
PRÉDIOS TAMBÉM 
ENSINAM 
Arquitetura voltada à educação ainda é pouco explorada 

nas escolas do Brasil, apesar dos benefícios que oferece 

para o desenvolvimento dos alunos 

uros altos, janelas acima 
do ângulo de visão que 
impedem vislumbrar o 
mundo exterior, portas 

com visor retangular de vidro para fa
cilitar a supervisão de fora para den
tro, pátios pequenos com pouca ou ne
nhuma área verde, paredes sem cores, 
corredores gelados, grades e cadeados 
por todos os lados. Todas estas carac
terísticas encaixam-se perfeitamente 
na descrição de uma prisão, porém se 
aplicam também a muitas escolas bra
sileiras. Apesar da evolução na edu
cação, as instalações de muitas ins
tituições de ensino ainda seguem os 
mesmos modelos do início do século 
passado. As razões para esse descom
passo são muitas e vão além da falta de 
recursos. Mas existem arquitetos espe
cializados em educação no País dispos
tos a mudar essa velha realidade. 

O motivo para a forma como mui
tas escolas foram concebidas é histórico 
e reflete uma mentalidade retrógrada. 
"A história da arquitetura escolar nos 
ensina que os espaços escolares foram 
pensados para controlar e prender, do-
cilizar e homogeneizar nossos corpos 
e mentes", resume a arquiteta Beatriz 

Goulart, que atualmente desenvol
ve o projeto dos Centros de Educação 
Unificados (CEUs) de São Bernardo do 
Campo (SP) e é consultora do progra
ma Mais Educação do Ministério da 
Educação (MEC). Esse modelo de es
trutura punitiva e controladora, des
tinada a moldar comportamentos, já 
não serve mais para formar os profis
sionais do futuro em um mercado cada 
vez mais ávido por pessoas dinâmicas 
e criativas. É neste sentido que o espa
ço ocupado pela escola tem um papel 
importante no aprendizado e 
desenvolvimento do aluno. 

Se o educador espanhol 
Agustin Escolano, autor do li
vro Currículo, espaço e subjetivida
de: A Arquitetura como programa 
(Editora DP & A), estiver cer
to quando compara a estru
tura física das instituições 
de ensino com um currícu

lo oculto - "um programa invisível e si
lencioso que cumpre determinadas fun
ções culturais e pedagógicas" - talvez os 
estudantes brasileiros não estejam rece
bendo as melhores mensagens dos locais 
onde aprendem. O espaço ideal deve ser 
estimulante. A arquiteta Giselle Arteiro 
Nielsen Azevedo, professora e coorde
nadora do Grupo Ambiente-Educação 
(GAE), da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (FAU) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirma 
que o ambiente físico deve tentar sem
pre materializar as práticas pedagógicas 
e respeitar as características sócio-históri-
cas da comunidade escolar, participando 
do processo de aquisição do conhecimen
to. "O ambiente físico deve ser responsi-
vo, deixando de lado seu caráter de neu
tralidade ou de mero armazenamento de 
crianças", enfatiza Giselle. 

RECEITA DE BOLO 
Apesar de parecer ser um conceito atual, 
a importância da arquitetura escolar 
não é uma ideia nova. Anísio Teixeira, 
que ocupou diferentes funções no po
der público na área de educação, prin-
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cipalmentc na Bahia, escreveu em 1951 
que "nenhum outro elemento é tão fun
damental, no complexo da situação edu
cacional, depois do professor, quanto o 
prédio e suas instalações", em artigo 
publicado na revista Habitat. E a pre
ocupação em oferecer uma estrutu
ra que favoreça a educação tem gerado 
diferentes iniciativas no ensino públi
co. Um bom exemplo é o material or
ganizado pelo GAE em 2005 sobre os 
Parâmetros Básicos de Infraestrutura 
para Instituições de Educação Infantil 
para a Secretaria de Educação Básica 
do MEC. 

Mas o problema é que muitas ve
zes os gestores ou governantes bus
cam soluções simples, modelos padro
nizados de escolas que não levam em 
consideração a diversidade geográfica, 
histórica e cultural de determinada re
gião e população. "Geralmente não há 
consulta à comunidade escolar que se
rá atendida e quando as escolas ficam 
prontas dificilmente são bem apropria
das por seus usuários, isto é, muitas 
vezes aquele modelo pronto não aten
de adequadamente às necessidades da
quela comunidade", explica Giselle. 

O arquiteto Paulo Afonso 
Rheingantz, professor e coordena
dor do grupo de pesquisa Qualidade 
do Lugar e Paisagem (ProLUGAR) da 
UFRJ, também destaca o agravante 
político que muitas vezes está relacio
nado à falta de identificação da escola 
com o local onde funciona. "Nossas ci
dades estão cheias de escolas com a ca
ra dos seus governantes, sem qualquer 
relação com os contextos onde estão 
inseridas ou com os valores das comu
nidades a quem deveriam servir", ana
lisa. Para os dois arquitetos, não existe 
"receita de bolo" capaz de ditar as re
gras para a construção da escola ideal 
- as repostas devem sair do estudo da 
comunidade, das necessidades dos alu
nos, pais, professores e, sobretudo, da 
proposta pedagógica. 

Outro problema recorrente é a falta 
de manutenção das instituições públi
cas que pode também exercer influên
cia sobre o comportamento dos alunos 
e a relação deles com o lugar. "É claro 
que nas escolas esses ambientes mal-
cuidados e 'hostis' acabam contribuin

do com uma agressividade que já pos
sa existir em determinados contextos", 
destaca a coordenadora do GAE. 

MAIS DIÁLOGO 
Menos atreladas a questões políticas 
e com mais recursos, as escolas do se
tor privado estão anos-luz à frente das 
públicas no que concerne à arquitetura 
voltada à educação, certo? Nem sempre. 
Apesar de haver instituições de ensino 
cada dia mais bonitas, coloridas, bem 
cuidadas e repletas de recursos tecno
lógicos, nem sempre os gestores ou pro
prietários estão atentos à importância 
de unir a arquitetura do espaço à pro
posta pedagógica. Em muitas escolas, 
pouca coisa mudou com relação à orga
nização espacial. Mas a responsabilida
de desta estagnação não vem apenas dos 
gestores, vem da falta de diálogo entre a 
arquitetura e a educação. "Ainda proje
tamos a lousa, as carteiras enfileiradas, 
sendo que tudo isso vem sendo ques
tionado pelos acadêmicos e pratican
tes da educação no Brasil e no mundo. 
Ou seja, nós arquitetos, na perspectiva 
de nossa formação acadêmica, vemos os 
alunos e a escola do mesmo modo que 
eram vistos 50 anos atrás porque con
tinuamos cada um 'no seu quadrado' e 
a arquitetura e a educação são campos 
que dialogam balbuciando, grunhin
do", critica Beatriz Goulart. 

A arquiteta também acrescenta que 
o caminho é uma reflexão conjunta, in
ter e transdisciplinar entre a arquitetu
ra e a educação. Em outras palavras, os 
educadores precisam interferir nos pro
jetos dos arquitetos pensando no cará
ter pedagógico do espaço e os projetistas 
necessitam conhecer mais as atividades 
desenvolvidas em cada lugar para ofere
cer soluções mais criativas e adequadas 
ao processo de aprendizado. 

Entre alguns aspectos que preci
sam ser melhorados na arquitetura es
colar estão: a relação do ambiente com 
o mundo exterior, já que muitas vezes 
as poucas aberturas das salas de au
la estão posicionadas acima do alcan
ce visual dos alunos; a mobilidade dos 
móveis e objetos das salas possibilitan
do diferentes organizações do espaço 
para propostas pegagógicas diferentes, 
para não ficar apenas na tradicional 

aula expositiva e favorecer a interação 
entre os alunos; o conforto térmico e a 
iluminação, para que as condições físi
cas sejam ideais para o aprendizado, e 
a oferta de mais áreas verdes e pátios 
para recreação. Neste sentido, Giselle 
destaca que os pátios escolares são 
pouco explorados tanto pelos educado
res quanto pelos projetistas. "O pátio é 
uma extensão da sala de aula e é ele-
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mento fortemente recorrente no ima
ginário das crianças", justifica. 

DA TEORIA PARA A PRÁTICA 
Existem escolas que já perceberam a im
portância do espaço físico no proces
so educacional e que buscam usar to
dos os recursos disponíveis para criar 
um ambiente em consonância com o 
ser humano que pretendem formar. 
A Escola Viva, de São Paulo (SP), que 
tem aproximadamente i,4 mil alunos 
de educação infantil ao ensino médio, 
até colocou esta preocupação na lis
ta de valores da instituição: "Cuidado 
com o Espaço: Pensar o espaço como 
um outro educador, espaço que aco
lhe, organiza, provoca, favorece." A 
coordenadora de Comunicação da 
Escola Viva, Marta Campos, acredita 
que a escola influencia o aluno o tem
po todo com as mensagens espaciais 
e estéticas que transmite. "A arquite
tura também influencia na dinâmica 
da aula. A disposição do espaço tem 
relação com a intenção pedagógica", 
exemplifica. 

Segundo a coordenadora, a escola 
possui salas amplas e um mobiliário que 
permite constantes modificações na or
ganização do espaço conforme a ativida
de proposta. Além disso, existe uma in
tenção de integrar os espaços e para isto 
na última reforma foram usadas portas 
móveis que oferecem essa possibilidade. 
A instituição também tem um galpão 
multiuso que pode ser usado no recreio, 
em apresentações artísticas, etc. A últi
ma novidade foi a criação de uma sala 
Fórum para estimular o debate. 

A escola bilíngue Cidade Jardim 
PlayPen, também localizada na capital 
paulista, que oferece da educação infantil 
ao ensino fundamental, construiu há seis 
anos sua nova sede com um projeto todo 
voltado à funcionalidade do prédio para 
atender alunos e professores. A instituição 
também priorizou a acessibilidade e toda a 
estrutura foi planejada com rampas, por
tas mais largas, banheiros adaptados, en
tre outras facilidades, para poder incluir 
estudantes com deficiências. O prédio foi 
projetado para aproveitar ao máximo a luz 
natural c, dessa forma, somente à noite é 
preciso usar iluminação artificial. As salas 
de aula permitem pelo menos dois leiautes 

diferentes, criando mais dinamismo nas 
atividades em classe e facilitando os traba
lhos em grupo. 

Outro aspecto é que para deixar a sa
la de aula sempre bonita, sem a bagunça 
ocasionada pelas mochilas e outros obje
tos dos alunos, a solução foi criar armá
rios em outro ambiente. E para facilitar 
a vida do professor de educação infan
til, foram construídos banheiros para as 
crianças dentro da sala de aula que pos
suem portas baixas, em altu
ra suficiente para garantir 
a privacidade do aluno 
e impedir a visão dos 

outros, mas que permitem ao educador 
observá-lo e auxiliá-lo quando necessá
rio. "Assim o professor não precisa mais 
sair da sala de aula", destaca o diretor 
pedagógico da instituição, Lyle Gordon 
French. 

+ No Blog Educação em Pauta 
Acompanhe o blog para conhecer a escola vencedora do 
concurso de melhor prédio de educação de 2010 e leia 
também um post sobre um site de design que mostra as 
escolas de educação infantil mais criativas do mundo. 
Acesse: http://profissaomestregestaoeducacional. 
blogspot.com/ 

http://profissaomestregestaoeducacional
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