estrelas e a lua.
Fonte: Folheto distribuído em um congresso sobre educação na Itália, transcrito
por Rubem Alves em Conversas sobre Educação.



OBJETIVO GERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Este trabalho tem o objetivo geral de elaborar um projeto arquitetônico de uma escola de ensino

fundamental em Joinville partindo de um outro olhar da educação.

Criar espaços que privilegiem a relação escola-comunidade, ou seja, a apropriação da escola pelo

bairro;

Privilegiar a relação do projeto com o lugar considerando aspectos culturais, aspectos sociais e

materiais construtivos, entre outros;

Privilegiar a qualidade térmica, lumínica e acústica dos usuários nas atividades consideradas pelo

projeto.

�

�

�

Objetivos
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( 1 )

“A escola não é partido.
Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos.

Aprendidos, estes operam por si mesmos.”
Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia



A Escola da Ponte situa-se em Vila das Aves, à cerca de 30 Km da Cidade do Porto, em Portugal.
É uma escola pública, que até 1976 seguia o método tradicional de ensino.

A necessidade evidente de repensar a escola somada a inciativas individuais começaram um processo
de mudança. José Pacheco, diretor da escola, viajou por 30 países em busca de exemplos de metodologias
diferentes. Do Brasil, levou Paulo Freire como referência.

A adesão do grupo de orientadores com a participação dos alunos e dos pais transformaram a Escola
da Ponte no que ela é hoje.

Na Escola da Ponte todos trabalham com todos. Autonomia, respeito, criatividade, responsabilidade,
entre outros, são conceitos implícitos em seu funcionamento. Ela visa formar não apenas alunos, mas cidadãos.

“Era preciso repensar a escola, pô-la em causa. A que existia não funcionava, os professores precisavam
mais de interrogações do que de certezas. Concluímos que só pode haver um projecto quando todos se
conhecem entre si e se reconhecem em objectivos comuns. Apercebemo-nos que um dos maiores óbices
ao desenvolvimento de projectos educativos consistia na prática de uma monodocência redutora que
remetia os professores para o isolamento de espaços e tempos justapostos, entregues a si próprios e à
crença numa especialização generalista. Percebemos que se há alunos com dificuldades de
aprendizagem, também os professores têm dificuldades de ensino.” (site Escola da Ponte)

O ENSINO

O Ensino é dividido em Iniciação, Consolidação e Aprofundamento.
A Iniciação é formada pelos alunos que estão sendo alfabetizados e pelos alunos transferidos de outras

escolas em processo de adaptação à nova pedagogia. Os iniciantes aprendem os rudimentos da leitura e
escrita, numa abordagem pelo método natural e os rudimentos da aritmética.

Escola da PonteEscola da Ponte

Um Outro Olhar da Escola

A
pe

sq
ui

sa
A

pe
sq

ui
sa

11

“Os alunos deixam o Núcleo de Iniciação quando adquirirem
as atitudes e competências básicas que lhes permitem
integrar-se de uma forma equilibrada na comunidade escolar
e trabalhar em autonomia, no quadro de uma gestão
responsável de tempos, espaços e objectivos.” (site Escola
da Ponte)

A Consolidação corresponde ao 1º Ciclo do Ensino
Fundamental (2ª à 4ª séries) e o Aprofundamento corresponde ao 2º
Ciclo do Ensino Fundamental (5ª à 8ª séries) e funcionam nos
mesmos espaços.



O ENSINO

A escola não possui aulas. Os alunos trabalham em grupos de aproximadamente 5 participantes
definidos por eles mesmos, de acordo com suas afinidades, independente de suas idades. Na primeira semana
letiva, os alunos têm o tempo para se conhecerem e escolherem seus grupos.

A escola tem uma lista de conteúdos, roteiros de estudo, para cada ano letivo. Com base nesta lista,
o aluno com auxílio do professor define objetivos quinzenais individuais, com autonomia para escolher a
ordem dos temas à serem estudados, de acordo com seus interesses, porém todos devem ser abordados.
Caso o aluno já tenha alcançado os objetivos do seu ano letivo, ele tem a possibilidade de abordar temas
de outros anos.

À partir de seu plano quinzenal o aluno começa seus estudos. Inicialmente pesquisa o assunto sozinho
em livros, materiais informativos e internet. Quando há dúvidas ou dificuldades, ele busca ajuda com seus
colegas do grupo de trabalho. Se não conseguiu compreender de forma satisfatória, ele se inscreve em uma
lista chamada Eu Preciso de Ajuda presente em cada espaço da escola.

Após estudado o tema o aluno se auto-avalia. Ao concluir que o tema está compreendido, inscreve-se
na lista Eu já sei com seu nome, assunto trabalhado e data. Um professor o procurará e fará uma avaliação
escrita ou oral ou das duas formas.

A chamada ocorre da seguinte forma: cada ambiente tem uma lista de chamada afixada em um mural.
Quando o aluno chega no horário, ele desenha uma bola verde ao lado do seu nome. Caso o aluno chegue
atrasado, ele desenha uma bola amarela. Se ele não comparecer, na próxima aula ele desenha uma bola
vermelha no dia que faltou.

Os temas estudados são definidos pelo local em que o aluno se encontra. A Iniciação ocorre em local
exclusivo. A escola possui três áreas para a Consolidação e o Aprofundamento: o Pavilhão Rubem Alves, onde
ocorrem atividades de Língua Portuguesa, Inglês e História; o Pavilhão Antônio Gedeão, onde ocorrem
atividades de Matemática, Ciências da Natureza e Estudos do Meio; e a Área Artística, onde os alunos
aprendem Expressão Artística, Expressão Dramática e Expressão Musical. O aprendizado da Consolidação e
do Aprofundamento ocorre nestes locais concomitantemente. Todos os dias, todos os alunos passam por todas
as áreas. Há ainda a Biblioteca para todos os alunos da escola.

A Escola da Ponte tem alunos com deficiências como Síndrome de Down, os quais participam
das mesmas atividades que os outros alunos.

“Posteriormente, um professor deslocar-se-á ao seu local de trabalho de forma a poder esclarece-lo. Este
esclarecimento em alguns casos é realizado em pequeno grupo. Sempre que um professor tenta
esclarecer um determinado aluno certifica-se primeiro que o aluno realmente consultou todas as fontes
que se encontravam disponíveis. Esta é mais uma forma de fomentar a autonomia, e não o isolamento, de
cada aluno. De forma a ser autónomo é essencial a auto-avaliação e a capacidade de solicitar ajuda.” (site
Escola da Ponte)

Escola da PonteEscola da Ponte
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ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

A autonomia não está presente apenas no método de ensino, mas em
toda a organização da escola. Os alunos e os pais participam de forma ativa
das decisões da escola.

: a cada ano, os alunos decidem
democraticamente na Assembléia de Escola os direitos e deveres
que consideram fundamentais para aquele ano.

: atividade que reúne todos os alunos e
professores, na qual são discutidas, analisadas e votadas medidas
para problemas na escola, de forma democrática, solidária,
respeitando as regras e visando ao bem comum.

�

�

Definição dos Direitos e Deveres

Assembléia de Escola

� Comissão de Ajuda: é formada por quatro alunos nomeados para
resolver os problemas mais graves colocados na Assembléia. Dois
desses alunos são escolhidos pelos membros da mesa da
Assembléia Geral e outros dois pelos professores. As decisões
dessa Comissão se guiam pelos direitos e deveres definidos pelos
alunos, que se comprometeram a respeitar o estabelecido.

�

�

�

�

Debate

Caixinha dos Segredos

Eu Já Sei

Eu Preciso de Ajuda

: tem caráter mais informal que as Assembléias e acontece todos os dias - exceptuando-se
os dias de Assembléia Geral -, possuindo duração de trinta minutos. Destina-se à discussão sobre o
que se fez durante o dia de trabalho, através de jogos de perguntas e respostas. É nessa ocasião
que são preparadas as Assembleia.

: local destinado ao desabafo das crianças, que ali depositam seus
segredos, que muitas vezes revelam as razões da chamada indisciplina. Está presente em todos os
locais de estudo da escola.

: faz parte do objetivo de desenvolver a autonomia dos alunos, partindo do processo de
auto-avaliação. A criança então escreve seu nome numa lista, informando que já considera que
aprendeu e está pronta para ser avaliada por um professor. Só então esta avaliação se processa.

: a criança é estimulada a buscar todas as fontes possíveis de informação que
estão a seu alcance antes de pedir ajuda. Esgotando suas possibilidades, o aluno pode escrever
seu nome numa das listas dispostas em diversos locais da escola. Posteriormente, um professor
organiza pequenos grupos de estudo para esclarecer o assunto com quem tem dúvidas.

Escola da PonteEscola da Ponte
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ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA

: Cada aluno e a maioria dos orientadores educativos são responsáveis
por algum aspecto do funcionamento da escola. Os grupos reúnem-se quinzenalmente para tomada de
decisão. Algumas das responsabilidades atribuídas aos grupos são:

Assembléia e Comissão de Ajuda;

Terrário Jardim;

Clube dos Limpinhos;

Refeitório;

Arrumação e Material Comum;

Clube do Silêncio e Ajuda dos Direitos e Deveres;

Biblioteca;

Jornal;

Jogos e Vídeo;

Computadores e Música;

Desporto Escolar;

Recreio Bom;

Murais;

Mapas de Presença e Datas de Aniversário;

Correio da Ponte;

Cabides e Guarda Chuvas;

� Grupos de responsabilidade

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Escola da PonteEscola da Ponte
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O ESPAÇO FÍSICO

A escola não possui salas de aula individuais. Os espaços são determinados pelos temas de estudo
divididos em três blocos. No primeiro, o edifício P3, no térreo situa-se o Espaço João de Deus destinado à
Iniciação e um espaço polivalente, atual refeitório, mas também usado para debates e reuniões de pais. No
segundo pavimento do edifício P3 está a Área Artística, onde os alunos da Consolidação e Aprofundamento
estudam Expressão Artística, Expressão Dramática e Expressão Musical. O segundo bloco é o Pavilhão
Rubem Alves, onde são estudadas Língua Portuguesa, Inglês e História. O terceiro bloco chama Antônio
Gedeão e neste os alunos estudam Matemática, Ciências da Natureza e Estudos do Meio.

A Biblioteca ocupa um espaço comum, local de encontro e de pesquisa.
Com o material desta pesquisa não foi possível encontrar detalhes sobre a área administrativa da

escola.

Escola da PonteEscola da Ponte
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O ESPAÇO FÍSICO

PAV. ANTÔNIO GEDEÃO
Matemática, Ciências da Natureza e

Estudos do Meio

PAV.JOÃO DE DEUS
Iniciação

PAV.RUBEM ALVES
Português, Inglês

e História
POLIVALENTE

Refeitório

ÁREA ARTÍSTICA
Exp. Artística, Exp. Dramática

e Exp. Musical

TÉRREO 2º PAVIMENTO

Escola da PonteEscola da Ponte
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

CONCLUSÕES

EDIFÍCIO P3:

PAVILHÃO RUBEM ALVES:

PAVILHÃO ANTÔNIO GEDEÃO:

QUADRA ESPORTIVA:

Térreo
Hall de Entrada
Espaço João de Deus Iniciação
Polivalente Refeitório, Reuniões e Debates
Escada

2º Pavimento
Escada
Hall Exposição de trabalhos
Área Artística Expressão Artística, Expressão Dramática e Expressão Musical

Atividades relacionadas à Língua Portuguesa, Inglês e História

Atividades relacionadas à Matemática, Ciências da Natureza e Estudos do Meio

Quadra descoberta

Cada pavilhão ou área possui:
mesas para grupos
quadro negro para explicações
quadro de avisos
biblioteca de assuntos relacionados
computadores

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A arquitetura da Escola da Ponte é resultante de diversas adaptações dos espaços existentes que
resultou em certa desorganização principalmente nos acessos aos pavilhões. No entanto, os espaços são
lugares pequenos e aconchegantes, com suas especificidades.

O site da Escola da Ponte é bem completo. A compreensão dos espaços foi muito facilitada pela
visita virtual disponibilizada neste.

Escola da PonteEscola da Ponte
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Pav. Rubem Alves

Pav. Antônio Gedeão

Polivalente

Artes



A Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima situa-se no bairro Butantã,
na cidade de São Paulo. É uma escola pública municipal que iniciou um processo de mudança de pedagogia de
ensino baseada na Escola da Ponte.

Ao assumir o cargo de diretora em 1996, Ana Elisa Siqueira incentivou transformações na escola.
Primeiro foram mudanças físicas para qualificação dos espaços e a criação de atividades extra-curriculares
para que os alunos e a comunidade freqüentassem a escola fora do horário letivo.

Em discussões do Conselho da Escola, foi constatada a grande dissonância entre o texto do Projeto
Político Pedagógico com a prática da escola. É identificada a necessidade de se repensar a escola, momento
onde a Escola da Ponte é apresentada ao grupo.

O projeto foi implantado inicialmente apenas na xx séries, durante o ano de 2005. À partir de 2006 ele
expandiu para toda a escola efetivamente.

Na Amorim Lima o ensino é separado em Alfabetização, 1º Ciclo e 2º Ciclo.
A Alfabetização são os alunos de 6 anos que iniciam os estudos. Estes alunos possuem uma sala

própria onde desenvolvem atividades diversas com o auxílio de três professores.
O 1º Ciclo engloba da 2ª à 4ª séries e o 2º Ciclo engloba da 5ª à 8ª séries. Estes funcionam de forma

semelhante. Cada ciclo possui um salão junção de três ou quatro salas antigas da escola onde desenvolvem
atividades relacionadas às disciplinas de português, história, geografia e ciências. Nestes salões os alunos
seguem a metodologia do estudo autônomo baseado na Escola da Ponte: com auxílio de um professor tutor
fazem um Plano de Estudo Individual baseados no Caderno de Roteiros da escola. Os alunos desenvolvem os
estudos em grupos de cinco alunos, onde cada um tem o seu Plano de Estudo. Cada um estuda seu tema e caso
haja alguma dúvida, inicialmente busca ajuda dentro do grupo e depois, caso ainda tenha dúvida, pede o
auxílio do professor.

“Tendo recém visitado a Escola da Ponte, e notando o entusiasmo da comunidade da Amorim Lima pelo
Projeto Fazer a Ponte, a psicóloga Rosely Sayão, a pedido do Conselho de Escola, formulou e
apresentou, em setembro de 2003, uma proposta de assessoria, no sentido de se ir implantando, na
A m o r i m L i m a , d i s p o s i t i v o s i n s p i r a d o s n a q u e l e s d a e s c o l a p o r t u g u e s a .
Respaldados no trabalho já feito e no compromisso com a melhoria da escola já evidenciado nos anos
anteriores, o Conselho de Escola e a Direção apresentaram, no final de 2003, à Secretaria Municipal de
Educação essa proposta de transformação, formalizada no pedido de aprovação da assessoria externa. A
assessoria foi aprovada pela SME, e realizou-se na escola de janeiro de 2004 a maio de 2005.” (Site
Amorim Lima)

O ENSINO

EMEF Des. Amorim LimaEMEF Des. Amorim Lima
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O ENSINO

O salão do 1º Ciclo tem quatro professores presentes e no 2º ciclo são 7 professores. Cada série
sempre permanece dois horários seguidos para as atividades nos salões. Nas quartas-feiras ocorrem os eixos
temáticos, onde os alunos agrupam-se por tema estudado e não nos grupos de trabalho. Nas quintas-feiras
ocorre a tutoria, onde os alunos devem organizar seus planos de estudos.

As aulas de matemática, inglês, informática, artes, educação física e música ocorrem em salas ou
espaços separados, para apenas uma série com trabalhos em grupos, mas seguindo a aula do professor. Desta
forma, os alunos mudam de sala de acordo com sua grade de horários.

Alunos com Síndrome de Down e outras deficiências freqüentam a escola e participam das mesmas
atividades que os outros alunos.

No período noturno a escola promove atividades relacionada à educação de jovens e adultos,
conhecido como EJA.

O Conselho da Escola é responsável: por definir as grandes linhas educacionais da EMEF
Desembargador Amorim Lima; por discutir, sugerir modificações e aprovar o Projeto Pedagógico, zelando por
sua implantação; e por discutir, sugerir modificações e aprovar o Regulamento Interno. Dele fazem parte
professores, funcionários, pais e alunos.

Ramificando as decisões do Conselho da Escola estão o Conselho Pedagógico, o Conselho de Gestão
Financeira e a Assembléia dos Alunos.

A escola está recebendo muitos visitantes devido à mudança de pedagogia, desta forma existe uma
equipe de guias para visitas, formada por alunos voluntários. Os próprios alunos guiam toda a visita e explicam
as atividades da escola.

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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O ESPAÇO FÍSICO

O edifício da EMEF Des. Amorim Lima é uma construção dos anos 60. A nova pedagogia exigiu
algumas mudanças: as três salas do 2º pavimento foram unidas para formar o salão do 1º Ciclo e as quatro salas
do 3º pavimento formaram o salão do 2º Ciclo.

Existem ainda salas extras de tamanho menor onde acontecem as aulas de matemática, inglês e
música. As aulas de artes, informática e as oficinas de capoeira são salas específicas com equipamentos de
apoio. As aulas de educação física ocorrem nas quadras coberta e descoberta da escola.

Segundo a diretora, as deficiências do espaço físico da escola são:
falta um auditório;
faltam armários para material dos alunos;
falta mais espaço com terra para os alunos brincarem;
a acústica do pátio interno é muito problemática, pois quando as crianças estão brincando o
barulho é muito alto;
gostaria de tirar a parede entre os corredores e os salões e deixar tudo mais aberto.

�

�

�

�

�
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Pátio Externo PosteriorVista janelas Administração e Iniciação



O ESPAÇO FÍSICO

TÉRREO

2º PAVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO

INICIAÇÃO SALAS
WC

REFEITÓRIO

BIBLIOTECA

ARTES

COZ

DEP

SALA SALÃO 1º CICLO

SALÃO 2º CICLO

OCA
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

TÉRREO EXTERNO:

TÉRREO:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Acessos com dois portões
Jardim ao redor da escola
Oca – Atividades culturais, conversa com professores
Quadra descoberta com grade ao redor – Ed. Física, recreio
Quadra coberta – Ed. Física, recreio
Horta – Atividades com os pequenos
Tenda – Aulas de músicas, reuniões
Pátio coberto pequeno

Hall entrada (10x10m) – espera, conversa com alunos, circulação, maquete do bairro
Secretaria
Alfabetização (6x10m) – carteiras pequenas, prateleiras para mochila e livros, quadro grande

até 50cm do chão, quadro de avisos, papeis fixos nas paredes
Sala da diretora (5x10m) – mesa de reuniões, computadores, prateleiras com livros, 2

computadores, mesa da diretora
Banheiros Administração
Sala do Coordenador dos Roteiros

Laboratório de Informática (8x8m) – computadores, mesa no centro
Sala Ponto de Cultura – aulas de capoeiras e oficinas diversas
2 salas não visitadas
Pátio interno (30x10m) – recreio, parede com Carta de Princípios de Convivência, algumas

mesas do refeitório, bebedouros com água filtrada, acesso aos andares superiores *acústica muito
ruim, gritos de alunos brincando ompedem conversas no local

2 Banheiros – 2 lavatórios, 6 vasos sanitários cada
Refeitório (3x10m) – mesas e cadeiras para alimentação (café da manhã no recreio e almoço),

azulejos pintados pelos alunos nas paredes
Cozinha (6x7m) e Depósito – ver fotos
Biblioteca (6x10m) – prateleiras, mesa com computador para empréstimos e registro, tapete

onde têm conversas com os pequenos, mesa para leitura
Sala de artes (7x10m) – 2 pias com bancada, carteiras, prateleiras, quadro, armário, janelas com

grade
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

2º PAVIMENTO:

3º PAVIMENTO:

�

�

�

�

�

�

�

Corredor de acesso
Sala Extra (8x6m) – aulas diversas, carteiras, pia
Sala de matemática (6x6m) – carteiras, quadro
Salão 1º ciclo 2a à 4a séries (6x18m) – carteiras, prateleiras, quadros, 3 computadores,

desenhos presos nas paredes

Corredor de acesso
Sala não visitada (8x6m)
Salão 2º ciclo 5a à 8a séries (6x24m) - carteiras, prateleiras para livros, quadros, quadros de

avisos, 4 computadores, mapas nas paredes

EMEF Des. Amorim LimaEMEF Des. Amorim Lima
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CONCLUSÕES

Acredito que a grande mudança da Amorim Lima com a diretora Ana Elisa é que a escola começou a
parar e pensar o que está fazendo. O que os alunos realmente precisam e como podem alcançar estes
objetivos. Desta forma, procuraram uma nova metodologia, construíram o laboratório de informática e a
biblioteca, implantaram oficina de capoeira e o curso de complementação para escola técnica. Utilizaram a
Ponte como modelo, mas não a copiaram.

A escola adequou sua organização ao modelo da Ponte tentando inserir os alunos e pais nas decisões.
Essa participação parece ser de número reduzido, principalmente dos alunos. Foi percebido que a maioria dos
alunos não sabe o que acontece nas assembléias. Talvez ainda não houve tempo suficiente para essa
adaptação. Os alunos que estão nas séries mais avançadas, mudaram de escola no meio do caminho.

Penso que para os alunos que já estavam no percurso da escola, deveriam ter sido feitas mudanças aos
poucos para que este se acostumassem à trabalhar em grupos e de forma autônoma. A imagem que todos
adoraram a mudança não é confirmada pela opinião que as alunas guias passaram. Muitos têm medo de um
desempenho negativo em provas seletivas.

Segundo Rubem Alves, na Escola da Ponte os alunos trabalham em silêncio, o que foi confirmado por
Cristina Dreyer. Na Amorim Lima isto não acontece, os salões não são silenciosos o que atrapalha o
desenvolvimento dos trabalhos. Outro fato é que os salões resultaram em amplos pavilhões monótonos o que é
incoerente com o modelo que quer incentivar a individualidade. Falta uma qualificação destes espaços.

O problema acústico do pátio interno é praticamente emergencial. É impossível escutar qualquer coisa
se alguma criança grita.



ESCOLA CARITÁS
São Paulo - SP
Projeto: Mário Biselli e Artur Katchborian

Projeto complementar à uma pequena estrutura
já existente da escola. No entanto, este reordenou
completamente o espaço.

Segundo o arquiteto, o partido surgiu da idéia de
uma linha contínua que pudesse ser desenhada sem tirar
o lápis do papel. Essa linha inicia com a marquise de
ligação à construção existente de forma irregular,
percorre toda a fachada principal formando o volume da
hipotenusa do prédio triangular e encerra em outra
marquise de conexão ao volume redondo também
projetado que abriga o auditório e a capela.

O edifício triangular comporta as salas de aula,
administração, diretoria, refeitório, cozinha, cantina e
biblioteca em três andares. Cada lado do triangulo é uma
estrutura independente que juntas formam o pátio
interno, aberto à iluminação zenital.

Referenciais ArquitetônicosReferenciais Arquitetônicos
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ESCOLA CARITÁS

CONSIDERAÇÕES

Este projeto chama atenção pela composição arquitetônica resultante que além de bela é coerente ao
entorno já construído no terreno.

O pátio interno é uma solução já aplicada em diversas arquiteturas escolares. Possibilita aos usuários
se encontrarem, perceberem-se uns aos outros durante o percurso pela edificação, além de ser um local
protegido das intempéries e dos acontecimentos do entorno. No entanto, pela experiência verificada na EMEF
Desembargador Amorim Lima, é importantíssimo pensar no resultado acústico durante os intervalos, entradas
e saídas, onde um grande número de usuários causará muitos ruídos.

A biblioteca também é interessante, pois tem dois níveis principais. As prateleiras ocupam justamente a
diferença entre esses níveis o que evita a segmentação do ambiente.

Referenciais ArquitetônicosReferenciais Arquitetônicos
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ESCOLA CARITÁS
São Paulo - SP
Projeto: Mário Biselli e Artur Katchborian
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ESCOLA MATERNAL – COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO
São Paulo - SP
Projeto: Aflalo & Gasperini Arquitetos

A Escola Maternal está dentro do Colégio Visconde de Porto Seguro.
No pavimento principal, o projeto estrutura-se em um V formado por dois eixos de circulação, cujas atividades
diversas ocorrem bordeando este V. O percurso principal recebe sinalizações diversas como pisos
diferenciados, canteiros e placas para demarcar os usos e também a iluminação natural. Cada sala de aula
possui uma grande varanda externa demarcadas por elementos vazados para usufruto dos alunos.

O pavimento inferior serve de apoio com as funções de estacionamento e salas técnicas.

Referenciais ArquitetônicosReferenciais Arquitetônicos
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ESCOLA MATERNAL – COLÉGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO

CONSIDERAÇÕES

Este projeto tem um padrão de
acabamento e detalhes internos muito bem
pensados.

A ambiência da circulação principal com a
iluminação zenital somada ao paisagismo, dá a
impressão de espaço exterior: quando o aluno sai
de uma sala está fora, com luz natural e jardins,
porém em um espaço coberto.

A escola funciona praticamente como uma
construção térrea, onde as 'fitas' formadas pelas
salas de aula tem relação com o exterior nos dois
lados: seja nas varandas externas particulares ,
seja corredor principal como espaço semi-
externo . As varandas, apesar de separarem os
alunos de acordo com a sala/turma que
freqüentam, possibilitam a percepção dos que
estão na sala ao lado ou do que está acontecendo
no entorno pela permeabilidade visual e sonora
dos elementos vazados.

Referenciais ArquitetônicosReferenciais Arquitetônicos
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA – UNIVERSIDADE FUMEC
Belo Horizonte - MG
Projeto: Andrea Vilella Arruda e Sérgio Palhares

A Universidade FUMEC, depois de processo de ampliação, estava privada de espaços de livres. O
estacionamento possuía algumas árvores e já era utilizado como local de encontro, porém com conflitos entre o
uso dos veículos e dos pedestres. O espaço foi transformado em área de convivência.

O projeto constitui-se de uma praça aberta e um espaço coberto ligado à cantina do edifício existente.
Foram mantidas as árvores, onde a praça externa recebeu tratamento de piso e mobiliário de estar. A

área coberta trata-se de uma cobertura formada por imponentes pórticos metálicos, cobertura translúcida e
forro espaçado de madeira que controla a intensidade solar. Vãos na estrutura possibilitam o crescimento das
árvores existentes e aumentam a iluminação natural. O mobiliário nesta área corre sobre trilhos, adaptando-se
às necessidades dos usuários.

Esta área de convivência foi escolhida como referência de espaço semi-público qualificado para integração
Comunidade-Escola.

CONSIDERAÇÕES
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA – UNIVERSIDADE FUMEC
Belo Horizonte - MG
Projeto: Andrea Vilella Arruda e Sérgio Palhares
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O ProjetoO Projeto



A escola a ser projetada será uma escola pública de ensino fundamental na cidade de Joinville, com capacidade
para aproximadamente 200 alunos, 20 professores e 10 funcionários.

Sua pedagogia será baseada na Escola da Ponte, mas serão consideradas as adaptações do caso da
EMEF Desembargador Amorim Lima. Os alunos serão organizados em Alfabetização, 1º Ciclo e 2º Ciclo. A
Alfabetização terá seu espaço separado. Os 1º e 2º Ciclos funcionarão paralelamente nos pavilhões de
Português e História, Ciências e Artes. As aulas de matemática e inglês serão ministradas separadamente. A
escola contará ainda com: biblioteca, auditório, laboratório de informática, refeitório e cozinha e quadra
esportiva coberta, entre outros.

Pretende-se elaborar um projeto que considere cada pessoa, que aceite, que inclua, que possibilite e
não limite o desenvolvimento. A integração do ensino deve evitar resultar em ambientes de grande escala,
monótonos, onde o usuário se sinta apenas mais um. O projeto visa criar lugares, ambientes diversos dentro de
cada pavilhão, convidando seus usuários a aprender.

A EscolaA Escola
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Programa de NecessidadesPrograma de Necessidades
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342510m²TOTAL GERAL

AMBIENTE QTDE ÁREA UNIT. ÁREA TOTAL

ÁREA EXTERNA
QUADRA COBERTA 1 750m² 750m²
HORTA 1 25m² 25m²
PÁTIO EXTERNO DESCOBERTO
PÁTIO EXTERNO COBERTO
SUBTOTAL ÁREA EXTERNA 775m²

ENSINO
PAVILHÕES DE AULA 4 100m² 400m²
SALAS MULTIUSO 2 50m² 100m²
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1 50m² 50m²
BIBLIOTECA 1 250m² 250m²
AUDITÓRIO 1 200m² 200m²
BANHEIRO 2 50m² 100m²
VESTIÁRIO 2 50m² 100m²
CIRCULAÇAO 100m² 100m²
SUBTOTAL ENSINO 1300m²

ADMINISTRAÇÃO
RECEPÇÃO/SECRETARIA 1 50m² 50m²
SALA DE PROFESSORES 1 15m² 15m²
COORDENAÇÃO 1 15m² 15m²
DIREÇÃO 1 15m² 15m²
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO 95m²

SERVIÇOS
REFEITÓRIO 1 200m² 200m²
COZINHA/DESPENSA 1 95m² 95m²
DEPÓSITO E ALMOXARIFADO 2 15m² 30m²
ÁREA DE SERVIÇO 1 15m² 15m²
SUBTOTAL SERVIÇOS 340m²



Entre as décadas de 50 e 80, Joinville viveu outro surto de crescimento: com o fim do conflito mundial, o
Brasil deixou de receber os produtos industrializados da Europa. Isso fez com a cidade se transformasse em
pouco tempo em um dos principais pólos industriais do país, recebendo por isso a denominação de "Manchester
Catarinense . O perfil da população modificou-se radicalmente com a chegada de migrantes vindos de várias
partes do país, em busca de melhores condições de vida.

Para a escolha do local, foi elaborado um mapa com o número de crianças de idade entre sete e
quatorze anos que não freqüentam a escola com base nos dados por bairro do Censo de 2000.
Vide MAPA CRIANÇAS 7-14 ANOS SEM ESCOLA JOINVILLE

O mapa demonstra uma grande quantidade de crianças que não freqüentam a escola nos bairros
Aventureiro, Jardim Iririú e Jardim Paraíso. O motivo desta evasão escolar pode não ser a falta de
acessibilidade à escola, visto que existe uma boa distribuição da rede escolar municipal e estadual nos bairros.
No entanto, as escolas da rede municipal desta região apresentam um número muito grande de alunos, na
maioria mais de 1000 alunos por escola. Não foram encontrados dados sobre o número de alunos da rede
estadual.

Foi escolhida esta região para o desenvolvimento de uma escola pública com metodologia alternativa
por ser composta de população que freqüenta o sistema público de ensino e por não haver projeto semelhante
nestes bairros.

Dentro da área escolhida foram estudadas algumas possibilidades de terrenos, no entanto, a maioria
não pôde ser considerada. Apesar do levantamento aerofotogramétrico fornecido pelo IPPUJ - Fundação
Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville e estudos no software
Google Earth demonstrarem terrenos disponíveis, em visita física foi constatado que a maioria destes estavam
ocupados. Isto ocorreu devido ao levantamento aerofotogramétrico considerado ser do ano de 1989 e do bairro
estar em um processo acelerado de crescimento, pois as fotos aéreas do Google Earth datam de 2007.

Enfim o terreno escolhido encontra-se no bairro Aventureiro.

A CIDADE

Joinville tem aproximadamente 500 mil habitantes e situa-
se no nordeste do estado de Santa Catarina.

Suas terras, em 1843, faziam parte do dote de casamento
da princesa Dona Francisca (filha de D. Pedro I) com o príncipe
francês François Ferdinand Philipe d'Orleans. No entanto, são
compradas pela Sociedade Colonizadora Hamburguesa que inicia
sua colonização com os emigrantes que fugiam das crises
econômicas, sociais e políticas da Europa. Em 9 de março de 1851,
a data oficial da fundação de Joinville, chegaram 118 imigrantes
suíços, alemães e noruegueses na barca Collon.
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O BAIRRO

O bairro Aventureiro situa-se na Zona Norte/Nordeste de Joinville e recebeu este nome devido ao clube
de futebol, o Aventureiro Esporte Clube, que funciona desde 1951.

As primeiras famílias que se estabeleceram na região obtinham sustento através da lavoura. Quando
havia excedente de colheita, comercializavam com alguns armazéns e engenhos da região e do centro da
cidade. Toda a produção era transportada por carroças, mas o mesmo não ocorria quando eram levadas ou
trazidas do Município de São Francisco do Sul, onde o principal meio de transporte era a canoa. A pesca era
intensa nos finais de semana no rio Cubatão e no mar e a floresta era densa com muitos animais. Eram muito
apreciadas as corridas de cavalos, realizadas em um terreno próximo de onde hoje encontra se o Aeroporto de
Joinville. Outra forma de lazer eram os bailes, realizados em salões do bairro vizinho Iririú.

O desenvolvimento do Aventureiro deve-se à instalação da Metalúrgica Duque S/ A, produzindo peças
para bicicletas e artefatos de alumínio e ferro para eletrodoméstico, trazendo consigo mão de obra para a
produção.

A principal ocupação residencial aconteceu em 1981, quando quase toda a infra-estrutura do Conjunto
Habitacional Castelo Branco, popularmente conhecido como Cohab Aventureiro, estava concluída.

O bairro, atualmente, mantém a característica predominante residencial, no entanto, possui comércio
bastante desenvolvido e algumas pequenas indústrias, principalmente ao longo da rua Tuiuti. O fluxo de
veículos é intenso e constante nas vias principais. Possui população total de 33.395 habitantes (Joinville bairro
a bairro IPPUJ 2006), uma densidade demográfica média de 3.595 habitantes/Km² (Joinville bairro a bairro
IPPUJ 2006) e renda per capita média de R$269,69/mês (

in Joinville bairro a bairro IPPUJ 2006). Em relação ao ensino fundamental, estão presentes
três escolas estaduais de ensino básico, duas escolas municipais e uma escola estadual e municipal.

Diagnóstico da exclusão social em SC – Mapa da
Fome – 2000
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O TERRENO

O terreno escolhido possui aproximadamente 40.000m² e situa-se no sul do bairro aventureiro. Trata-se
de um terreno quadrado limitado por ruas em três lados e por casas no quarto lado. Possui densa vegetação e é
cortado por um riacho.

O presente projeto não necessita de uma área tão extensa. Dessa forma, considerando a situação de
vegetação do terreno e suas grandes dimensões, pretende-se ocupar cerca de 5.000m² desta área com a
escola e, no restante, elaborar um plano de massas de um parque. Este parque serviria de apoio para as
atividades escolares e seria de grande interesse para o bairro, visto que não há equipamento urbano
semelhante na região.

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo Consolidada (jan/2005), esta é uma ZR4a, ou seja, Zona
Residencial Multifamiliar em Área de Uso Restrito. Na ZR4a para Atividades Institucionais Educacionais de
âmbito local, E1.1, deve-se respeitar os seguintes critérios:

Podem ser dotadas de embasamento edificações com dois ou mais pavimentos
Recuo frontal mínimo 5 metros
Recuo lateral mínimo 3 metros
Recuo nos fundos mínimo 3 metros
Taxa de Ocupação 50%
Gabarito máximo 6 pavimentos
1 vaga para cada 50m², obrigatório reserva de área do lote para embarque e desembarque, acima de
500m² de área construída
A área é rodeada de construções residenciais de um ou dois pavimentos que não comprometem a

insolação da mesma.
A predominância dos ventos é registrada no quadrante Leste, seguido dos quadrantes Nordeste no

verão e Sudeste no inverno.
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Este trabalho é parte da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso que visa um projeto
arquitetônico. Para que o projeto final tenha um resultado coerente com o objetivo proposto e com a realidade
atual, esta pesquisa é fundamental.

As incoerências no sistema educacional vigente são incentivos cotidianos para a busca de pedagogias
alternativas. Inicialmente, foi pensado que estas alternativas eram sinônimos de instituições particulares de
ensino. No entanto, os dois exemplos apresentados comprovam que é possível desenvolver estas
possibilidades dentro do sistema público de ensino.

A Escola da Ponte é um modelo excepcional. Todo seu funcionamento mostra-se em concordância com
os objetivos propostos. Objetivos estes que estão em constante revisão e adaptação pelos maiores
interessados: os alunos. A arquitetura da Ponte resulta em uma implantação conturbada, porém com
qualificação dos espaços internos.

A EMEF Desembargador Amorim Lima tem seu grande mérito pela inserção de tal modelo no sistema
público de ensino brasileiro. Mostrar que é possível dentro da nossa realidade é um estímulo essencial para
projetos semelhantes. A grande mudança arquitetônica da escola foi a queda das paredes que definiram os
salões. É necessário repensar estes dois grandes ambientes, pois a sensação percebida pela acadêmica em
visita à instituição é de pouca atratividade e massificação.

Todo o estudo das metodologias comprovou a importância da compreensão das necessidades da
escola para que o projeto corresponda às mesmas, inclusive incorporando em sua definição arquitetônica
valores correspondentes ao método de ensino e organização da instituição.

Na definição do local, o resultado foi diferente do esperado. Dentro da área delimitada, não foi
localizado até o momento um terreno disponível correspondente com a área do projeto e com localização
interessante para sua implantação. O terreno escolhido, um denso quadrado verde de 40.000m² em meio a um
bairro de residências unifamiliares, exigiu uma readaptação. A atividade identificada como interesse para a
comunidade e correspondente à esta situação é um parque. No entanto, para manter-se o foco do trabalho, será
elaborado apenas um plano de massas deste parque e o projeto desenvolvido será a edificação escolar.
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