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ARQUITETURA PARA O AMBIENTE DE ENSINO

Helóra Brandolin

RESUMO

Este artigo busca mostrar que o ambiente escolar é o local de maior permanência na infância e 
adolescência, influenciando vigorosamente na formação intelectual, moral e social do 
indivíduo. A arquitetura deve estar relacionada a inclusão - acessibilidade - e a um programa 
de necessidades que atenda ao ensino básico, no qual toda a criança e adolescente tem por 
direito.  A escola é o primeiro ambiente em insere a criança no meio coletivo, sendo assim, a 
arquitetura deve atender fielmente a relação de espaço-usuário com a proposta pedagógica. É 
preciso tomar conhecimento dos ambientes indispensáveis, bem como os acessos e fluxos, 
para que a arquitetura supra com êxito as necessidades básicas. O objetivo principal é utilizar 
da arquitetura para aperfeiçoar o ambiente e torná-lo mais instigante aos estudantes e 
professores.  Como resultado, é esperado demonstrar quais estímulos a arquitetura desperta no 
aluno, e como ela influência no processo de aprendizagem, evidenciando uma necessidade de 
mais diálogo entre os profissionais da arquitetura e da pedagogia, a fim de atender às 
exigências do sistema educacional.

Palavras-chave: Ambiente educacional. Lugar pedagógico. Arquitetura Escolar. 

ARCHITECTURE FOR TEACHING ENVIRONMENT

ABSTRACT

This article search to show that the school environment is the longest-serving place in 
childhood and adolescence, influencing vigorously the intellectual, moral and social 
formation of the individual. Architecture should be related to inclusion - accessibility - and 
need a program with accord to basic education that every child and adolescent has the right to. 
The school is the first environment that inserts the child in the collective means, so the 
architecture must faithfully meet the space-user relationship with the pedagogical proposal. It 
is necessary to be aware of the indispensable environments, as well as the accesses and flows, 
so that the architecture meets the basic needs successfully. The principal goal is to use 
architecture to perfect the environment and make it more challenging for students and 
teachers. As a result, it is expected to demonstrate what motivation the architecture waken in 
the student, and how it influences the learning process, evidencing a need for more dialogue 
between professionals in architecture and pedagogy, in order to meet the requirements of the 
educational system.

Keywords: Educational Environment. Pedagogical environment. School Architecture.
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INTRODUÇÃO

A educação sempre ocupou um espaço na sociedade. Antes do surgimento dos 

primeiros edifícios denominados escolas na era primitiva, o ambiente de ensino, mesmo 

informal e espontâneo, já ocupava seu lugar na sociedade através do “aprender fazendo”. 

Grupos primitivos aprendiam práticas coletivas do dia a dia para a própria sobrevivência. 

Ademais, de modo mais racional, os gregos estabeleceram os ambientes de ensino, formando 

homens de classes dirigentes, governantes, líderes, de acordo com as exigências da sociedade 

greco-romana. Posteriormente, na Idade Média, a transmissão do saber ficou por conta dos 

religiosos, nos mosteiros. De modelo elitizado, o aparecimento do ambiente escolar ficou 

diretamente ligado ao capitalismo, com o surgimento do comércio. Já na Revolução 

Industrial, a partir de 1750, a burguesia notou que através da educação poderia comandar 

milhares de trabalhadores, mostrando a função de cada um conforme a sua classe de origem.

A edificação escolar ganhou ambientes próprios e, vagarosamente, começou a estender 

sua tipologia arquitetônica, incorporando generalidades mais próximas ao seu objetivo. 

Após a vivência familiar, a escola é a primeira atmosfera que insere o indivíduo em 

um espaço coletivo. A grande maioria das pessoas passam ao menos quinze anos de suas 

vidas na escola; sendo um ambiente de desenvolvimento, é necessária a adequação do edifício 

com a proposta pedagógica e a dinâmica de relações propostas pelos educadores, que muitas 

vezes, é desconhecida pelos profissionais de arquitetura, resultando em ambientes não 

satisfatórios ao olhar da aprendizagem. Diante desse contexto, o objetivo é analisar quais 

seriam as soluções de projeto que melhor influenciariam os alunos ao longo do processo do 

conhecimento, apresentando diretrizes base que possam nortear ao iniciar um projeto 

arquitetônico de cunho educacional. Além do mais, procura-se justificar o porquê e como a 

arquitetura interfere na experiência dentro da escola, desde a absorção do conhecimento até a 

vivência nos ambientes - sala de aula, cantina, pátio escolar – e quais soluções ela pode 

oferecer para otimizar as atividades. 

As referências que embasam a pesquisa, relacionam-se com autores que abordam a 

temática da arquitetura escolar estimulante aos alunos, como nas obras da autora e arquiteta 

alemã Doris C. C. Kowaltowski, e seus principais parâmetros de projeto. 

O conteúdo do artigo discorre a seguir.

O primeiro capítulo, “Breve Histórico do Pensamento Pedagógico”, explana sobre os 

espaços em que a educação acontece e o contexto de onde ocorre. O texto disserta um breve 

histórico das principais teorias e pensadores, descrevendo como a educação evoluiu ao longo 

da história e quais foram suas mudanças. O capítulo continua com o item do movimento 
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"Nova Escola", do séc. XX, exemplificando as mudanças no modo de ensinar; finalizando 

com uma introdução da arquitetura no meio pedagógico.

No segundo capítulo, encontramos a relação de usuário-espaço. Como o aluno percebe 

o ambiente que está e quais sentimentos isso o acarreta; quais seriam as estratégias no projeto 

arquitetônico que auxiliariam na aprendizagem e vivência do usuário.

Por fim, o artigo encerra debatendo diretrizes de uma arquitetura pedagógica bem 

como parâmetros de projeto. É exemplificado em dois modelos de escola de diferentes 

épocas: O funcionamento da arquitetura com a pedagogia e quais parâmetros de projeto 

podemos encontrar nesses exemplos.

1. BREVE HISTÓRICO DO PENSAMENTO PEDAGÓGICO

Segundo Azevedo (2002), em toda a história da sociedade, transmitir cultura e 

conhecimento sempre foi uma necessidade, variando qual seria a melhor maneira de 

concretizar essa tarefa. Ao refletir a educação do passado, podemos compreender melhor a 

educação no presente e qual seria o melhor programa arquitetônico a seguir. No período pré-

histórico, a educação limitava-se ao imediato e as necessidades do dia a dia, a escola era o 

ambiente em que se vivia, tendo a família como peça principal na tarefa de educar. Diferente 

dos outros períodos que serão citados a diante, não havia hierarquia na educação, era igual 

para todos e de forma espontânea, diferente do que é visto posteriormente, uma educação 

para exploradores e outra para explorados.

A base da educação teve origem na Grécia, onde também surgiu a palavra pedagogia. 

Os pedagogos, considerados condutores das crianças, indicavam o caminho e a construção 

do saber (KOWALTOWSKI, 2011, p.14).  Para Nascimento (2012), a visão universal surge 

através das indagações sobre a natureza. O ensino deveria estimular a competição, virtudes, 

oratória, a fim de garantir a superioridade sobre classes conquistadas. Assim, a maior parte 

da população vivia escravizada enquanto a minoria privilegiada era preparada para a vida 

política e para "ser o melhor". Para Platão (427-347 a.C), principal discípulo de Sócrates, a 

educação é um treinamento de caráter, capaz de "abominar corretamente coisas 

desprezíveis", o filósofo defende que um ambiente educativo favorável pode ser criado ao 

apresentar culturas distintas, música e arquitetura à mente jovem. (NASCIMENTO, 2012, p. 

7).  

Para a educadora Doris Kowaltowski (2011), a trajetória da educação também está 

ligada ao desenvolvimento das religiões. Na Idade Média, por exemplo, o processo de 

educação era responsabilidade da igreja. Os templos religiosos ganham um lugar especial 
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para o ensino, mesmo com um número restrito, as escolas eram anexas aos edifícios 

religiosos, seguindo à risca os dogmas da Igreja Católica. Nesse período, a educação ligou-se 

diretamente ao capitalismo, o saber ler, escrever e executar contas foi visto como uma 

necessidade aos nobres para lidar com o comércio que estava se desenvolvendo. Era um 

sistema de pensamento muito fechado, restrito para pouquíssimos alunos, que eram 

preparados para tornar-se sacerdotes da igreja ou funcionários da corte. 

No renascimento, educar torna-se exigência, segundo a nova concepção de homem. O 

objetivo da escola não se limita à transmissão de conhecimentos, mas, sim, a formação moral. 

Essa sociedade mantém-se ainda hierarquizada, excluindo grande parte da massa popular. 

Os grandes avanços científicos, tecnológicos e o início do processo de industrialização 

nos séculos XVI e XVII, introduzem um sistema de trabalho baseado no coletivo, mudam a 

estrutura educacional até então válidas, observando-se então que a escola deixa de servir 

apenas a uma elite. Comênio - grande educador e pedagogo moderno - foi pioneiro da ideia de 

igualdade e ser direito de todos o acesso ao conhecimento, incluindo as classes populares, 

mesmo que a divisão de classes estabelecia a divisão do trabalho manual e intelectual 

(AZEVEDO, 2002, p. 65). 

No século das Luzes XVII, também marcado por ser o “século pedagógico”, há um 

certo esforço para tornar a escola leiga, adquirindo um caráter mais prático, realista, 

humanista, preparando os indivíduos à ação. Dentre os iluministas, destaca-se Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), com o primeiro pensamento teórico que valoriza a criança que, até 

então, era considerada como um pequeno adulto durante a Idade Média. Suas ideias 

resguardam a liberação da criança dos pais para serem adequadamente educadas por mestres, 

enaltecendo sua individualidade, em contato com a natureza. Apesar de todos os 

questionamentos da forma educacional, a necessidade de uma escola única e o surgimento de 

sistemas públicos de educação, gratuito e obrigatório, não eliminou a diferenciação de escolas 

boas para poucos e escolas precárias para muitos, evidenciando a classe dirigente com 

instrução diferente da classe trabalhadora. 

1.1 Nova Escola: Pensadores e seus Métodos Pedagógicos

Embora os primeiros movimentos terem início no séc. XIX, a “Nova Escola” ou 

“Escola Ativa” ou “Escola Progressiva”, se intensificou na metade do século XX. Fazendo 

parte, também, do contexto de revoluções e inovações do período, a escola passa a questionar 

e introduzir métodos e filosofias que tornem o ensino mais eficiente. A palavra “ativa” refere-

se ao aluno poder conduzir seu próprio aprendizado, e “progressivamente” basear seu 
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currículo em contínuas experiências, e o professor torna-se um orientador, não um transmissor 

de verdades. 

Os seguidores da Nova Escola criticam os métodos tradicionais – autoritários e 

disciplinadores - de ensino, que incentivam a repetição de conteúdo. John Dewey, educador 

americano, foi o primeiro a formular um novo ideal pedagógico. Ele alega que a escola deve 

preparar os jovens para prática, adequando o ensino para a constante mudança do mundo.

 “As escolas devem deixar de ser meros locais de transmissão de 
conhecimento e tornar-se pequenas comunidades” JONH DEWEY, (1859-
1952)

Dewey acreditava que o 

“[...] individual só teria sentido se estivesse integrado ao coletivo” 
(NASCIMENTO, 2012, p. 10)

Em vista disso, a Nova Escola ganha uma inovação nos métodos de aprendizagem. O 

aluno torna-se sempre o autor de sua experiência, desse modo, Dewey dirigiu um laboratório 

considerado uma sociedade em miniatura, no qual as atividades cotidianas, como a 

preparação de uma refeição, são feitas em sala de aula e aproveitadas para ensinar lições de 

física e biologia (NASCIMENTO, 2012, P. 10).

Maria Montessori, médica italiana, criou o famoso método conhecido pelo seu 

próprio nome que recomendava espaços e atividades que proporcionam liberdade para o 

aprendiz. Pela primeira vez, o ambiente escolar é pensado considerando a escala da criança, a 

fim de proporcioná-la um melhor controle do espaço. 

“A educação montessoriana baseia-se na auto-educação, em função da 
atividade livre da criança, considerando individualidade, o desenvolvimento 
sensorial, a consciência e a reflexão.” (AZEVEDO, 2002, p. 71). 

Azevedo ainda aborda os princípios fundamentais do sistema montessoriano que são 

a atividade, a individualidade e a liberdade. O aprendiz ganha comportamentos através de 

atividades divididas por grau de dificuldade, que são observados imediatamente pelas 

crianças e julgados se estão corretos ou não, respeitando o tempo de cada aluno. Ao aplicar 

esse sistema, Montessori utiliza de um instrumental criado para as atividades, com o objetivo 

de tornar a criança independente do adulto o quanto antes e, que no final, as crianças de 

diferentes idades troquem experiências entre si. 

Partindo para a arquitetura, Montessori recorre em seus textos sobre a importância do 

ambiente para aplicar sua teoria, comparando-o a um segundo útero, onde elas podem 
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desenvolver-se adequadamente: o útero nutre o embrião físico, e o “embrião” espiritual é 

nutrido pelo ambiente em que vive.

Embora não tenha desenvolvido uma teoria educacional em si, o suíço Jean Piaget 

(1896-1980), trouxe contribuições de maneira indireta para a teoria e a prática educacional 

através de estudos sobre a gênese do conhecimento e os estágios de desenvolvimento 

humano, especialmente em crianças. Ao observar o comportamento infantil, Piaget 

desenvolveu a teoria cognitiva, que divide os quatro estágios de desenvolvimento: sensório-

motor; pré-operacional; operatório concreto e o operatório formal. Essa teoria contribui para 

observar como as crianças aprendem o espaço físico e os objetos, concluindo que o processo 

educativo só é válido e efetivo quando se respeita as fases de desenvolvimento da criança 

(AZEVEDO, 2012, p. 89).

Nascimento aborda sobre o pensamento do neuropsicólogo Lev Semenovitch 

Vygotsy (1896-1934), que afirmava que o desenvolvimento do indivíduo era o produto de 

um processo histórico, através da cultura, experiências, hábitos, atitudes, etc. É através das 

relações em seu meio familiar e em sociedade que o sujeito molda seus conhecimentos e 

funções sociais.

 “[...] o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o 
homem.” (NASCIMENTO, 2012, p.12)

Mesmo não fazendo parte do movimento da Nova Escola, o filósofo Rudolf Steiner 

(1861-1925), foi mentor da famosa corrente Waldorf, cujo as ideias baseiam-se na sabedoria 

humana com o objetivo de desenvolver o conhecimento espiritual do mundo, por meio da 

experiência de cada aluno. O ambiente ideal, segundo sua pedagogia, deve ser 

generosamente iluminado, ligado à natureza, comparando-se a um organismo vivo. 

No Brasil, dentre os nomes de educadores brasileiros, o educador baiano Anísio 

Teixeira (1900-1971), difundiu os parâmetros da Nova Escola. Em 1927, Teixeira viaja para 

os Estados Unidos e torna-se aluno de Dewey (NASCIMENTO, 2012, p.13).

A professora da Universidade do Estado da Bahia, Célia Rosângela Dantas Dórea 

(2000), explica que Anísio entendia que a educação não era apenas um fenômeno escolar, 

mas, sim, um fenômeno social. Portanto, sem as instalações adequadas, não pode haver 

programa educativo. Anísio acreditava que a escola era uma instituição conscientemente 

planejada para educar.

Com o início da República, a escola passa a ser um local de referência para as cidades 

de importância arquitetônica, ocupando locais privilegiados, sendo "novos templos" da 

civilização. O lugar de formação do cidadão deveria ser percebido como escola.  Passadas as 



10

primeiras décadas, o cenário para a educação era desfavorável. Além da falta de escolas e de 

materiais necessários, as instituições existentes deixavam a desejar e, para Teixeira, a 

preocupação básica do sistema escolar era a criança, pois elas só tinham a escola como meio 

de formação (DÓREA, 2000, p.151). A escola deveria preparar as crianças, além do simples 

ensino, à formação de caráter, ambição e executar com excelência as tarefas, educando todos 

para a participação em sociedade. 

1.2  Introdução da Arquitetura na Pedagogia 

           A escola devidamente apropriada passou por um longo processo de evolução de 

espaço que dura até hoje, e se constituiu após uma série de observações de tipologias, 

concepções de organização, questionamentos pedagógicos, etc. resultando nos ambientes 

educacionais. 

O ambiente doméstico já exercia um papel na tipologia escolar antes mesmo que as 

edificações religiosas e industriais pudessem influenciar. O desenvolvimento da edificação 

escolar começou com os primeiros modelos de escola seriada; os alunos foram divididos em 

grupos de acordo com as suas características culturais, sendo coerente com a lógica 

produtiva estabelecida no século XVII, os alunos eram divididos em séries, sendo 

semelhante a divisão de trabalho das fábricas. Até o século XIX, as escolas possuíam uma 

organização baseada em um controle e uma disciplina rigorosa: carteiras dispostas em filas, 

fixas no chão com destaque para o professor.

Além de atender questões de estética, conforto, saúde e segurança, as escolas não 

podem desligar-se das questões culturais e pedagógicas necessárias, isto é, os mesmos devem 

ser inseridos na fase da formulação do programa arquitetônico, por esse motivo a importância 

da comunicação entre profissionais de arquitetura e profissionais pedagógicos. Segundo 

Deliberador e Kowaltowski (2015), os espaços devem ser projetados com o propósito de 

estimular a curiosidade natural dos alunos, fazendo com que a arquitetura seja uma ferramenta 

de aprendizado.  A escola pública brasileira precisa buscar uma nova identidade. Desligar-se 

da escola tradicional com carteiras enfileiradas, métodos autoritários, e assumir uma nova 

característica inclusiva e ativa, com espaços de estudo em grupo e individuais, laboratórios, 

espaços de convívio, para promover uma melhor experiência de aprendizado.

Ainda seguindo a linha de pensamento de Kowaltowski e Deliberador, uma 

arquitetura escolar de qualidade deve contar com uma programação de pensamento, deixando 

de lado as premissas de economizar tempo e dinheiro e soluções de projeto previamente 

desenvolvidas. Sendo assim, o processo de projeto de escolas deve incluir os alunos - o 
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principal usuário - professores, pais, funcionários, pedagogos, arquitetos e todos que possam 

influenciar no empreendimento escolar, o que resultará em uma solução final amadurecida, 

que atenda os parâmetros considerados essenciais à realidade escolar.

2. PERCEPÇÃO DO ESPAÇO

Em conformidade com Azevedo (2012), a consciência do espaço define nossa noção 

de localização, de significados às coisas, e nos permite a movimentação e orientação com 

clareza. Dos cinco sentidos, a visão é a principal conciliadora entre o homem e o entorno, no 

qual, com a inteligência, contribuirá para a construção de realidade do indivíduo. Assim, ele 

estabelece condutas, ações e opiniões sobre seu comportamento.

A arquitetura conta com a contribuição da pedagogia para definir a relação do 

indivíduo com o espaço arquitetônico, de como o sujeito apreende o espaço e como interfere 

em seu comportamento e em suas relações com o mundo. 

"A sensibilidade às percepções, processos cognitivos, julgamentos e 
expectativas de determinado grupo, poderá resultar na criação de ambientes 
com maior qualidade ambiental, evitando-se manifestações psicossociais de 
desenvolvimento com o ambiente físico, traduzidas, muitas vezes, em 
vandalismo." (AZEVEDO, 2002, p. 101)

Azevedo (2012) ainda discorre sobre como Jean Piaget desenvolve uma teoria, no 

séc. XX, que descreve que a ideia de conhecimento não é algo pronto, mas construído a 

partir da aquisição de seu conhecimento, aprendendo com suas ações. Piaget denomina então 

estágios para o desenvolvimento cognitivo, sendo o primeiro deles o estágio sensório-motor, 

em que o bebê constrói esquemas para assimilar o ambiente com o espaço e o tempo, mas 

ainda sem noção de representação, sendo vivenciado através de sensações. O segundo 

estágio vai dos 2 aos 7 anos – estágio da Inteligência Simbólica –, abrange o uso da 

linguagem e introdução dos esquemas de ação, momento em que a criança pode representar 

mentalmente o que acontece no meio onde ela vive, mas ainda não estabelece relações entre 

esses acontecimentos. Já no terceiro estágio, de 7 a 12 anos, é onde aparece a lógica, a 

criança passa a organizar os dados da realidade, mas ainda necessita de um mundo concreto. 

No ultimo estágio, denominado Lógico-Formal, na adolescência (a partir dos 12 anos), a 

capacidade de abstração é total, o indivíduo raciocina sobre hipóteses e não apenas pelo que 

vê na realidade. 
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2.1 Relação Usuário - Ambiente Escolar

Até o final do século XIX prevalecia a pedagogia centrada no educador, disciplinada, 

no qual os conteúdos eram transmitidos, denominada como Pedagogia Tradicional; ela é 

presente ainda atualmente, nessa pedagogia o professor é autoridade máxima na sala de aula, 

apresentando os conteúdos oralmente, que devem ser aprendidos pelos alunos ao mesmo 

tempo, no mesmo lugar. Alvares e Kowaltowski (2015), abordam que o espaço físico da 

Abordagem Tradicional são os alunos organizados em filas, formando corredores dentro da 

sala, a fim de serem melhor supervisionados pelos professores. Essa abordagem é semelhante 

à Abordagem Behaviorista, na qual o homem é o produto do meio, e o que as diferem é que, 

na abordagem behaviorista, as salas de aula são equipadas com computadores, tvs e 

projetores (ALVARES; KOWALTOWISK, 2015). 

Após a chegada do Movimento da Nova Escola, a pedagogia recebeu uma nova visão 

para a aprendizagem, que discordava da pedagogia tradicional, focando em como as pessoas 

aprendem. O ensino é centrado no aluno. Os pensadores desse movimento perceberam, então, 

que crianças e adolescentes aprendem mais quando estão interessados ou quando sentem-se 

motivados e, para despertar tal sentimento nos alunos, seria necessário uma alteração no 

ambiente de aprendizagem, deixando-o mais livre e despertando responsabilidade na escolha 

de cada aluno.

Ainda abordado por Alvares e Kowaltowski (2015), o espaço físico escolar se molda 

com o tempo, de acordo com a evolução dos métodos pedagógicos, deixando de lado todo o 

aspecto disciplinado e silencioso, com paredes brancas, assumindo um papel alegre e 

colorido, levando,, assim, os projetistas a refletirem sobre a organização espacial. 

Para Scott-Webber e Martin (2004), a forma de organização do layout da sala de aula 

demonstra diferentes formas de aprendizagem, por exemplo, para expor um tema, a 

organização onde o professor está à frente da turma enfileirada, reproduz um ar autoritário e 

controlador, onde o ensino é passivo. Já para aplicar o conhecimento, o mestre e o aprendiz 

são dispostos frente a frente, assim o conhecimento é transferido através da prática, sendo 

uma aprendizagem ativa. Para o processo de criação, o layout mais dinâmico, oferece mais 

atenção para todos, e melhor interpretação de produto aos alunos. Já para compartilhar o 

conhecimento, o layout que organiza os indivíduos circularmente proporciona uma 

metodologia mais ativa, de troca rápida de conhecimento. Para tomar decisões, o layout 

assemelha-se a uma mesa de reunião, com um líder que conduz toda discussão, mesclando a 

aprendizagem ativa e passiva. 



13

Voltando à abordagem de Alvares e Kowaltowski (2015), a Abordagem Construtivista 

é totalmente ativa, alegando que o conhecimento não é algo pronto, mas um constante 

"aprender para aprender", que respeita o desenvolvimento do aluno, e ele aprende os 

conteúdos de maneira crítica, observando, experimentando, comparando, até levantar 

hipóteses e argumentar. Nessa abordagem, o docente é um orientador, que sempre incentiva a 

independência do aluno sem que ele se torne egocêntrico. O ambiente da aprendizagem 

construtivista é experimental, como: Ateliês, cozinhas, oficinas, bibliotecas, etc. Sempre 

ambientes flexíveis que proporcionam vários usos. Outrossim, na Abordagem 

Socioconstrutivista o homem é o produto e produz sua própria história; a relação do homem 

com o mundo é de suma importância para o seu desenvolvimento. Ambientes que estimulam 

as interações sociais como: Pátio, espaços de vivência, sala para trabalhos em grupo, levam ao 

desenvolvimento através da união e da relação com o outro. 

3. ARQUITETURA E O AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
“O ambiente físico escolar é, por essência, o local do desenvolvimento do 
processo de ensino e aprendizagem” (KOWALTOWSKI, 2011, p.11). 

 A qualidade do ambiente construído tem forte ligação com a interação social, com o 

grau de concentração do aluno, bem como seu comprometimento com o método educativo, ou 

seja, o ambiente da sala de aula pode afetar o comportamento. Geralmente, há uma falta de 

compreensão relacionada à importância do edifício como processo de aprendizagem, causada 

pela não interação entre educadores e projetistas. Os educadores raramente consideram o 

prédio escolar como um fator para a qualidade da pedagogia, e os arquitetos projetam de 

forma intuitiva, acreditando ter autonomia suficiente para adequar de forma projetual as 

atividades envolvidas no ambiente escolar. É necessário um novo pensamento para concepção 

do ambiente de ensino, pois o prédio escolar, além de abrigar os alunos, necessita abrigar o 

material de ensino, do mesmo modo que atender às atividades educacionais.

3.1 Diretrizes de uma Arquitetura Pedagógica

As importantes abordagens pedagógicas do ambiente escolar devem ser incorporadas 

ao processo de projeto. A produção de uma arquitetura pedagógica depende da adequação de 

seus ambientes e como esses afetam a produtividade do usuário – alunos, professores, 

funcionários. Conforme Alvares e Kowaltowski (2015), desde a primeira etapa de projeto, o 

arquiteto deve idealizar um ambiente de aprendizagem, considerando o conhecimento em 
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conteúdos diferentes, fora de seu tradicional campo de conhecimento como: saber as 

diferentes maneiras que as pessoas aprendem, como o aluno e o ambiente influenciam no 

aprendizado, como a pedagogia será usada, como o desenho do ambiente promoverá a 

participação das pessoas nas atividades.

Gisele Azevedo (2012) aborda três aspectos a serem considerados para a arquitetura 

escolar: Aspectos Contextuais-Ambientais; Programático-Funcionais e Estéticos-

Compositivos e Aspectos Técnicos-Construtivos. 

Ao tratar de Aspectos Contextuais-Ambientais, a autora diz respeito à topografia do 

terreno e as condições do microclima da região. As características do terreno devem ser 

apropriadas para a implantação do edifício escolar e o que ele abriga, como áreas livres de 

recreação, de esportes, áreas verdes, bem como a prevenção de futuras áreas de ampliação. 

Quando o terreno possuir certo declive, é valioso considerar alternativas de aterro, evitando 

grandes movimentações de terra, e considerar também que será necessário projetar rampas e 

escadas apropriadas para as crianças. Igualmente, é relevante, sempre que possível, preservar 

a vegetação existente, elaborando um plano de escoamento para as águas pluviais. 

Ainda nos aspectos ambientais, não é aconselhável a implantação do edifício próximo 

à zona industriais ou áreas que possuam fonte significativa de poluição, evitar, também, a 

localização da escola adjacente a zonas de ruído, ou outras atividades que possam influenciar 

na qualidade acústica da escola. O entorno deve oferecer percursos de fácil acesso para as 

crianças chegarem até a instituição, também devem ser seguros em relação as condições de 

tráfego de veículos, principalmente, nos horários de entrada e saída da escola – momento em 

que o fluxo de pessoas é consideravelmente alto. Além disso, disponibilizando infraestrutura, 

saneamento básico, elétrico, telefônico e transporte. 

Relacionado a funcionalidade, os aspectos Programático-Funcionais têm em vista os 

ambientes e as atividades que serão executadas ali. 

"A organização espacial e o dimensionamento dos conjuntos funcionais, os 
acessos e os percursos, a segurança, a adequação ergonômica do mobiliário, 
são aspectos fundamentais que deverão ser observados na concepção do 
edifício escolar" (AZEVEDO, 2002, p.14).

 Quando se trata de desempenho da edificação relacionados a sua imagem e a sua 

aparência, consequentemente, estão associados aos Aspectos Estético-Compositivos, que diz 

respeito às características topológicas que transmitem diferentes mensagens. Nesse aspecto, 
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Azevedo (2012) alega que estão inclusos as cores, texturas, padrão das superfícies, padrão 

construtivo, formas, proporções, e todos os elementos visuais da edificação. 

Azevedo ainda explana sobre o desempenho dos ambientes relacionados a sua 

funcionalidade a as atividades para que se destinam. A organização espacial do edifício 

divide-se em conjuntos: Ambiente pedagógico, administrativo e de serviços. A ordem desses 

conjuntos deve sempre atender ao caráter educativo da escola, oferecendo espaços destinados 

a recreação e convivência coletiva, e áreas mais reservadas quando necessário maior 

concentração individual ou descanso.  As áreas que são remetidas para a convivência irão 

estimular a troca de informações através de atividades em grupo, podendo funcionar em 

trechos mais amplos, de circulação horizontal, deixando de lado os desagradáveis corredores.

As características de cada conjunto – ambiente pedagógico, administrativo e serviços 

– vão variar de acordo com a filosofia pedagógica e a faixa etária de cada escola, como, por 

exemplo, uma escola destinada ao público pré-escolar que necessitam de ambientes onde a 

criança poderá movimentar-se com maior conforto e segurança, bem como ambientes de 

recreação maiores para as atividades em áreas livres. O dimensionamento dos ambientes é 

condicionado com o número de usuários previsto, e através de normas e padrões de projetos, 

é possível estabelecer áreas mínimas necessárias de acordo com o ambiente pedagógico. Em 

salas de aula – local onde o aluno permanece maior número de horas –, leva-se em questão 

1,50m² por aluno, quando a série de alfabetização é de 1° a 9° ano. 

Kowaltowski (2011), em seus trinta e dois parâmetros de projeto de arquitetura 

escolar, relata onze necessidades básicas que as salas de aula – parâmetro um - devem 

atender, como: 

1. Os alunos podem se movimentar livremente;
2. Os alunos podem desenvolver diversas atividades com equipamentos e objetos;
3. Os layouts para diferentes tipos de atividades:  individuais, em duplas, pequenos 
grupos, classe toda;
4. Alunos individuais ou pequenos grupos têm a liberdade de escolher atividades e 
lugares;
5. Grupos pequenos de alunos podem trabalhar independentemente nas tarefas 
escolares;
6. Várias metodologias pedagógicas podem ser aplicadas nos espaços; 
7. Os espaços facilitam o ensino em equipe (team teaching);
8. Os professores têm facilidade para transição rápida de uma atividade para outra; 
9. Os professores podem transitar e interagir livremente entre alunos individuais e 
grupos de alunos;
10. Os   alunos conseguem ter um senso de identidade e de pertencimento ao grupo;
11. A área de circulação é minimizada. 
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Na relação de usuário-ambiente, Azevedo pondera que a escala do edifício, tal como a 

escala de cada ambiente, deve acompanhar a apropriação do espaço pelos indivíduos, por 

exemplo, as crianças apropriam-se melhor de espaços menores, porque espaços maiores 

geram um sentimento de insegurança, medo e timidez. É significativo também a localização 

central da biblioteca, por exemplo, destacando a prática da leitura e estimulando a circulação 

dos alunos por esse ambiente. Partindo para a integração, os ambientes que contribuem para a 

convivência em grupo devem ter fácil acesso, e com a possibilidade de uma extensão da sala 

de aula à essas áreas. Em um pátio grande, a criança tende a se desorganizar, e é importante 

que ela reconheça os limites do seu espaço. Os adolescentes, por sua, tendem a organizar-se 

em grupos, necessitando de espaços apropriados para convívio e manifestação.

Incomum de encontrar em edifícios escolares, a integração de sala de aula com áreas 

externas, adoção de varandas ao nível do usuário, suavizam a sensação de enclausuramento e 

rigidez, além de funcionar como uma extensão da sala de aula, aberta a atividades externas, 

estimulando o aluno. O tratamento paisagístico, com diferentes tipos de solo, vegetação, areia, 

grama, irão estimular o bem-estar do usuário (AZEVEDO, 2002, p.21) 

A identificação do edifício facilita o envolvimento da escola com a comunidade, tendo 

resultados melhores de quando os acessos do edifício são independentes e possibilitam a 

utilização de áreas específicas, como a biblioteca, secretaria e quadra de esportes. A área de 

entrada da escola se torna um espaço de transição da área externa com a privada, funcionando 

como elemento de socialização e troca de experiências (AZEVEDO, 2002, p. 21).

De acordo com Ching (1982), a aproximação frontal do edifício conduz o indivíduo a 

entrar diretamente, enquanto uma entrada perpendicular enaltece a perspectiva da fachada e a 

forma do edifício. Quando os acessos são diferentes da volumetria dão a sensação de 

antecipação dos espaços, reforçando os limites e enaltecendo o caráter do lugar. Cor e forma 

variada estimula a curiosidade e a descoberta de espaços, assim, a escola deve ter acessos 

convidativos e de escala que não amedronte o estudante.

Ao destinar-se aos espaços de circulação, Ching (1982) alega que eles ocupam grande 

quantidade do volume dos edifícios, e se forem considerados apenas como dispositivo de 

união, tornam-se "espaços-corredores". Dessarte, a circulação do usuário deve ser considerada 

um passeio, com a possibilidade de parada, descanso e contemplação; essa sensação só é 

possível quando os espaços de transição são amplos e abertos, espaços estreitos e fechados 

são considerados apenas como passagem. 
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Nos Aspectos Técnico-Construtivos são contemplados por Azevedo os elementos 

referentes às características físicas do edifício, materiais construtivos, acabamentos, conforto 

ambiental e o padrão construtivo. 

Segundo o IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), existem 

recomendações que encontram-se em manuais de especificação de projetos escolares, 

relacionadas a pisos, paredes e tetos, como, por exemplo, ao tratar de esquadrias, a facilidade 

de manuseio, integração com o ambiente externo, bem como a durabilidade e o atendimento 

às exigências ambientais, definindo o desempenho da esquadria. A luz natural uniforme nos 

planos de trabalho, sem incidência direta dos raios solares, caracteriza a qualidade de 

iluminação natural dos ambientes. Essa iluminação deve ser unilateral, preferencialmente, à 

esquerda e contínua, sem sombreamentos, e evitando que cheguem até o quadro negro para 

não provocar ofuscamento visual (IBAM,1996).

A ventilação, iluminação e a acústica, são fatores essenciais de conforto ambiental, 

assim a esquadria deve possibilitar melhor circulação de ar nas salas de aula e corredores, 

sendo flexível a separação de ar quente e frio (ventilação de inverno e de verão). Devem 

estar posicionadas acima do nível dos estudantes, e possibilitar a distribuição do fluxo de ar 

no local através dos diferentes ângulos de movimentação das folhas (AZEVEDO, 2002, 

p.29).

Em relação ao padrão construtivo a ser adotado, Azevedo considera a possibilidade 

de expansão das salas de aula e de espaços especiais, que atendam as atividades pedagógicas. 

Através da modulação como sistema construtivo, é possível atender a dinâmica pedagógica, 

modificando o espaço físico do edifício escolar. O sistema construtivo pode posteriormente, 

relacionar-se com o usuário-ambiente, fazendo parte do desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos, através do conhecimento dos materiais de sua escola, assim como a presença de 

elementos naturais e a construção, influenciando na criatividade e na participação dos alunos. 

O prédio escolar passa então de um ambiente rigoroso de ensino para um ambiente de abrigo 

confortável, interessante e servindo como um instrumento de aprendizado.

3. Parâmetros de Projeto e Estudos de Caso  

Ao construir uma análise do contexto histórico, da mesma maneira que os estudos de 

caso, vários pensadores, educadores e autores construíram parâmetros de projeto da 

arquitetura escolar, com o intuito de nortear melhor os profissionais de arquitetura, 

conduzindo-os a um processo de programação que alimente o processo criativo. A definição 

desses parâmetros surge na década de 70 pelos trabalhos de Christopher Alexander 
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(DELIBERADOR; KOWALTOWSKI, 2015, p. 4), com um conceito denominado de 

patterns, cuja a tradução mais aproximada é "parâmetros" de projeto. Os autores Nair, 

Fielding e Lackney (2009), utilizaram dessa linguagem para trabalhar 28 parâmetros, 

traduzidos mais tarde por Kowaltowski (2011). 

Deliberador (2016) apresentou uma maneira de trabalhar com parâmetros de projeto 

através do jogo de baralho. A arquiteta abordou através dos 15 naipes aspectos dentro da 

arquitetura: Aspectos pedagógicos, modalidades de ensino, inserção urbana, público alvo, 

espaços, pátio, entre outros. Deliberador e Kowaltowski (2015) relacionaram os parâmetros 

encontrados na literatura com os requisitos de projeto da FDE.

Foram analisadas duas escolas de diferentes épocas para observar suas configurações 

físicas e quais suas influências nas atividades pedagógicas. A compreensão da arquitetura 

escolar através de exemplos é importante para compreender quais medidas foram tomadas 

para atender com êxito as necessidades pedagógicas.

3.1 Escola 01 - Escola Classe e Escola Parque 

A Escola Classe/Escola-Parque, desenvolvida entre as décadas de 20 e 30, do 

educador baiano Anísio Spínola Teixeira, é sem dúvidas um ponto alto da produção 

intelectual brasileira. As propostas de Teixeira podem ser resumidas em três aspectos. O 

primeiro, uma escola pública deveria atender educação integral; o segundo, seria que as 

edificações escolares deveriam optar por uma arquitetura moderna, e o terceiro, por fim, a 

escola deveria desempenhar um papel social na cidade, incorporando biblioteca, anfiteatro, 

ginásios, etc. (NASCIMENTO, 2002, p. 49).

A escola foi construída no bairro da Liberdade, em Salvador, no Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro. Os alunos recebiam a educação tradicional nas escolas classe, no qual 

seriam instruídos, e nas escolas parque, cujo ocupavam uma área maior, os alunos tinham 

acesso as aulas de artes, esportes e atividades socializantes, onde seriam educados. Essas 

atividades desenvolveriam a formação do caráter, visando o respeito ao próximo e o trabalho 

em grupo. Haveria também imensa relação com a vizinhança, como locais de estação de 

rádio e lugares para reuniões com adultos.

O programa pedagógico de Teixeira foi seguido à risca na construção do edifício. O 

complexo era formado por edifícios individuais e soltos: Um para arte aplicada (desenho, 

artes manuais); outro para o refeitório; mais um edifício para abrigar o ginásio de esportes e, 

por fim, para a parte administrativa. Esses foram dispostos ao redor de um terreno retangular, 

permitindo um vazio central, de integração. Posteriormente, foi construído a biblioteca, o 
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teatro e o anfiteatro e três Escolas-Classe. A planta é livre, em função das esperadas 

transformações e renovações tecnológicas. O ginásio de esportes, assim como o edifício de 

artes, é uma mistura de pavilhão com hangar, tendo uma circulação vertical no lado de fora. 

Os edifícios que abrigam o setor administrativo e o refeitório obedecem a uma modulação e 

uma articulação, não possuindo uma diferenciação hierárquica entre eles. 

Figura 1 - Oficina de artes industriais

(FONTE: NASCIMENTO, 2012, p.49)

Figura 2 - Edifício Administrativo da Escola-Parque

(FONTE: PEDRÃO, 1999, p. 27)
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Embora tivessem linhas sofisticadas, os edifícios foram construídos para serem fáceis 

de reproduzir, pilares correspondentes a uma seção alongada que formavam o volume 

principal do edifício. 

Nos materiais foram utilizados leves elementos de fechamento, como vidros e um 

amplo uso de cobogós, o que permite a constante renovação do ar e qualidade de iluminação.

3.2 Escola 02 - Escola Estadual Jardim Marisa 

Figura 3 - Fachada da Escola Estadual Jardim Marisa

(FONTE: Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-25980/escola-de-ensino-

fundamental-fde-campinas-f1-mmbb>. Acesso em 28 abril 2019.)

Inaugurada pela Fundação do Desenvolvimento da Educação em 2015, a Escola 

Estadual Jardim Marisa, na cidade de Campinas, atende um público de alunos de 6º ao 9º ano 

e Ensino Médio. O projeto da escola faz parte de um grupo de projetos piloto desenvolvidos 

pela FDE para experimentar a aplicação de um sistema estrutural pré-fabricado. Esse edifício 

escolar foi selecionado para participar da 9º edição do prêmio Ibero-Americano de 

Arquitetura e Urbanismo, que mostra as soluções de circulação do ar e a acústica. Além 

disso, o edifício garantiu o selo de Alta Qualidade Ambiental AQUA-HQE, preocupando-se 

com a gestão de resíduo e qualidade sanitária.  O edifício, localizado em um conjunto 
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habitacional, abriga 18 salas de aula, localizadas no pavimento superior, laboratório, sala de 

computação, biblioteca, quadra, pátio, cantina e setor administrativo para professores, 

localizados no pavimento térreo.

Figura 2 - Plantas esquemáticas do térreo e segundo pavimento, legenda dos ambientes
(FONTE: SOUZA, 2018, p. 97)

Souza (2018), realizou visitas consecutivas na escola e analisou parcialmente o 
edifício e a seu comportamento pedagógico segundo os 28 parâmetros projetuais de Nair, 
Fielding e Lackney (2013) - presentes na escola, encontrando os seguintes:

1) Salas de aula, ambientes de ensino e pequenas comunidades de 
aprendizagem; 
2) Entrada Convidativa; 
3) Espaços de exposição do trabalho dos alunos; 
6) Arte, música e atuação; 
10) Vistas interiores e exteriores; 
15) Campfire Space; (Área do especialista em local elevado (ou de 
destaque); 
16) Watering Hole Space; (Nichos em espaços de circulação para 
trabalhos em grupo);
19) Iluminação Natural; 
23) Assinatura Local; 
24) Conexão com a comunidade; 
26) Professores como profissionais; 
28) Proteção e segurança; 
29) Síntese dos parâmetros.                  (SOUZA, 2018, p.100)
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4.  CONCLUSÃO

Estudar a composição do edifício escolar é imprescindível para compreender qual 

impacto a arquitetura resulta na aprendizagem do aluno. Neste artigo, foi abordado como a 

arquitetura escolar decorreu durante o tempo, como o indivíduo percebe o espaço e quais 

seriam as diretrizes de projeto a seguir para obter, com êxito, uma arquitetura estimulante aos 

alunos. Ao estudar o surgimento das ideias pedagógicas, foi possível notar que mesmo antes 

da criação de um edifício escolar em si, as tarefas relacionadas ao ato de ensinar já eram 

consideradas, como, por exemplo, Platão e Rousseau sempre levaram em conta as 

consequências que um ambiente - bom ou mau - exerceriam sobre os alunos. 

Posteriormente, seguindo um caráter voltado ao controle disciplinar e rígido, as 

primeiras escolas começaram a surgir em espaços originalmente destinados a outro uso: 

residências e espaços religiosos. Assim, os primeiros traços da arquitetura escolar vão 

semelhar-se com a tipologia religiosa, com mobiliário fixo e simetria, entre outros aspectos. A 

tipologia escolar deu segmento ao seu processo de mudanças quando o movimento das Novas 

Escolas questionou os métodos de ensino utilizados até então. Esse questionamento foi além 

da abordagem pedagógica, contando com arquitetos que passaram a propor novos modelos de 

organização espacial no início do séc. XX.

Outrossim, foi abordado como é importante atentar-se ao projetar espaços com escalas 

apropriadas ao usuário, adequando-os da melhor forma com o programa de necessidades: 

Organização do espaço, o ambiente lúdico, a localização da escola, seus acessos e fluxos. 

Considerando esses aspectos, autores elaboraram parâmetros de arquitetura escolar, retratados 

no capítulo 3 – Arquitetura e o Ambiente de Aprendizagem – com o intuito de nortear os 

profissionais de arquitetura durante o processo de projeto.

Diante do contexto abordado, nota-se que é necessário alertar os administradores, 

gestores da educação e projetistas incorporar sugestões e o diálogo para melhorar os espaços 

de aprendizagem. A falta de conhecimento por parte dos projetistas resulta em partidos 

arquitetônicos, muitas vezes, inadequados, que não se conectam com a realidade. Crianças e 

adolescentes passam maior parte do dia na escola – como profissionais de arquitetura – por 

que não proporcioná-los uma melhor experiência e vivência durante a construção do saber?
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