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O Trabalho Final de Graduação (TFG) se apresenta como requisito na 

obtenção do título de Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Ceará.  

O presente trabalho tem como principal objetivo integrar em um projeto estudos de 

arquitetura, psicologia ambiental e pedagogia, procurando entender a relação 

entre o espaço escolar e as características pedagógicas, tendo por meta a 

proposição de uma arquitetura escolar mais interligada com a conduta 

educacional, que contribua de forma positiva no aprendizado e na vivência de 

alunos, pais e professores.  

Para tanto, procurou-se compreender as diretrizes de projeto dos espaços 

escolares. Inicialmente, por meio da vivência do projeto de extensão onde foram 

visitadas dezenas de escolas municipais de Fortaleza e, posteriormente, por meio 

de referências de trabalhos publicados sobre as escolas da rede pública de São 

Paulo, principalmente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). 

A partir dessa pesquisa, pretendeu-se avaliar quais os aspectos priorizados na 

prática projetual desses espaços, se há e como acontece nessas instituições uma 

pedagogia norteadora de diretrizes projetuais e de que forma essas questões se 

apresentam no espaço construído.  

Buscou-se estudar as questões relacionadas com espaço e Psicologia 

Ambiental, tendo como foco específico os espaços escolares, na tentativa de se 

compreender de que maneira esses espaços podem contribuir com a conduta 

educacional na formação dos alunos. 

Além de escolas públicas visitadas, foram selecionadas para esta pesquisa 

duas escolas particulares em Fortaleza. A escolha destas duas escolas se deu em 

virtude de apresentarem condutas educacionais bastante definidas, além de 

entenderem o espaço escolar como uma extensão do aprendizado e, desta forma, 

o tratam de maneira diferenciada.  Foram elas: a Escola Vila, de pedagogia 

Transdiciplinar, e a Escola Micael Waldorf, de pedagogia Antroposófica.  

A metodologia empregada na pesquisa de campo, com base nos conceitos 

da Psicologia Ambiental, consistiu em visitas guiadas por funcionários das 

escolas; entrevistas com professores, alunos e funcionários; levantamento 

fotográfico; croquis e aplicação de questionário com a produção de desenhos 
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pelos alunos. Os desenhos serviram como subsídios para a apreensão da 

afetividade e estima dos alunos com relação ao lugar. A partir desses estudos, foi 

possível a escolha de uma das pedagogias para direcionar o projeto do espaço 

escolar a que se propõe o presente trabalho.  

 

 
O espaço-escola não é apenas um “continente” em que se situam os 
atores que intervêm no processo de ensino-aprendizagem para executar 
um repertório de ações. A arquitetura escolar é também por si mesma um 
programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um 
sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos 
para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que 
cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. 
(VIÑAO FRAGO, 2001. p.26.) 

 

A participação nos anos de 2006 e 2007 em projeto de pesquisa e extensão 

em Acessibilidade nas Escolas Municipais Patrimoniais de Fortaleza, coordenado 

pela professora Zilsa Santiago, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), foi decisiva para a escolha do tema do 

presente TFG. Por meio desse projeto tivemos a oportunidade de observar o 

ambiente escolar, visitando várias escolas públicas de ensino fundamental em 

diferentes regiões da cidade de Fortaleza e, a partir dessas visitas, levantar 

questões sobre como essas escolas foram projetadas. Foram elas: Quais as 

diretrizes do projeto? Qual conduta educacional é seguida? Se e como esta 

pedagogia é levada em consideração no projeto da edificação escolar?  

Também foi de extrema importância a participação na disciplina de 

Psicologia Ambiental ofertada pelo Curso de Psicologia da UFC e cursada no 

segundo semestre de 2008, a partir da qual se pôde ter uma visão mais 

aprofundada da inter-relação pessoa-ambiente e desta forma, compreender a 

importância e a responsabilidade do arquiteto ao projetar espaços que influenciam 

de forma objetiva e subjetiva na vida de seus usuários. Gabriel Moser (1998, p.122) 

afirma que: “A Psicologia Ambiental se propõe a analisar como o indivíduo avalia e 

percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, como ele está sendo influenciado por 

esse mesmo ambiente”. 

A partir desse conhecimento, outras questões foram levantadas. Que 
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características ambientais são necessárias para o pleno desenvolvimento das 

crianças nos espaços escolares? Como encontrar métodos e processos projetuais 

que considerem as percepções, as imagens, os valores e as expectativas dos 

usuários dessas escolas? De que forma o espaço projetado pode se articular com 

a pedagogia? Qual a importância dessa relação? 

Buscou-se responder a essas questões no estudo mais aprofundado de 

cada caso, da Psicologia Ambiental e das pedagogias das escolas particulares 

selecionadas neste trabalho.  

 



Escolas municipais de Fortaleza

CAPÍTULO 1
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Em 2002, o Ministério da Educação (MEC) lançou cadernos técnicos para 

orientação dos profissionais envolvidos na elaboração, acompanhamento e 

construção de escolas de ensino fundamental da rede estadual e municipal. Os 

cadernos fizeram parte do projeto Fundo de Fortalecimento da Escola 

(Fundescola) realizado pelo MEC em parceria com o Banco Mundial. No decorrer 

deste projeto, foi proposta a realização de plantas padrões para as regiões 

participantes (Nordeste, Norte e Centro-Oeste) e o MEC convocou arquitetos dos 

Estados de cada região a fim de participarem de seminários e elaborarem padrões 

de escolas para os Estados. 

Anteriormente a isso, as plantas padrões já eram bastante utilizadas no 

Ceará. Havia o Projeto Nordeste, cujo produto projetual eram plantas de escolas 

dispostas em forma de “H” e que foram bastante repetidas em vários pontos da 

cidade de Fortaleza, como também no interior do Estado. A utilização da planta 

padrão é justificada pelo Estado e pela Prefeitura por agilizar a obra, pela 

economia e pela própria padronização.  

A partir desta realidade surge a pergunta: quais as diretrizes que norteiam o 

projeto para essas escolas? 

Os manuais do Fundescola oferecem subsídios técnicos aos órgãos 

estaduais e municipais para a elaboração de projetos e construções de escolas de 

ensino fundamental. O documento divide-se em três partes: a primeira contém 

informações que devem ser observadas nas tomadas de decisão durante a 

elaboração, desenvolvimento ou acompanhamento do projeto de uma escola; a 

segunda contém informações, em forma de desenhos, de relações ergonômicas 

significativas a serem utilizadas pelos projetistas nos espaços educativos e a 

terceira é constituída por um conjunto de fichas dos ambientes mais freqüentes na 

composição do programa arquitetônico de escolas de Ensino Fundamental. 

Escolha do terreno, implantação, condicionantes ambientais, topografia, 

materiais, iluminação são alguns tópicos abordados no primeiro volume do 

manual. Essas diretrizes técnicas, ao que se pode perceber, são isentas de 

qualquer observação a partir do tipo de conduta educacional seguida. Parecem, 

portanto, partirem de observações/critérios baseadas na funcionalidade, 
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viabilidade econômica e salubridade do prédio.  

Então, qual a participação da pedagogia no projeto arquitetônico das 

escolas públicas fortalezenses? 

A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBN) LEI 

Nº 9.394/2006 expõe no artigo 3° vários princípios que devem ser seguidos no 

ensino brasileiro: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 

 

Destacando o princípio em que a União concede liberdade de escolha de 

concepções pedagógicas, no artigo 12 e 13 é esclarecido a quem fica destinada a 

tarefa de elaborar e executar essas escolhas.  

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 

 

No artigo 11, o papel do Município é esclarecido. 
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; 
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis 
de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
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necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído 
pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003) 

 

Examinando a Lei, ficam claras as incumbências de cada entidade no 

desenvolvimento da educação nacional. A partir destas constatações, observando 

a educação Pública de Fortaleza, não se encontra de forma clara uma relação 

entre proposta pedagógica e projeto arquitetônico nas escolas. Segundo a Lei, 

cada estabelecimento tem a liberdade de escolher uma conduta educacional que 

mais se adéqüe à sua realidade, desde que siga a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o Plano 

Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, regidos, naturalmente, pela 

Constituição da República Federativa do Brasil.  

Tendo, no entanto, a Prefeitura adotado plantas padrões para projetos de 

espaços escolares, apesar de qualquer proposta pedagógica diferenciada, o 

espaço escolar será genérico. A relação entre o espaço escolar e o aluno é, de 

certa forma, tratada por uma relação matemática de metros quadrados por 

pessoa. Desta forma, percebe-se que a arquitetura é tratada como um cenário 

neutro, onde as atividades pedagógicas podem acontecer indiferentemente ao 

espaço.  

Sobre a planta padrão, vários problemas podem ser citados. Um deles é, 

muitas vezes, a inadequação dos terrenos disponíveis pelo Município para a 

construção das escolas ao projeto. Como conseqüência da falta de um projeto 

específico, o que ocorre é a adaptação do terreno ao projeto padrão, com gastos 

em terraplanagem, quando a questão é topográfica, ou com um reajuste na 

implantação do prédio no terreno, o que pode levar a uma conformação 

prejudicial, por exemplo, nos quesitos de conforto ambiental e acessibilidade. 

Outro problema encontrado são as ampliações desses projetos. Com o 

aumento da demanda por salas de aulas, reformas são realizadas sem nenhuma 

preocupação com a relação dessas novas salas com o restante da escola no 

sentido da linguagem plástica do conjunto construído (escola como um partido 
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único) e por vezes, nem das necessidades físicas de seus usuários 

(acessibilidade).  

Quando essas ampliações são feitas sem o auxílio dos arquitetos e 

engenheiros da Prefeitura, a situação se torna ainda pior. São feitas adaptações e 

reformas, que muitas vezes, não trazem nenhuma preocupação com o conforto 

ambiental, com os acessos e, até mesmo, sem a devida atenção às questões de 

segurança dos alunos.   

Em resumo, as escolas visitadas que possuem plantas genéricas atendem 

a um programa de necessidades básico da maneira, supostamente, mais prática 

possível, o que por vezes, observados os problemas já citados, resultam em 

espaços inadequados até mesmo aos quesitos mais simples. Assim, o que deveria 

ser um espaço genérico e neutro, independente da pedagogia, passa a incomodar 

o usuário, conseqüentemente prejudicando o processo educacional.  

 



FDE - São Paulo

CAPÍTULO 2
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Para melhor entender como funciona o processo de execução de projetos 

escolares, além das diretrizes do MEC, procurou-se saber onde existia no país um 

sistema com procedimentos já estabelecidos para realização de projetos 

arquitetônicos escolares. Neste sentido, foram observadas as referências sobre o 

assunto, e estas apontaram para a Fundação para o Desenvolvimento da 

Educação (FDE), criada em 1987, que é responsável por viabilizar a execução das 

políticas educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, implantando e gerindo programas, dentre eles o processo de aprovação de 

projetos, com critérios pré-estabelecidos sobre vários aspectos (construtivo, com 

estabelecimento de elementos pré-moldados; conforto ambiental; acessibilidade 

etc), projetos e ações, destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento 

e o aprimoramento da rede pública estadual de ensino. 

Diferentemente do que acontece em Fortaleza, em que se adotaram 

plantas padronizadas para as escolas, a Secretaria de Educação de São Paulo 

optou por outra estratégia. Diante da crescente demanda por escolas, a solução 

encontrada também foi a racionalização. Contudo, em lugar de padronizar os 

edifícios, optou-se pela padronização dos componentes construtivos. O objetivo foi 

reduzir prazos e gastos com manutenção, mas garantir a melhoria da qualidade 

das obras. 

Desta forma, os arquitetos poderiam projetar as escolas de acordo com a 

necessidade específica do local, porém utilizando os parâmetros e elementos da 

FDE e não ultrapassando os custos estabelecidos.  O preço é predeterminado em 

função da área construída e da análise do terreno em relação à topografia e à 

localização.  

A padronização adotada segue duas características básicas: dimensional, 

fixando a área e os módulos para as escolas, e a padronização dos componentes 

construtivos.  

Mais uma vez, observa-se que as diretrizes de projeto para escolas da rede 

pública de ensino priorizam aspectos técnicos e econômicos que não estão 

necessariamente relacionados diretamente com a conduta educacional. Há, de 

fato, uma tentativa de melhoramento do ambiente educacional, construindo-se 
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edificações mais dignas, o que certamente contribui no apego e respeito ao prédio 

pelos seus usuários. Porém, a relação Arquitetura e Pedagogia não está presente 

nessa situação onde a demanda por salas de aula é crescente e a necessidade de 

rapidez para acompanhar o ritmo imposto leva a uma construção extremamente 

racionalizada.  

Analisadas as escolas da rede pública de ensino de Fortaleza e de São 

Paulo e, não encontrando subsídios para o projeto de uma arquitetura escolar 

diretamente relacionada com a conduta educacional adotada, procurou-se analisar 

escolas particulares de pedagogia mais claramente definida, com o objetivo de 

estudar de que forma essas pedagogias se refletem em seus espaços. Neste 

sentido, foram objetos de estudo a Escola Vila e a Escola Micael Waldorf, ambas 

em Fortaleza. 

Antes, contudo, de entrar na apresentação da pesquisa realizada nestas 

duas escolas, será abordada a questão da Psicologia Ambiental nos espaços 

escolares, cujos conceitos auxiliarão nas decisões a respeito do partido no projeto 

arquitetônico à que se destina esse trabalho. 

 

 



Psicologia Ambiental e
Espaço escolar

CAPÍTULO 3
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Devido a pressões sociais, econômicas e culturais, as crianças passam a 

freqüentar a escola cada vez mais cedo. Ingressando, por exemplo, aos três anos 

de idade e completando o ensino médio, a criança passa em média 15 anos em 

uma escola, cinco horas por dia. A partir dessa realidade é possível afirmar que a 

qualidade de vida desses indivíduos é significativamente afetada pela qualidade 

do ambiente escolar que freqüenta. Por isso o estudo desses ambientes se faz tão 

necessário. 

Algumas características recorrentes em trabalhos sobre interação pessoa-

ambiente, relativas ao indivíduo, ao meio e às relações que eles estabelecem 

entre si foram enumeradas na tese de doutorado da arquiteta e psicóloga Gleice 

Elali, baseadas em Ittelson, Proshansky, Rivlin e Winkel: 
 

O ambiente é vivenciado como um campo unitário, isto é, não se 
consegue delimitar todos os seus componentes. A pessoa tem 
propriedades ambientais tanto quanto características psicológicas 
individuais. Não há ambiente físico que não seja envolvido por um 
sistema social e inseparavelmente relacionado a ele. A influência do 
ambiente físico no comportamento varia de acordo com a conduta em 
questão: quanto mais complexo for o procedimento, será menos provável 
que o ambiente o influencie diretamente. O ambiente opera abaixo do 
nível da consciência, ou seja, a pessoa se torna consciente de algum 
fator ambiental quando o equilíbrio existente se altera e aquele elemento 
passa a incomodá-la diretamente. O ambiente “observado” não é 
necessariamente o ambiente “real”, pois a realidade assume diferentes 
aspectos em função da pessoa que a decodifica, que valoriza alguns 
aspectos em detrimento de outros. O ambiente é organizado 
cognitivamente em um conjunto de imagens mentais. O ambiente tem 
valor simbólico (ELALI, 2002, p.28). 

 

A partir desses pressupostos, pode-se resumir que o ambiente construído 

não é apenas um cenário onde as atividades acontecem. O meio tem influência, 

mesmo que abaixo do nível da consciência, sobre a pessoa que o vivencia, porém 

não há como adivinhar como uma pessoa apreenderá o espaço, pois cada ser o 

decodifica a sua maneira. Levando em consideração essas questões, chegamos à 

indagação específica sobre o tema deste trabalho: como projetar um espaço em 

que as características ambientais favoreçam o pleno desenvolvimento das 

crianças nos espaços escolares? 

Segundo Elali, (2002, p.28) “dar maior atenção às relações entre criança e 

ambiente, garantindo a estas oportunidades de contato com locais variados, tanto 
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construídos pelo homem quanto naturais, seria uma maneira de proporcionar à 

infância condições plenas de desenvolvimento, gerando a consciência de si e do 

entorno que são provenientes da riqueza experiencial”. 

A partir das relações afetivas do indivíduo com o meio ambiente, surge o 

conceito de lugar, que está intimamente relacionado ao de espaço.  O espaço é 

um local não diferenciado que “transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e dotamos de valor” (Tuan, 1983, p. 6).  Assim, a experiência 

individual em determinado espaço o transforma em um lugar conhecido, seguro e 

concreto, dotado de valores pessoais.  

A noção de lugar é também relativa, dependendo do referencial utilizado. 

Uma escola, com relação ao espaço do bairro onde está inserida, representa para 

seus freqüentadores habituais um lugar. No espaço da escola, para um aluno de 

uma determinada série, sua sala de aula representa um lugar. Essa relação 

levanta outro conceito importante, o da apropriação do espaço.  

Bastante próximo ao conceito de lugar, a apropriação acontece quando o 

ambiente é marcado pela pessoa que o utiliza, assim como este marca o 

indivíduo. De acordo com Pol (1992 apud ELALI, 2002, p.31) a apropriação 

abrange dois componentes que se inter-relacionam: o simbólico (identificar-se com 

o local) e o de ação-transformação (possibilidade de personalizar os ambientes). 

O conceito de apropriação também está relacionado à territorialidade. Esses 

termos estão diretamente ligados ao conceito de posse.  

 Para o espaço escolar, esses conceitos são de extrema importância na 

medida em que o estimulo ao apego e a apropriação dos espaços pelos alunos 

determina uma melhor utilização e manutenção do lugar. Desta maneira, o 

ambiente pode ser visto como uma forma de diferenciação e de identificação do 

aluno. 

Outro conceito importante para o tema estudado é o de privacidade. 

Segundo Altman (1975 apud ELALI, 2002, p. 32), a privacidade representa a 

busca do equilíbrio entre “ficar isolado” e “tornar-se acessível aos outros”. Laufer & 

Wolfe (1976; 1977 apud ELALI. 2002, p. 32) definiram o conceito de privacidade a 

partir de três dimensões: pessoal, interpessoal e ambiental. Com relação aos 
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aspectos ambientais, os autores salientam que: o desenvolvimento da identidade 

pessoal vincula-se a ambientes concretos; o ambiente inibe ou estimula diversos 

tipos de condutas e experiências individuais; alguns ambientes são mais 

adequados à manutenção da privacidade do que outros; a partir dos processos de 

socialização as pessoas aprendem a identificar os diferentes ambientes como 

privados ou públicos, e a prever os tipos de comportamento possíveis em cada 

local.  

 A partir desses conhecimentos, como encontrar métodos e processos 

projetuais que considerem as percepções, as imagens, os valores e as 

expectativas dos usuários dessas escolas?  

 Segundo Bonfim (2003, p. 4-6), a expressão dos sentimentos nos diz muito 

sobre o sujeito, porém entender essa linguagem interior é bastante difícil, com o 

“risco de acessar somente processos racionais”. Para a representação do espaço 

de forma a apreender o território emocional, os mapas afetivos “são instrumentos 

reveladores da afetividade e indicadores da estima pelo local”. Ao se projetar um 

ambiente, projeta-se da melhor maneira para a atividade que será realizada nesse 

espaço e também para o conforto, segurança e apreço de seus usuários. Desta 

forma, é sempre importante para o arquiteto estabelecer diálogo como os futuros 

usuários para entender as suas expectativas e necessidades.   

Para o projeto arquitetônico de uma escola, neste caso específico, de 

ensino infantil e fundamental, outro aspecto de reveladora importância é a 

pedagogia. Sabido que o ambiente pode influenciar de forma direta na percepção 

de seus usuários, podemos afirmar que o espaço também educa. Desta forma, a 

pedagogia deveria ter um papel primordial nas diretrizes norteadoras da 

concepção do projeto.  

 



Escola Vila

CAPÍTULO 4
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Situada no Bairro de Fátima, na rua Sebastião de Leme, n° 819, a Escola 

Vila adota a pedagogia transdisciplinar. O termo “transdisciplinar” foi criado por 

Jean Piaget, e foi divulgado pela primeira vez no Seminário de Nice, realizado na 

Universidade de Nice, na França, em 1970. Em 1994, ocorre o primeiro Congresso 

Mundial de Transdisciplinaridade, no qual é redigida a Carta da 

Transdisciplinaridade. O documento é composto por artigos que são o conjunto de 

princípios fundamentais para comunidade transdisciplinar, estabelecidos a partir 

de algumas considerações sobre o crescimento do conhecimento acadêmico, as 

desigualdades entre detentores e desprovidos de conhecimento e a ausência de 

uma visão planetária.  

 
Artigo 3 
“A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz 
emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam 
entre si; oferece-nos uma visão da natureza e da realidade. A 
transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as 
ultrapassa.” 
Artigo 5 
A visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que ela 
ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua 
reconciliação não somente com as ciências humanas mas também com 
a arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. 
Artigo 8 
A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O 
surgimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história 
do Universo. O reconhecimento da Terra como pátria é um dos 
imperativos da transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma 
nacionalidade, mas, a título de habitante da Terra, é ao mesmo tempo 
um ser transnacional. O reconhecimento pelo direito internacional de um 
pertencer duplo - a uma nação e à Terra - constitui uma das metas da 
pesquisa transdisciplinar. (Carta da Transdisciplinaridade, 1970, on line) 

 
 

A escola Vila, seguindo tais princípios, propõe uma série de atividades 

complementares às atividades tradicionais exigidas pelo MEC, tais como: aulas de 

corpo (tai chi chuan, yoga, shiatsu, do-in, técnicas de meditação, expressão 

corporal, biodança), teatro, artesanato, música, laboratórios de jardinagem, 

tecnologia alternativa, pomar, horta, farmácia viva (ervas medicinais mantidas e 

plantadas pelos próprios alunos), além de estudos sobre como cuidar do planeta e 

o ser na totalidade (ser no social, ser na descoberta de seus valores, ser na 

natureza e ser na tradição). 
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A escola atende do berçário ao ensino fundamental. Apesar de suas 

limitações físicas por se estabelecer em uma residência adaptada à atividade 

escolar, ao visitar a escola podem ser observadas algumas tentativas de se utilizar 

a arquitetura como meio de ensino. Por exemplo, há um grande galpão com piso 

de madeira onde são realizadas atividades de dança. Nele, as esquadrias foram 

fabricadas pelos próprios funcionários com material reciclado, mostrando de forma 

prática a utilidade e a importância da reciclagem. (Ver foto 1) 

O pomar e a farmácia viva, cultivados pelos próprios alunos, o mini-

zoológico existente na escola e a preservação e a plantação de novas árvores, 

mostram a tentativa de se aumentar o contato com a natureza. (Ver fotos 2 e 3) 

Porém, por se tratar de uma adaptação e ampliação de uma residência, 

uma arquitetura própria para um ambiente escolar não existe, apenas uma 

tentativa. A pedagogia aponta diretrizes de sustentabilidade, de participação direta 

dos usuários no espaço escolar, de contato com a natureza, mas essas diretrizes 

não puderam ser devidamente rebatidas na arquitetura.  

 

                      
 
 

                                           
 

Foto1 - Galpão para atividades de dança. 
Esquadrias feitas pelos funcionários. 

Foto2- Espaço para a farmácia viva. 

Foto3 - Mini-zoológico.  
Fonte: Arquivo pessoal 

Fonte: Arquivo pessoal Fonte: Arquivo pessoal 



Escola Micael Waldorf

CAPÍTULO 5
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A escola Micael Waldorf está localizada na rua Airton Borges Martins, n° 

233, bairro Água Fria. A escola é uma Associação Pedagógica, sem fins 

lucrativos, adota uma pedagogia que segue os princípios da Antroposofia1. 

Oferece educação infantil e ensino fundamental, com três salas de jardim de 

infância e oito salas de 1º ao 8º ano. Assim como a escola Vila, também se 

estabelece em uma residência adaptada à escola.  

Apesar das limitações físicas e financeiras, a escola conseguiu um espaço 

bastante agradável e apropriado a algumas especificidades da pedagogia, como 

por exemplo, o aspecto rústico da construção. Para Steiner (apud UPITIS, 2004, p. 

22) cada aspecto da escola, tais como mobiliário de madeira, cores pastéis, luz 

natural, a presença de objetos naturais dentro da sala de aula, espaços externos 

bastante arborizados e a utilização de materiais naturais em geral, têm significado 

arquitetural e pedagógico. Nesta pedagogia, tantos os princípios arquiteturais 

quanto os pedagógicos moldam a escola. (Ver fotos 5, 7 e 10) 

Na escola Micael Waldorf muitos desses aspectos podem ser observados. 

O bloco de salas do ensino infantil foi acrescentado à construção original da casa, 

sendo todo em madeira, as salas possuem aspecto de chalés. Cada sala é tratada 

como uma pequena casa, com cozinha, banheiro exclusivo e um quintal.  

O playground é outro diferencial nesta pedagogia. Por se priorizar materiais 

naturais, os brinquedos são confeccionados em madeira e, muitas vezes, 

aspectos naturais do terreno são aproveitados para a criação de espaços lúdicos, 

como a utilização das árvores para balanços. Apesar do espaço livre reduzido da 

escola visitada, na área destinada às crianças do ensino infantil, tais aspectos 

podem ser encontrados. (Ver foto 9) 

Outro aspecto da pedagogia é a intensa atividade artística, aquarela, 

modelagem, teatro, eurritmia (arte de movimento) e música. Na escola Waldorf de 

Fortaleza, essas atividades não são realizadas de forma ideal devido às condições 

físicas da escola. Não há um espaço destinado para as atividades teatrais e existe 

apenas uma sala destinada às oficinas de marcenaria, modelagem e trabalhos 

com couro. (Ver fotos 4 e 6) 

                                                   
1 Movimento criado por Rudolf Steiner (1861-1925). Mais informações no capítulo 7. 
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Por possuir uma relação mais direta com a arquitetura, a pedagogia 

antroposófica foi selecionada para nortear o projeto de arquitetura escolar a que 

este trabalho se propõe.  

 

             
 
 

             
 
 
 

                 

Foto 4 - Sala de modelagem e marcenaria. Foto 5 - Interior da sala de ensino fundamental. 

Foto 7 - Interior da sala de ensino 
infantil. 

Foto 6 - Espaço para estar e exposição de 
trabalhos. 

Foto 8 - Espaço para lavatório e 
armários que atende à sala de 
aula do ensino fundamental. 

Foto 9 - Playground infantil. 
Brinquedos integrados a 
natureza. 

Foto 10 - Salas de aula do 
ensino infantil. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Arquivo pessoal. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Arquivo pessoal. 

Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Arquivo pessoal. 



Rudolf Steiner
e a Pedagogia Antroposófica

CAPÍTULO 6
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Rudolf Steiner, nasceu na Áustria, em 1861. Desde muito cedo, interessou-

se pelo o estudo de várias ciências, sobretudo o de problemas filosóficos. Estudou 

Kant, Hegel, Schelling, porém, na sua busca pelo conhecimento da natureza e 

experiência do espiritual, baseou-se com mais segurança em Goethe. Passou 

quinze anos dando aulas particulares, atividade que lhe rendeu bastante 

experiência para a elaboração de sua teoria pedagógica. Steiner graduou-se na 

Escola Técnica Superior de Viena e doutorou-se com um estudo sobre a filosofia 

da liberdade. Em 1897, seguiu para Berlim, onde se dedicou a atividades literárias 

e lecionou numa escola de formação de trabalhadores. A atuação nessa escola 

revelou-lhe a grande miséria material e espiritual do proletariado. A partir de 1902, 

lançou as bases da antroposofia, uma ciência com um método de conhecimento 

que pretende mostrar o caminho para a experiência da realidade supra-sensível e 

tornar possível a comunicação do espiritual no homem com o espiritual que está 

acima dele.  

 
Numa vida espiritual livre, somente uma escola livre colocará na vida 
homens aptos a desenvolver sua plena capacidade no Estado e na 
economia, porque esta é desenvolvida neles (RUDOLF STEINER apud 
MARZ, 1987, p. 132). 

 

Em 1919, um ano após a Primeira Guerra Mundial, Steiner fundou com o 

apoio de Emil Mott, então dono da fábrica de cigarros Waldorf-Astória, a primeira 

escola com orientação antroposófica para os filhos dos funcionários da fábrica 

(devido a isso, a pedagogia antroposófica também ficou conhecida como 

pedagogia Waldorf). Desenvolveu um currículo para atender a formação de 

crianças e jovens de modo a equilibrar os três elementos constitutivos do homem 

segundo a antroposofia: corpo, alma e espírito. Estes se relacionam 

intrinsecamente com as atividades do Querer, Sentir e Pensar. 

A pedagogia de Rudolf Steiner ultrapassou os limites do seu país de 

origem e encontrou adeptos em vários outros países. No Brasil, segundo a 

Federação das escolas Waldorf no Brasil, existem atualmente 52 escolas de 

pedagogia antroposófica, sendo a maior concentração dessas escolas em São 

Paulo, primeiro Estado a possuir uma escola desta pedagogia no país.  
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O currículo dessas escolas proporciona, além do conteúdo exigido pelos 

órgãos oficiais de educação, outras matérias que despertam, segundo Steiner, os 

sentidos estético e artístico do ser humano, com o objetivo de desenvolver 

qualidades que levam ao equilíbrio entre o Pensar, o Sentir e o Querer. Busca o 

despertar gradativo da consciência, permite que cada etapa da vida seja 

vivenciada intensamente e conduz o Homem a realizar sua verdadeira tarefa como 

cidadão de dois mundos: a terra e o céu. 

 
O sentido artístico do educador e professor dá alma à escola. Permite ser 
alegre nas coisas sérias e ter caráter na alegria. Pela inteligência, a 
natureza é somente compreendida; pela sensibilidade artística ela é 
vivenciada (RUDOLF STEINER apud MARZ, 1987, p. 133). 
 
 
 

Conforme Marz (1987, p. 133), Steiner descreve assim os três períodos 

do desenvolvimento humano: o período dos sete primeiros anos começa com o 

parto do corpo físico e caracteriza-se pelo modelo e a imitação; segundo período, 

que inicia com o nascimento do corpo etéreo, é determinado pela autoridade e a 

obediência, sendo que a criança é conduzida pela mesma personalidade do 

educador e professor; o terceiro período, que principia com a libertação do corpo 

astral e o amadurecimento sexual, estende-se até os vinte e um anos. Nele o 

jovem alcança sua autonomia e capacidade de julgamento. Desta forma, Steiner 

estabeleceu uma conduta educacional que respeita cada fase do ser humano. 

Um dos aspectos inusitados da pedagogia Waldorf é um sistema 

chamado looping, no qual um mesmo professor de classes fica com a turma por 

oito anos — da 1a à 8a série. Apesar dos alunos trabalharem com outros 

professores todos os dias, em matérias como música, línguas estrangeiras e 

educação física, a aula principal é dada pelo mesmo professor por oito anos. O 

objetivo, segundo os educadores, é construir uma relação sólida de longo prazo, e 

ensinar aos alunos como fazer isso. 

Outro aspecto interessante nesta pedagogia é a ausência de uma 

estrutura administrativa tradicional. Há uma descentralização do controle da 

escola. Pais, professores, funcionários e alunos tomam as decisões em conjunto. 
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Não se pode impor nada pior ao homem do que despertar antes do 
tempo seu próprio julgamento [...] o jovem precisa primeiro aprender e 
depois julgar.” (Rudolf Steiner apud MARZ, 1987, p. 134) 

 

Rudolf Steiner criou uma escola que ao longo dos anos manteve seus 

princípios originais de oferecer a seus alunos uma escola mais humana, onde a 

individualidade e a dignidade infantil é respeitada, que não faz discriminação de 

sexo, religião ou classe social, uma escola que rejeita o intelectualismo, a pressão 

por resultados, a tendência à precocidade e a adaptação forçada.  

 

 



Pedagogia Antroposófica
e Arquitetura

CAPÍTULO 7



 20

A partir de 1910, Steiner passou a publicar orientações específicas para 

várias áreas do conhecimento a partir da Antroposofia. As áreas mais 

profundamente contempladas por ele foram a Medicina, a Agricultura, a Economia, 

a Arquitetura, a Farmacologia, a Arte e a Educação. Atuou como arquiteto e iniciou 

uma arquitetura chamada por ele de antroposófica, que possui similaridades com 

a arquitetura orgânica. Participou ativamente da construção da sede de sua 

sociedade. O Goetheanum, como era chamada esta edificação, configurou-se 

como uma obra arquitetônica revolucionária para a época, foi totalmente feita em 

madeira, possuía o interior praticamente todo esculpido e demorou dez anos para 

ser concluída. Em sua construção Steiner contou com a colaboração de artistas, 

arquitetos, engenheiros, e outros profissionais de várias partes mundo. (Ver foto 

11) 

Porém, não é intuito do trabalho se aprofundar na arquitetura específica 

antroposófica. Entende-se arquitetura como uma ciência única e é trabalho do 

arquiteto criar espaços funcionais, aprazíveis e formalmente interessantes de 

acordo com a situação exigida, bem como em sintonia com a tecnologia de sua 

época, logo, apenas os aspectos mais diretamente relacionados com arquitetura 

escolar serão estudados. Seguindo a proposta pedagógica para entendimento das 

necessidades arquitetônicas mais objetivas e tendo a psicologia ambiental como 

instrumento para a compreensão das necessidades subjetivas, acredita-se poder 

alcançar um espaço escolar adequado.  

Analisando-se a arquitetura de algumas escolas que aplicam tal pedagogia, 

é possível perceber algumas diferenças em relação às escolas tradicionais, 

principalmente em relação às escolas da rede pública de ensino. 

O programa da escola por si só já cria um espaço mais diferenciado do das 

escolas tradicionais. O teatro, a sala de eurritmia, as oficinas de costura e culinária 

são exemplos de ambientes diferenciados. Há também a ausência de alguns 

espaços comuns em escolas tradicionais, como por exemplo, salas de informática. 

Os educadores dessa pedagogia entendem que o uso prematuro do computador, 

TV e videogames é nocivo para a criatividade das crianças, logo disciplinas que 

envolvam o uso desses equipamentos são excluídas.  
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Comumente, essas escolas são implantadas em grandes áreas 

arborizadas, onde a natureza esteja presente. No projeto de Flávio Mendes Correa 

para o ensino infantil da escola Rudolf Steiner, em São Paulo, o edifício proposto 

integra um complexo educacional voltado para pré-escola, primeiro e segundo 

graus. O terreno é rodeado por uma grande área gramada com árvores de grande 

porte e possui 16.000 m². Já no projeto do arquiteto brasileiro Carlos André 

Palatnic para a escola Guido Gezelle, na Bélgica, também de pedagogia Waldorf, 

o terreno para a sua implantação foi de 25.000 m². Essa escola também atende a 

pré-escola, primeiro e segundo graus. (Ver fotos 12 e 13) 

Na pedagogia Waldorf, a utilização de materiais naturais, a existência de 

uma grande área livre arborizada, luz e ventilação natural são fundamentais para o 

pleno desenvolvimento dos seus alunos e para proporcionar uma maior relação 

com o meio ambiente. Não se encontra, por exemplo, brinquedos industrializados 

ou de material sintético, por se entender que o aluno deve ter contanto com 

objetos que possuam a energia da natureza. 

A utilização de cores também possui significado para a pedagogia. Para as 

crianças mais novas, no ensino infantil, são utilizadas cores mais “quentes” nas 

salas de aula, chamadas cores “uterinas” (cores rosadas e tons pastéis). Segundo 

seus educadores, essas colorações proporcionam aconchego, ideal para as 

atividades mais introspectivas, como a leitura.  

Para a sala dos alunos do ensino fundamental as cores vão gradativamente 

se tornando mais “frias” (azulada e branca), pois agora o ambiente da sala de aula 

requer mais atenção e concentração por parte do aluno.  

Quanto às formas das salas, Steiner propõe espaços mais “unos”, ou seja, 

as salas se livram das constrições dos ângulos retos, sugerindo um espaço que 

tende ao esférico. Nas salas de ensino infantil esses ângulos são mais abertos e 

vão se fechando com o avançar das séries. Essas características podem ser 

encontradas em várias escolas de pedagogia Waldorf. (Ver foto 16) 

No ensino infantil, cada sala de aula deve ter uma pequena cozinha para as 

atividades de culinária realizadas com os alunos. Para Rudolf Steiner (Capra apud 

Oliveira, 2006, p. 64), um ambiente “rico, multissensorial – envolvendo as formas e 
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texturas, as cores, odores e sons do mundo real” é de extrema importância para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Assim, as atividades culinárias 

desenvolvidas dentre da sala de aula é fundamental para a educação infantil. Em 

conversa com professores da escola Waldorf em Fortaleza, outras necessidades 

no espaço escolar foram citadas. 

Além da cozinha, outros espaços são necessários dentro da sala de aula 

para o desenvolvimento de outras atividades, tais como: comer; desenhar; pintar; 

roda rítmica, o que exige um espaço amplo; leituras e brincadeiras, em uma delas 

os alunos montam uma tenda (casinha) em conjunto. 

Cada sala deve funcionar como uma pequena casa, onde o aluno tem a 

oportunidade de ajudar a arrumá-la levando em consideração também seus 

gostos e vontades. Possuir um espaço aberto exclusivo para cada turma, uma 

espécie de quintal da casa, é importante. Nele acontecem os banhos coletivos dos 

alunos.  

Outro aspecto, já comentado anteriormente, é a intensa atividade artística. 

O teatro é uma das principais atividades nessa pedagogia e os próprios alunos 

fabricam os figurinos, por tanto espaço para a fabricação e guarda desses 

materiais são necessários. As peças podem ser abertas ao público externo, por 

tanto se deve ter uma infra-estrutura apropriada para as apresentações.  

Outras atividades ligadas às artes são marcenaria, modelagem em argila, 

pinturas e trabalhos com o couro. Portanto, espaços para a exposição desses 

trabalhos também se fazem necessário. A escola também realiza várias festas e 

feiras ao logo do ano letivo, muitas vezes abertas ao público externo, logo 

espaços amplos para esses eventos se fazem necessário.  

Por passarem bastante tempo na escola, os professores da Escola Micael 

Waldorf, que foram entrevistados, falaram sobre a necessidade de um espaço 

para descanso, com área para armar redes e copa para refeições rápidas. 

Obviamente, a utilização das redes, é uma adaptação regional. 

Os espaços não construídos da escola são destinados a atividades como 

jardinagem, cultivo de hortas e para construção de fornos solares e casas de 

boneca pelos próprios alunos.  
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Comentados alguns dos aspectos arquitetônicos indicados pela pedagogia, 

constata-se a preocupação com o espaço vivenciado pelo aluno. O espaço-escola 

não é tratado como um cenário neutro, independente da pedagogia, mas trabalha 

em comunhão com esta. O diferencial da pedagogia criada por Rudolf Steiner em 

relação à arquitetura é a sensibilidade de perceber que o espaço também educa, 

pode despertar sensações, instigar a criatividade e proporcionar uma maior 

relação com a natureza. Por isso justifica-se a escolha dessa pedagogia para a 

orientação do projeto de arquitetura escolar do presente TFG. 

         
 
 

            
 
 

                    

Foto 11 - Primeiro Goetheanum. Fonte: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Goetheanum.jpg 

Foto 12 - Escola Rudolf Steiner - São Paulo. 
Salas do ensino infantil. Fonte: Revista Projeto Abril/95 

Foto 13 - Escola Guido Gezelle, Bélgica. Fachada Principal.  
Fonte: Revista Projeto Mar/2002 
 

Foto 17 - Interior da escola Guido Gezelle,  
Bélgica. Fonte: Revista Projeto Mar/2002 
 

Foto 14 - Sala de ensino infantil escola 
Rudolf Steiner. Fonte: Revista Projeto Abril/95 

 

Foto 16 - Planta baixa das alas do ensino infantil.  
Escola Rudolf Steiner Fonte: Revista Projeto Abril/95 
 



Algumas considerações

CAPÍTULO 8
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A intenção inicial deste trabalho foi o projeto arquitetônico de uma escola 

pública. Esta vontade surgiu principalmente devido à participação no projeto de 

pesquisa e extensão em acessibilidade das escolas públicas de Fortaleza. Ao 

perceber a ineficiência da planta padrão para essas escolas, surgiu a idéia da 

utilização de elementos padronizados para racionalização da construção em 

detrimento à limitação da planta padrão.  

Contudo, os elementos padronizados, apesar de responderem bem a 

necessidade de rapidez nas construções dessas escolas, de certa forma ainda 

limitam o formato dos espaços e diminuem a variedade de materiais que podem 

ser utilizados. Outro problema que persiste em projetos com planta padrão ou 

elementos padronizados nas escolas públicas é a limitação dos terrenos onde 

essas são implantadas, muitas vezes com espaço bastante reduzido. Desta forma, 

a riqueza de espaços naturais e construídos que deveria existir é prejudicada. 

Além dessas questões, a ausência de uma pedagogia definida impossibilitou a 

intenção inicial da autora.  

Desta forma, buscou-se em uma realidade diferente, condições mais livres 

de projeto, com o intuito de realizar um espaço-escolar supostamente ideal e onde 

a pedagogia pudesse estar presente, ser percebida na arquitetura da escola.  

Iniciou-se então uma pesquisa entre escolas particulares em Fortaleza e 

percebeu-se que, apesar da não limitação financeira, essas escolas apresentavam 

características similares às escolas públicas nos quesitos de formas, materiais e 

precariedade de espaços verdes. Muitas vezes são construções duras, fechadas, 

com grades e muros altos, que não encorajam nos seus usuários o senso de 

participação, de posse e de responsabilidade.  

Segundo Barguil (2006, p.174-175), analisando Frago, a arquitetura do 

espaço-escolar é o reflexo de vários valores sócio-culturais: 

 
Frago declara que a escolha de um espaço e a construção de uma 
escola resultam da confluência de muitas forças ou tendência, as quais 
podem ser amplas, de cunho social, quando relacionadas à divisão das 
tarefas e forma delas se vincularem, ou específicas, de alcance 
educativo, como as pertinentes à profissionalização do trabalho docente 
(1998b, p. 73-74). 
......................................................................................................................  
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Há uma tendência de preferir o retilíneo em detrimento do redondo ou 
curvilíneo, manifesta na escolha do retângulo e do quadrado e na 
rejeição do círculo, do espiral e da elipse. A razão para essa escolha é 
que as construções que seguem tal padrão são mais lineares e 
ordenadas, favorecendo, conseqüentemente, a visibilidade, o controle e a 
vigilância (FRAGO, 1998b, p. 107). 

 
 
Visto essas questões, buscou-se no projeto arquitetônico do presente TFG, 

não apenas a inter-relação pedagogia e arquitetura, mas a inter-relação de uma 

pedagogia livre com uma arquitetura livre. Trata-se de um experimento, onde, 

apesar das preocupações com uma certa racionalização e viabilidade do projeto, 

não se limitou aos aspectos pré-estabelecidos das escolas tradicionais. 

 



Proposta arquitetônica

CAPÍTULO 9
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9.1 Programa 
Estabelecida a pedagogia, o programa da escola foi baseado na escola 

Micael Waldorf de Fortaleza que atende ao ensino infantil (maternal, com crianças 

de 2 à 4 anos; jardim, com crianças de 4 à 5 anos e meio; e jardim 2, com crianças 

de 5 anos e meio à 6 anos) e fundamental (dividido em: fundamental I, da 1ª à 5ª, 

e fundamental II, da 6ª à 9ª séries). Seguindo o modelo da escola em Fortaleza, 

também é previsto o funcionamento regular da escola apenas pelo turno da 

manhã, sendo realizadas algumas atividades extras pelo período da tarde. 

Visto que a escola Waldorf em Fortaleza não possui todos os ambientes 

necessários para o desenvolvimento das atividades estabelecidas pela pedagogia, 

procurou-se complementar o programa segundo os ambientes encontrados na 

escola Guido Gezelle2, na Bélgica e na escola Micael3, em São Paulo.  

Para o pré-dimensionamento das áreas foram usados como parâmetros os 

manuais do FUNDESCOLA, MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

DE EDIFÍCIOS ESCOLARES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO e a LEI DE USO 

E OCUPAÇÃO DO SOLO, adaptadas às necessidades da escola.  

Segue, no quadro abaixo, o programa da escola proposta em comparação 

com o programa indicado pelo MEC e o pré-dimensionamento dos ambientes.  

Almoxarifado *

Secretaria *

Despensa *

Refeitório *

Sala de apoio pedagógica

Sala de coordenação pedagógica *

Cozinha *

Sala direção *

 A
D

M
IN

IS
TR

A
Ç

ÃO
EN

S
IN

O
E 

D
O

C
ÊN

C
IA

Horta

Pátio *

Recreio Coberto

Sala de multiuso *

Sala de aula

MEC E WALDORF WALDORFWALDORFWALDORFMEC

NÚMERO DE USUÁRIOÁREAS (m²)PRESENÇAAMBIENTES

Sanitários professores (1 fem. e 1 masc.)

Sanitários alunos

Vestiário alunos

Área de serviço *

* A ausência de cada um desses espaços será explicada

ENSINO INFANTIL

Recepção *

Sala dos professores

 A
LI

M
EN

TA
Ç

Ã
O

 E
S

ER
VI

Ç
O

S 
G

ER
AI

S

2034 (1,7m²/aluno)

150 (1,7m²/aluno) 80

20 (1m²/aluno) 20

35 1 - 15

30 8

1 sanitário-20 alunos
1 lavatório-30 alunos1,95

1 sanitário-20 alunos
1 lavatório-30 alunos2,4

10,4 80

20

8

1 sanitário-20 alunos
1 lavatório-30 alunos

 
                                                   
2 Revista Projeto Desing MAR2002 
3 http://www.micael.com.br/novo/ 
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Almoxarifado

Arquivo morto

Espera geral

Tesouraria

Secretaria

Sala de reuniões

Sala dos professores ***

Sala da orientação pedagógica ***

Sala de coordenação pedagógica *

Sala do vice-diretor *

Sala do diretor *

S
U

P
O

R
TE

 P
ED

AG
Ó

G
IC

O
E 

A
D

M
IN

IS
TR

AÇ
Ã

O
E

N
S

IN
O

 E
 D

O
C

ÊN
C

IA

Teatro/Anfiteatro

Sala de eurritmia

Canteiros para Horta

Oficina de costura

Oficina de culinária

Ofinicas (marcenaria e modelagem)

Sala de música

Pátio (para solenidades cívicas)

Recreio Coberto

Quadra poliestportiva

Sala de preparos (ralacionado ao laboratótio) *

Laboratório de ciências *

Sala de uso múltiplo *

Sala de aula

MEC E WALDORF WALDORFWALDORFWALDORFMEC

NÚMERO DE USUÁRIOSÁREAS (M²)PRESENÇAAMBIENTES

R
EC

U
R

SO
S 

D
ID

Á
TI

C
O

S Sala de leitura *

Biblioteca

Sala de vídeo *

Sala de informática *

Sala de recursos didáticos *

Depósito de educação física

SE
R

VI
Ç

O
S 

G
ER

AI
S 

E
 A

LI
M

EN
TA

Ç
Ã

O

Cozinha

Despensa

Refeitório *

Sanitário alunas

Sanitários alunos

Vestiário alunas

Vestiário alunos

Vestiário funcionárias

Vestiário funcionários

Área de serviço

Depósito geral

* A ausência de cada um desses espaços será explicada posteriormente.

ENSINO FUNDAMENTAL

2537 (1,5m²/aluno)

(vôlei; futsal e basquete)**

** Área calculada pela necessidade de cada esporte e circulação lateral.

924

150 (1,5m²/aluno) 100

25

25

25

15

15

25

380

25 (1m²/aluno)

50 (2m²/aluno)

50 (2m²/aluno)

50 (2m²/aluno)

22 (1,5m²/aluno)

67 (4,5m²/aluno)

560 (platéia 420m² ; palco 1
3 platéia)

30 1 - 15

1 prof./turma35

*** Na escola Waldorf, sala de professores e reuniões estão no mesmo ambiente. Essa situação será justificada posteriormente.

151 **** 25

**** Essa área prevê as atividades que no programa do MEC são tratadas separadamente. Essa questão será explicada posteriormente.

10 1 prof.

18 2

10 1

10 1

10 1

Descanso professores

Descanso funcionários

80 20

24,5 2

4,5

1 sanitário-20 alunos

1 sanitário-40 alunos
10

10 1 lavatório-30 alunos

1 lavatório-30 alunos

1 chuveiro- 10 alunos

1 chuveiro- 10 alunos

23

23

1 chuveiro- 10 func.

1 chuveiro- 10 func.

10

10

17 1

Depósito material de limpeza 4,5

1

1

30 15

10,45 1

60

60

60

60

10

10
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Por entenderem o uso prematuro do computador e TV como nocivos para a 

criatividade das crianças, não estão presentes no programa da escola as salas de 

informática, de vídeo, de recursos didáticos e leitura.   

Como já explanado, a escola Waldorf não possui uma estrutura 

administrativa centralizada, logo salas como diretoria e coordenação não foram 

tratadas no projeto da maneira tradicional. Está prevista no projeto uma sala para 

a diretoria, porém não se trata de uma sala para a figura do diretor da escola, que 

não existe nas escolas Waldorf, trata-se de uma sala destinada às pessoas que 

trabalham com as atividades burocráticas da escola.  

Muitas atividades ocorrem dentro da sala de aula na pedagogia Waldorf, 

por exemplo, as refeições são realizadas em sala de aula, desta forma um espaço 

destinado para refeitório se torna impraticável. Porém está proposto no projeto 

área de mesas junto à cantina para a utilização de pais, professores e 

eventualmente alguns alunos.  

Outras atividades realizadas em sala são roda rítmica, o que acaba por 

exigir uma área um pouco mais generosa que nas escolas tradicionais. As áreas 

das salas do ensino fundamental também devem prever a realização de atividades 

de pintura, lavagem de utensílios e aulas de ciências que envolvam experimentos, 

por isso a necessidade de um lavatório dentro de cada sala.  

A ausência de laboratórios ciências até o ensino fundamental justifica-se, 

segundo os educadores, pois as crianças nessa idade estão “focados em 

observar, não em atuar”. Desta forma, as aulas de ciências se dão dentro da sala 

de aula, não havendo necessidade de laboratórios.     

No ensino infantil, no espaço externo de cada sala de aula há uma pequena 

área de serviço. Por não se tratar de uma área exclusiva para todo o ensino 

infantil, como no indicado pelo MEC, não está presente na tabela.  

O pátio como área destinada às atividades cívicas, como o hasteamento da 

bandeira, não foi encontrada nos programas de nenhuma escola de pedagogia 

Waldorf analisada, por tanto não foi prevista no projeto. 
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9.2 Fluxograma 

 
 
9.3 Escolha do Terreno 

O terreno escolhido para a implantação do projeto situa-se no bairro 

Guararapes, ao lado do museu do Automóvel, entre as ruas: Desembargador 

Manuel Sales, a norte; Gerardo Magalhães, a sul; Coronel Miguel Dias, a leste; e 

Jornalista Cezar Magalhães, a oeste.  

Sobre a escolha do terreno alguns aspectos foram considerados. Por se 

tratar de uma pedagogia diferenciada, o público da escola é bastante específico. A 

escolha por esse tipo de escola não necessariamente está relacionada à 

proximidade com suas residências. Isso se comprova pelo seguinte fato, 

anteriormente a escola Waldorf de Fortaleza localizava-se no bairro Aldeota e, 

apesar da mudança de localização, muitos alunos permaneceram. Apesar desse 

fato, buscou-se um terreno próximo à escola existente. 

Os aspectos determinantes para a escolha do terreno foram: a presença de 

vegetação de grande porte; a disponibilidade de uma grande área livre; o entorno 
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tranqüilo e ocupado principalmente por moradias; fácil acesso e infra-estrutura 

adequada.  

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), o terreno encontra-se 

numa Zona de Adensamento.  
É aquela, atendida em parte pelo sistema de abastecimento d’água, sem 
sistema de coleta de esgotos, onde se verifica uma tendência de 
expansão das atividades urbanas com possibilidade de ordenamento e 
direcionamento da implantação da infra-estrutura, sem prejuízo da 
ocupação existente. (Lei de Uso de Ocupação do Solo, 1998 - Notas - p. 
3) 

 

          
 

 

 
 

 

9.4 Implantação e formas 
Sobre a implantação, por se tratar de uma escola com área construída 

acima de 2.500m², é considerada pela LUOS como um Pólo Gerador de Tráfego 

do tipo 2 (PGT2) e pelo terreno está localizado em via locais o recuo indicado é de 

N 

Foto aérea do terreno. 

Foto do terreno posicionada no cruzamento entre as ruas Gerardo Magalhães e Jornalista 
Cezar Magalhães. Fonte: Arquivo pessoal 
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10 metros para todos os lados, podendo ser utilizada a média ponderada dos 

recuos.  

O projeto buscou preservar ao máximo as árvores já existentes. A 

disposição das áreas construídas foi pensada de modo a aproveitar a ventilação 

natural leste-sudeste e valorizar a visualização da edificação pelas ruas de maior 

fluxo de carros.  

A seguir um esquema da implantação da escola no terreno e algumas 

condicionantes. 

 

 
 

 

O bloco do ensino infantil foi implantado na porção oeste do terreno, 

protegido pelas árvores a leste dos prováveis ruídos provenientes da quadra, e a 

oeste, da insolação vespertina. Trata-se da porção mais tranquila do terreno, por 

se limitar com as ruas de menor fluxo de carros, assim esta área pareceu a mais 

adequada para a implantação do ensino infantil.  
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Sobre a forma senoidal do bloco, foi pensado de modo a criar dois nichos. 

No primeiro nicho, mais ao norte, encontram-se a horta e a piscina, cercado pelas 

salas dos professores, chegada e pátio coberto. No segundo nicho, “abraçado” 

pelas salas de aula, encontra-se a área destinada à recreação, com uma torre em 

seu centro para exposições e brincadeiras.  

                              
 

 

Sobre a forma das salas de aula, foi uma evolução de um octógono regular. 

A seguir um desenho esquemático desta evolução. 

 

espaço para cozinha

espaço para
armários ou tenda

parede comum
a duas sala

 

 

Seguindo as orientações da pedagogia sobre as atividades praticadas 

dentro da sala de aula, o projeto prevê um nicho que pode ser usado tanto para 

armários como local para armação da tenda (casinha de bonecas feita de pano). 

Maquete do ensino infantil. 
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Além disso, há uma área mais reservada para a cozinha com bancada em duas 

alturas acessíveis às crianças e ao professor. Há também um banheiro exclusivo 

para cada sala dimensionado para as crianças.  

Dois módulos de coberta foram criados para o bloco infantil. Assim, o jogo 

entre eles se adapta as formas das salas de aula. A seguir um esquema das 

formas empregadas.  

 

10
.1

0

10.10

9.
50

9.50

 
 

O bloco do ensino fundamental foi implantado na porção leste do terreno, 

favorecendo as salas de aula com ventilação natural. Ao sul, encontram-se as 

oficinas de culinária, modelagem, costura e marcenaria (em ordem crescente de 

ruídos). Por serem geradoras de ruídos foram implantadas nessa área, distantes 

do bloco cultural e seguindo a ordem citada, quanto maior o ruído gerado mais 

distante das salas de aula.  

Próximas às oficinas encontram-se as salas de 1ª à 5ª séries. Na parte 

central está a chegada e espera dos alunos e uma ampla área coberta para 

eventos, tais como feiras e bazares. Mais ao norte encontra-se as salas de 6ª à 9ª 

séries. O bloco, em forma de dois meios-ciclos de senóide, foi uma adaptação às 

árvores existentes e, também, foi pensando de modo a criar dois nichos para os 

dois blocos de salas de aula. Um para as crianças menores e outro, para as 

maiores. Entre eles há o acesso à quadra poliesportiva, esta fica na área central 

do terreno e esta a 1,30 metros abaixo do nível das salas de aula.  
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O formato das salas do ensino fundamental é padronizado e procura evitar 

os ângulos retos, assim como no ensino infantil, porém menos do que este. 

Também surgiu a partir de um octógono, porém irregular. A seguir o esquema da 

evolução do formato.  

 

espaço para pia
e armários

parede comum
a duas sala

 

Para a coberta, uma modulação foi criada. Seguindo o formato das salas de 

aula, foi possível criar reentrâncias que, apesar da padronização da coberta, não 

gera uma forma monótona. A seguir um esquema do formato da coberta em 

relação às alvenarias da sala de aula.  

 

Maquete das salas do ensino fundamental, oficinas e quadra. 
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O bloco cultural, onde também se encontram os espaços administrativos da 

escola, foi implantado ao norte do terreno. Sua localização foi determinada pela 

natureza de sua atividade. Por abrigar teatro, anfiteatro, biblioteca, sala de música, 

sala de eurritmia, espaços para exposições e área administrativa, foi dada uma 

maior imponência à construção. Desta forma, procurou-se valorizar sua 

visualização externa localizando-o na esquina nordeste, delimitada pelas ruas de 

maior movimentação.   

O edifício possui dois pavimentos, térreo e mezanino, e formato em “L”, 

sendo o ângulo entre as “duas alas do L” mais aberto. Desta forma, pôde-se dividir 

o bloco em duas partes, uma mais fechada para a caixa do teatro e outra mais 

aberta, destinada as demais atividades.  

                               
Maquete do bloco cultural. 



Sistema construtivo e materiais

CAPÍTULO 10
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10.1 Materiais convencionais: Concreto; madeira; e tijolo cerâmico. 
O sistema construtivo adotado no bloco cultural e nas salas de aula do 

ensino fundamental foi laje, vigas e pilares em concreto armado. No ensino infantil, 

por se tratar de uma construção mais simples, adotou-se como sistema construtivo 

dos pilares o tijolo cerâmico reforçado com aço e concreto para sustentação da 

estrutura em madeira da coberta.  

No bloco cultural houve a necessidade, na caixa do teatro, do emprego de 

vigas protendidas. O tipo de laje utilizado foi a maciça e as vedações foram 

pensadas em tijolo cerâmico rebocado. 

No ensino fundamental, cada sala de aula possui dois pórticos que apóiam 

a laje maciça inclinada da coberta. A inclinação da laje proporciona um ângulo 

com as vedações verticais diferente de 90°, situação desejável segundo os 

educadores da Waldorf.  

 
 

Nas salas de ensino infantil, a estrutura em madeira dos dois módulos de 

coberta é composta por tesouras de madeira. No módulo quadrado da coberta, o 

tirante da tesoura foi colocado 50 centímetros acima do final da empena de modo 

a evitar os ângulos retos no teto das salas.   

 

Maquete das salas das oficinas. 

Maquete do ensino infantil, espaço para reuniões e refeições coletivas. 
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10.2 Material não-convencional: Bambu 
Na estrutura da coberta da quadra, nas estruturas de caramanchão e na 

vedação de parte do bloco cultural foi utilizado o bambu. A escolha desse material 

para o projeto justifica-se por três razões: 1) Pela pedagogia como forma de 

incentivar o contato com materiais naturais; 2) por ser um material ecologicamente 

correto e pela beleza e, 3) acabamentos naturais das peças. 

 
 

O bambu é um recurso natural que pode ser encontrado em abundância em 

vários países. No Brasil, são encontradas 400 das cerca de 1300 espécies 

existentes. Seu rápido crescimento faz do bambu uma opção mais sustentável às 

madeiras de reflorestamento.  

A utilização do bambu na construção civil tem sido praticada por séculos 

em países como China, Índia e Japão. Por sua leveza e flexibilidade aliadas à alta 

resistência, o bambu é bastante utilizado nessas regiões por resistir a terremotos. 

O bambu possui características estruturais excelentes: altamente resistente à 

tração, paralela a suas fibras; possui uma boa resistência à compressão, também 

paralela às suas fibras; é bastante resistente à flexão, pois se trata de um 

elemento fechado de grande inércia e essa propriedade lhe confere rigidez 

suficiente para ser utilizado em estruturas como treliças e vigas; e também é muito 

resistente à torção, devido a seu formato tubular.  

Na América do Sul, sua utilização vem crescendo e o estudo desse material 

vem se sistematizando. Os arquitetos latino-americanos Simón Vélez e Oscar 

Maquete da quadra poliesportiva. 
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Hidalgo Lopez são dois dos responsáveis por esse avanço nos estudos 

relacionados à utilização do bambu na construção civil. 

Esses estudos se fazem necessários por algumas dificuldades encontradas 

na utilização do bambu tais como: grande heterogeneidade dimensional; pouca 

aderência do bambu em contato com outros materiais; e ligações entre peças.  

Sobre a ligação entre as peças, sempre que possível, as extremidades das 

peças envolvidas nas ligações devem conter os nós do bambu, para aumentar sua 

resistência ao cisalhamento. Entre peças aparafusadas, para reforçar 

internamente o segmento do colmo que receberá o parafuso, injeta-se concreto ou 

outro material (resina ou madeira) para aumentar a área de contato com o 

parafuso. Essa ligação é conhecida como “Ligação Vélez” em referência ao 

idealizador da ligação.  

Outros tipos de ligação também usados são: amarração e encaixe. As 

amarrações são muito utilizadas, porém pouco eficientes por não possuírem 

rigidez satisfatória para a utilização em estruturas. Já as peças encaixadas, a 

maneira mais simples de ligar os segmentos de bambu é pela sobreposição de 

colmos entalhados de forma côncava, permitindo a fixação das peças que 

permanecem em sua forma roliça. Os cortes devem ser feitos sempre o mais 

próximo possível a um nó, aumentando assim, a resistência da peça e evitando 

fissuras. Os entalhes devem ser feitos somente nas peças verticais para evitar a 

ruptura por cisalhamento.  

No projeto dos pilares e estrutura de coberta da quadra, as características 

do bambu foram respeitadas e a ligação entre as peças reforçadas com concreto. 

Sobre a viga treliçada de bambu utilizada, foi usado como referência os estudos 

sobre esse tipo de estrutura do Departamento de Engenharia Civil, da 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, e no projeto do grupo AMIMA 

(Arquitetura de mínimo impacto sobre o meio ambiente) para a sala de aula de 

verão para o grupo Amana-Key. Já as estruturas dos caramanchões foram 

pensadas com peças encaixadas e aparafusadas, também reforçadas com 

concreto.  
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A escolha dos materiais foi realizada de modo a conciliar as necessidades 

arquitetônicas com as pedagógicas. Buscou-se o emprego de materiais naturais e 

tecnologias locais. Apesar de o bambu não ser um material convencional, pareceu 

oportuno, já que se trata de um projeto experimental, o estudo e utilização desse 

recurso material que apresenta grande potencial na construção civil.  

No Brasil, alguns projetos, principalmente na região sul e sudeste, 

utilizando o bambu podem ser encontrados. Um exemplo é o Centro Cultural Max 

Feffer, em Pardinho, São Paulo, também projeto do grupo AMIMA. Este projeto 

possui toda a sua coberta em bambu e eucalipto. Desta forma, percebe-se como o 

bambu vem ganhando espaço na construção civil brasileira como modelo de 

matéria-prima renovável, adequado ao modelo de desenvolvimento sustentável.  

 

 

                 
 
 
 

                 
 

Pavilhão na Expo200, em Hannnover, 
Alemanha. Arquiteto Simon Vélez. 

Fonte: www.deboerarchitects.com Fonte: Revista ProjetoDesing - junho 2009 

Centro Cultural Max Feffer, Pardinho,  
São Paulo. Amina arquitetura 

Treliça espacial de bambu para a sala de 
aula de verão do grupo Amana-Key, 
Cotia, São Paulo. Amina arqutetura 

Fonte: http://amima-arquitetura.com Fonte: http://amima-arquitetura.com 

Detalhe da treliça espacial de bambu para 
a sala de aula de verão do grupo Amana-
Key, Cotia, São Paulo. Amina arqutetura 
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As questões sobre o condicionamento ambiental foram tratadas segundo 

uma visão sustentável. A expressão “sustentabilidade” é um termo recente e 

muitas vezes empregado de maneira leviana em situações de cooperação 

superficial do homem com a natureza.  

Na pedagogia Antroposófica, a relação homem-natureza é abordada de 

forma prática, não apenas em aulas sobre educação ambiental, mas com a 

vivência. A utilização de materiais naturais, a plantação de hortas, o estudo do tipo 

de solo, a produção de composto orgânico para adubação, a manutenção dos 

jardins pelos próprios alunos, todas essas atividades visam à renovação dos 

vínculos das crianças com o mundo natural.   

Tendo em vista essa relação, foram propostos, no projeto da escola, 

mecanismos para assegurar à edificação o mínimo de utilização de luzes 

artificiais, de sistemas eletrônicos de refrigeração e foi proposta a utilização das 

águas pluviais.  

 

11.1 Ventilação natural 
O bloco cultural pode ser dividido em duas partes, a caixa do teatro e as 

demais áreas. Para o teatro foi proposto um espaço mais fechado, onde 

pudessem ser utilizados sistemas de refrigeração eletrônicos e iluminações 

artificiais segundo as necessidades de cada situação. Contudo, houve a 

preocupação em se criar duas grandes aberturas laterais e uma atrás do palco. As 

aberturas laterais proporcionariam ventilação cruzada. Já a abertura por de trás do 

palco o comunica com o palco do anfiteatro, configurando um teatro de arena, 

onde parte da platéia está coberta e outra, ao ar livre.  

Devido à ênfase nas artes cênicas dada pela pedagogia, o teatro foi 

pensado de forma a valorizar essa atividade com espaços mais generosos e com 

opções de utilização dada pela abertura atrás do palco e nas laterais.  

Nas demais áreas do bloco, foi idealizado uma área mais permeável a 

ventilação, revestida por uma espécie de brise de bambus na horizontal (no 

projeto chamado de pele de bambu) espaçados entre eles de modo a permitir a 

passagem da ventilação cruzada.  
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No ensino fundamental, a estratégia utilizada foi uma abertura a 30 

centímetros do chão com altura total de 50 centímetros e 3 metros de largura, 

vedada por combogós na parede voltada para leste e uma abertura zenital. A 

abertura na parede leste garante a entrada da ventilação e a abertura zenital 

possibilita sua saída, favorecendo a exaustão do ar quente.   

 

 
 

 

No ensino infantil, as cobertas são descoladas das paredes da sala de aula, 

desta forma a circulação de ar é favorecida. Há a utilização de um forro de 

madeira dentro das salas, o que também favorece o isolamento térmico do calor 

proveniente da coberta.    

 

Maquete do bloco cultural, vista interna a partir do mezanino. 

Maquete das salas do ensino fundamental, vista das aberturas zenitais nas cobertas. 
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11.2 Iluminação natural 
Sobre os mecanismos de iluminação natural, no bloco cultural foram 

dispostos ao logo do corredor e das salas de música, eurritmia, biblioteca, apoio 

pedagógico e de descanso dos professores, aberturas na laje que proporcionam, 

além da exaustão do ar quente, uma iluminação refletida.  

 

 
 

 

Nas salas de ensino fundamental as aberturas zenitais também 

proporcionam uma iluminação indireta. Já para as salas de ensino infantil, por se 

necessitar de um espaço com pouca iluminação, não houve a preocupação em se 

criar mecanismo de aproveitamento da luz natural dentro das salas de aula.  

Todas as salas, de ensino infantil e fundamental, possuem esquadrias de 

vidro e madeira, esse tipo de esquadria foi escolhido tendo por base que o contato 

visual com o exterior é requerido pela pedagogia e a utilização de cortinas é 

necessária para o controle desse contato.  

 

11.3 Utilização das águas pluviais 
Para a captação das águas pluviais foi utilizada em todo o bloco cultural laje 

impermeabilizada com pontos de escoamento para dentro de um reservatório 

localizado no segundo pavimento de edifício. Esta localização foi pensada de 

modo a garantir força necessária a essa água, evitando dessa forma a utilização 

Maquete do bloco cultural, vista das aberturas zenitais na coberta. 
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de bombas.  

Nas cobertas das salas de ensino fundamental também é realizada a 

captação dessas águas por meio dos tubos de descida das águas armazenadas 

nas lajes calhas que direcionam as águas para cisternas subterrâneas.  

A água da chuva pode ser aproveitada nas águas de descarga dos 

banheiros e para irrigação dos jardins e hortas.  



Considerações finais

CAPÍTULO 12
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O projeto arquitetônico proposto procurou atender da melhor forma possível 

a uma conduta educacional definida. Não foi intuito do trabalho a realização de 

mais uma escola Waldorf, mas sim de uma arquitetura escolar que 

compreendesse e refletisse em seus espaços as necessidades e os interesses 

pedagógicos. Por isso o título do trabalho, Escola Experimental, por se tratar de 

um experimento em como se projetar uma escola fundamentada nos princípios 

educacionais seguidos.  

Acredita-se que, em qualquer pedagogia bem fundamentada, pode-se 

chegar a uma arquitetura que comungue com a pedagogia. Para tanto, o estudo 

das percepções ambientais e o trabalho em conjunto de arquitetos e educadores 

se faz necessário.  

Espera-se que o tema abordado venha a contribuir de alguma forma para o 

estudo mais aprofundado dessas relações, que não deveriam se limitar a questões 

quantitativas e funcionais, mas sim atender, também, as necessidades subjetivas 

de crianças e educadores.  



 45

REFERÊNCIAS  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: 
Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, 
Espaço, Mobiliário e Equipamento Urbano. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 
 
ALMEIDA, Jaime Gonçalves de Almeida, TEIXEIRA, Anelizabete Alves. Seminário 
Nacional: estruturação da rede de pesquisa e desenvolvimento do bambu. 
Brasília; 2006. 
 
BARGUIL, Paulo Meireles. O homem e a conquista dos espaçoes. Fortaleza: LCR; 
2006. 
 
BOMFIM,  Zulmira Áurea Cruz. Afetividade e ambiente urbano: uma proposta 
metodológica pelos mapas afetivos. Fortaleza: 2003. 
 
BUFFA, Ester. Instituições Escolares no Brasil, HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES Maria Isabel Moura Nascimento, José Claudinei Lombardi e Wilson 
Sandano. Autores Associados, 2007, Brasília. 
 
ELALI, Gleice Azambuja. Ambientes para educação infantil: um Quebra-
cabeça? Contribuição metodológica na avaliação pós-ocupação de edificações e 
na elaboração de diretrizes para projetos arquitetônicos na área. (Tese – 
Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas – FAUUSP). São Paulo, 2002. 
 
FDE. Arquitetura escolar e a política educacional: ao programas na atual 
administração do Estado. São Paulo: FDE, 1998. 
 
FORTALEZA. Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), 1998. 
 
IBAM/CPU/SMU. Manual para a elaboração de projetos de edifícios escolares 
na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1996. 
 
MÄRZ, Fritz. Grandes educadores. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária; 1987. 
 
MEC. Fundescola Espaços Educativos. Ensino Fundamental. Subsídios para 
elaboração de projetos e Adequação de edificações escolares./ Elaboração 
Rogério Vieira Cortez e Mário Braga silva, Coordenação José Maria de Araújo 
Souza. 2v. (Série Cadernos Técnicos I, nº 4). Brasília: FUNDESCOLA/MEC, 2002. 
 
MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. 
 
MOSER, Gabriel. Psicologia ambiental no novo milênio.  
 



 46

MOSER, Gabriel. Estudos de psicologia ambiental. Paris, 1997. 
 
OLIVEIRA, Francine Marcondes Castro. A relação entre homem e natureza na 
pedagogia Waldorf. Curitiba, UFPR, 2006. 183p. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Curso de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do 
Paraná, 2006. 
 
OTTO, Karl. School buildings. London, 1965. 
 
PETERS, Paulhans. Escuelas y Centros Escolares. G. Gilli. Barcelona, 1974. 
 
RIO, Vicente del, DUARTE, Cristiane Rose, RHEINGANTZ, Paulo Afonso. Projeto 
do Lugar. Rio de Janeiro: PROARQ; 2002. 
 
RIPPER, Ernesto. Manual prático de materiais de construção. São Paulo: Pini; 
1995. 
 
TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel; 
1983. 
 
TUAN, Yi-Fu. Topofilia e meio ambiente. São Paulo: Difel; 1983. 
 
VIÑAO FRAGO, Antonio; ESCOLANO, Augustín. Currículo, espaço e 
subjetividade: a arquitetura como programa. Trad. Alfredo Veiga Neto. 2 ed. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 
Upitis, R. School architecture and complexity. Complicity: International Journal of 
Complexity and Education, 2004. Disponível em: 
<http://www.educ.queensu.ca/~arts/research/pubs_articles.html>, Acesso em: 20 
abr. 2009. 
 
 
Revistas: 
 
Revista Projeto Abril/95 
 
Revista Projeto Desing Mar/2002 
 
Revista Projeto Desing Jun/2009 
 
 
 
Sítios: 
 
<www.deboerarchitects.com> 
 
<http://amima-arquitetura.com> 



 47

 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Goetheanum.jpg> 
 
<http://www.bambucarbonozero.com.br/Index.shtml> 
 
<http://www.escolavila.com.br> 
 
<http://www.federacaoescolaswaldorf.org.br/index.htm> 
 
<http://www.bambubrasileiro.com/info/arq/7.html> 
 
<http://www.unipazrj.org.br/transdisciplinaridade.htm> 
 
<http://www.micael.com.br/novo/> 


