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Tu vagas incerto não achas abrigo 

Exposto ao perigo 

De um drama de horror 

É sobre a sarjeta que dormes teu sono, 

No grande abandono 

Não tens protetor 

 

Meu Deus! Que tristeza! Que vida esta tua 

Menino de Rua, 

Tu andas em vão 

Ninguém te conhece, nem sabe o teu nome 

Com frio e com fome 

Sem roupa e sem pão 

 

[...] Assim continuas de noite e de dia 

Não tens alegria 

Não cantas nem ri (sic) 

No caos de incerteza que o seu mundo encerra 

Os grandes da terra  

Não zelam por ti 

Teus olhos demonstram a dor, a tristeza, 

Miséria, pobreza 

E cruéis privações 

E enquanto estas dores tu vives pensando, 

Vão ricos roubando 

Milhões e milhões 

Garoto eu desejo que em vez deste inferno 

Tu tenhas caderno 

Também professor 

Menino de Rua de ti não me esqueço 

E aqui te ofereço 

Meu canto de dor 

 

Menino de Rua, por Patativa do Assaré 
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RESUMO 
 

A compreensão das necessidades dos usuários de um edifício é aspecto fundamental 

à apropriada concepção do objeto arquitetônico, especialmente quando a tais usuários 

a voz não é dada, como é o caso da infância violentada e negligenciada no país. A 

partir do entendimento das dinâmicas e necessidades específicas desta população, 

estabeleceram-se diretrizes para balizar a proposição de um equipamento social de 

enfoque majoritariamente educacional, destinado a atender a população de crianças e 

adolescentes em situação de rua e/ou em situação de risco em Fortaleza. A proposta 

arquitetônica a ser apresentada propõe-se ainda a um caráter modelar, de fácil 

reprodução, escala e implementação em diversos espaços da cidade que, além de 

levantar aspectos projetuais relevantes, contribuam com a discussão e a visibilidade 

do tema. 

 

Palavras-chave: equipamento social, arquitetura escolar, crianças e adolescentes 

socialmente vulneráveis 
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1 – APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 

O objeto arquitetônico proposto trata-se de um equipamento social de enfoque 

majoritariamente educacional, destinado a atender a população de crianças e 

adolescentes em situação de rua e/ou em situação de risco em Fortaleza. 

Ao longo da última década, diversos projetos análogos de iniciativa da 

sociedade civil e de Organizações Não-Governamentais (ONGs) têm sido 

implementados ao redor do mundo, nem sempre dispondo de espaço adequado ao 

desenvolvimento de suas atividades, salvo notáveis exceções a serem posteriormente 

apresentadas. 

No Brasil, um exemplo de maior repercussão deste tipo de iniciativa é o Projeto 

Uerê, localizado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Projeto Uerê é uma 

escola modelo de ensino alternativo, destinada a crianças e jovens com bloqueios 

cognitivos e emocionais causados pela exposição a violências que levam a 

dificuldades de aprendizado. 

Importante ainda ressaltar que grande parte das inovações educacionais 

iniciadas recentemente no Brasil acontece em ambientes configurados por ONGs, 

organizações comunitárias, ou outros institutos sem fins lucrativos, ensejando, 

portanto, o exercício do espaço enquanto reflexo de intenções pedagógicas novas e 

melhor adequadas ao desenvolvimento infantil. 

A eleição por instituições geridas pela sociedade civil organizada não exclui, 

contudo, o interesse aos esforços governamentais, nem se lhe fazem inadequadas as 

discussões a serem levantadas ao longo deste trabalho. Apesar da responsabilidade 

primeira do Estado nos problemas sociais relativos à infância no Brasil, destaca-se a 

presença massiva de ONGs nos trabalhos com crianças de rua, cuja dimensão 

arquitetônica ainda carece de melhor compreensão. 

O presente estudo visa entender as necessidades espaciais destas entidades a 

partir das necessidades de seus usuários finais: as crianças e adolescentes 

socialmente vulneráveis. 

Esta premissa levou a definição do projeto arquitetônico de um centro social e 

educativo de pequeno porte, voltado a crianças e adolescentes em situação de rua, 

retornadas às famílias e comunidades de origem ou não, e/ou crianças expostas a 

riscos e violências equivalentes que comprometem, em última instância, seu adequado 

e saudável desenvolvimento. De forma sintética, o equipamento proposto é baseado 

nos princípios contemporâneos de freqüência e permanência não-obrigatória que 

regem as entidades sociais após a falência das chamadas “instituições totais”, e prevê 
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acesso da comunidade de entorno, funcionando como centro de referência 

comunitário.  

O objeto arquitetônico a ser apresentado propõe-se ainda a um caráter 

modelar, de fácil reprodução, escala e implementação em diversos espaços da cidade, 

além de levantar aspectos projetuais que contribuam com a discussão do tema. Sua 

proposição arquitetônica é amplamente pautada no conceito da reciclagem – que 

além de incorporar a educação ambiental no currículo da pedagogia silenciosa do 

espaço, almeja incentivar a criatividade e o espírito de renovação – e no conceito da 

flexibilidade. 

A fim de alcançar uma proposta coerente, tanto de diretrizes quanto de 

programa e soluções formais que conformaram o projeto arquitetônico, subdividiu-se o 

presente trabalho em cinco partes que funcionam como etapas de desenvolvimento da 

proposta. 

A primeira parte, “Apresentação do Tema”, visa compreender, delimitar e 

contextualizar o universo das crianças tomadas por usuários alvo do edifício a ser 

apresentado, além de suas necessidades específicas enquanto segmento social e os 

espaços que lhes servem de suporte a um desenvolvimento adequado. Busca-se 

também nesta etapa introduzir o lugar da arquitetura enquanto resposta aos 

problemas e dificuldades levantados. 

Na segunda parte do trabalho, “Discutindo Arquitetura: Da Função Social às 

Obras de Referência”, estratifica-se a concernência de um centro social e educativo, o 

que sugere diversos desdobramentos para discussão no que tange aos espaços 

destinados à educação e ao bem estar social. Desenvolvem-se discussões acerca da 

arquitetura social e das limitações de custo, além de revisão bibliográfica do espaço 

educativo enquanto componente primordial do programa. Ainda com o objetivo de 

contribuir para a lapidação do programa, são levantados alguns projetos de referência 

– análogos ou não – cuja relevância contribua à discussão do tema e/ou a 

configuração do projeto. 

A terceira parte, intitulada “Definição do Objeto de Projeto”, descreve a 

proposta final derivada dos argumentos sustentados ao longo do texto, apresentando 

diretrizes, objetivos, e detalhada análise do programa de necessidades proposto. 

Na quarta parte, “O Projeto Padrão”, apresenta-se o edifício modelo, com suas 

variações progressivas de escala. Consta nesta parte a justificativa do conceito, dos 

sistemas construtivos, das premissas de implantação, dentre outros. 

E, por fim, apresenta-se na quinta parte a implantação e o desenvolvimento de 

um edifício modelo médio, a ser gerido por Organização Não-Governamental fictícia, e 

a abrigar o centro igualmente fictício Jardim das Crianças. 
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2 – RELEVÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 

 O último diagnóstico publicado pela Equipe Interinstitucional de Abordagem de 

Rua (2007) levantou pelo menos 494 crianças e adolescentes vivendo integralmente 

nas ruas de Fortaleza até a data de conclusão daquele levantamento, em 2006. Uma 

tragédia social que se estampa nas capitais brasileiras e que, no entanto e 

paradoxalmente, não dispõe de devida visibilidade. 

Este cenário é não mais que o resultado de políticas públicas ineficientes, tanto 

de ação sintomática quanto de transformação das expectativas sociais do país. 

Não raro, ainda, a usual postura das classes médias e dominantes diante da 

calamitosa condição das crianças na rua pode ser apontada entre os fatores de 

manutenção daquele cenário, quando as crianças passam a ser não mais que 

“menores”, criminosos juvenis – pobres – sem esperança ou perspectiva de reinserção 

social. Postura esta que se faz evidente em eventos como o da Chacina da 

Candelária, que fez dividir a opinião pública em 1993. 

É também por parte da sociedade civil que surgem importantes iniciativas no 

esforço de recuperação das crianças brasileiras de condições desumanas de 

sobrevivência. Através de organizações não governamentais, ou mesmo de entidades 

governamentais, a sociedade civil vem se articulando em busca de recursos e 

soluções ao quadro de desamparo e desigualdade das crianças e suas famílias, o que 

juntamente com as lutas políticas partidárias em defesa da infância poderá influenciar 

a mudança de uma realidade desleal (RIBEIRO; CIAMPONE, 2002). 

 Todavia, a usual ineficiência dos equipamentos que se ocupam deste 

problema, bem como a recorrente precariedade de suas instalações e de sua reflexão 

arquitetônica, repercute parcela do descaso que acomete a criança pobre e 

desassistida no Brasil. 

A proposição do tema escolhido é, portanto, antes de tudo, um esforço de dar 

relevância ao assunto também dentro da área de concernência da arquitetura, mas vai 

ainda além. Diante da não uniformidade e da comum desarticulação dos 

equipamentos disponíveis ao cuidado de crianças em situação de rua e/ou de risco, o 

programa a ser proposto tem pretensão sugestiva em si, baseado em experiências 

exitosas como a do projeto Uerê, no Rio de Janeiro, ou o a Corporación Educativa y 

Social Waldorf, em Bogotá.  

Diante desta condição, bem como da ausência de exemplos equivalentes em 

Fortaleza, buscou-se a definição dos requisitos de projeto e da precisa conformação 

do programa de necessidades a partir do estudo do usuário final: crianças e 

adolescentes em situação de rua e/ou em situação de risco. 
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 Antes de qualquer coisa, contudo, é preciso justificar a identificação do usuário 

final supracitado, tendo-se em vista sua difícil delimitação. Conforme ficará evidente no 

capítulo destinado a caracterização destes indivíduos, existem diversos níveis de 

relação da criança com a rua; de caráter indesejável e comumente não definitivo.  

 Observa-se que apesar da violência evidente encerrada pela situação da 

criança na rua, esses indivíduos, tampouco, têm esgotados em si a amplitude do 

problema que é a infância negligenciada no Brasil. Estudos têm apontado que a 

criança na rua é a ponta de um iceberg de violência doméstica, desestruturação 

familiar, miséria, trabalho infantil, exposição a comunidades violentas e drogas, e 

outras severas transgressões aos direitos das crianças e dos adolescentes. No censo 

de 1997, verificou-se que mais de 60% das crianças de 0 a 14 anos no Nordeste 

vivem com um rendimento de ½ salário mínimo per capita: é a faixa etária com maior 

porcentagem de pobreza da população (IBGE, 1997).  Fortaleza ainda alcançou em 

2010, segundo a pesquisa "Mapa da Violência 2010 - Anatomia dos Homicídios no 

Brasil", a liderança entre as capitais do nordeste em assassinatos de crianças e 

adolescentes. 

As crianças em situação de rua fazem parte, portanto, de um conjunto maior de 

crianças vulneráveis a riscos e traumas graves, que podem comprometer – e 

comprometem – o desenvolvimento saudável destes indivíduos, bem como a 

configuração de uma coletividade sadia e socialmente justa. 

Desta forma, o usuário final que a princípio fora identificado como “crianças de 

rua”, após compreensão de suas dinâmicas, passa a incorporar um universo maior de 

crianças que partilham de necessidades ora similares e ora desiguais. 

Neste contexto, faz-se também necessária a eleição do universo de 

necessidades a serem respondidas pelo programa proposto. Observa-se a existência 

de diversas tipologias de entidades devotadas a lidar com os problemas da criança em 

situação de rua, como albergues, programas educacionais, Centros de Atenção 

Psicossocial infantis, Delegacias da Criança e do Adolescente, associações de 

acolhimento, iniciativas pontuais diversas, as quais geralmente funcionam de modo 

desarticulado, como fica evidente na Pesquisa Anual Sobre a Vivência de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Moradia nas Ruas de Fortaleza, de 2008. 

Contudo, também não se poderia mais conceber a existência de entidades que 

busquem suprir integralmente as necessidades desses indivíduos, sob risco de repetir 

as características das chamadas “instituições totais”. Segundo Goffman (apud 

RIBEIRO; CIAMPONE, 2002), "uma instituição total pode ser definida como um local 

de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 

semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 
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levam uma vida fechada e formalmente administrada". Ele afirma que toda instituição 

tem tendência ao fechamento, em maior ou menor grau, enquanto nas sociedades 

contemporâneas o indivíduo tende a desenvolver várias atividades "em diferentes 

lugares, com diferentes coparticipantes, sob diferentes autoridades e sem um plano 

racional geral". Ao executarem todas suas atividades em um mesmo local, com 

mesmas pessoas, horários, atividades e regras formais explícitas, as instituições totais 

rompem os limites que separam as distintas facetas da vida, com conseqüências 

negativas ao indivíduo. 

Portanto, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que se faz 

necessária é a correta e eficiente articulação entre as diversas entidades e iniciativas, 

ações governamentais e não-governamentais, “conferindo-lhes organicidade em favor 

da infância e da juventude” (AZAMBUJA, 2009). 

 

“Diante da nova estrutura de atendimento, não mais se admite um 

serviço, um programa ou „equipamento social‟ isolado, sem estar 

interligado à rede de atendimento existente no município. Escolas, 

postos de saúde, comitês hospitalares de proteção a criança, entidades 

de atendimento, delegacias de polícia, Ministério Público, além de estar 

conectados entre si, devem estar articulados com o Conselho Tutelar
1
, 

que tem atribuições legais para aplicação das medidas de proteção, 

que necessariamente pressupõem a existência de serviços e 

programas para o atendimento dos direitos infanto-juvenis” 

(AZAMBUJA, 2009, p.107). 

 

Desta forma, o equipamento proposto deve também estar inserido e articulado 

dentro deste sistema, além de ocupar-se apenas com parte das necessidades 

levantadas pertinentes às crianças e adolescentes em situação de rua e/ou risco. Este 

aspecto, em última instância, possibilita a abertura do espectro de usuário finais 

considerados no programa, cuja necessidade já fora explanada e será reforçada nos 

capítulos seguintes, uma vez que a criança – dada sua situação pessoal, não-

permanente e de difícil categorização – poderá ser encaminhada a um grupo maior de 

ações que lhe supram o conjunto de necessidades individuais relativas ao seu 

desenvolvimento particular. 

O equipamento proposto, conforme já apresentado, possui pretensão 

majoritariamente educacional, englobando funções de centro social e cultural local, 

                                                             
1
 De acordo com o ECA, cabe ao Conselho Tutelar atender as crianças e os adolescentes que se 

encontrarem em situação de risco por ameaça ou desatendimento de um ou mais dos direitos listados 
no art. 4° deste Estatuto, aplicando as medidas de proteção previstas. 



 14 Jardim das Crianças 

cujas características serão melhor delimitadas na terceira parte do presente trabalho, 

após levantamento dos requisitos de programa e de projeto. 

Diante do exposto, e considerando-se as necessidades específicas do grupo 

delimitado de usuários finais, com seus riscos e traumas, bem como a importância do 

espaço para o desenvolvimento das potencialidades individuais, faz-se relevante um 

estudo que considere o espaço voltado para o correto tratamento da infância 

violentada do Brasil. 

3 – ABORDAGEM E JUSTIFICATIVA 
 

Quando Charles Jenks anuncia o óbito do movimento moderno (KIEFER, 

2007), um dos principais preceitos que se faz implodir é o homem padrão de Le 

Corbusier.  Nosso tempo buscou sítio na supervalorização do indivíduo e do particular 

tão logo ganhou forma um contexto pós-positivista de relativismos, restando 

impraticáveis as generalizações indiscriminadas do momento anterior. 

 A intrusão da fenomenologia e da semiótica (de vertente lingüística ou 

pierciana) no estudo da arquitetura corrobora a idéia da participação do sujeito-usuário 

na construção do espaço, dada a leitura, ela própria, como atividade invariável de 

criação. Mesmo a psicologia ambiental nos apresenta, havendo por argumento, antes 

de tudo, sua própria existência como disciplina, as possibilidade de mútua influência 

entre indivíduo e espaço. Não é mais possível, na conjuntura teórica contemporânea, 

sustentar decisões projetuais que não reflitam as necessidades e as especificidades 

dos usuários como grupos ou indivíduos. 

 A arquitetura comercial absorveu com facilidade os conceitos de requisitos do 

cliente, necessidade do cliente, agregação de valor, uma vez que seu produto é uma 

mercadoria que estará disposta em um mercado competitivo. A arquitetura comercial 

entende bem o conceito de clusters, pois oferecer um produto inadequado a 

determinado grupo é um erro comercialmente inadmissível. Os equipamentos sociais, 

no entanto, não repetem a mesma ênfase no usuário final: por vezes a dimensão 

arquitetônica dos equipamentos é sequer tomada em consideração, ou se resume a 

caprichos formais dos arquitetos. 

 Embora o espaço escolar, por exemplo, trate-se de um espaço especializado 

por definição, não encontramos com facilidade na literatura um esforço por 

compreender as necessidades específicas daqueles que lhe justificam a existência – 

os alunos. Observa-se, quando tanto, uma categorização por grupos etários, 

considerando a infância ou a adolescência de modo erroneamente homogêneo. 



 15 Jardim das Crianças 

 Poderíamos considerar tal lacuna pertinente à constatação de Escolano (1995) 

acerca da incipiência dos estudos focados no espaço físico da educação. Barguil 

(2006) observa para a história recente da questão, outrora focada em pressupostos 

filosóficos, sociológicos, históricos, e tendo apenas em tempos mais próximos se 

interessado na pedagogia silenciosa da arquitetura. 

 Este autor faz ainda um breve levantamento de interessantes proposições de 

renovação do ensino e da forma de pensá-lo, desde as idéias de Pestalozzi, Fröbel e 

Montessori às experiências brasileiras no espaço educativo: a Escola-Parque, os 

CIEPs, os CIACs/CAICs, os CEUs. Embora estes últimos tenham sido concebidos 

para a realidade da escola pública brasileira e, em última instância, para a população 

mais pobre de um país extremamente desigual, não significa dizer que suas propostas 

consideram todo o espectro de crianças e adolescentes necessitários de educação 

subsidiada. Impossível, de fato, seria fazê-lo. 

Darcy Ribeiro denuncia, na ocasião de promoção dos CIEPs, a diferenciação 

das necessidades das crianças oriundas de famílias de baixa renda, desprovidas de 

amparo intelectual extra-escolar, dentre outras carências. Fazem-se interessantes, 

portanto, as propostas supracitadas ao ofereceram aos alunos assistência integral, em 

pelo menos dois turnos diários (BARGUIL, 2006).  

 Como antes mencionado, todavia, estas experiências geralmente se respaldam 

em perfis discentes que apresentam condições mínimas de provimento familiar e 

amparo parental, negligenciando crianças e adolescentes em situações ainda mais 

precárias de subsistência, e cuja freqüência escolar é comumente nula ou dispersa. 

 Os espaços que se propõem a atender este público não recebem, resta claro, 

conforme se depreende após revisão bibliográfica, a atenção dedicada à arquitetura 

escolar em seus termos generalistas. Mesmo estando esta até então aquém de uma 

sistematização e de um aprofundamento desejáveis (ESCOLANO, 1995), aquela se 

demora ainda nos primeiros passos, vacilantes, incapazes de transpor discussões de 

ordem política e pedagógica. 

 De fato, a inadimplência por parte do poder público, bem como a pouca 

visibilidade do tema dentro da própria sociedade, justifica em parte a inexistência de 

estudos acerca da importância da dimensão espacial dentro das entidades de apoio a 

crianças de rua, uma vez que as próprias instituições funcionam desprovidas de 

recursos e visibilidades suficientes ao apropriado exercício de suas funções. 

Na busca pela configuração de um projeto modelo, portanto, buscou-se 

compreender as necessidades específicas e conseqüentes requisitos de projeto das 

crianças e adolescentes em situação de rua e/ou risco enquanto segmento social, 



 16 Jardim das Crianças 

entendendo-se uma necessidade primeira já levantada pela própria proposta de 

modelo: a necessidade de flexibilidade dos espaços.  

Neste aspecto, desenvolve-se a seguir um estudo das especificidades da 

infância vulnerável às condições já discutidas, a partir de sistemática revisão 

bibliográfica. 

As diretrizes que virão a reger o processo e as características de projeto serão 

derivadas do estudo destas necessidades específicas, bem como do estudo posterior 

de discussões levantadas no âmbito estrito da arquitetura acerca do programa e do 

caráter social do equipamento. Estas diretrizes, acompanhadas de objetivos 

específicos, estarão sistematizadas e apresentadas na Parte 3 do presente trabalho.  

4 – A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO E SUAS NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INFÂNCIA 
 

O interesse social pela criança e pelo adolescente é tido como relativamente 

recente. No Brasil, apenas em 1990 foi instituído o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que veio a transformar a percepção destes indivíduos enquanto sujeitos 

de direitos e deveres. 

 Segundo Santos (1994, p.33), isto acontece porque “o processo de significação 

sócio-histórico das „idades da vida‟ não ocorre [...] espontaneamente, mas em 

decorrência das mudanças estruturais que a sociedade sofre no decorrer dos tempos”. 

 Na antiguidade, pro exemplo, a prática do enjeitamento era corriqueira, além de 

social e legalmente aceita, o que não raro culminava em infanticídio – fato que faz 

evidenciar as diferenças de percepção e valor da infância em relação aos dias atuais. 

Na Roma Antiga, não existe maioridade legal, tampouco idade de maioridade; portanto 

não há menores, mas impúberes, que apenas o deixam de ser quando o pai ou o tutor 

considera que estão na idade de tomar as vestes de homem2. 

Na idade média, as idades da vida eram consideradas a partir de sua 

funcionalidade no conjunto social. Na família francesa, por exemplo, crianças e 

adolescentes eram designados pelo único termo “enfant”, o que sugere uma 

indiferenciação entre as etapas de desenvolvimento (SANTOS, 1994). Interessante 

notar que, etimologicamente, enfant significa não-falante. 

                                                             
2 A idéia de maioridade, no entanto, já aparece durante o Império e pode ser considerada uma 

ficção jurídica (DUBY, ARIÈS). 
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 Até então, ainda era prática comum a execução de crianças indesejadas na 

cultura ocidental. Foi por ser agressiva aos pressupostos cristãos que se iniciou, no 

século XVII, um movimento de “sacralização da infância”, que consistia em relacionar 

os conceitos de infância e de pureza. 

É a partir do século XVII, com a polarização família-profissão – a ser 

consolidada com a Revolução Industrial – que a família substitui sua função 

econômica por um estatuto afetivo (SANTOS, 1994). É ainda a partir dessa nova 

relação que ressurge a instituição escolar, quando o aprendizado deixa de estar ligado 

ao ofício e se torna um problema social. 

Convém notar que, no Brasil, o sentimento de família e privacidade, bem como 

o interesse pelo desenvolvimento físico-sentimental dos filhos, só se estabelece 

verdadeiramente depois do século XIX. Este, contudo, é um progresso relativo às 

famílias brancas. A criança negra não participa do processo modernizador da família 

brasileira, e tampouco lhe tem atribuída estatuto de pureza, visto que pertencente a 

uma “raça naturalmente libidinosa” (SANTOS, 1994): 

 

“Os filhos da escrava com seu homem (branco, pardo ou negro) estão 

do lado de fora do processo de intimização das relações familiares, 

pois que descendem de uma união estabelecida sob a égide do 

contrato escravista. Nenhum dote os aguarda. Nenhum „nome‟ os 

tornará legítimos. Ainda que tenham vindo ao mundo à luz do ventre 

livre, a liberdade será para eles sempre objeto de questionamento 

social, pois que suas vidas serão desde o início, salvo raras exceções, 

pautadas pela miséria afetiva e econômica”. (SANTOS, 1994, p.39) 

 

Já entre as famílias brancas, no Brasil Colonial, a estrutura familiar era 

adultocêntrica e patriarcal, onde, depois dos escravos, os filhos eram aqueles que 

mais sofriam e apanhavam. Esta estrutura guarda sua influência na constituição da 

família brasileira até os dias de hoje. Executada pela figura do pai, a prática da 

violência física atravessa a história do país, comumente sob égide “pedagógica” e 

“corretiva”. “A aceitação da prática da violência física se faz mais naturalizada quando 

executada por seus pais, a quem a sociedade admite manter a ‘posse’ dos filhos e, de 

conseqüência, fazer com eles aquilo que consideram ser direito seu (dos pais)” 

(PINHEIRO, 2006, p.42). 

Na história ocidental, vale ainda ressaltar o papel desempenhado pela 

juventude a partir do século XVIII, no qual, marcado por grandes revoluções, tem-se o 

jovem, o novo, como personagem principal. O enaltecimento da juventude principia um 
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processo de diferenciação que vem a conhecer maior complexidade no século XIX, o 

qual testemunha o surgimento de diversos desdobramentos lingüísticos para designar 

a primeira infância. Com o advento das guerras mundiais no século XX, emerge a 

“consciência da juventude”, da adolescência, ligada a idéia de força física, 

espontaneidade e alegria (SANTOS, 1994), que viria a fomentar diversos movimentos 

sociais, culturais e políticos ao longo do século. 

Exposto este breve histórico da infância e da adolescência, faz-se necessário 

caracterizar o entendimento de tais fases da vida no contexto contemporâneo, 

marcado pela complexidade dos conceitos, bem como pelo vasto interesse que se faz 

incidir de diversos campos da ciência. 

Um dos principais aspectos de percepção contemporânea da infância que se 

pode observar é a questão da quebra das generalizações tão caras aos primeiros 

passos da Era Industrial: Kramer (1992, apud PINHEIRO, 2006) afirma ser “impróprio 

ou inadequado supor a existência de uma população infantil homogênea, ao invés de 

perceber diferentes populações infantis em processos desiguais de socialização”. 

Observa-se ainda a compreensão da infância como fase primordial do 

desenvolvimento, com significante potencial de determinar a constituição do sujeito e 

de suas experiências ao longo da vida. 

 O quadro (01) abaixo explicita a relevância das experiências situadas nos 

primeiros anos de vida, de grande atividade de formações sinápticas, ao apresentar os 

períodos decisivos para o desenvolvimento das funções cerebrais, sem que isto 

signifique que o aprendizado destas habilidades não continue em idades posteriores: 

 

 

Quadro 1 - Os períodos decisivos para o desenvolvimento das atividades. Adaptado de 
GOIS, 2004 



 19 Jardim das Crianças 

 

A importância da infância nas futuras relações estabelecidas entre sujeito e 

espaço também são ressaltadas pelos estudiosos dos processos de aprendizado 

infantil, os quais também fazem destacar a importância do meio ao conjunto destes 

processos. Ou seja, a experiência da criança com o espaço em que esta se insere e 

desenvolve suas atividades é determinante tanto na edificação de seu aprendizado 

como nas futuras formas de apreensão e resposta espacial experienciadas pelo 

indivíduo ao longo da vida.  

Piaget asserta que o conhecimento é uma construção que começa no 

nascimento e nunca termina; e esta construção se dá a partir da experiência com o 

meio. Kaimií ressalta que “se não houver ação sobre os objetos, estes não existirão 

para a criança, bem como não haverá estruturação da noção de tempo e espaço, 

nunca haveria a noção de relação e, conseqüentemente, qualquer representação 

lógica, física ou histórica. Em suma, se não houver ação voluntária, não haverá 

crescimento para a criança” (SILVA, 1994). 

WHITEHOUSE et al. (2001) apresentam uma rica revisão bibliográfica acerca 

das preferências ambientais das crianças, demonstrando as formas de relação 

estabelecidas entre estes indivíduos e o espaço em que se inserem. Observa-se, por 

exemplo, que as crianças mais novas são mais interessadas nos aspectos funcionais 

do meio, com o que se é possível fazer ali – uso ativo do espaço – muito mais do que 

preocupações contemplativas. Interessa-lhes saber se uma árvore pode ser escalada 

ou não, se uma parede permite ser pulada, se objetos podem ser manuseados. 

Quanto mais nova a criança, mais provável que ela se dedique a brincadeiras ativas e 

de exploração. 

No que tange a conforto, bem estar e recuperação emocional, existem muito 

poucos estudos disponíveis, sendo, contudo, recorrente a observação de que crianças 

se sentem confortáveis e seguras com a presença de refúgios, esconderijos, lugares 

que possam ver sem serem vistas. Destaca-se ainda que a criança requer espaços de 

brincar externos, qualidade ambiental, e conexões entre espaços internos e externos. 

Mas o que acontece quando estas crianças e adolescentes são expostas a 

situações constantes de riscos, estresse e traumas, bem como privadas de suas 

garantias mais fundamentais, de provimento material e afetivo, de toda condição que 

lhe assegure um desenvolvimento saudável? 
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CARACTERIZANDO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RUA E EM SITUAÇÃO 
DE RISCO 

 

É preciso, a princípio, definir o que é risco. Segundo Bandeira et al. (1996, 

apud HUTZ; KOLLER, 1997), “uma criança será considerada em situação de risco 

quando seu desenvolvimento não ocorre de acordo com o esperado para sua faixa 

etária de acordo com os parâmetros de sua cultura”. O risco pode ser de ordem física 

(doenças, problemas de nutrição), social (exposição a ambiente violento) ou 

psicológico (efeitos de abuso, negligência ou exploração); e ainda de origem externa 

(condições adversas do ambiente) ou interna (comportamentos de risco) (HUTZ; 

KOLLER, 1997).  

Hutz e Koller (1997) advertem que a situação de risco não está limitada a 

juventude pobre no Brasil, mas alcança também os jovens ricos e de classe média 

através do consumo de drogas (lícitas ou ilícitas), de comportamento sexual 

promíscuo e irresponsável, da desestruturação familiar, de modelos inadequados à 

promoção do respeito à vida e à dignidade dos seres humanos, entre outros. Os 

autores apresentam ainda estudos que demonstram que cerca de metade dos 

adolescentes norte-americanos encontra-se em situação de risco moderado a elevado.  

Este trabalho, contudo, tem interesse exclusivo nos fatores de risco derivados 

da miséria e da desigualdade social, estes que fazem emergir, em última instância, 

crianças e adolescentes em situação de rua, abandonadas às mais periclitantes 

condições de sobrevivência, bem como aquelas que, apesar de manterem seus 

vínculos com a comunidade de origem, são expostas a condições de risco igualmente 

alarmantes. 

Vale ressaltar que, por exemplo, dados de 1994 revelavam que 93,5% das 

crianças na rua voltavam para casa diariamente (OSTERNE, 1994). Diógenes (1994, 

p.134) explica que “a rua passa a ser, para muitos, o lugar de permanência e não de 

passagem, conforme a genealogia das cidades modernas, [de modo que] a vida 

familiar dos „pobres‟ de nossas grandes cidades modernas realiza-se num limite muito 

pouco definido entre casa e rua”. Ela ainda acrescenta: “nas famílias marcadas pela 

fome e miséria, a casa representa um espaço de privação, de esgaçamento dos laços 

de solidariedade, de vazio e instabilidade. A casa deixa de ser um espaço onde a 

criança encontra abrigo, cuidado, orientação, ocasiões de sociabilidade e tempo livre, 

para tornar-se espaço do conflito, risco, solidão e servidão; onde, ao invés de lhe ser 

dada, a infância lhe é tolhida.” (DIÓGENES, 1994, p.137). 
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Segundo a mesma autora, pesquisa realizada pela Secretaria da Ação Social 

em Fortaleza constatou que 88,23% destas crianças afirmam serem mal-tratadas em 

casa e 39,9% indicaram serem mal-tratadas na rua. 

Este quadro, não raro, leva a uma “emancipação precoce”, que reflete a 

ausência de confiança da criança em relação à família, e que não representa 

necessariamente uma desvinculação total da casa e da comunidade. 

E quais são, afinal, as crianças e adolescentes classificadas sob a expressão 

“crianças e adolescentes em situação de rua”, terminologia mais amplamente aceita 

na literatura? 

A literatura tem-se empregado em gerar definições e estimativas, não raro 

conflitantes, sobre quem são e quantas são estas crianças. (NEIVA-SILVA; KOLLER, 

2002) 

Estas, em todo o mundo, compõem grupos que não podem ser tomados como 

homogêneos, uma vez evidenciadas as suas particularidades em estudos de caso os 

mais diversos. Silva et al. (1998) apresentam alguns trabalhos cujo objetivo é 

identificar características comuns a estes grupos e conseqüentemente segmentá-los, 

com fins didáticos e metodológicos, segundo estas características. 

Aptekar (1994 apud SILVA et al., 1998), na Colômbia, identificou quatro grupos 

diferentes de crianças que freqüentam o espaço da rua: 1) crianças pobres 

trabalhadoras, que vão à escola, trabalham um período na rua e voltam para casa 

para dormir; 2) crianças trabalhadoras de rua independentes, cujos laços familiares 

são enfraquecidos; a prática de atos infracionais é relevante e a freqüência na escola 

é baixa; 3) crianças de famílias de rua, que trabalham e vivem nas ruas com suas 

famílias; e, 4) crianças de rua, que romperam o contato com sua família e residem o 

tempo todo na rua. Silva et alii (1998) salienta que outros estudos apresentam 

conclusões diversas, com números variados de categorias. 

Além das disparidades regionais, observa-se na literatura divergências quanto 

à faixa etária que compreende a criança de rua, por vezes incluindo o adolescente, por 

vezes restringindo-se a crianças de até doze (12) anos. A forma de relação do jovem 

com a rua é outra comum dissensão, que, entre outros, impossibilita uma apropriada 

quantificação estatística do problema. 

Este trabalho não tem por objetivo propor quaisquer tipos de conceitualização 

ou categorização, sob o risco de não considerar nuances relevantes ao tema, e inflar o 

já abundante conjunto de definições imprecisas existentes. Entretanto faz-se 

necessária a identificação de necessidades comuns às crianças de rua, e a elas 

particulares, de modo que seja possível a proposição de um espaço arquitetônico 

melhor dimensionado às especificidades deste grupo social. 
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 Nas crianças de rua, bem como naquelas expostas a riscos equivalentes, além 

das particularidades inerentes a infância, admite-se a exposição a condições 

traumáticas que precisam ser salientadas, se fazendo ainda mais pertinentes ao se 

considerar o estágio de formação neurológico infantil.  

Pesquisas apontam a violência doméstica como a mais recorrente justificativa 

para o abandono do lar por parte das crianças, conforme já fora anteriormente 

discutido. Portanto, os efeitos perversos incidentes sobre estes indivíduos não têm 

princípio no contato com a rua, mas é a ela muito anterior, ainda pertinente, muitas 

vezes, ao seio familiar. 

 Alguns estudos, como mais tarde serão apresentados, chegam a admitir a rua 

como uma solução mais viável à saúde do desenvolvimento que a permanência 

nestes contextos domésticos de perturbações emocionais e exploração econômica 

(KOLLER; HUTZ, 2001). 

 Portanto temos um quadro primeiro de interferências no desenvolvimento 

comuns à parte dramaticamente relevante da população infantil em situações diversas 

de pobreza, ligadas ou não à família e à moradia familiar, do qual se destacam: a 

exposição à violência doméstica, o trabalho infantil, a subnutrição (bem como inacesso 

a serviços básicos), o convívio em contextos de drogas e vício, entre outros. 

Por exemplo, estima-se que, no nordeste, 45% das crianças com menos de 

cinco anos sofriam de fome crônica em 1994 (OSTERNE, 1994). 

 Ao tomar o ambiente da rua, o contato com a violência física tem 

prosseguimento no cotidiano da criança, seja entre outros indivíduos que se utilizam 

do mesmo espaço com finalidades semelhantes, seja por hostilidade (por vezes) 

gratuita da polícia ou pelo desenvolvimento da prática de pequenos delitos. A violência 

emocional e psicológica decorrente da estigmatização destas crianças, apartadas da 

regra coletiva, imprimem também sua marca no desenvolvimento social destes 

indivíduos. 

 Agravam-se os problemas de nutrição e higiene, e o conseqüente contexto de 

doenças. O trabalho (ou outras atividades correspondentes de provimento) toma forma 

de responsabilidade pela própria subsistência, enquanto a questão das drogas é 

também revestida de dimensão mais crítica. 

O gráfico abaixo demonstra a freqüência de consumo de drogas nas capitais 

nordestinas, considerando as crianças e os adolescentes que residem com a família e 

aqueles que não residem. 
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Gráfico 1 - Porcentagem de usuários de drogas psicotrópicas, inclusive álcool e tabaco, entre crianças das capitais 
nordestinas (FONTE: NOTO et al., 2003). 

 

  Cada uma destas experiências carrega suas nefastas conseqüências e são 

traumáticas à sua maneira, conforme serão apresentadas no tópico seguinte, 

ensejando distintos requisitos de projeto.   

No entanto é preciso ainda apresentar um aspecto importante que tem estado 

presente nos estudos mais recentes da psicologia, quando do tratamento da saúde e 

do desenvolvimento de crianças em situação de rua. Trata-se da capacidade de 

resiliência do indivíduo: termo importado das ciências exatas que, em seu campo 

original, tem por significado a “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar 

à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica” (Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa). 

Na psicologia, a resiliência tem sido estudada como a capacidade de resposta 

a situações de risco, através de objetivos e estratégias, de modo a manter o indivíduo 

adaptado e apto a enfrentar com sucesso as demandas de seu desenvolvimento. 

(KOLLER, 1999) 

Pessoas que não desenvolvem esta capacidade são tidas como mais 

vulneráveis e “evidenciam alterações aparentes no desenvolvimento físico e/ou 

psicológico quando submetidas a estressores e a riscos” (KOLLER, 1999). 

Alguns autores defendem que crianças em situações de rua podem ser 

resilientes, uma vez que mantém características psicológicas sadias ante as 

adversidades da rua. 

Neste sentido, encontramos também autores que julgam que a experiência na 

rua é capaz de promover o desenvolvimento, em vez do retardo cognitivo usualmente 
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apresentado. Koller e Hutz (1996) apresentam pesquisas em que crianças de rua 

demonstram paridade do nível de julgamento moral e de raciocínio pós-social com 

outras crianças em situações mais favoráveis; demonstram também aprendizado 

natural da matemática, podendo, inclusive, apresentar raciocínio brilhante na solução 

de problemas, entre outros. Dentro destas pesquisas, encontra-se também que o 

tempo na rua não leva a um funcionamento emocional ou neurológico mais pobre. 

Aptekar, ainda segundo aqueles autores, acrescenta que as crianças de rua 

apresentam maiores escores de saúde mental que de seus irmãos que permaneceram 

em casa. Tal resultado é explicado por Aptekar “salientando que o afastamento de 

crianças de uma série de circunstâncias negativas que encontram em casa e sua 

capacidade de decidir enfrentar um futuro desconhecido na rua revela sua habilidade 

de reorganizar sua vida, de forma produtiva, por contra própria” (KOLLER; HUTZ, 

1996). 

 

OS FATORES DE RISCO E ALGUNS REQUISITOS DE PROJETO 
 

A exposição das crianças e adolescentes aos fatores de risco que lhes 

acometem pode trazer variadas conseqüências negativas ao desenvolvimento destes 

indivíduos, em maior ou menor grau, a depender de características particulares como 

níveis de resiliência e predisposições genéticas. 

Sabe-se, por exemplo, que crianças submetidas a maus tratos apresentam 

freqüência de deficiências no volume e funcionamento do hipocampo, de importante 

papel nas funções de memória, que, quando apresentados, estão vinculados a 

variáveis diversas. Entende-se que tais efeitos variam ainda dependendo da idade de 

exposição da criança a abusos de diversas naturezas (durante períodos de rápido 

desenvolvimento neural ou de plasticidade especialmente alta os efeitos tendem a ser 

mais perceptíveis), além de idade de avaliação, pois se supõe que os efeitos de maus 

tratos se intensifiquem com a idade (GOODMAN ET AL., 2009). 

O abuso físico, verbal, emocional ou sexual de crianças podem ainda aumentar 

consideravelmente a freqüência de diversas outras alterações neurológicas que fazem 

implicar: dificuldade de regulação das emoções, falha em pensamento causa-

conseqüência, inabilidade em reconhecer emoções nos outros, inabilidade da criança 

de articular suas próprias emoções, um sentido incoerente de história autobiográfica e 

falhas de consciência, déficit de atenção, menor capacidade de controlar medo, raiva e 

outras reações emocionais em resposta a dificuldades interpessoais, implicações no 

senso de moralidade, propensão a ansiedade, depressão, dificuldade em criar 
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ligações com outras pessoas, dificuldades pessoais de criação e retenção de memória 

e de cognição (BIB). 

A exposição a maus tratos e a abusos de diversas ordens trazem ainda 

conseqüências nas relações que a criança estabelece com o espaço sócio-físico ao 

seu redor. 

A situação do abuso pode ser tida como violação do espaço primário da 

criança, criando rupturas no desenvolvimento de relações com o espaço físico em que 

estão inseridos, a começar pelo próprio corpo físico, “menor espaço que uma criança 

pode ocupar” (HOLMAN; STOKOLS, 1994), podendo fazer desenvolver ainda uma 

alienação generalizada acerca dos espaços sócio-físicos imediatos. 

Holman e Stokols (1994) sugerem que através de situações de abuso, as 

crianças aprendem não ter direitos a se apropriar de ou a exercer controle sobre 

espaços pessoais. Ao contrario, a criança assimila que espaço pessoal é o espaço da 

dor, da privação, da violência. Tal aversão ao espaço físico (lar), entendido como 

território primário, faz condenar o desenvolvimento de futuros laços de apropriação de 

lugar. 

Estes autores, em seus estudos de implicações espaciais do abuso de crianças 

e adolescentes, destacam como principal aplicação de suas análises a necessidade 

de restabelecimento de controle pessoal sobre necessidades de privacidade, através 

da possibilidade de gerência de território primário e de espaço pessoal. Além da 

restauração do controle pessoal, eles apontam para o desenvolvimento da 

reciprocidade nas relações com o espaço sociofísico como ingrediente crucial no 

combate aos efeitos do abuso de crianças e adolescentes.  

A tais fins, os autores sugerem permitir aos indivíduos acesso visual sem 

excessiva exposição a outros, incorporar aspectos de ambiente natural no projeto dos 

edifícios e encorajar os indivíduos a personalizar seus espaços, de modo a refletir 

aspectos positivos de si e de suas identidades sociais (HOLMAN; STOKOLS, 1994). 

As situações de abuso também funcionam para criar na criança aversão a 

lugares relacionados a memórias que evoquem sentimentos negativos, impedindo o 

estabelecimento de relações positivas da criança com pessoas e lugares específicos. 

Cita-se ainda a possibilidade de desenvolvimento por parte da criança de um senso 

estigmatizado de identidade de lugar (HOLMAN; STOKOLS, 1994). 

Crianças maltratadas também tentem a interpretar comportamento ambíguo 

como hostil, além de atender a informações emocionais negativas mais rapidamente e 

por intervalos mais longos de tempo (DODGE et al., 1995, apud GOODMAN et al., 

2009). Pode-se facilmente inferir-se o mesmo a respeitos dos estímulos ambientais, de 
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modo a ser fazer necessário evitar-se a vinculação de informações ambíguas aos 

espaços, bem como de informações de referência emocional negativa. 

Do contrário, faz-se necessário ao espaço construído corroborar percepções de 

estabilidade, previsibilidade e segurança, visto que a maioria das crianças provém de 

ambientes instáveis e desorganizados.   

Donis (1997) apresenta conjuntos de características compositivas que podem 

ser usadas para alcançar tais propósitos de leitura. O autor distingue dois grupos 

antagônicos de características a vincular idéias de contraste e harmonia, 

respectivamente, contendo o segundo grupo elementos que podem ser usados como 

mecanismos para configuração de espaços confortáveis às crianças e adolescentes 

provenientes de situações de risco.  

 

Contraste Harmonia 

Instabilidade 

Assimetria 

Irregularidade 

Complexidade 

Fragmentação 

Profusão 

Exagero 

Espontaneidade 

Atividade 

Ousadia 

Ênfase 

Transparência 

Variação 

Distorção 

Profundidade 

Justaposição 

Acaso 

Agudeza 

Episodicidade 

Equilíbrio 

Simetria 

Regularidade 

Simplicidade 

Unidade 

Economia 

Minimização 

Previsibilidade 

Estase 

Sutileza 

Neutralidade 

Opacidade 

Estabilidade 

Exatidão 

Planura 

Singularidade 

Seqüencialidade 

Difusão 

Repetição 

Quadro 2 – Grupos de características relacionadas às ideas de constraste e harmonia (FONTE: Donis, 1997) 

 

Outro artifício que pode ser utilizado na construção de um ambiente positivo é o 

uso de elementos e paisagens naturais. Estudiosos da psicologia ambiental têm 

identificado que o ambiente natural promove restauração cognitiva e afetiva, ao 
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capturar a atenção e bloquear a experiência de pensamentos negativos, em um 

processo em que se acredita restaurar a concentração mental e combater efeitos 

nocivos do estresse (HOLMAN; STOKOLS, 1994). 

No combate aos efeitos nocivos dos diversos fatores de risco aos quais as 

crianças e adolescentes estariam expostos, ressalva-se ainda a importância de 

espaços que instiguem o brincar. 

Silva (1994) aponta para a importância da atividade lúdica enquanto função 

terapêutica e de importância à adequada estruturação psicológica, além de atentar 

para o papel social da brincadeira. 

A autora explica que, na psicanálise, a fantasia e o brinquedo assumem tais 

funções terapêuticas enquanto componentes da parte civilizadora da função de 

sublimação, onde o ego canaliza as forças do id. Para Freud, a brincadeira é uma 

necessidade de elaborar – repetir e enfrentar – situações traumáticas, cujos problemas 

fundamentais se expressam em linguagem pré-verbal. 

Maleine Klein (1970, apud SILVA, 1994), cujas técnicas foram adaptadas por 

diversos psicanalistas de crianças, também demonstrou interesse no tema, afirmando 

que “as atividades lúdicas das crianças pequenas ajudam-nas a vencer seu medo do 

perigo tanto interior quanto exterior, fazendo a imaginação comunicar-se com a 

realidade”. 

Zavaschi (2009) explica que os mecanismos de proteção do ego (segundo 

descritos por Freud), são ferramentas interessantes que podem ser exploradas dentro 

de instituições como o CAPSi, cuja experiência a autora relata, e que lida diariamente 

com crianças em situação de risco psicológico e social. Um exemplo importante destes 

mecanismos é o mecanismo da sublimação, o qual se realiza na criação literária, 

artística e intelectual, e que pode levar a resolução de conflitos infantis. No CAPSi, isto 

é explorado em trabalhos de arte, teatro, música, construção de histórias, maquetes e 

brincadeiras (ZAVASCHI, 2009). 

No que tange às questões de aprendizagem, estudos disponíveis demonstram 

que, a princípio, crianças vítimas de maus tratos não apresentam discrepâncias em 

testes de memória e aprendizado em relação a outros grupos de crianças. O que 

melhor se observa, na realidade, são diferenças significativas no desempenho de 

tarefas relativas à atenção e a concentração (GOODMAN ET AL., 2009). 

Ao tratar de efeitos cognitivos, alguns estudos também apontam para retardo 

no desenvolvimento, especialmente das crianças que sofreram abuso físico e 

negligência. Este atraso é por vezes evidente em diversos processos cognitivos, 

incluindo inteligência, memória de curto prazo, linguagem e funções executivas. Em 

geral, crianças expostas a maus tratos apresentam performances a níveis de um a 
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dois anos atrasadas em relação à média. Contudo tal atraso do desenvolvimento 

cognitivo não pode ser sempre observado e é objeto de debates (GOODMAN ET AL., 

2009). 

Segundo Goodman et al. (2009), maus tratos são mais consistentemente 

associados com uma série de conseqüências sócio-emocionais. Desta forma, o 

programa a ser proposto deve compreender a necessidade de lidar com o indivíduo de 

forma onírica, com grande enfoque para a retomada de seu desenvolvimento sócio-

emocional, além de tais preocupações de ordem cognitiva evocadas de antemão pelo 

propósito educacional do edifício. Isto significa proporcionar ambientes saudáveis de 

socialização, além da utilização de outras ferramentas já discutidas. 

Além de abusos, maus tratos e negligências, outro fator de risco necessário de 

ser estudado é o problema da drogadição. 

Sabe-se que as crianças vítimas de vulnerabilidade social, em situação de rua 

ou de extrema privação chegam a apresentar uma prevalência trinta vezes maior no 

consumo de substâncias psicoativas (STELLA ET AL, 2009, p.186). 

A partir de experiências no CAPSi de Porto Alegre, Stella et al. (2009) 

recomendam que o importante na vida destas crianças não é a abstinência em si, mas 

sim a retomada do seu desenvolvimento. É ainda colocado que a questão das drogas 

reforça a necessidade de integração entre as iniciativas de cuidado às crianças, bem 

como de envolvimento com a rede social com que o usuário e sua família se articulam 

(ou estejam desarticulados). Os autores também enfatizam o tratamento por meio de 

oficinas, atividades esportivas, passeios, recreação, atividades culturais, passeios, etc, 

enquanto recolocação do imaginário social. 

Reforça-se, portanto, a necessidade do programa de acolher a oferta de 

espaços a tais atividades. Reforça-se também a necessidade de se ter um 

equipamento que participe da vida da comunidade local, bem como que seja passível 

de articulação com as demais instituições interessadas.  

A questão das drogas, a ela associada ou não, traz também outro tópico a ser 

considerado nas decisões relativas à configuração do espaço: a violência executada 

pelas próprias crianças e adolescentes. 

As primeiras incursões no assunto, no âmbito da arquitetura, encontram 

discussões cujas raízes se desdobram a partir do estudo do Panóptico3 e das 

questões de controle social através de mecanismos de vigilância e regulação de 

conduta. Estas discussões tomam prosseguimento nas idéias de Michel Foucault, 

                                                             
3
 Prisão ideal concebida por Jeremy Bentham, onde as celas ficavam sob constante condição de vigia por 

um controle central que não se permitia identificar, na expectativa de regulação de comportamento dos 
presos por própria iniciativa, dada a incerteza da presença dos observadores. 
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conforme apresentadas no livro Vigiar e Punir, de 1975, o qual também analisa este 

tipo repressivo de sistema além dos muros das prisões, e notadamente dentro das 

instituições escolares. 

Vale questionar tal caráter repressivo a ser impresso por decisões projetuais 

que promovam a exposição excessiva – notadamente em conflito com premissas já 

levantadas – e o controle comportamental exercido pela experiência incisiva da 

vigilância. 

Observa-se na literatura que o espaço possui outros meios de concorrer para o 

combate a comportamentos violentos por parte de crianças e adolescentes.  

Pitner e Astor (2008), por exemplo, constataram a forte ligação entre bairros 

fisicamente deteriorados e a pobreza, a violência e a agressão infantil. É esperado que 

crianças agressivas aprovem com mais facilidade a violência que toma lugar em 

cenários de maior descaso físico, enquanto sejam menos coniventes com a violência 

em espaços com níveis altos de territorialidade e apropriação do lugar. Sinais de 

territorialidade e não-abandono inibem ações negativas por inspirar monitoramento, 

sem no entanto ser agressiva enquanto exercício de controle em si. 

Espaços podem ainda permitir a vigilância de todos por todos sem 

comprometer a manutenção da privacidade e da individualidade, utilizando-se de 

meios moderados de regulagem de espaços pessoais e evitando-se espaços remotos 

e de uso descontínuo, como longos corredores. 

Uma experiência prática de lidar contínuo com tais fatores de risco e 

especificidades elencados ao longo do texto nos é apresentado pelo Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi). O CAPS se encontra entre as entidades de 

maior encaminhamento de crianças e adolescentes em situação de rua, segundo 

Pesquisa Anual Sobre a Vivência de Crianças e Adolescentes em Situação de Moradia 

nas Ruas de Fortaleza (2008), especialmente devido à questão do abuso de drogas. 

Com efeito, o CAPSi termina por lidar com aquelas conseqüências relativas à 

exposição a riscos (ZAVASCHI, 2009) apesar desta não ser sua atribuição primária 

quando do atendimento à saúde mental infantil. 

A experiência do CAPSi se mostra ainda de interessante análise ao 

observarmos que desde alguns anos tem sido crescente a demanda de serviços 

psicológicos por parte de instituições que trabalham com crianças em situação de rua 

(ZAVASCHI, 2009). 

O CAPS, por sua vez, é uma estrutura terapêutica intermediária entre a 

hospitalização fechada e o tratamento aberto, e conta com profissionais em diversas 

áreas, tais como psiquiatras, agentes de justiça, estagiários das áreas de medicina, 
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psicologia, recreação, terapia ocupacional, nutrição, musicoterapia, arteterapia, 

psicopedagogia, enfermagem, serviço social, pedagogia e artes plásticas. 

 De fato, uma das maiores contribuições que se pode apreender da experiência 

do CAPSi é a importância da compreensão também do grupo de necessidades da 

equipe de profissionais que se espera atuar na instituição prevista, tendo-se em vista 

sua crucial importância no sucesso do atendimento às crianças e adolescentes. 

Assim como “o remédio mais utilizado na medicina é o próprio médico”, 

comumente o tratamento em instituições destinadas ao cuidado de crianças 

vulneráveis é enormemente focado nos profissionais que se acercam destas crianças. 

Estes profissionais, por sua vez, estão também suscetíveis a fenômenos emocionais 

característicos do tipo de relação que se estabelece com a criança e seu universo de 

problemas. Zavaschi (2009) cita o fenômeno da transferência, em que a criança 

projeta nos profissionais e adultos responsáveis em situação de autoridade, por 

exemplo, a mesma relação experimentada enquanto alvo de agressões/negligência 

intrafamiliar. 

Esta criança vitimada reagirá a qualquer intervenção com uma violência 

aparentemente gratuita. Por vezes, ainda, com o intuito de obter represálias, sentindo-

se a criança, com seu pensamento onipotente, responsável pelas desgraças que lhe 

acometem a família, sendo ela própria má e digna de castigo. A autora cita ainda 

exemplos de como a equipe pode sentir-se contaminada pelo desespero da criança e 

pela desesperança. 

É colocado, portanto, que “para o técnico ter condições de enfrentar trabalho 

tão delicado, que toca não só seu intelecto, mas também seus sentimentos, é 

necessário sentir-se bem como pessoa” (p.58). É recomendável um tratamento 

pessoal da equipe de profissionais de modo a manterem-se fortes para enfrentar os 

embates das projeções das crianças sobre eles. 

São ainda de grande valor reuniões sistemáticas que harmonizem as formas de 

tratamento, dissipem dissensos e promovam a coerência de conduta dos adultos junto 

às crianças. São ainda discutidas a evolução do grupo e as necessidades de cada 

criança com toda a equipe (ZAVASCHI, 2009). É preciso destacar que a coordenação 

das condutas, o entendimento dos objetivos e a execução das atividades conforme os 

objetivos e estratégias definidas pelo conjunto precisam incluir todo o grupo de 

profissionais, desde o diretor ao zelador, garantindo o comprometimento e a coerência 

geral, a exemplo de conceitos já caros às ciências de gerenciamento como o conceito 

de alinhamento estratégico. 

Zavaschi (2009, p. 60) reforça a importância da equipe: “somente um time 

muito articulado, coeso e dinâmico pode dar conta de um adversário tão violento”. 
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Nestes termos, é preciso que o edifício proposto compreenda tal realidade e disponha 

de espaço e ambientes específicos de suporte tanto à manutenção pessoal dos 

membros da equipe quanto de encontro do grupo. 

Estes são apenas alguns dos requisitos de projeto que se podem inferir a partir 

da análise dos fatores de risco e necessidades específicas que acompanham as 

crianças e adolescentes em situação de rua e/ou risco nas cidades brasileiras. 

Um mais amplo entendimento do funcionamento das instituições de cuidado 

destas crianças fará surgir outros requisitos, bem como o estudo aprofundado da 

dinâmica dos espaços a serem propostos, a serem apresentados, estes últimos, na 

parte seguinte do trabalho. 

Para concluir a compreensão do universo dos usuários finais do equipamento 

proposto, apresenta-se um quadro geral das crianças em situação de rua na cidade de 

Fortaleza, cujas informações contribuirão também com a discussão do tema e com a 

configuração de aspectos de projeto a serem posteriormente evocados. 

 

A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RUA EM FORTALEZA 
 

Uma pesquisa realizada em parceria entre o Laboratório de Estudos da 

Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará e a Equipe Interinstitucional de 

Abordagem de Rua (2008) levantou dados acerca das crianças e adolescentes em 

situação de rua em fortaleza no ano de 2007, constando este como último 

levantamento disponível. 

As abordagens foram feitas com 1385 meninos e meninas em situação de rua, 

dos quais 411 encontravam-se há pelo menos dois dias e duas noites fora de casa. 

Este fora o parâmetro utilizado pelos pesquisadores para compor a amostra atendida, 

de modo a apenas representar parcela do público alvo pretendido pelo equipamento a 

ser proposto neste trabalho. 

A pesquisa referida constatou que, das crianças consideradas na amostra, 

67,2% são meninos e 32,8% meninas, dos quais: 13% têm até 7 anos, 17% têm de 8 a 

11 anos, 31,9% têm 12 a 14 anos, 24,3% têm de 15 a 16 anos e 13,9% têm de 17 a 18 

anos. 

Quanto à família de origem, levantou-se que a maioria (74,6%) provinha do 

convívio de familiares consangüíneos, pai e/ou mãe, com destaque para as famílias 

monoparentais (39,3%). 

Quanto ao bairro de origem, constata-se a alta proveniência de bairros com 

baixo índice de desenvolvimento humano.  Das crianças que responderam a esta 
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questão, 39,6% eram oriundos de bairros da Regional V, que possui uma população 

de apenas 570 mil habitantes. É também da Regional V o bairro Bom Jardim, que 

soma sozinho 17,14% dos entrevistados, figurando-se como bairro de maior 

proveniência. O segundo bairro de onde mais se migra é o Centro, reunindo 9,64%. 

A área de permanência dos meninos e das meninas que estão em situação de 

moradia nas ruas limita-se a espaços de grande fluxo de pessoas, dividindo-se entre 

praças, terminais e praias. 

Durante seu período de permanência na rua, estas crianças comumente 

revelam passagens por instituições, governamentais ou não, que se distribuem da 

seguinte forma: 

 

ENCAMINHAMENTO DE ENTIDADES FREQUÊNCIA % 

Abrigo Hugo Ruchet 7 1,4 

Abrigo Nova Aliança 2 0,4 

Assoc. Barraca da Amizade 19 3,7 

Assoc. Com. De Ajuda Mútua do 
Pirambu 

14 2,7 

Assoc. Curumins/Chácara Curumins 10 2,0 

Assoc. Geração Esperança 2 0,4 

Assoc. O Pequeno Nazareno 19 3,7 

Casa da Criança 6 1,2 

Casa de Meu Pai 9 1,8 

Casa do Menor-São Miguel Arcanjo 81 15,9 

Espaço Geração Cidadã de Arte e 
Cultura 

2 0,4 

Espaço Viva Gente 86 16,9 

FUNCI 31 6,1 

Movimento de Saúde Mental do Bom 
Jardim 

1 0,2 

Pastoral do Menor 8 1,6 

Prog. Criança Fora da Rua Dentro da 
Escola 

16 3,1 

CAPS 113 22,2 

Casa Esperança -Padre Ian -Caucaia 3 0,6 

Conselho Tutelar 5 1,0 

CUCA-Centro Urbano de Cultura e Arte 17 3,3 

DCA (Secretaria de Segurança 8 1,6 

Família 11 2,2 

Fazenda Esperança 1 0,2 

FUNCI/Casa das Meninas 10 2,0 

FUNCI/Casa dos Meninos 7 1,4 

FUNCI/Família Cidadã 4 0,8 

FUNCI/Ponto de Encontro 11 2,2 

Outras 7 1,4 

Total 510 100 

Quadro 3 – Distribuição de entidades por atendimento (FONTE: Pesquisa Anual Sobre a Vivência de 
Crianças e Adolescentes em Situação de Moradia nas Ruas de Fortaleza, 2008). 
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É importante notar que apenas 1,0% das crianças mencionaram 

encaminhamento ao Conselho Tutelar, enquanto 32,3% deles anunciaram passagem 

por abrigos. Observe-se ser necessário à criança ou adolescente passar pelo 

Conselho para ser abrigado. 

A pesquisa ora referida observa igualmente a desarticulação entre estas 

instituições, contrariando a expectativa sugerida pelo ECA. 

A seguir apresenta-se a evolução das instituições de apoio à infância, bem 

como os princípios contemporâneos que as regem constituição e funcionamento. 

5 – AS INSTITUIÇÕES DE APOIO À INFÂNCIA 

 ONTEM E HOJE 
 

Pinheiro (2006) destaca quatro etapas relativas às representações sociais das 

crianças e adolescentes, que se rebatem nos propósitos das instituições erguidas 

sobre tais representações. 

Segundo a autora, as crianças e adolescentes podem ser tidas como objetos 

de proteção social, como objetos de controle e disciplinamento social, como objetos de 

repressão social e como sujeito de direitos. 

A representação social das crianças e adolescentes como objetos de proteção 

social é aquela de emergência histórica mais remota, havendo relatos datados da 

época do Brasil Colonial sobre o problema dos menores “desvalidos e enjeitados”. 

Trata-se da preservação da vida a partir da moralidade cristã e tem como 

exemplo emblemático a chamada “Rodas dos Expostos”, uma instituição importada da 

Europa no século XVIII e em vigência no Brasil até o século XX. A Roda dos Expostos 

foi, durante muito tempo, única alternativa à infância abandonada, não raro mantida 

sob condições críticas de funcionamento. 

 

 “O índice de mortalidade das crianças recolhidas era altíssimo em 

função das péssimas condições de higiene dos abrigos, da 

aglomeração de crianças nos quartos, da subalimentação das amas-

de-leite, da qualidade suspeita da água, da impossibilidade de conter 

epidemias e endemias de difteria, varíola, febre amarela, bem como da 

pouca disponibilidade dos funcionários para com os „rejeitados‟”. 

(SOUZA, 1994, p.40). 
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Figura 1 – Roda dos Expostos em exposição no Museu Etnográfico González Santana 

 

Nos dias de hoje, a criança enquanto objeto de proteção social é público de 

instituições como orfanatos, e também se expressa na prática de se deixar crianças à 

porta de outras pessoas que a tenham condições de provimento. 

A representação social das crianças e adolescentes como objetos de controle e 

disciplinamento social se dá a partir do final do século XIX. As crianças então são tidas 

como investimento do Estado Republicano, a contribuir posteriormente com o 

desenvolvimento nacional. 

Passa a existir, portanto, a exigência de se disciplinar e controlar as crianças e 

adolescentes – principalmente aquelas provenientes das classes subalternas – para 

torná-las úteis enquanto mão-de-obra adequada. É uma forma de abordagem que se 

caracteriza pela escolarização e profissionalização com horizontes estreitos, voltados 

a funções de baixa qualificação, e evitando, ainda, a delinqüência. Atualmente este 

tipo de iniciativa perdura em instituições como SESC, SENAI e SENAC. 

A representação social das crianças e adolescentes como objetos de repressão 

social está relacionada com os processos céleres de urbanização brasileiros, a partir 

da década de 30 e 40, quando se observa o crescimento da marginalização e o 

aumento do número de crianças e adolescentes não absorvidos pelo sistema de 

educação e trabalho. 

Diante desta realidade, a partir do final da década de 30, na vigência do Estado 

Novo, o Brasil deu início a um sistema estatal de assistência a crianças e 

adolescentes, quando, até então, as iniciativas se davam principalmente por 

integrantes da Igreja Católica4.  

                                                             
4 Os primórdios da atenção à infância foram notadamente de iniciativa privada. 
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Na década de 1940 foi criado o Departamento Nacional da Criança, vinculado 

ao Ministério da Saúde, bem como o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), cuja 

criação deu-se como meio de enfrentamento da delinqüência. 

Os resultados infrutíferos do SAM fizeram surgir graves críticas ao sistema, o 

que levou o Regime Militar a substituir o SAM pela FUNABEM. O novo sistema 

buscava efetivar ruptura com a imagem perversa de assistência do SAM e cumpriu 

importante missão institucional no regime ditatorial, enquanto “manutenção da ordem e 

proteção da sociedade”. 

A FUNABEM é uma instituição destinada a “menores5 em situação irregular”, 

oferecendo, ao menor carenciado, proteção; ao menor em vias de marginalização, 

controle e disciplinamento; e ao menor marginalizado, repressão e confinamento. 

Pinheiro (2006, p.138) destaca que a “FUNABEM tentou institucionalizar um 

novo padrão de assistência que, mantendo a assistência eminentemente controladora 

e repressiva, apresentava-se com conotações educativas”, quando, na verdade, suas 

práticas estavam distantes de uma proposta educativa e formadora.  

A representação social das crianças e adolescentes como sujeito de direitos, 

por fim, tem início a partir de 1970, na efervescência da luta pelos direitos humanos. 

No Brasil, intensificam-se as críticas ao sistema estatal das décadas de 70/80, 

pela adoção das práticas de caráter assistencialista então adotadas, fundadas na 

visão da criança e do adolescente como objetos de proteção social, de controle e de 

disciplinamento e de repressão social, usando-se de práticas coercivas punitivas, 

efetuadas em regime de internamento, e voltadas, sobretudo, para a manutenção da 

ordem social. 

Além da defasagem quantitativa do atendimento, criticava-se também a 

restrição segmentária das iniciativas apresentadas, que se empregavam apenas dos 

“menores” ditos em situação irregular, e excluíam um contingente relevante de 

crianças e adolescentes em situações de risco social (PINHEIRO, 2006). 

Desde 1959 havia sido criada a Declaração Universal dos Direitos das 

Crianças, contudo de força insuficiente, visto ser uma declaração e não permitir 

fiscalização. E apenas em 22 de novembro de 1989 a Assembléia Geral das Nações 

Unidas proclama a Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança, que 

sistematiza a Doutrina da Proteção Integral (no Brasil, contemplada pela Constituição 

Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente). 

                                                             
5
 O Código de Menores, de 1927, institucionaliza a nominação “menor” enquanto referente a crianças e 

adolescentes pobres, de forte teor discriminatório. A Vara da Família atende a criança “normal” e o 
Juizado de Menores atende a infância marginalizada. 
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A partir de tais evoluções no entendimento das crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos e deveres, estes indivíduos passam a ser também sujeitos do 

próprio processo pedagógico, aspecto que será melhor explorado juntamente com os 

estudos relativos ao espaço físico da educação. 

Surge, ainda, uma nova modalidade no atendimento a crianças e adolescentes, 

através de entidades que atuam por denúncias, críticas e reivindicações. 

Dentro das diversas entidades existentes, esta nova apreensão da infância faz 

tomar lugar importantes transformações estruturais. Cita-se, por exemplo, a 

preferência de atividades em meio aberto e no interior da própria comunidade 

(contexto sócio-histórico de origem) ao invés da institucionalização da criança.  

Este contexto vê surgir também a figura relevante dos educadores de rua: eles 

lidam com crianças e adolescentes em seu espaço cotidiano de vida, sem 

deslocamento ou permanência em espaço delimitado de uma instituição. Quando o 

fazem, são locais abertos, de permanência voluntária. 

Este aspecto ressalta a necessidade de se ter no equipamento proposto 

espaços suficientemente interessantes, que convidem à entrada e à permanência. 

 Segundo Pinheiro (2006), tais atividades têm se desenvolvido ao longo das 

últimas décadas em esforços simultâneos de assistência por parte de iniciativas 

governamentais e da sociedade civil, contando-se com a presença massiva de ONGs 

de diversas naturezas enquanto novos atores neste cenário, além da manutenção da 

grande participação das instituições religiosas. 

 É dentro deste contexto, a partir da representação social das crianças e 

adolescentes como sujeito de direitos e deveres, que se propõe um equipamento que 

faça refletir tais princípios. 

 

CONTEXTUALIZADO O EQUIPAMENTO PROPOSTO 
 

 O tipo de equipamento tomado por objeto de projeto está inserido no contexto 

contemporâneo de entidades que atuam junto a crianças e adolescentes em situação 

de rua e/ou risco enquanto sujeitos de direitos e deveres. 

 Sua proposta é de oferecer a estes indivíduos um espaço adequado de 

desenvolvimento, de enfoque educacional, cognitivo, cultural e social. 

Trata-se de equipamento de procura voluntária, bem como voluntária é a 

seleção de atividades e assuntos de estudo dentro das possibilidades ofertadas pelo 
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espaço6. Observa-se, portanto, a grande ênfase dada a autonomia e ao entendimento 

das crianças e adolescentes como sujeitos do próprio desenvolvimento, característica 

que deve ser comportada pela proposta arquitetônica. 

 Para efeitos de melhor compreensão do programa, evidencia-se a negação de 

modelos pautados em estruturas assistencialistas, de repressão, controle ou 

disciplinamento social, bem como de propostas de escolarização e profissionalização 

estreitadas, voltados a funções de baixa qualificação, mas buscando explorar, do 

contrário, as potencialidades particulares destas crianças, devolvendo-lhes as 

oportunidades tolhidas pelas condições e expectativas sociais que lhes acometem. 

 A seguir serão discutidas características gerais e requisitos específicos do 

programa dentro do campo da arquitetura, mantendo-se em vista a localização do 

equipamento proposto no contexto contemporâneo das representações relativas às 

crianças e adolescentes que pautam o funcionamento das instituições sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Esta característica ficará mais evidente ao ser discutida a questão da educação e da arquitetura 

escolar. 
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6 - APRESENTAÇÃO 
 

Na seção precedente deste trabalho foram apresentados estudos acerca das 

crianças e adolescentes em situação de rua e/ou risco enquanto usuários finais do 

objeto arquitetônico, cujas necessidades específicas determinarão fortemente as 

características de projeto. 

Nesta segunda parte se busca compreender o lugar do edifício proposto dentro 

das discussões de concernências arquitetônicas, a começar pela revisão dos 

equipamentos de interesse social na história da arquitetura. A seguir se levanta a 

questão das estreitas limitações orçamentárias que comumente acompanham as 

obras de interesse social no Brasil, apresentando-se soluções de projeto econômicas 

que devem balizar decisões importantes na proposta arquitetônica. 

Realiza-se ainda uma extensa revisão bibliográfica acerca da arquitetura 

escolar, visto a importância central da função educacional no equipamento proposto. 

Por fim, apresentam-se obras de referência cuja relevância contribua à 

discussão do tema e/ou a configuração do projeto. 

7 – ARQUITETURA SOCIAL 
 

Segundo Gregori Warchavchik, “arquitetura social é aquela que se situa acima 

do nível individualista” (NEUTRA, 1948). 

Em última instância, pode-se dizer que toda arquitetura é social por 

desempenhar uma função social, bem como por conformar invariavelmente o espaço 

da coletividade. 

Contudo o que se entende por arquitetura social é aquela que tem por 

propósito primeiro ser útil à comunidade, abrigando programas e tipologias de alta 

significação social. 

Gregori Warchavchik prossegue sua apresentação ao tema, explicando que: 

 

Em tempos idos, reis e príncipes e papas exprimiram seu poder 

erguendo construções suntuosas, e mais tarde os abastados 

burgueses da era vitoriana seguiram-lhe o exemplo, como vemos 

tantas vezes mencionado na própria história da arquitetura. A riqueza 

dos privilegiados aliada à força criadora de artistas e artesãos construiu 

esses monumentos destinados a expressar o poder individual [...]. Era, 

portanto, individualista a arquitetura antiga (NEUTRA, 1948). 
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É apenas com a conformação de Estados assistenciais, de maior expressão no 

século XX, que a chamada arquitetura social será propriamente delineada. O período 

é correspondente à emergência do Movimento Moderno na arquitetura, cujos 

princípios encontrariam fértil terreno no cenário político e econômico da primeira 

metade do século passado.  

O fim da Segunda Guerra Mundial, além de abrir espaço ao Estado do Bem-

Estar Social (Welfare State), também de grande influência sobre os demais Estados 

na promoção de garantias aos cidadãos que não raro demandavam obras públicas de 

cunho social (habitação, escolas, equipamentos de saúde), ensejou também a 

aplicação em larga escala de várias concepções arquitetônicas e tecnológicas 

desenvolvidas na Europa nas décadas de 20 e 30 (LOUREIRO; AMORIM, 2002). 

O maior ícone da Arquitetura Moderna, resultado deste contexto, torna-se o 

chamado conjunto habitacional, que encerraria os princípios projetuais e ideológicos 

da arquitetura do período.  O arquiteto Giancarlo De Carlo, membro do “Team X”, 

descreve esta relação: 

 

“É geralmente sabido que a arquitetura moderna começou com um 

profundo engajamento político e social e que muitos poucos traços 

deste clima persistem hoje. [...] Todos eles (os arquitetos modernistas) 

sentiam que a solução para tal problema (a habitação popular) seria 

uma maneira de mudar o mundo; se todos pudessem morar em 

habitações de baixo custo, higiênicas, confortáveis e sabiamente 

desenhadas, a sociedade encontraria um equilíbrio mais estável, 

melhor relacionado com a liberdade e a justiça. E assim, o mundo seria 

um lugar diferente. Esta é uma premissa falsa ou verdadeira? Bem, 

poderíamos discutir sobre isto por muito tempo e chegarmos a 

quaisquer tipos de conclusões. Mais uma coisa é certa; que os 

arquitetos do período „heróico‟ acreditavam nesta equação simples. E 

que, iluminados por esta fé, produziram um grande número de obras 

admiráveis.” (DE CARLO, 2000). 

 

A história da habitação social no Brasil confunde-se com a história da 

arquitetura social em território nacional, e sua análise pode ajudar a entender a 

trajetória que este tipo de esforço tem acompanhado ao longo do último século. 

Observe-se a princípio que, apesar dos problemas relativos à habitação não 

serem problemas recentes no país, a intervenção estatal nos processos de produção 

de moradias não existia, deixados eram tais processos à revelia da iniciativa privada, 
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que se usava de cortiços e unidades de aluguel para suprir a demanda por habitação 

das classes proletárias (BONDUKI, 1994). 

Apenas a partir de uma ampla política econômica intervencionista do governo 

Vargas (1930-1954), e de incipientes medidas conseqüentes, a questão habitacional 

passa a ser assumida como questão social (BONDUKI, 1994).  

Apesar do Governo Vargas não chegar a criar uma política habitacional 

estruturada, também não se pode ignorar a relevância quantitativa desta primeira 

produção de habitações de interesse social, tanto da Fundação da Casa Popular 

como, e principalmente, daquelas financiadas pelas IAP‟s (Instituto de Aposentadoria e 

Pensões), que se utilizavam – estas últimas – dos imensos recursos que afluíam aos 

seus cofres sem destinação imediata. (BONDUKI, 1994). 

Destaca-se igualmente a importância da qualidade desta primeira produção 

promovida pelo poder público, representativa da fase preludial da arquitetura moderna 

no Brasil. Vinculada aos preceitos do movimento moderno europeu, uma parcela da 

produção do período inaugura no país soluções de viabilização da produção em 

massa e a utilização de pressupostos racionalistas. (BONDUKI, 1994) 

Com a criação do BNH, em 1964, a reprodução da habitação social ganha 

outra magnitude quantitativa e política. Entretanto, seus projetos foram marcados pela 

má qualidade dos projetos e por racionalismos formais vazios, pertinentes a 

estigmatização e ao colapso da ideologia moderna.  

Em 1972 o conjunto americano de Pruitt-Igoe é implodido, evento que se 

tornou símbolo de reconhecimento do fracasso dos conjuntos habitacionais modernos 

e, em última instância, do próprio modernismo, conforme análise amplamente aceita 

de Charles Jenks (KIEFER, 2007). 

 

Figura 2 – Implosão do conjunto habitacional Pruitt-Igoe. FONTE: State Historical Society of Missouri 
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Este mesmo período do pós 2ª guerra também “levou a arquitetura escolar à 

inserção na classificação de arquitetura social, significando a produção de edificações 

para o real benefício da sociedade” (SAINT, 1987, apud LOUREIRO; AMORIM, 2002). 

Salienta-se neste contexto a contribuição do arquiteto Richard Neutra, através 

do conjunto de sua obra e do livro publicado em 1948, Arquitetura Social em Países de 

Clima Quente. Este livro, desenvolvido após experiência na América Latina, reuniu 

projetos do arquiteto para o programa de educação e saúde do governo de Porto Rico, 

além de projetos habitacionais na Califórnia. Embora elaborado a serviço do governo 

dos Estados Unidos, seu conteúdo é orientado para países pobres de clima quente 

(LOUREIRO; AMORIM, 2002). 

Loureiro e Amorim (2002) apresentam crítica de Lamprecht sobre a inegável 

contribuição de Neutra a consolidação da idéia de uma arquitetura social, a qual, no 

obra do arquiteto, se aplica apenas aos seus projetos para escolas. Segundo a autora 

(Lamprecht, 2000: 72, apud Loureiro; Amorim, 2002), “nas suas escolas ele foi radical. 

Aqui sua arquitetura tornou-se o veículo de um novo projeto social que colocou em 

cheque não apenas a imagem do edifício escolar, mas também como o aprendizado 

deveria ocorrer”. 

Neutra acreditava que a arquitetura deveria estar ligada ao corpo e à mente, e 

desenvolveu seu conceito de biorrealismo amplamente baseado nos escritos de 

Wundt e Fechner, considerados os fundadores da psicologia experimental. Ele 

preconizava que luminosidade, ventilação e visibilidade são aspectos pertinentes ao 

processo educacional e que a arquitetura deve responder adequadamente a eles, 

além de entender que o contato com a natureza era importante para a formação das 

crianças. Lamprecht ressalva que o que parece evidente, contudo, é que a solução 

espacial encontrada por Neutra – integrando espaços naturais ao espaço da sala de 

aula – possibilitava a realização de procedimentos pedagógicos menos formais 

(LOUREIRO; AMORIM, 2002). 
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Figura 3 - Plano de escola urbana de 8 salas de aula; esquema de sala de aula e detalhe da construção. Arquiteto 
Richard Neutra. (FONTE: Neutra, 1948: 89 e 49) 

 

Exemplos destes preceitos foram empregados na Ralph Waldo Emerson Junior 

High School, de 1937/38, em Westwood, Los Angeles. Na escola, como em outras 

experiências, as salas de aula do térreo são integradas ao pátio externo por meio de 

grandes portas envidraçadas de correr que fazem abrir o vão de piso a teto. No 

pavimento superior as salas possuem grandes aberturas para o exterior, garantindo 

integração visual com o exterior, enquanto janelas superiores e sheds oferecem 

iluminação mais uniforme nas salas e corredores (LOUREIRO; AMORIM, 2002).  
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Figura 4 – Desenho de sala de aula na Emerson School, Los Angeles, 1938. Por Richard Neutra. 

 

 

Figura 5 – Imagem de aula ao ar livre 

 

Atualmente, as portas das salas de aula do pavimento térreo da escola 

encontram-se fechadas, decorrência de adaptação às novas condições sociais 

americanas que fazem adicionar preocupações com questões de segurança. 
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Neutra exerceu significativa influência na arquitetura brasileira, podendo-se 

destacar o exemplo do Instituto de Educação de Pernambuco, localizado no centro do 

Recife. Projeto dos arquitetos Marcos Domingues da Silva e Carlos Falcão Correia 

Lima que ganhou concurso público nacional realizado em 1956, o edifício é hoje tido 

como Imóvel Especial de Preservação (LOUREIRO; AMORIM, 2002). 

 

 

Figura 6 - Maquete do projeto vencedor do concurso público de projeto para o Instituto de Educação de 
Pernambuco. Arquitetos: Marcos Domingues da Silva e Carlos Falcão Correia Lima (fonte: Lima, 1985: 95) 

 

A produção contemporânea da chamada Arquitetura Social é herdeira deste 

período, embora reconheça as falhas relativas às concepções modernistas e lhes 

procurem – com maior ou menor êxito – superação. 

A compreensão da complexidade relativa às questões sociais tem amadurecido 

significativamente no exercício da arquitetura, após a falência das utopias e a 

frustração das pretensões modernistas de mudar o mundo através da arquitetura. 

Argan (1992) expõe que apesar de Le Corbusier – enquanto principal teórico e 

propagandista dos ideais modernistas – demonstrar enorme e desprendido interesse 

pela vida social, ele sempre esteve acima dela, em um papel de salvador. 

 

Para cada problema, [Le Corbusier] tinha a solução correta já pronta, e 

sempre era a mais simples, porque o complicado não é o raciocínio, e 

sim o preconceito. Todavia, no entreguerras e com a evidente 

tendência do capitalismo mundial em se transformar de sistema 

econômico em sistema de poder, a humanidade não precisava de um 

São Jorge que lutasse com o dragão, mas de alguém que a ajudasse a 

tomar consciência de seus dilaceramentos, de seus males internos, e 

de encontrar em si mesma a força e a vontade de resolvê-los. Não 

precisava, em suma, que lhe dissessem “não se mexa, eu cuido disso”, 

e sim “vamos, cuide de suas coisas” (ARGAN, 1992, p.268). 
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E é desta forma que a arquitetura tenta lidar com as questões sociais no 

contexto contemporâneo, ao compreender que diferentes agentes sociais compõem a 

produção da cidade e estão envolvidos com a discussão das condições de seu 

presente e suas possibilidades futuras. 

Observa-se o desenvolvimento de ferramentas para auxiliar o processo de 

projeto levando em consideração as dinâmicas próprias a cada grupo de indivíduos, 

bem como preocupações com questões de apropriação e desenvolvimento 

socialmente sustentável, como é o caso do desenho participativo e do engajamento 

político. 

Cita-se como exemplo emblemático os projetos de urbanização de favelas, 

onde são levantados temas como a articulação das estruturas urbanas existentes, a 

busca de uma melhoria significativa nas condições de urbanidade e a proposição de 

espaços públicos, valorizando-se as características do lugar, além de se procurar criar 

novos referenciais urbanos à própria área, e oferecer suporte e estímulo à construção 

ou melhoria das moradias na favela a serem implementadas pela própria população 

(RUBANO, 2008). Uma destas iniciativas fora concretizada no Cerro Santa Ana, 

principal favela do Equador e uma das mais antigas da América Latina. 

 

 

 

 

Figura 7 - Cerro Santa Ana. Foto: Guilherme Amado (FONTE: AMADO, 2010) 

 

Estes princípios se situam no contexto maior relativo a intervenções e 

propostas arquitetônicas de cunho social contemporâneos, a desenvolver experiências 

mais ou menos exitosas, em um processo contínuo de amadurecimento. 
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8 - REFLEXÕES SOBRE CUSTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

Sabe-se que o tipo de equipamento proposto, tendo em vista seus fins não 

lucrativos, gestão por Organização Não-Governamental e contribuições voluntárias 

como principal fonte de entrada orçamentária, sugere a discussão de soluções 

econômicas de projeto como tópico fundamental na concepção do objeto arquitetônico 

a ser apresentado. 

Entende-se que a fase de projeto é fase em que as decisões tomadas trazem 

maior repercussão nos custos, velocidade e qualidade dos empreendimentos 

(FRANCO, 1993), indo além da conformação do produto final e implicando também 

redução de custos de produção, redução de falhas e retrabalhos e maior possibilidade 

de agregação de valor em todas as etapas da cadeia produtiva. 

Mascaró (1998), no livro intitulado O Custo das Decisões Arquitetônicas, 

apresenta interessantes premissas à redução de custos no que tange principalmente a 

soluções formais, e que serão muito caras às decisões projetuais relativas ao 

equipamento proposto. 

O autor demonstra que, por exemplo, redução de área construída não significa 

redução proporcional de custos, não constando tal estratégia, portanto, dentre as 

estratégias mais eficientes de corte em gastos. Quando a área reduz em 10%, o 

perímetro reduz em 5% em exemplo dado, e a redução total de custos é de apenas 

4,7%. A diminuição da superfície (área) total do edifício aumenta, na verdade, o custo 

final por metro quadrado.  

Segundo Mascaró (1998), um importante fator na definição dos custos finais do 

edicífio é o Índice de Compacidade (IC). O IC é a relação percentual entre perímetro 

de círculo de área igual ao do projeto (Pc) e o perímetro das paredes exteriores (Pp), e 

pode ser obtido a partir da seguinte fórmula: 

𝐼𝐶 =  
𝑃𝑐 𝑥 100

𝑃𝑝
 

Quanto maior o índice de compacidade (IC), mais econômico é o edifício, pois 

isto significa menores áreas de superfície de perímetro por área construída. As formas 

que apresentam melhores IC são a esfera, o cilindro e o cubo, nesta ordem. A partir 

daí, o perímetro aumenta conforme a forma distancia-se do quadrado. 

Quanto mais próximo o IC é de 100 (IC da esfera), menores também são as 

perdas e ganhos térmicos indesejáveis. Contudo, apesar do IC do cubo não ser o mais 

econômico (88,6%), esta forma é a de construção mais econômica, pois vértices e 

paredes curvas apresentam dificuldades e custos construtivos. 
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O projeto a ser apresentado, conforme será posteriormente demonstrado, 

buscará trabalhar com o IC próximo ao do cubo. 

Mascaró (1998) apresenta ainda uma expectativa de distribuição de custos por 

elementos constituintes do edifício7, de grande valia ao controle destes custos. 

Segundo o autor, os planos horizontais representam aproximadamente 25% do custo 

total do edifício; os verticais 45%, as instalações 25% e o canteiro de obras 5%. Ele 

conclui, portanto, que a forma mais lógica de reduzir custos é eliminar paredes 

divisórias ou diminuir seu custo, e quase nunca reduzir a superfície construída.  

Válido ressaltar que o perímetro, ou seja, superfícies expostas ao exterior, 

requer maior custo de construção e manutenção, que chega a ser de 3 a 5 vezes 

maior que as paredes internas, ao que se reforça a relevância do IC na economia 

almejada. 

Enquanto isso, existem diversas alternativas para especificação de paredes 

divisórias, com materiais mais baratos e métodos construtivos não convencionais, 

além da alternativa da própria eliminação destas divisórias em muitos casos, 

trabalhando-se com planta mais livre e flexível, aspecto a ser igualmente explorado em 

projeto. 

Quanto aos planos horizontais, Mascaró (1998) alega haverem poucas opções 

de mudança. Contudo, pode-se pensar o aumento da economia na constituição das 

lajes a partir do uso de vãos e alturas de laje de menores custos, conforme explica 

Ceotto (1985). Este autor afirma que se a laje for armada em duas direções, isto é, se 

tiver a relação entre os vãos teóricos maior e menor inferior a 2, a espessura da laje 

pode ser trabalhada com alturas menores. Ele também sugere que os vãos adotados 

em torno de 4 m, resultando áreas aproximadas de 15 m² a 20 m², podem ser 

considerados mais econômicos (CEOTTO, 1985). 

Ainda acerca dos planos horizontais, Mascaró (1998) adverte que a coberta é 

de 20 a 30% mais cara que os demais, contribuindo à justificativa de escolha de 

edifícios menos horizontais. 

 Além das soluções formais, outros aspectos de projeto podem ser 

determinantes à configuração de um edifício mais econômico. Um destes aspectos é a 

preocupação com questões de sustentabilidade, eficiência energética ou eficiência de 

recursos. 

 Dentre os meios disponíveis a atingir tais objetivos, cita-se promover: baixa 

tramitância térmica da cobertura e das paredes externas, iluminação natural sempre 

que possível, ventilação natural cruzada, reaproveitamento de águas cinzas a águas 

                                                             
7
 Considera-se um edifício habitacional de 7 a 9 pavimentos sobre plotis, sem subsolo e padrão de 

acabamento médio. 
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pluviais, utilização de fontes alternativas de energia elétrica, utilização de materiais de 

fácil disponibilidade local e de fácil manutenção, dentre outros. 

 Por fim, elenca-se que uma forma de se ter um equipamento econômico a 

longo prazo é pensar também na facilidade de adaptação dos espaços a novas 

condições e demandas a partir do conceito de flexibilidade contínua (ou posterior ou 

funcional), que se dá ao longo da vida útil do edifício, entendendo-se for flexibilidade “a 

liberdade de reformular a organização do espaço interno, definido rigidamente por um 

vedo perimetral”, e do conceito de “ampliabilidade”, que diz respeito a adesão de 

peças internas (add-in) ou externas (add-on) ao edifício (BRANDÃO; HEINECK, 1998). 

9 - O ESPAÇO DA EDUCAÇÃO 

INTRODUÇÃO 
 

Consta entre os principais objetivos do equipamento proposto a oferta de 

espaços de aprendizado e desenvolvimento cognitivo às crianças e adolescentes em 

situação de rua e/ou risco, cuja discussão imprescinde do estudo da arquitetura 

escolar e dos inúmeros esforços para compreender o espaço enquanto importante 

item constitutivo do currículo.  

Tem-se que o estudo da arquitetura escolar e das formas de interação entre 

sujeito e objeto, bem como das experiências formais de proposições pedagógicas, são 

ainda ferramentas indispensáveis a uma abordagem completa dos meios de 

reabilitação social das crianças e adolescentes em situação de rua e/ou risco. 

Sabe-se que o espaço escolar atravessou diversos períodos de composição e 

expressão, os quais refletem as próprias concepções e intenções da educação ao 

longo de sua evolução histórica. Esta afirmação não apenas salienta a arquitetura 

como parte importante do projeto pedagógico como produto de um contexto social. 

Escolano (1995) coloca o espaço escolar como um elemento significativo do 

currículo: constructo cultural o qual expressa e reflete determinados discursos. 

 

“A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui em sua materialidade um sistema de valores, como os de 

ordem, disciplina e vigilância, marcos para uma aprendizagem sensorial e 

motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 

culturais e também ideológicos. Ao mesmo tempo, o espaço educativo refletiu 

obviamente as inovações pedagógicas [...]. (ESCOLANO, 1995, p. 26) 
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Norberg-Shulz, em seu livro “Intenções em Arquitetura”, faz considerações 

acerca da semiologia escolar, admitindo, portanto, como faz Escolano, o espaço 

escolar como repleto de elementos simbólicos próprios e incorporados. 

Este conjunto de símbolos e sentidos atua também sobre a formação do 

indivíduo e estão invariavelmente presentes em toda intenção de espaço escolar, seja 

esta presença deliberada ou involuntária (esta última, no entanto, não pode ser 

evitada, mesmo na composição semântica mais consciente). 

Obviamente, como já existe por princípio na semiologia de Saussure, os 

símbolos não possuem sentido em si próprios e são resultados das experiências dos 

indivíduos em determinados contextos sócio-culturais que, por sua vez, imprimem eles 

próprios seus “fatos sociais” no espaço. Nestes termos, Malard trata do conceito de 

espacialização, que, segundo a autora,   

 

É a forma físico-espacial de um acontecimento. Por isso ela “significa” esse 

acontecimento. Por exemplo, a aula expositiva, ou de preleção, é a forma 

social, o modo com que aquele grupo transmite conhecimentos 

institucionalmente; a sala com carteiras voltadas para quem vai expor é a forma 

física que significa “sala de aula expositiva” para os elementos que pertencem 

àquela cultura. A espacialização “aula expositiva” não é apenas um layout. 

Nela estão impressos alguns significados: todas as carteiras estão voltadas 

para um mesmo lado, o que sugere que a atenção daquelas pessoas estará 

para ali dirigida; na parede desse lado tem um quadro-negro, mostrando que 

escritos e gráficos fazem parte da atividade; em frente às carteiras e ao lado do 

quadro-negro fica uma escrivaninha onde se sentará a pessoa para a qual 

estarão todos atentos; essa escrivaninha é maior do que as carteiras e ocupa 

uma área relativa também maior, o que significa que a pessoa a ocupá-la 

estará em destaque naquele contexto; se há alguém em quem todos os outros 

prestam atenção, essa pessoa é decididamente mais importante do que as 

outras, nesse grupo. Enfim, uma espacialização revela não somente a estrutura 

organizacional da atividade como a estrutura de poder da comunidade. Como 

vimos, na disposição espacial do mobiliário e dos equipamentos pode-se “ler” a 

atividade aula expositiva, com todas as suas implicações da pedagogia do que 

sabe e do que aprende. (MALARD, 2006 p. 248 e 249) 

 

 Assim exposto, podemos afirmar que “geralmente um modelo arquitetônico 

configura uma pedagogia” (ALBA apud FRAGO, 1995). Este tipo de consideração 

também demonstra uma nova forma de apreensão da criança, tomada agora a partir 

de sua própria perspectiva, compreensão dos fenômenos e aptidões individuais. 
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Metodologias como a montessoriana consideram o planejamento do espaço 

como “parte constitutiva e irrenunciável de um novo modo de considerar a criança” 

(SACHETO apud ESCOLANO, 2005), e admite uma íntima relação entre objetos e 

projeto educativo. 

Autores, ainda, freqüentemente resgatam Foucault e suas asserções sobre a 

vigilância, esta amplamente verificada e utilizada nos contextos escolares. Ao 

considerarmos a criança em situação de rua, estes tipos de abordagem merecem 

ainda maiores atenções, uma vez que tais indivíduos têm estabelecidas relações 

distintas com as regras sociais e a disciplina, além de um histórico relevante de 

anulação individual conseqüente desta marginalidade. 

Da mesma forma, mas de modo mais ou menos relevante, todas as 

implicações espaciais devem ser medidas dentro das necessidades e experiências 

particulares dos alunos. Em primeiro lugar devido aos discordantes problemas, 

aptidões e necessidades de estímulos individuais, depois porque os símbolos se 

comportam de formas diferentes a depender das idiossincrasias pertinentes a cada 

grupo social. 

Uma vez expostas as peculiaridades envolvidas no desenvolvimento da criança 

em situação de rua, admitimos que não é possível a aplicação de modelos escolares 

convencionais afim de influenciar corretamente potencialidades vitais de uma 

população específica, caracterizada por riscos e traumas os mais diversos. 

 As instituições que atualmente trabalham com o atendimento destas crianças 

são geralmente organizadas pela sociedade civil, ainda que vinculadas a programas 

estatais, e valem-se – na maior parte das vezes – de instalações improvisadas, ou não 

consideradas dentro das necessidades específicas dos grupos aos quais atendem. 

 A própria organização político-pedagógica destas instituições ainda carece de 

estudos que lhes respaldem as decisões geralmente apenas providas de boa-vontade. 

Koller e Hutz (2001) apontam a procura por tais instituições como uma estratégia das 

crianças em situação de rua para conseguir alimento e abrigo, que no entanto não 

resultam em ajuda efetiva. As instituições sociais, para as crianças, são apenas parte 

da vida na rua, e não um meio para abandoná-la. 

 A experiência, entretanto, deixa claro aos envolvidos com estas atividades que 

a oferta de um espaço unicamente escolar não seria suficiente à supressão mínima 

das necessidades mais urgentes daquelas crianças. Rousseau já defendia o fato de 

que a educação deve estar atenta as necessidades presentes dos alunos, e não 

prepará-las exclusivamente para o futuro. (BARGUIL, 2006) Nestes termos, antes de 

se poder pensar em um espaço de formação para o futuro, é preciso considerar as 

tantas necessidades imediatas das crianças em situação de rua.  
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 É preciso também atentar-se a necessidade de desenvolvimento cognitivo e 

intelectual das crianças, uma vez privadas do acesso à educação formal: por motivos 

que também compreendem a incapacidade das crianças de acompanhar ritmos e 

métodos convencionais de ensino, tidos seus pressupostos como inadequados à 

dinâmica de desenvolvimento daquele grupo social. 

Por outro lado, já se foram apresentadas potencialidades relativas a 

proatividade e capacidade de reorganização pessoal (KOLLER; HUTZ, 1996), 

pertinentes a tais indivíduos,  que os tornam aptos a participarem enquanto sujeitos de 

seus próprios processos de aprendizado, dentro da tendência educacional que vem 

amadurecendo ao longo das últimas décadas. 

 Metodologias contemporâneas baseadas no desenvolvimento auto-responsável 

figuram-se como alternativas mais viáveis e compatíveis com a realidade da criança 

em situação de rua, conforme Barguil (2006) as apresenta. Um exemplo emblemático 

deste tipo de pedagogia é a Escola da Ponte, em Portugal, apresentada a seguir. 

 Posteriormente explana-se a evolução das propostas políticas e pedagógicas, 

bem como sua impressão no espaço escolar, seguida por análise dos ambientes de 

estudo a partir de pesquisas recentes. Por fim, apresentam-se premissas projetuais 

reunidas na literatura tanto no âmbito mundial quanto no âmbito nacional. 

 

Escola da Ponte, Portugal 

 

 

Figura 8 – Fotos da Escola da Ponte. 

 

A Escola da Ponte possui notável reconhecimento mundial, enquanto 

instrumento de utilização de um método pedagógico auto-responsável, inobstante tais 

inovações não sejam facilmente perceptíveis a partir do layout dos espaços 

aquitetonicamente considerados (BARGUIL, 2006). 

                As mencionadas inovações residem no processo de aprendizagem 

desenvolvido a partir da formação de grupos de interesse comum em determinado 

assunto, mediante a supervisão do professor, por meio dos quais os discentes são 
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estimulados por sua autodeterminação. Desse modo, aperfeiçoam sua autonomia e 

sua solidariedade, lecionando o professor a partir da iniciativa dos próprios alunos, 

predominantemente com a função de responder às suas indagações. Esta proposta 

pedagógica se reflete espacialmente quando o ambiente da biblioteca assume o core 

do edifício (BARGUIL, 2006). 

                Esquematicamente, o método funciona a partir das seguintes fases: de 

início, há a „Iniciação, uma série preludial em que as crianças aprendem ensinamentos 

básicos de leitura e de matemática. Uma vez tendo logrado êxito em interagir com os 

demais membros da comunidade escolar de forma autônoma (BARGUIL, 2006, p. 

195), passa-se à fase seguinte, em que se promoverá o aperfeiçoamento supracitado, 

denominada Consolidação. Nesta, a aprendizagem se dará por meio da formação dos 

mencionados grupos de interesse comum, em que é elaborado um grupo de trabalho 

pelo período de 15 dias. Ao final desse lapso temporal, avalia-se o aprendizado, o 

qual, uma vez satisfatório, culmina na dissolução do grupo, dando espaço para a 

formação de outros. 

                Importante ressaltar, nesse contexto, a inexistência de classes separadas ou 

turmas, de tal sorte em que se afasta do tradicional espaço fixo em que o professor 

ensina a matéria unilateralmente. Assim, todos os membros da comunidade são 

responsáveis por um espaço da escola, o que salienta ainda mais a promoção dos 

valores de autonomia e solidariedade. Essa motivação axiológica permite que o 

rendimento dos discentes da Escola da Ponte seja sensivelmente superior aos de 

escolas tradicionais (BARGUIL, 2006). 

 

 HISTÓRICO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES 
 

 Segundo Oliveira (2007, p. 27) a historia da escola pública no Brasil possui 

como marco divisório a Proclamação da República. Até a instauração da República, 

essa autora comenta que esse período ainda pode ser compreendido em três períodos 

bem distintos (SAVIANI, 2004, apud OLIVEIRA, 2007): de 1549 a 1759, orientado pela 

pedagogia dos jesuítas; de 1759 a 1827, representado pela Reforma Pombalina e a 

instituição das aulas régias; e de 1827 a 1890, organizado pelo Governo Imperial e 

das províncias, até a República. 

 Até meados do século XIX praticamente não havia prédios projetados e 

construídos com o fim específico de abrigar escolas. Conforme Souza (1998), 

 

Durante o Império, a escola pública era muitas vezes a extensão da casa do 

professor; muitas funcionavam em paróquias, cadeias, cômodos de comércio, 
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salas abafadas sem ar, sem luz, sem nada, cuja despesa com aluguéis corria 

por conta do mestre-escola. No entanto, em determinado momento, políticos e 

educadores passaram a considerar indispensável a existência de casas 

escolares para a educação de crianças, isto, é, passaram a advogar a 

necessidade de espaços edificados expressamente para o serviço escolar. 

Esse momento coincide com as décadas finais do século XIX e com os projetos 

republicanos de difusão da educação popular. (SOUZA, 1998, p. 122)   

 

 Somente ao final do século XIX, com a instauração da República, é que os 

governantes tomaram para si a responsabilidade da educação pública, que já era de 

caráter obrigatório e gratuito, passando a construir prédios escolares, projetados 

especificamente para este fim. 

 Conforme Souza (2009), embora o ensino fosse público, gratuito e obrigatório, 

a estrutura dos prédios escolares era muito mais direcionada à elite, com uma 

arquitetura projetada por arquitetos europeus, ou brasileiros com formação européia, 

como se pode ver na figura 09 e 10. 

 

 

Figura 9 - Grupo Escolar do Brás (Fonte: CORRÊA; MELLO; NEVES, 1991, p. 26 ) 

Figura 10 - Grupo Escolar de Piracicaba (Fonte: CORRÊA; MELLO; NEVES, 1991, p. 10) 

    

 De maneira geral as escolas eram térreas ou tinham um pavimento superior 

destinado à administração e salas de aula. Sua construção era dividida em três corpos 

e havia pouca diferença entre si – no geral apenas a fachada e a ornamentação, além 

da adequação dos edifícios aos diferentes perfis de terreno. Salienta esse autor que, 

além da mão-de-obra, os materiais destinados à sua construção também eram 

importados.  Nesse período as plantas eram simétricas para facilitar a separação de 

meninos e meninas por muros internos, como se pode ver na figura 11 e 12. 
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Figura 11 - Grupo Escolar Marechal Deodoro (FONTE: Fonte: 3ª CONFERÊNCIA..., 1929) 

Figura 12 - Grupo Escolar de Santana (FONTE: Fonte: 3ª CONFERÊNCIA..., 1929) 

 

Essa separação refletia-se na fachada dos prédios com duas entradas distintas 

– uma para os meninos, outra para as meninas – separadas por um corpo central 

utilizados pela administração das escolas.  

 As escolas maiores, que contemplavam espaços específicos como biblioteca, 

laboratórios, oficinas e ginásios, possuíam projetos arquitetônicos mais elaborados e 

eram conhecidas como escolas-modelo ou escolas normais como se pode ver na 

figura 13.  

 

 

Figura 13 - Escola Normal Rodrigues Freitas (Fonte: CORRÊA; MELLO; NEVES, 1991, p. 124) 

 

Até 1919, como salienta Oliveira (2007, p. 49), o poder público investe bastante 

na construção de novas escolas, ficando os projetos e obras, entre 1920 e 1934, 

praticamente estacionados, voltando, os governantes, a alugar casas e outras 
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instalações para o funcionamento, quase sempre inadequadas, de salas de aula. 

Nesse ínterim, conforme consta nos censos escolares dos anos de 1920 e 1934, o 

número de crianças em idade escolar saltou de 550.000 em 1920 para 1.100.000 em 

1934 (SÃO PAULO, 1937, p. 9). Somem-se a isso as crianças oriundas das famílias 

dos imigrantes que, com o período da industrialização, advinham ao Brasil em busca 

de trabalho e que, pela própria cultura de seus países de origem, exigiam escolas 

adequadas para seus filhos. 

Esse período também é marcado pelos movimentos políticos emergentes no 

Brasil tendo, como referência, a revolução de 30, considerado pelos estudiosos como 

o do “início da modernidade”. A questão da construção de novas escolas para atender 

uma demanda sempre crescente se torna pauta permanente de discussões, agora 

revista pelos novos tempos sócio-políticos e econômicos. A estrutura dos prédios se 

volta para uma arquitetura mais simples e mais funcional, como se pode ver nesse 

projeto para o Grupo Escolar de Osasco, já em 1936 (figura 14). 

 

 

Figura 14 - Projeto para o Grupo Escolar de Osasco (Fonte: São Paulo, 1936, p. 106/107) 

 

As propostas pedagógicas inovadoras desse período, também chamadas 

“modernistas”, como o surgimento da “Escola Nova” de Anísio Teixeira, passavam a 

influenciar na arquitetura das escolas com projetos arquitetônicos que gerassem 

máxima eficiência e custo mínimo de construção, sendo consubstanciadas em um 

plano diretor onde apresentava cinco tipos diferentes de construção: a “Escola Tipo 

Mínimo”, com 2 salas de aula e uma sala de oficinas, para as regiões de reduzida 

população escolar; a “Escola Tipo Nuclear” ou escola-classe, com 12 salas de aula, 

além de locais apropriados para administração, secretaria e biblioteca de professores, 

e que deveria ser complementada com o parque escolar; a Escola Platoon 12 classes 

(6 salas comuns e 6 salas especiais), a Escola Platoon 16 classes (12 salas comuns e 
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4 salas especiais) e a Escola Platoon 25 classes (12 salas comuns, 12 salas especiais 

e o ginásio).  

O sistema “platoon” era constituído de salas de aula comuns e salas especiais 

para auditório, música, recreação e jogos, leitura e literatura, ciências, desenho e artes 

industriais; e o seu funcionamento dava-se pelo deslocamento dos alunos, através de 

“pelotões”, pelas diversas salas, conforme horários pré-estabelecidos. Para Anísio, as 

crianças deveriam encontrar na escola,  

 

"(...) um ambiente civilizado, sugestões de progresso e desenvolvimento, 

oportunidades para praticar nada menos do que uma vida melhor, com mais 

cooperação humana, mais eficiência individual, mais clareza de percepção e 

mais tenacidade de propósitos orientados" (Teixeira, 1932, p.310).  

 

As idéias de Anísio Teixeira prevaleceram até 1935, quando foi cassado pelo 

regime político da época, ressurgindo somente 12 anos depois, em 1947, quando 

assume o cargo de Secretário de Educação e Saúde do estado da Bahia, retomando 

seus ideais na área educacional, dentre outros. 

 A partir de então e já na década de 40, em pleno período de consolidação do 

“modernismo”, tido como referência o edifício sede do Ministério da Educação e Saúde 

no Rio de janeiro. Os projetos arquitetônicos das novas escolas, de maneira geral, 

buscavam incorporar as linhas geométricas idealizadas nesse edifício, além da utilizar, 

em suas construções, novos matérias como panos de vidro, pilotis e brise-soleil, com 

algumas variantes como o uso de cobogós – elementos vazados de cimento – 

empregados na cidade de Recife. 

A crescente demanda por novas escolas e a constante escassez de recursos 

públicos exigia, por parte dos arquitetos, projetos cada vez mais baratos. É tanto que 

nas décadas de 60 e 70, considerado por Elali (2002, apud SOUZA, 2009) como o 

início de um período histórico chamado de “Racionalista Construtivo, diversas 

iniciativas de projetos de baixo custo terminaram por gerar manuais onde orientavam a 

mistura de elementos tradicionais e contemporâneos como tijolo aparente, telha 

colonial e estrutura em concreto ou madeira (AZEVEDO, 2002, apud SOUZA, 2009). 

Nesse período destaca-se a criação do CEBRACE (Centro Brasileiro de Construções 

Escolares), que tinha, dentre suas finalidades, “apresentar modelos de como projetar, 

avaliar e aprovar projetos escolares, além de estabelecer critérios para escolha de 

terrenos e decisões sobre a parte física”.  

Ainda nas décadas de 60 e 70, atenta-se para as experiências de salas de aula 

de planta aberta ao redor no mundo, tidas como parcialmente bem sucedidas em 
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ampliar a experiência educacional dos alunos, embora o excesso de distrações físicas 

constatados tenha impedindo que este tido de planta se tornasse norma (LACKNEY, 

2000). 

No Brasil, é na década de 80 que a “Racionalização Construtiva” se consolida 

sendo marcada pela busca de uma tipologia econômica de projetos de rápida 

execução. É quando surgem os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), 

projetados por Oscar Niemeyer, onde apresentavam características modernistas, 

“buscando a racionalização por meio da modulação”; a Fábrica de Escolas e as Casas 

das Crianças surgem também nesse período, projetadas por Luis Filgueira Lima 

(Lelé), conforme Azevedo (2002, apud SOUZA, 2009). Outros modelos também foram 

desenvolvidos nessa época como, por exemplo, os Núcleos de Ensino e Extensão 

Comunitária (NEEC) em Belo Horizonte e a Companhia de Construções Escolares 

(CONESP) em São Paulo, dentre outros. 

A partir da década de 90, considerado como o “Período Atual”, somou-se à 

“Racionalização” uma tendência regionalista verificada pela utilização de materiais 

locais, destacando-se os trabalhos de Éolo Maia que buscava soluções alternativas 

tirando partido de estrutura industrializada e alvenaria de tijolos aparentes. Os projetos 

se apresentam cada vez mais populares, se adequando às flexibilidades dos espaços 

sem perder de vista a questão do conforto ambiental e a valorização pelo esporte e a 

segurança (ELALI, 2002, apud SOUZA, 2009). 

No entender de Lima (1995), a crescente demanda por vagas nas escolas tem 

redirecionado a educação e a arquitetura escolar a uma relação aritmética de crianças 

a serem distribuídas em uma área mínima, em seu período escolar. 

 

OS AMBIENTES DE ESTUDO 
 

 Stone (2001) sugere o projeto de ambientes de estudo efetivos através da 

compreensão das preferências ambientais dos usuários. 

 Segundo a autora, contudo, as preferências ambientais relativas a espaços de 

estudo variam a depender do tipo de tarefa a ser realizada. Indivíduos que trabalham 

em tarefas complexas, por exemplo, tendem a preferir espaços privativos, enquanto 

Indivíduos que trabalham em tarefas simples tendem a preferir espaços de planta 

aberta e se sentem menos incomodados com distrações. 

Espaços de planta aberta são mais flexíveis e aumentam a interação social, 

enquanto reduzem privacidade e aumentam distrações visuais e auditivas. A distração 

pode ser positiva, contudo, se a tarefa desempenhada é menos desafiadora ou 
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monótona. Estudos constatam que a persistência nesse tipo de tarefa em ambientes 

de planta aberta é maior. 

Em ambientes de trabalho, de modo geral, pesquisas têm evidenciado 

preferência por espaços privativos, que se confirmam nas pesquisas em sala de aula, 

onde alunos preferem salas com paredes estruturadas que aquelas em planta aberta. 

Observa-se que existe maior satisfação quando os indivíduos experimentam maior 

privacidade visual. Stone (2001) sugere que é possível aumentar a privacidade 

percebida e a satisfação dos indivíduos com o uso de partições no espaço, sem 

eliminar a flexibilidade da planta aberta. 

Segundo a autora, os ambientes de aprendizado devem variar entre 

disposições abertas ou fechadas, dependendo do tipo de tarefa, e ainda promover 

variedade de estímulos, e ser adaptável a atividade realizada pelo estudante. 

Quanto às cores, a literatura indica serem elas capazes de afetar performance, 

humor e percepção das tarefas, contudo os estudos sobre estas influências são ainda 

inconclusivos. 

 Existe sugestão recorrente na literatura de que cores de ondas longas 

(vermelho, laranja, amarelo, etc) são percebidas como “quentes”, com propriedades 

energizantes; enquanto as cores de ondas curtas (azul, violeta, etc), percebidas como 

“frias”, são tidas como relaxantes. Assim as ondas longas também se mostram 

relacionam a estresse e ansiedade, enquanto as ondas curtas são mais depressivas. 

Quanto a sua influência no aprendizado, Wineman (1979, apud STONE, 2001) 

sugeriu que as cores quentes chamam o foco das pessoas para fora, enquanto as 

cores frias incitam o foco para dentro. Desta forma, cores quentes podem ser 

interessantes em situações de atividades tediosas, adiando a fadiga. 

 Stone (2001) conclui que estudantes trabalhando em tarefas simples podem se 

sentirem mais satisfeitos em espaços de planta aberta pintados em cores quentes, 

enquanto estudantes trabalhando em tarefas complexas podem se sentirem mais 

satisfeitos em ambientes fechados, pintados em cores frias. Pode se mostrar 

igualmente interessante a variação e o equilibro entre estas variáveis, a depender do 

tipo de atividade a ser desempenhada. 

É sabido ainda que a mudança de ambiente de estudo favorece o aprendizado, 

correlacionando o assunto estudado a uma experiência de meio diferente, que facilita 

seu posterior resgate na memória. 

No que tange a configurações clássicas de sala de aula, especificamente, 

apresentam-se ainda duas formas de categorização, que devem ser combinadas para 

se classificar este espaço (MARTIN, 2002). 

Quanto ao arranjo dos assentos, observam-se os tipos: 
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1. Fileiras: a sala é organizada em fileiras, geralmente voltadas em uma direção 

e/ou em direção ao professor 

2. Grupos: a sala é organizada em grupos 

3. Combinação: a sala apresenta ambos, fileiras e grupos, combinados 

4. Ferradura ou círculo: a sala é organizada em círculo aberto ou fechado, em 

área aberta interna. 

 

Quanto ao tipo de layout e instalações, as salas podem ser: 

1. Sala de múltipla atividade: sala com diferentes áreas para atividades 

especializadas, como canto de leitura e área molhada 

2. Sala de única especialidade: sala com instalações especializadas de única 

natureza, como laboratórios de ciência e informática 

3. Sala geral: se mesas e cadeiras são removidas, apenas móveis de propósito 

geral restariam. 

Destas, as salas gerais são as que apresentam maior flexibilidade em relação a 

chamada “soft architecture”8, enquanto as salas de única especialidade apresentam 

menor fator de flexibilidade9. 

Enquanto isto, as salas mais “centradas no professor” são aquelas organizadas 

em círculo. Ao contrário do que se poderia imaginar a princípio, visto que a 

organização em círculo sugere maior inclusão, esta disposição se mostra em 

experiência uma disposição controladora. Quando os professores interagem mais com 

grupos e alunos individuais, as salas tendem a ser organizadas em grupos.  As lições 

mais “centradas na criança” também tendem a ocorrer em salas de múltipla atividade, 

enquanto as menos “centradas na criança” ocorrem nas salas de única atividade. 

(MARTIN, 2002). 

As evidências sugerem ainda que as aulas “centradas na criança” ocorrem em 

salas menos densas e em matérias mais práticas. 

Além dos ambientes de estudo, reforça-se também a importância 

recorrentemente trabalhada na literatura dos espaços naturais para o aprendizado do 

aluno, influenciando positivamente na concentração e no desenvolvimento cognitivo 

(ARBOGAST et al., 2009). 

 

                                                             
8 Os elementos da “soft architecture” (elementos semi-fixos, semi-flexíveis e flexíveis) são aqueles sobre 
os quais professores e alunos podem exercer controle e movimento, enquanto os elementos da “hard 
architecture” (elementos fixos) são paredes, janelas e portas, as quais não se podem mudar facilmente. 
9
 O chamado fator de flexibilidade é uma porcentagem derivada da razão entre elementos móveis e 

elementos fixos em relação à área. 
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“Na escola, as crianças são capazes de recuperar a concentração, reprimir 

impulsos e prestar atenção na aula por mais tempo após a exposição a 

ambientes naturais. Porque as crianças passam grande parte do seu tempo na 

escola, a quantidade e os tipos de vegetação no terreno da escola podem 

influenciar o seu desenvolvimento.” (ARBOGAST et al., 2009) 

 

Tal efeito pode ser também alcançado pela presença do elemento da água. 

Pesquisas mostram que a exposição a ambientes construídos que contam com a 

presença de água são considerados tão positivamente quanto espaços verdes 

naturais, e que a extensão das instalações aquáticas são menos relevantes que sua 

mera presença (WHITE et al., 2010).  

 

RECOMENDAÇÕES PROJETUAIS 
 

Lackney (2000) elenca uma série de recomendações projetuais derivadas de 

fontes diversas, desde a prática reflexiva de educadores e profissionais de design a 

pesquisa empírica de psicólogos ambientais e pesquisadores da educação nos 

Estados Unidos. 

Apresentam-se, dentre as 33 listadas, algumas de maior relevância ao contexto 

de desenvolvimento do presente trabalho: 

 

 Planejar escolas como centros de aprendizagem da comunidade, de 

escala de bairro. O ambiente deve atrair a comunidade para a escola, 

promovendo acessibilidade a pessoas de diferentes formações, e 

aumentando o envolvimento da comunidade com o processo 

educacional. 

 Planejar para que o aprendizado tome lugar também na comunidade e 

nos espaços públicos, evitando gastos desnecessários com 

equipamentos disponíveis. 

 Criar escolas menores. Pesquisas demonstram que escolas menores 

(100-150 alunos) oferecem melhores oportunidades e maiores índices 

de satisfação por parte dos alunos, além de apresentar menos 

incidências de crimes e más condutas menos sérias, comparadas a 

escolas grandes (acima de 2000 alunos). 

 Criar clusters de ensino em torno de núcleos centrais de apoio 

instrucional e espaços compartilhados de recursos. Espaços de 
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instrução devem agir como "nichos de aprendizagem" a partir do 

espaço de recursos compartilhados localizado centralmente. 

 Projetar para variedade de grupos de estudo e tipos de espaços, visto 

que a sala de aula não pode prover a variedade de configurações de 

espaços de estudo necessários ao aprendizado no século XXI. 

 Manter as salas de aula pequenas, visto que o tamanho das salas de 

aula tem significante influência na qualidade da educação e do 

desenvolvimento dos alunos. O autor sugere de 12 a 16 alunos no 

ensino infantil, 16 a 20 no ensino fundamental e de 20 1 24 no ensino 

médio. 

 Criar uma base-lar para o aluno, para que certo grupo de aprendizagem 

torna-se seu espaço pessoal. Incluir espaço para pertences pessoais 

organizados em pequenos grupos e permitir aos alunos personalizar o 

seu espaço. Fornecer locais para a geração e armazenamento de 

projetos de longo semestre, bem como carteiras de estudante, tanto 

para produção individual, quanto de grupos pequenos e grupos 

maiores. 

 

No contexto do Brasil, Souza (2009) também determinou algumas diretrizes 

projetuais relativas à educação infantil, das quais se destacam: 

 Estar em consonância com o projeto político pedagógico da instituição, 

reconhecendo que o ambiente construído deve dar suporte às 

atividades pedagógicas. 

 A criança como ser cultural deve ter acesso a ambientes que retratem a 

cultura e meio social no qual estão inseridos, por meio de objetos que 

lhe sejam familiares, além de ser necessário considerar-se o meio 

histórico-social da comunidade a que atende o equipamento. 

 O projeto deve promover a interação criança-criança, criança-adulto e 

deles com o meio ambiente, visto que as interações sociais são 

fundamentais para o aprendizado e desenvolvimento das crianças. 

Sugere-se manter ainda oportunidades de privacidade. Os espaços 

devem possibilitar a realização de atividades agitadas, tranqüilas, e 

também permitir que uma criança brinque só, se assim o desejar.  

 Permitir que os ambientes sejam criados e personalizado pelas 

crianças.  Segundo Butin (2000, apud SOUZA, 2009) as salas devem 

permitir aos alunos criar, modificar e personalizar sua área de 



 63 Jardim das Crianças 

aprendizado. Além disso, as salas devem ter cores, texturas e padrões, 

e seus recursos devem estar, se possível, dentro da sala de aula, ou 

próximo a ela. Segundo o autor, a percepção de controle pessoal pode 

diminuir o stress, aumentar o engajamento e promover um local de 

estudo que transmita segurança para ser explorado. 

 Permitir que a criança desenvolva sua autonomia e sua independência. 

 O espaço construído deve ser de menor impacto possível no ambiente 

local, regional e global, de modo a proteger o espírito do lugar e das 

pessoas. Ressalta-se a importância do edifício servir como ferramenta 

educacional para demonstrar a importância do ambiente na 

manutenção da vida humana.  

 As escolas devem possuir tamanho menor, visto oferecerem maior 

segurança, ambiente mais positivo e desafiador, além de obterem 

melhores resultados de aprendizado e menos problemas de indisciplina. 

Butin (2000, apud SOUZA, 2009) recomenda que se a instituição for 

acolher um número superior a 60-75 crianças, o edifício deve ser 

dividido em blocos ou alas desenhados com entradas diferentes para 

permitir a sensação de escala menor e manter caráter mais íntimo e 

referente à percepção de lar. 

 Setor administrativo deve ser facilmente acessado pela entrada da 

unidade e permitir a visualização do que ocorre nas proximidades. 

 Importância de espaço tranqüilo e bem equipado disponível para que os 

educadores prepararem suas atividades pedagógicas, descansem e 

façam suas refeições. 

10 – OBRAS DE REFERÊNCIA 

 APRESENTAÇÃO 
 

Algumas obras tidas como relevantes ao tema foram selecionadas e 

estudadas, e serão a seguir apresentadas por terem contribuído a um 

amadurecimento de aspectos ou outros do presente trabalho. 

Apresenta-se, contudo, em posição de destaque e de forma mais aprofundada, 

o projeto premiado da sede da Corporación Educativa y Social Waldorf, por constituir 

proposta semelhante àquela descrita neste trabalho. 
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Os programas de necessidades destes projetos estarão apresentados em 

tabela comparativa – enquanto referências – no item 13.1, referente à construção do 

programa de necessidades do equipamento a ser proposto. 

 

A CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF 
 

 O projeto arquitetônico realizado para a Corporación Educativa y Social 

Waldorf foi vencedor do concurso realizado em 2009, Open Architecture Challenge: 

Classroom. 

 

 

Figura 15 – Perspectiva da proposta. FONTE: OpenArchitectureNetwork.org 

 Localizada na região de Bogotá que apresenta menores índices 

socioeconômicos, a Corporación Educativa y Social Waldorf é uma ONG local que 

provê oportunidades educacionais a 200 crianças e jovens, livre de cobrança, e 

beneficia aproximadamente 600 pessoas representadas pela família dos estudantes, 

segundo informações fornecidas no sumário do concurso.  

 Os 68 alunos de um a três anos têm acesso a educação pré-escolar e nutrição 

apropriada, enquanto crianças entre seis e quinze anos (145 alunos) têm acesso a 

programa pós-escolar baseado na pedagogia Waldorf, que se utiliza de arte, música, 

dança e costura para favorecer o conhecimento através de experiências sensoriais. 
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 Apesar do importante trabalho realizado, a ONG não contava, até então, com 

estrutura física adequada e atributos espaciais necessários a completa realização de 

seus objetivos. O projeto então proposto foi desenvolvido a partir de do envolvimento 

dos alunos e da comunidade no processo de concepção. 

 

 

Figura 16- instalações atuais. FONTE: ceswaldorf.org.co 

 

 O equipamento foi pensado considerando-se que as salas de aula do futuro 

devem educar para a liberdade individual e para a vida cívica, enquanto a arquitetura 

deve ser a interface de encontro entre sociedade e educação. Desse modo, a sala de 

aula não é concebida de forma isolada, mas conectada ao restante da escola por 

circulações abertas e, ainda, como parte de um organismo maior, a cidade.  
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Figura 17 – Maquete esquemática dos pavimentos. FONTE: OpenArchitectureNetwork.org 

A intervenção requereu o máximo aproveitamento de áreas, ao que foi 

proposto o uso de um terraço como sala de aula a céu aberto, de espaço flexível e 

adaptável, dispondo ainda de áreas verdes para contato dos alunos com a natureza. O 

projeto conta com um espaço de iluminação que conforma ambiente de encontro tanto 

físico quanto visual, ligando o terraço às áreas de circulação. 

Ainda decorrente das limitações de espaço disponíveis, a grupo de arquitetos 

propôs ao fechamento das salas de aula uma fachada-janela-móvel: faixa horizontal 

que livremente circunda as salas, atuando como banco, espaço de armazenamento e 

iluminação. 

 Propõem-se espaços leves e transparentes que, inseridos em um contexto de 

marginalidade sócio-econômica, deixa entrever a riqueza de seu interior, relevando a 

importância da educação para superação da pobreza.  

 Finalmente, outro princípio relevante no projeto é o de sustentabilidade, 

recuperando espécies nativas, funcionando como contenção de erosão natural, 

reutilizando as águas da chuva, e empregando materiais como a madeira e outros 

elementos naturais a fim de minimizar os impactos no meio. 
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OUTRAS EXPERIÊNCIAS RELEVANTES 
 

METI School: Consonância com contexto socioeconômico e cultural 

 

 

Figura 18 – Foto externa, METI School 

 O conceito METI (Moden Education and Training Institute) de escola, criada 

pelos arquitetos Anna Heringer e Eike Roswag em 1999, em Rudrapur (vila ao norte 

de Bangladess), é reconhecido como um projeto de baixo custo, ecologicamente 

correto e inserido no contexto cultural da região, é destinado a pequenas comunidades 

e construído por ela – alunos, pais, professores, pedreiros e artesãos – em parceria 

com seus projetistas onde, de forma bastante criativa, lança-se mão de materiais de 

baixo custo da própria região – madeira, barro, palha e bambu – em sua estrutura, 

estabelecendo um modelo de escola sustentável e que pode ser replicado por 

comunidades semelhantes em suas vilas.     

 A escola possui dois pavimentos: um térreo e um primeiro andar. O piso térreo 

é dividido em pequenos ambientes, destinadas à leitura e reflexão, trabalhos em 

equipes ou sozinhos, assim como para o desenvolvimento de jogos. 
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Figura 19 – Foto - crianças estudando em “cavernas” 
que interconectam as salas de aula 

 

Figura 20 – Foto - maquete de secção do edifício 

 

 O primeiro andar é formado por espaços mais amplos, destinados a maiores 

agrupamentos de alunos, onde são lecionadas as disciplinas formais como 

matemática, línguas, ciências, estudos sociais e biologia. 

 

 

Figura 21 – Foto interna de pavimento inferior 

 

Figura 22 – Foto interna de pavimento superior 

  

O sistema de formação dos alunos adotada no METI compreende duas 

dimensões: a primeira, das 08h30 às 13h00, compreende o conjunto de disciplinas do 

sistema formal de ensino tais como matemática, línguas, estudos sociais e biologia; a 

segunda, das 14h30 às 16h30, os alunos se ocupam com atividades extracurriculares 

como a pintura, música, dança, sessões de composição, modelagem em argila, jogos, 

esportes, etc. 

 A principal filosofia desta escola é „aprender com alegria‟ onde os professores 

ajudam os alunos a desenvolverem seu próprio potencial e utilizá-lo de modo criativo e 

responsável. 
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Fawood Children's Centre: alternativa barata para espaço infantil de qualidade 

 

O Fawood Children's Centre é projeto do Alsop Architects, de 2004, e faz parte 

de um projeto maior de revitalização do Conjunto Residencial Stonebridge, em 

Harlesden, norte de Londres.  

Trata-se de um equipamento constituído por: um berçário para crianças de três 

a cinco anos de idade, dependências para equipamentos de apoio a crianças autistas 

e com necessidades especiais, e um centro infantil com serviços de educação para 

adultos. 

Estas atividades estão abrigadas em amplo invólucro tipo galpão, cuja estrutura 

principal é composta por um shed trapezoidal, coberto por teto de policarbonato e aço 

perfilado em cor rosa, apoiado em terças de aço galvanizado e portal frames.  

As vedações verticais do invólucro são formadas por dois tipos de malha de 

aço inoxidável; a parte inferior da parede usa uma malha mais densa para aumentar a 

segurança do edifício, enquanto os níveis superiores apresentam cortinas de malha 

leve, moduladas em curvas onduladas coloridas de acrílico. 

 

       

Figura 23 – Foto externa noturna do Fawood Children's Centre 

Figura 24 – Foto de detalhe na fachada 

 

As acomodações internas são instaladas em contêineres reciclados, pintados 

em cores vivas e decorados com obras de arte aplicada, conformando três grupos de 

três andares.  Os grupos estão ligados por passarelas, elevador e escadas de aço. 
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Figura 25 – Foto de espaço interno, visualizando estrutura de containers 

Figura 26 – Foto de espaço interno, visualizando deck de madeira 

 

No espaço entre os containers, intercalam-se as atividades externas, 

protegidas do clima pouco ameno, como salas ao ar livre, uma praça com deck de 

madeira rodeada por um túnel de salgueiro, uma área de brincadeiras acolchoada, 

uma casa na árvore, uma área de palco ao ar livre, jardins de água, uma plataforma de 

escalada e um Mongolian Yurt (tenda de lona). 

O edifício é uma solução de construção rápida, flexível às exigências das 

atividades diárias de crianças muito jovens, e de custo relativamente baixo. 

 

CIEP: a produção de escolas públicas em larga escala 

 

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), idealizados por Leonel 

Brizola e pelo antropólogo Darcy Ribeiro, foram sendo construídos ao longo de seus 

dois mandatos governamentais (1983-1987 e 1991-1994), inicialmente no estado do 

Rio de Janeiro, se estendendo pelo Brasil. 
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Figura 27 – Fachada de edifício padrão de um CIEP 

O projeto arquitetônico é de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, construídos 

em peças pré-moldadas de concreto, reduzindo seu custo em 30% quando comparado 

aos métodos tradicionais. Ele fora concebido como projeto modelo a ser reproduzido, 

tendo sido erguidas mais de 500 unidades no país. 

As escolas eram construídas em duas versões: a primeira, padrão, 

compreendia três prédios (o edifício principal – abrigando salas de aula, centro 

médico, cozinha, refeitório, banheiros, áreas de apoio e recreação –; o ginásio 

esportivo; e o edifício de biblioteca e dormitórios). A segunda versão, desenvolvida 

para os casos em que não houvesse disponibilidade do terreno para o projeto padrão, 

Niemeyer desenvolveu o projeto dos chamados “CIEPs compactos”, que contava com 

um único edifício, dispondo de quadra e biblioteca no terraço, e totalizando 5400m² no 

total. 
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Figura 28 – Planta de implantação de um CIEP 

O propósito dos CIEPs era oferecer educação integral a crianças de rua, no 

período de 08h00 às 17h00, com atividades formais do currículo regular, 

complementando com atividades culturais, esportivas e estudos dirigidos.  

Com capacidade média para mil alunos, os CIEPs ofereciam refeições 

completas a seus alunos, atendimento médico, odontológico e residência para 

crianças que não dispunha de moradia assim como para seus professores, os 

chamados “pais sociais”, que os tinham sob sua responsabilidade. 

Os governos que sucederam Brizola não deram continuidade a esse projeto, 

desvirtuando-lhe sua principal característica que era o ensino integral. Dessa forma os 

516 CIEPs construídos ou se tornaram escolas comuns ou foram desativados. 

Nos edifícios ainda em funcionamento, avaliações pós-ocupação recentes 

atentam para problemas de acústica, iluminação e ventilação. Criticam-se igualmente 

complicações derivadas da produção em larga escala das unidades, cujas 

implantações, independentes do sítio e sem as devidas adaptações, não parecem ter 

levado em consideração avaliação prévia de características locais (AZEVEDO, 1995). 

 

 

BH Cidadania: Experiência bem sucedida de centro comunitário no Brasil 

 

Dentro do contexto criado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio do 

programa Vila Viva - baseado em intervenções consistentes através de aprofundado 
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estudo acerca da realidade das moradias de baixa renda, atrelados a uma participação 

direta da comunidade -, surgiu o Centro Comunitário BH Cidadania. 

 

Figura 29 – BH Cidadania. Arquitetos: Silvio Todeschi, Flávio Agostini e Alexandre Campos. Foto: Leonardo Finotti. 
FONTE: SAYEGH, 2010 

Com área de 1,2 mil metros quadrados, o edifício de dois pavimentos alberga 

desde cursos profissionalizantes até academia de ginástica, passando por cozinha 

coletiva, creche, sala de brinquedos, centro de inclusão digital, oficinas de marcenaria 

e tipografia, dentre outros. Foi projetado pelos arquitetos Silvio Todeschi, Flávio 

Agostini e Alexandre Campos. 

A disposição espacial destes múltiplos serviços se deu por meio de uma 

divisão visual e física dos sistemas construtivos, através de envoltórios metálicos e 

blocos de alvenaria. Ademais, há circulação dos blocos separados, além de pátios 

internos murados na cor vermelha e de alvenaria tradicional, à semelhança geométrica 

de asas de um aeronave comercial, de forma a aproveitar toda a área plana 

disponível, em uma única inflexão. 
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Figura 30 – Modelo explodido do edifício. Fonte: SAYEGH, 2010 

 

A estrutura metálica (telhas-sanduíche na cobertura, telhas perfuradas na 

fachada) que forma o envoltório é destacada do conjunto, fechando o segundo 

pavimento. Ademais, a megaplatibanda permite a filtração da luz, enquadrando 

recortes octogonais reveladores da paisagem, servindo ainda como instrumento de 

comunicação acerca da disponibilidade e abertura do centro à população 

circunvizinha, fazendo-a parte integrante da comunidade, enquanto protege outrossim 

da insolação direta e da chuva. 

 

 

Biblioteca de Magdeburg: Pela comunidade e para a comunidade 

 

A biblioteca de Magdeburg é uma biblioteca ao ar livre, projetada pela equipe 

de arquitetos da KARO Architecten na cidade de Magdeburg, na Alemanha, em 2009. 
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Figura 31 – Perspectiva da biblioteca 

Figura 32 – Foto de moradores ocupando o espaço 

 

Construída em uma área pós-industrial degradada, a primeira versão da 

biblioteca foi executada usando-se mais de mil engradados de cerveja, em conjunto 

com os moradores, configurando modelo na escala de 1:1, tendo rapidamente 

alcançado o preenchimento de suas prateleiras com livros doados. 

Os moradores assumiram a energia do projeto temporário e abriram uma 

biblioteca de bairro informal perto do local original e teve, desde 2005, mais de 20.000 

livros arrecadados. Desde 2006, o projeto faz parte de um projeto de pesquisa do 

governo federal e é financiado como um projeto-piloto de realização. 

Os moradores que tomam conta do café e da biblioteca a céu aberto a chamam 

de "biblioteca de confiança", pois não há registro necessário. Um morador pode pegar 

qualquer livro e devolvê-lo voluntariamente, ou, pelo menos, trazer outro livro. A 

biblioteca fica aberta 24 horas por dia. 

No espaço externo, concebida junto à comunidade, consta ainda um palco, o 

qual é usado pela escola local para apresentação de peças de teatro e leituras 

públicas, além de shows de bandas jovens do bairro e outros eventos culturais e 

comunitários.  
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Figura 33 – Foto apresentando espaço público conformado junto à biblioteca 

Além dos aspectos sociais citados, destaca-se a reutilização da fachada 

modernista do antigo armazém HORTEN da cidade de Hamm (construído em 1966 e 

demolido em 2007) no projeto. 
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11 – DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
 

Os estudos apresentados até agora levaram a definição do projeto 

arquitetônico de um centro social e educativo de pequeno porte, voltado a crianças e 

adolescentes em situação de rua, retornadas às famílias e comunidades de origem ou 

não, e/ou crianças expostas a riscos e violências equivalentes que comprometem, em 

última instância, seu adequado e saudável desenvolvimento. De forma sintética, o 

equipamento proposto é baseado nos princípios contemporâneos de freqüência e 

permanência não-obrigatória que regem as entidades sociais após a falência das 

chamadas “instituições totais”, e prevê acesso da comunidade de entorno, 

funcionando como centro de referência comunitário.  

O objeto arquitetônico a ser apresentado propõe-se ainda a um caráter 

modelar, de fácil reprodução, escala e implementação em diversos espaços da cidade. 

Este caráter modular faz sugerir a necessidade de características como flexibilidade e 

adaptabilidade, devendo-se, ainda, proporcionar o edifício oportunidade para o 

desenvolvimento de múltiplas atividades, de diversas naturezas, e em diversas 

situações, às quais o espaço deve estar apto a responder. 

Tendo-se em vista a proposta de criação de centro social e educativo, de 

grande participação da comunidade, além das crianças e adolescentes tomados como 

usuários principais, o equipamento foi pensado de modo comportar atividades relativas 

tanto de centro social quanto de espaço de educação que possam assim funcionar, 

sem qualquer conflito, em horários distintos. 

O equipamento é, portanto, segmentado em setores social/cultural, educacional 

e esportivo que podem funcionar de forma autônoma ou de forma de conjunta na 

formação de seus usuários, a depender das necessidades imediatas da instituição, e 

baseia-se no princípio da autonomia da criança no próprio processo educativo e de 

formação. 

É assim possível que o equipamento funcione como escola, abrangendo a 

totalidade de seus espaços, bem como funcione como centro social composto por 

centro cultural, biblioteca e área esportiva, passíveis de funcionamento simultâneo ou 

não. Tal segmentação, contudo, não compromete a leitura do todo, nem da integridade 

do equipamento. 

Importante ainda ressaltar que o espaço educativo não se propõe a repetir a 

educação formal disponível na rede pública de ensino ou em cursos 

profissionalizantes ofertados. Mais uma vez, aqui se pretende considerar as condições 

específicas de crianças e adolescentes em situação de risco, cujo desempenho em 

escolas comuns tanto pode ser aquém do desejável quanto reflete uma clara 
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inadequação. O espaço reflete proposições pedagógicas de enfoque na própria 

capacidade cognitiva, também prejudicada por fatores específicos, e em um sistema 

de ensino baseado no desenvolvimento auto-responsável. 

Por fim, reforça-se a característica de que o caráter modelar proposto permite 

ampliações do edifício a depender das necessidades das instituições, dentro de plano 

previsto de evolução a ser posteriormente explorado. 

12 – DIRETRIZES E OBJETIVOS GERAIS 
 

A partir do que fora discutido, derivou-se conjunto de diretrizes e objetivos que 

irão balizar concepção geral e decisões projetuais relativos ao edifício proposto: 

 

 

Diretrizes Objetivos Desdobramentos 
projetuais 

Edifício não auto 
centrado 

- Evitar caráter institucional; 
- Prever articulação com demais 
organismo (governamentais ou não) 
de atenção à infância; 
- Considerar equipamentos do entorno 
enquanto complementares do 
programa. 

- Linguagem não-hermética; 
- Supressão de espaços já 
disponíveis à comunidade; 
- Prever espaços 
administrativos para 
reuniões, relações externas, 
assistência jurídica; 
- Etc. 

Edifício 
“customizável” 

- Miscível com o contexto e o com o 
espírito do lugar, sendo passível de 
diferenciação e variação do design 
básico proposto; 
- Contribuir para a construção de 
identidade do entorno; 
- Promover disponibilidade de 
apropriação por parte das crianças, as 
quais podem apresentar maior 
dificuldade de place attachments; 
- Espaços facilmente adaptáveis pelos 
alunos e profissionais à medida que 
surjam novas necessidades e/ou 
reformulações no programa 
pedagógico. 

- Permitir variações de 
fachada e implantação; 
- Edifício enquanto marco 
local; 
- flexibilidade dos ambientes; 
- possibilidade de 
personalização dos espaços 
internos; 
- possibilidade de 
identificação de espaços 
pessoais; 
- Maior “fator de flexibilidade” 
(relação hard x soft 
architecture) nas salas; 
- Etc. 

Edifício como 
vínculo entre 
criança, família e 
comunidade 

- Comportar apoio efetivo à 
comunidade local; 
- Prever participação da família e da 
comunidade nas atividades 
desenvolvidas no edifício; 
- Criar escolas pequenas; 
- Buscar sentimento de acolhimento e 
pertencimento; 
- Prever acompanhamento da 
reinserção da criança na família; 
- Promover espaços que favoreçam a 
interação criança-criança, criança-
adulto e deles com o meio ambiente. 

- Prever espaços 
confortáveis, acolhedores e 
não-ameaçadores para 
receber a família; 
- Prever espaço para eventos 
que envolvam a comunidade 
- Prever espaços de encontro 
e socialização; 
- Etc. 
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Edifício instigante 
e convidativo 

- Compor edifício que convide as 
crianças à entrada. 
- Constituir conjunto de espaços 
cativantes que contribuam para a 
freqüência das crianças. 

- Uso de formas e elementos 
de fachada instigantes; 
- Espaços internos 
confortáveis e visualmente 
agradáveis; 
- Etc. 

Edifício enquanto 
espaço de 
recuperação de 
traumas e 
bloqueios 

- Promover espaços que favoreçam a 
atenção e a concentração; 
- Evitar veiculação de informações 
emocionais negativas; 
- Possibilitar o controle pessoal do 
espaço; 
- Promover moderação de exposição; 
- Encorajar indivíduos a personalizar 
espaços; 
- Favorecer ambiente previsível e 
evitar ambigüidade; 
- Propiciar o exercício da arte, da 
cultura e dos meios de expressão e 
sublimação; 
- Contribuir para desenvolvimento das 
potencialidades do corpo e sua 
relação com o meio. 

- Criar refúgios 
- Prever salas de música, 
oficinas de arte, etc; 
- Prever espaços para 
exposição de trabalhos; 
- Ambientes personalizáveis 
sempre que possível; 
- Composições harmônicas; 
- Promover amplas visuais do 
ambiente e do entorno; 
- Prever anteparos que 
garantam conforto ante 
exposição excessiva; 
- Prever hortas e jardins; 
- Prever espaço adequado 
para prática de esportes, 
brincadeiras e atividades 
lúdicas; 
- Etc. 

Edifício adequado 
às diversas 
infâncias 

- Considerar espaços diferenciados 
para crianças menores e para 
crianças maiores; 
- Promover desafios cognitivos e 
motores condizentes com as 
potencialidades de cada fase; 
- Contudo, configurar espaços não 
restritivos ou classificatórios (muitas 
crianças com traumas apresentam 
atraso cognitivo). 

- Criar oportunidades de uso 
ativo do espaço para crianças 
menores; 
- Espaços que se permitam 
explorar com segurança 
- Maiores espaços de 
socialização para 
adolescentes; 
- Integração física dos 
espaços; 
- Etc. 

Edifício que 
favoreça a 
aprendizagem 

- Disponibilidade de paisagens 
naturais (restauração cognitiva e 
afetiva, de concentração e redução de 
estresse) 
- Interface com a tecnologia enquanto 
novo veículo de conhecimento 
- Promover permanência confortável 
- Promover condições adequadas de 
iluminação e acústica 
- Promover privacidade visual 
percebida 

- Presença de elementos de 
água 
- Espaços abertos com 
tratamento paisagístico 
adequado; 
- Ambientes naturais também 
dentro do edifício; 
- Criar grandes aberturas à 
paisagem externa com 
controle de insolação; 
- Ventilação cruzada; 
- Proteção contra incidência 
solar direta nas fachadas; 
- Cores apropriadas com os 
propósitos. 

Espaço deve 
refletir a proposta 
pedagógica de 
autonomia e de 
foco na criança 
 

- Recursos de aprendizagem 
acessíveis; 
- Permitir associação de grupos de 
alunos de diversos tamanhos 
- Promover diversidade de micro-
ambientes de estudo  
- Sustentabilidade – edifício refletindo 
o discurso da educação ambiental. 
- Espaços adaptáveis às atividades 

- Espaços abertos, não 
segregados, permitindo a 
apreensão do todo e o livre 
exercício da autonomia; 
- Espaços de múltiplas 
atividades; 
- Salas organizadas em 
grupos; 
- Salas menos densas – 
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desenvolvidas pelos alunos 
- Criar espaços que favoreçam a 
integração, a ajuda mútua e a troca de 
conhecimentos. 

maior proporção de espaço 
por aluno; 
- Salas pequenas; 
- Espaços pessoais de 
guarda de material individual 
e das atividades em grupo. 

Foque nos 
profissionais 
 

- Promover o bem estar e a satisfação 
dos profissionais; 
- Prover espaços adequados ao 
desenvolvimento das atividades 
previstas; 
- Promover a integração e o trabalho 
conjunto. 

- Espaço para 
acompanhamento pessoal; 
- Disponibilidade de 
ambientes livres e de lazer; 
- Espaço para reunião e 
trabalho em equipe (de todo 
o grupo de profissionais); 
- Etc. 

Espaços que 
concorram para a 
saúde e o bem-
estar 

- Promover o conforto físico e 
psicológico; 
- Promover assistência de saúde física 
e mental das crianças. 

- Dispor de espaços 
apropriados ao atendimento 
das crianças; 
- Etc. 

Edifício seguro - Escolas menores. 
- Promover territoriedade 
- Promover a vigilância natural e a 
fiscalização de todos por todos. 
- Controle de acesso em diferentes 
níveis. 

- Espaços abertos; 
- Evitar longos corredores, 
etc; 
- Acessos definidos e 
passíveis de controle;  
- Etc. 

Baixo custo de 
construção e 
manutenção 

- Sustentabilidade; 
- instigar apropriação e cuidado do 
espaço por parte das crianças; 
- Garantir a ocupação dos ambientes 
em todos os turnos de funcionamento 
do equipamento, evitando espaços 
ociosos. 
- Utilizar formas, métodos, sistemas 
construtivos e materiais econômicos, 
sem, contudo, comprometer as 
intenções arquitetônicas; 
- Evitar espaços que não concorram 
para os objetivos aqui elencados. 

- Conversibilidade e 
flexibilidade; 
- Materiais e equipamentos 
de fácil manutenção; 
- Sistema de 
reaproveitamento de água 
pluviais para manutenção de 
jardins e canteiros; 
- Maior índice de 
compacidade; 
- Suprimir planos verticais 
sempre que possível; 
- Utilizar de elementos de 
vedação alternativos de baixo 
custo; 
- Suprimir áreas estritamente 
de circulação. 
- Etc. 

 

13 – O PROGRAMA DE NECESSIDADES 

ANÁLISE COMPARATIVA DE OBRAS DE REFERÊNCIA 
 

Apresentam-se programas de necessidades de obras analisadas enquanto 

referência, que funcionarão como parâmetro à proposição do programa de 

necessidades no presente trabalho: 
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NOME: 

Corporación Educativa Y 
Social Waldorf 

AMBIENTES: 

Hall de entrada 
Escritório 
Sala de jantar 
Cozinha 
Banheiros pátio 
Jardim de infância (c/ WC) 
Banheiro 
Pátio Interno 
Auditório 
Biblioteca 
Escritórios 
Banheiros circulação 
Depósito 
Área de pintura 
Matemática e escrita 
Sala multiuso 
Sala Natureza 
Auditório céu aberto 
Palco 

QUANT: 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ÁREA UNIT (m²): 

45 
7 
42 
17 
4 
50 
14 
40 e 27 
46 
30 
22 e 26 
9(3) e 6(1) 
1,6 
43 
21 
51 
31 
37 
25 

A. TOTAL (m²): 

45 
7 
42 
17 
4 
100 
28 
67 
46 
30 
48 
33 
1,6 
43 
21 
51 
31 
37 
25 

CAPACIDADE: 

200 
AREA/USUÁRIO: 

6,25 

ÁREA TOTAL: 

1250 (aprox.) 
OBSERVAÇÕES: 

- 

 

NOME: 

The New Jiya Community 
School 

AMBIENTES: 

Forum público 
Lab. de computação 
Lab. de inovação 
Banheiros 
WC 
Salas de aula 
Sala de seminário 
Jardim 
Lounge dos professores 
Jardim dos professores 
Escritório do diretor 

QUANT.: 

1 
1 
1 
4 
2 
9 
1 
4 
1 
1 
1 

ÁREA UNIT (m²): 

23 
47 
43 
2,7 
6 e 9 
20 
43 
8; 4; 2,5(2) 
14 
4 
20 

A. TOTAL (m²): 

23 
47 
43 
10,8 
15 
180 
43 
17 
14 
4 
20 

CAPACIDADE: 

- 
AREA/USUÁRIO: 

- 

ÁREA TOTAL: 

670 
OBSERVAÇÕES: 

- áreas 
estimadas 

 

NOME: 

METI School 
AMBIENTES: 

Salas de aula 
Área de “cavernas” 
Sala superior 

QUANT: 

3 
3 
2 

ÁREA UNIT (m²): 

45 
15 
62 e 130 

A. TOTAL (m²): 

135 
45 
192 

CAPACIDADE: 

- 
AREA/USUÁRIO: 

- 

ÁREA TOTAL: 

700 
OBSERVAÇÕES: 

- 

 

NOME: 

CIEP compacto 
AMBIENTES: 

Recreio coberto 
Refeitório 
Banheiros 
Cozinha e serviço 
Centro médico 
Salas de aula 
Sala de recur. 
Auditório 
Biblioteca 
Sala dos professores 

QUANT: 

1 
1 
2 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
1 

ÁREA UNIT (m²): 

840 
215 
18 
160 
90 
30(15);60(2) 
50 
85 
60 
30 

A. TOTAL (m²): 

840 
215 
36 
160 
90 
570 
50 
85 
60 
30 

CAPACIDADE: 

- 
AREA/USUÁRIO: 

- 

ÁREA TOTAL: 

5400 
OBSERVAÇÕES: 

- 
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WC 
Copa 
Almoxarifado 
Informática 
Direção 
Secretaria 
Vestiários 
Quadra 
Sala de Leitura 

6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

20 
20 
20 
28 
36 
33 
50 
- 
150 

120 
40 
20 
28 
36 
33 
100 
- 
150 

 

NOME: 

Fawood Children’s Centre 
AMBIENTES: 

Mongolian Yurt 
Piazza c/ deck de madeira 
Children’s Centre 
Creche para 3-5 anos 
Creche necess. especiais 
Serviços educação adulto 
Administração 
 

QUANT: 

1 
1 

ÁREA UNIT (m²): 

36 
38 

A. TOTAL (m²): 

36 
38 CAPACIDADE: 

- 
AREA/USUÁRIO: 

- 

ÁREA TOTAL: 

1220 
OBSERVAÇÕES: 

430m² de área 
de brincar 
coberta; 
620 m² de 
acomodações 
fechadas 

 

NOME: 

BH Cidadania 
AMBIENTES: 

Guarita 
Hall 
Anfiteatro 
Sala multiuso 
Cozinha 
Banheiros 
Creche (com banheiros) 
Informática 
Oficina 
Reuniões 
Salas de administração 

QUANT: 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
4 

ÁREA UNIT (m²): 

- 
75 
110 
100 
32 
4(2); 8(2) 
60 
25 
40 
30 
10 

A. TOTAL (m²): 

- 
75 
110 
100 
32 
24 
60 
50 
40 
30 
40 

CAPACIDADE: 

- 
AREA/USUÁRIO: 

- 

ÁREA TOTAL: 

1750 
OBSERVAÇÕES: 

- 

 

– COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA 
 

A abrangência do projeto padrão parte da premissa de que quantidade 

reduzida de crianças atendidas por unidade favorece o rendimento acadêmico, o 

desenvolvimento da autonomia, o sentimento de comunidade e pertencimento, bem 

como a possibilidade de acompanhamento pessoal da criança tanto dentro da 

instituição quanto ao longo das diversas redes com que a criança e sua família se 

articulam. 

A escala local ainda favorece a um melhor acesso (pela possibilidade de 

proximidade física) por parte das crianças e um maior sentimento de apropriação por 

parte da comunidade. 
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No que tange ao ambiente escolar, principal foco do projeto, Lackney (2000) 

apresenta as escolas pequenas, de desempenho superior, como aquelas com 

capacidade entre 100-150 alunos. Considerando-se ainda a capacidade média 

observada em instituições análogas e/ou de referência, como a Corporación Educativa 

Y Social Waldorf (200 crianças) e a Escola da Ponta (220 alunos), acatou-se enquanto 

unidade padrão um edifício planejado pra receber 150 crianças – enquanto limite mais 

alto do intervalo proposto. 

De acordo com a distribuição por idade das crianças em situação de rua em 

fortaleza, que aponta uma proporção de 30% de crianças até 12 anos e 70% de 

adolescentes, considera-se ainda a capacidade do equipamento segmentada da 

seguinte forma: 50 crianças e 100 adolescentes. 

No que tange a funcionários e/ou voluntários, admite-se uma média de um (1) 

adulto a cada grupo de 10 crianças. Escolas como a Escola da Ponte contam com 

uma média de um (1) educador para cada 6 alunos, enquanto nos CIEPs e demais 

escolas públicas brasileiras, por exemplo, esta média esta média pode alcançar até 

um (1) educador para cada grupo de 50 alunos. A partir do dimensionamento das 

salas e turmas a ser posteriormente apresentado, admite-se a proporção de um (1) 

educador para cada grupo de 20 crianças. Conta-se ainda com a proporção máxima 

de (1) funcionário/voluntario (pessoal de administração, limpeza, cozinha, profissionais 

da área de saúde, voluntários da área de educação ou setores operacionais, etc) para 

cada grupo de 20 crianças. Totaliza-se, portanto, a proporção máxima de um (1) 

adulto para cada grupo de 10 crianças. 

Esta unidade básica deve apresentar duas variações de projeto, considerando-

se a escala de cada caso de implantação, bem como eventuais disponibilidades de 

recursos. 

A unidade expandida é dimensionada à capacidade máxima de 300 crianças, 

tendo-se em vista ocasiões de demanda mais expressiva. Este número considera a 

capacidade de instituições análogas e/ou de referência de maior porte, como é o caso 

do Projeto Uerê (419 crianças). Contudo o limite de 300 apresenta-se adequado por 

não permitir o distanciamento da instituição com a criança e com a comunidade, 

preservando-se a escala local e o porte menor. Em casos de demanda superior, 

entende-se que uma nova unidade deva ser construída. 

A unidade reduzida, por sua vez, será dimensionada para atender até 60 

crianças, considerando-se, para tanto, a distribuição das crianças de rua na cidade de 

Fortaleza, bem como a capacidade usual de instituições que lidam principalmente com 

a criança em situação de rua (SANTANA, 2004). Além de servir a intenções de 

implantação junto a equipamentos como abrigos e a locais de concentração de 
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crianças em situação de rua, a unidade reduzida também se faz apropriada a 

implantação em comunidades de menor porte ou demanda, bem como a 

disponibilidade mais restrita de recursos. 

As unidades básica, expandida e reduzida participam de um esquema de 

evolução formal que possibilita a atualização do porte quando necessário. 

A unidade básica deverá ser composta pelos seguintes espaços: 

 

Hall de entrada 

Descrição: Área de recepção e controle geral de acesso. 

Dimensionamento: O Código de Obras e Posturas do Município de Fortaleza 

determina área mínima de 12m² para escolas. 

 

Refeitório e cozinha 

Descrição: Refeitório para lanches e refeições auto-servidas em bandeja, com 

capacidade para atender simultaneamente 40% dos usuários, quem contam com as 

crianças atendidas e os funcionários. 

Dimensionamento: Segundo Neufert, um lugar serve de 2 a 3 vezes por 

refeição, permitindo-se considerar o atendimento simultâneo a apenas uma parcela 

dos usuários. Neufert ainda sugere uma superfície de 1m² por lugar no salão de 

refeições. A cozinha pode ocupar área correspondente a 30% da área de salão, ao 

tratar-se de cozinha não especializada, de cardápio diário simples. 

 

Espaço Integrativo 

Descrição: Espaço destinado à convivência e ao lazer referente a atividades 

sociais. Inclui espaços de estar congregativos e de jogos. Este espaço também 

mantém interface com a comunidade, eventualmente disponível a eventos abertos. 

Deve comportar todas as crianças atendidas, simultaneamente. 

Dimensionamento: 1 m² por criança/adolescente. 

 

Mini-anfiteatro 

Descrição: Conectado ao espaço integrativo, trata-se de um espaço com palco 

e assentos para metade dos alunos, também utilizáveis como espaço de estar quando 

não em uso específico. 

Dimensionamento: 0,60m² por assento 
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Espaço restaurativo 

Descrição: Espaço de contemplação e de estar introspectivo, configurando-se 

enquanto refúgio e enquanto paisagem acessível especialmente às áreas de estudo, 

proposto de forma integrada aos demais ambientes. 

 

Salas de aula 

Descrição: Salas de aula flexíveis, de múltiplas atividades, com alunos 

organizados em grupos. Cada sala deve dispor ainda de espaço pessoal para guarda 

de material individual e das atividades em grupo. Lackney (2000) propõe uma 

capacidade média de 20 alunos por sala, a depender da fase escolar. 

Dimensionamento: Neufert propõe espaço de 1m² a 2m² por aluno, proporção 

observada na maioria das obras escolares observadas. Martin (2002) observa em 

salas de aula que trabalham com a autonomia do aluno, nos EUA, densidades a partir 

de 6m² por aluno. Considera-se, contudo, que a autonomia do aluno no modelo 

proposto extrapola os limites da sala de aula, buscando espaços diversos de estudo 

disponíveis. Neste caso, é possível adotar pré-dimensionamento de 1,5m² por aluno, 

acrescido espaço para guarda de materiais de 0,25 m² por aluno (obtido em estudos 

de layout). 

 

Biblioteca 

Descrição: Espaço principal da área educacional, onde se prevê grande 

confluência de alunos. Seu dimensionamento considera ainda a possibilidade de 

acesso à comunidade local em horários alternativos. Além da área de disposição de 

livros, conta com área de pesquisa digital e áreas variadas de leitura e estudo (tanto 

individuais quanto em grupo). Conta ainda com área administrativa própria e setor de 

controle de acesso. 

Dimensionamento: Neufert propõe tamanho de 1 a 1½ do tamanho da sala de 

aula, proporção que se mantém na média das obras pesquisadas. Segundo Goiás 

(2009), a biblioteca escolar para escolas de até 750 alunos deve contar com acervo de 

1500 títulos (desconsiderando-se nesta contagem livros didáticos, dicionários, revistas 

ou qualquer tipo de periódico) e espaço de 35m². Considera-se ainda a dimensão de 

bibliotecas públicas de escala local, com capacidade sugerida para 6.000 volumes e 

área útil de 226m² (CARACAS, 2010). Considerando-se a escala do equipamento, sua 

finalidade e os estudos de referência, admite-se média de acervo de 20 volumes por 

criança e espaço disponível mínimo de 1m² por criança. Este espaço é dividido 

proporcionalmente em área comum e área infantil. 
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Ateliê de arte / oficina geral 

Descrição: Sala conversível. Agrega atividades de Ateliê, destinado a 

exercícios de desenho, artes plásticas, etc, e atividade de Oficina, relativa a exercícios 

de eletrônica, mecânica e carpintaria. Atividades podem ocorrer de modo simultâneo 

(ou mesmo conjunto) ou não, de modo que a sala deve guardar espaço para 

recolhimento dos equipamentos específicos, promovendo completa conversibilidade. 

Dimensionamento: mesmo tamanho de uma sala de aula. 

 

Sala de música / dança / teatro / circo / multiuso 

Descrição: Espaço para estudo e desenvolvimento de atividades em música, 

dança, teatro e circo. Pode acomodar outras atividades quando conveniente. 

Dimensionamento: mesmo tamanho de uma sala de aula. 

 

Sala multimídia 

Descrição: Laboratório de rádio, cinema, fotografia e mídias digitais. 

Dimensionamento: de 50% (espaço mínimo) a 100% (espaço máximo) do 

tamanho das salas de aula (obtido através de estudos de layout). 

 

Laboratório de informática 

Descrição: Espaço destinado ao exercício da informática e à ciência da 

computação enquanto atividade auto-referente, bem como para o desenvolvimento de 

atividades que demandem ferramentas computacionais específicas. Computadores 

para pesquisa e reprodução de mídia estarão dispostos na biblioteca. 

Dimensionamento: Dispõe de um (1) computador para cada grupo de 20 

alunos, e média de 2m² por computador (obtido através de estudos de layout). 

 

Laboratório de Ciências Naturais 

Descrição: Laboratório equipado para atividades práticas de física, biologia e 

química, dimensionado para acomodar 10% das crianças atendidas simultaneamente. 

Dimensionamento: Neufert propõe espaço médio de 60 metros quadrados para 

laboratório a comportar 40 alunos. Infere-se relação de 1,5m² por aluno. 

 

Banheiros 

Descrição: banheiros masculino e feminino, de acesso das crianças.  

Dimensionamento: em escolas, Neufert propõe um retrete para cada 25 alunos 

ou um retrete para cada 40 alunos. Considera-se, após estudo de layout, área de 

3,5m² por retrete (considerando-se circulação e espaço de lavatório). 
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Recreio aberto e playground 

Descrição: Destinado principalmente (mas não exclusivamente) às crianças 

menores, trata-se de um espaço aberto lúdico com playground e jardins. 

Dimensionamento: 2m² por criança até 12 anos (definido a partir de 

experiências de layout). 

 

Horta e jardins 

Descrição: horta e jardins internos e externos (a serem definidos em desenho, 

a partir das possibilidades espaciais) 

Dimensionamento: horta – 0,18m² por aluno, segundo proporção dos CIEPs. 

 

Quadra Poliesportiva 

Descrição: Quadra poliesportiva com depósito e vestiários, de acesso eventual 

por parte da comunidade; sendo principal equipamento suprimível em caso de 

disponibilidade no entorno. 

Dimensionamento: as medidas oficiais para quadra poliesportiva são de 

19,00m x 32,00 m, havendo ligeiras variações na literatura disponível. Contudo, 

considera-se a premissa evocada por Lina Bo Bardi – na ocasião do projeto de Sesc 

Pompéia – de que a adoção de medidas não oficiais destaca o aspecto lúdico e não-

competitivo do esporte. As quadras propostas pela arquiteta têm dimensões 

aproximadas de 12m x 22m. Estas mesmas dimensões serão reproduzidas no projeto 

do equipamento aqui proposto. Os vestiários são compostos por 3 chuveiros  e um 

sanitário cada, além de espaço de armário, cuja área é definida por estudos de layout. 

 

Centro de saúde e bem-estar 

Descrição: conjunto de espaços é composto por sala conversível de 

acompanhamento individual das crianças atendidas e sala de aconselhamento 

familiar; sala conversível de nutrição, consultório médico e consultório odontológico; e 

enfermaria. 

Dimensionamento: nas áreas de aconselhamento e acompanhamento, 

considera-se área mínima necessária à atividade do psicólogo, psicopedagogo ou 

agente social estabelecida através de estudos de layout. Este espaço não apresenta 

necessidade de variação, considerado perfeitamente suficiente à demanda de até 300 

crianças. O mesmo pode ser dito sobre consultório (um leito) e enfermaria (um leito). 
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Administração 

Descrição: conjunto de espaços é composto por direção, secretaria e espera. 

Dimensionamento: dimensões inferidas a partir de estudos comparativos em 

obras de referência e de estudos de layout. 

 

Centro de apoio a equipe de profissionais 

Descrição: conjunto de espaços é composto por sala de reuniões, sala de 

acompanhamento, espaço de congregação dos adultos (copa, estar, alongamento/ 

ginástica laboral), banheiros (masculino e feminino) e sala dos professores. 

Dimensionamento: dimensões inferidas a partir de estudos comparativos em 

obras de referência e de estudos de layout, considerando-se 1 profissional para cada 

grupo de 10 alunos (sendo 0,5 educadores) 

 

Serviço 

Descrição: DML, oficina de reparos /depósito geral e espaço para lixo. 

Dimensionamento: Depósito para material de limpeza, de consertos e outros 

fins com área mínima de 4,00m². Lixo para reserva de resíduos de até 2 dias, com  

dimensão mínima que compreenda área de 1,00m² (um metro quadrado). 

 
 

 

O PROGRAMA DE NECESSIDADES PROPOSTO 

 

Apresenta-se o programa de necessidades derivado das especificidades 

estudadas e elencadas ao longo do trabalho. As cores que identificam os setores se 

reproduzem na posterior apresentação do organograma, de modo a facilmente 

apreender-se a distribuição espacial também por setores.  

 

SETOR AMBIENTE ÁREA  (m²) 

Mínima Padrão Expandida 

Unid. Total Unid. Total Unid. Total 

Geral Hall principal c/ recepção 
Refeitório 
Cozinha 
Espaço Integrativo 
Anfiteatro 
Banheiro Feminino 

15 
30 
9 

75 
20 
6 

15 
30 
9 

75 
20 
6 

20 
60 
18 

150 
45 
12 

20 
60 
18 

150 
45 
12 

25 
120 
36 

300 
90 
24 

25 
120 
36 

300 
90 
24 
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Banheiro Masculino 
Recreio aberto c/ playground 
Horta 
 
TOTAL 

6 
45 
13 

6 
45 
13 

 
155 

12 
90 
27 

12 
90 
27 

 
446 

24 
180 
54 

24 
180 
54 

 
753 

Arte e 
esporte 

Quadra poliesportiva 
Depósito esportivo 
Vestiário Masculino 
Vestiário Feminino 
Ateliê de arte / Oficinas 
Sala de música / dança / etc 
Anfiteatro 
 
TOTAL 

- 
- 
- 
- 

20 
20 
20 

 

- 
- 
- 
- 

20 
20 
20 

 
60 

264 
5 

12 
12 
30 
30 
45 

264 
5 

12 
12 
30 
30 
45 

 
398 

264 
5 

24 
24 
40 
40 
90 

264 
5 

24 
24 
40 
40 
90 

 
487 

Espaço 
escolar 

Salas de aula - 6 a 12 anos 
Salas de aula - 13 a 17 anos 
Sala multimídia 
Laboratório informática 
Laboratório Ciências Naturais 
Biblioteca 
Biblioteca Infantil 
Biblioteca – Administração 
Biblioteca – Ilha digital 
 
TOTAL 

35x1 
35x3 

15 
10 
12 
45 
15 
10 
15 

35 
105 
15 
10 
12 
45 
15 
10 
15 

 
262 

35x3 
35x5 

30 
15 

22,5 
90 
30 
12 
30 

 
 

105 
175 
30 
15 

22,5 
90 
30 
12 
30 

 
509,5 

35x5 
35x10 

30 
30 
45 

180 
60 
16 
60 

175 
350 
30 
30 
45 

180 
60 
16 
60 

 
946 

Saúde e 
bem-
estar 

Enfermaria 
Consultório  
Sala de acomp/acons. 
 
TOTAL 

13 
13 
20 

 

13 
13 
20 

 
36 

13 
13 
20 

 

13 
13 
20 

 
36 

13 
13 
20 

 

13 
13 
20 

 
36 

Administ
ração 

Direção 
Secretaria 
Espera 
Sala de reuniões 
Sala de acompanhamento 
Espaço de congregação 
Sala dos professores 
Banheiro masculino 
Banheiro feminino 
 
TOTAL 

7 
13 
7 

13 
13 
20 
10 
4 
4 
 
 

7 
13 
7 

13 
13 
20 
10 
4 
4 
 

81 

7 
13 
7 

25 
13 
30 
15 
6 
6 
 

7 
13 
7 

25 
13 
30 
15 
6 
6 
 

122 

7 
20 
10 
25 
13 
60 
30 
6 
6 

7 
20 
10 
25 
13 
60 
30 
6 
6 
 

167 

Serviço DML 
Depósito e Oficina de reparos 
Lixo 
 
TOTAL 

4 
4 
1 

4 
4 
1 
 

9 

4 
10 
1 

4 
10 
1 
 

15 

4 
10 
2 

4 
10 
2 
 

16 

TOTAL  603 1526,5 2405 
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 ORGANOGRAMA PRELIMINAR 
 

Apresenta-se organização geral preliminar dos ambientes, destacando-se os 

três núcleos principais: 
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14– EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DA PROPOSTA FORMAL 
 

A necessidade de ordenamentos dos diferentes setores do equipamento, de 

forma que funcionem adequadamente da maneira proposta, ou seja, com várias 

possibilidades de uso e de conjunção (ou não) dos setores, a depender das 

necessidades e expectativas imediatas da instituição, usou-se da oportunidade de 

verticalização para viabilizar tais objetivos. 

A verticalização limitada é ainda justificada por outros fatores a serem listados 

no item 16, referente às premissas gerais da concepção arquitetônica. 

Os setores distribuem-se, portanto, em três níveis, conectados por circulação 

vertical única que promova integração e controle entre os setores, conforme esquema 

abaixo: 

 

 

 

 

 

A partir desta distribuição, desdobram-se os organogramas de cada nível. No 

nível térreo, a comportar as atividades culturais, socioeducativas, administrativas, de 

saúde e de acompanhamento individual/familiar, de maior acesso e interface com a 

comunidade, encontra-se o Núcleo Social. Quando do funcionamento do edifício como 

escola, este núcleo participa igualmente da composição do currículo, mantendo suas 

funções de interface primeira com a comunidade. 

O organograma deste nível passa então a distribuir-se da seguinte maneira: 
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No segundo nível está locado o Núcleo Educativo propriamente dito, constando 

de salas de aula/estudo e da biblioteca. As salas se distribuem ao redor da biblioteca, 

espaço de recursos necessários ao estudo, de fácil acesso, segundo indicação de 

Lackney (2000) e outros autores. Esta disposição reflete a proposta pedagógica 

pautada na autonomia, em que o aprendizado é buscado pelo próprio aluno. As salas 

de aula apresentam ainda espaço de guarda de materiais pessoais e de grupos, 

passíveis de personalização e apropriação enquanto espaço pessoal. 

As salas de aula para crianças muito pequenas, de até 8 anos, não apresentam 

necessidade de espaços para guarda de materiais pessoais. Elas estão, contudo, 

ligadas a um pequeno jardim que pode ser usado como extensão da sala de aula. 

A biblioteca também está dividida em acervo principal e acervo infantil, 

considerando-se as diversas fases do desenvolvimento de crianças e adolescentes, de 

dinâmicas particulares. Destaca-se ainda que, em horários alternativos, a biblioteca 

pode estar igualmente disponível à comunidade, funcionando como biblioteca de 

bairro, de fácil acesso independente dos outros setores. 
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Apresenta-se a distribuição espacial deste nível: 

 

 

O último nível, finalmente, comporta o núcleo esportivo, acrescido de terraço. 

Assim como os demais níveis, ele compõe o currículo tanto de centro educativo (ou 

escola) quanto de centro social, podendo ter seu acesso administrado a depender das 

finalidades da instituição. Este nível está organizado conforme ilustração: 
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Os níveis são ainda reordenados em níveis intermediários, conforme 

apresentado na figura abaixo. 

 

        

15 -  O SISTEMA CONSTRUTIVO 

INTRODUÇÃO 
 

Considerando-se a necessidade de evolução do modelo em escalas pré-

definidas, optou-se pela utilização de estrutura metálica que, além da facilidade de 

remontagem, representa tempo de execução de obra significativamente reduzido, o 

que é importante ao considerarmos ampliação de equipamento em funcionamento. 

A estrutura metálica de edifício padrão médio está representada na figura 

abaixo: 

 

 

Tendo-se em vista, entre outros, a redução de custos, buscou-se ainda a 

utilização de métodos, materiais e componentes de construção mais baratos. Neste 

contexto, optou-se pela utilização de contêineres marítimos adaptados, empilhados e 

auto-portantes, a funcionar em conjunto com os espaços conformados por estrutura 

metálica tradicional.  
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Considerando-se tanto as possibilidades restritas de alterações dos 

contêineres quando o custo elevado de elementos de vedação, distribuíram-se os 

ambientes de forma que a estrutura metálica convencional suporte principalmente 

ambientes de vão livre, ou segmentados por outros artifícios que não a vedação 

tradicional, enquanto nos containers abrigam-se atividades que requerem maior 

isolamento físico. Estes ambientes foram concebidos a partir da modulação básica dos 

contêineres. 

Estes elementos, reaproveitados e reciclados, serão utilizados no edifício com 

a conformação apresentada em figura adiante, de modo a configurar-se o dobro de 

espaço com o mesmo número de contêineres. A solução proposta, contudo, requer o 

reforço estrutural do teto dos contêineres, normalmente calculados para o suporte de 

cargas modestas. Todavia acredita-se que o custo desta alteração – entre outras que 

os contêineres precisarão sofrer – é justificado pelo aumento da área útil conformada 

por cada unidade. 
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Os containers e a estrutura metálica tradicional se articulam da seguinte forma: 

 

 

 

O CONTAINER 
 

Justificativa 

Na proposta deste trabalho, justifica-se a utilização do container por dois 

vieses. O primeiro diz respeito aos já mencionados conceitos de reciclagem, 

transformação e renovação, o que também inclui os argumentos relativos à 

responsabilidade ambiental e ao rebatimento espacial de premissas da educação 

ambiental. O segundo viés diz respeito à necessidade de redução de custos da obra. 

No que tange aos aspectos ambientais, observa-se que comumente é mais 

barato para uma companhia de exportação comprar novos containers do que 

transportar os usados vazios de volta ao local de origem, o que ocasiona a criação de 

pilhas de containers nos portos, os quais, por sua vez, construtores e reformadores de 

containers podem obter por preços baixos. Estima-se que são mais de 20 milhões de 

containers em circulação, enquanto mais de um milhão estão abandonados nos portos 

(principalmente nos EUA, China e norte europeu). 

Tal argumento é pertinente à cidade de Fortaleza, tomando-se em 

consideração, a princípio, a grande movimentação de containers nos portos de 

Fortaleza e do Pecém, conforme apresentado em tabelas a seguir: 
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Tabela 1 - Movimentação de contêineres, por navegação e sentido, no porto organizado de fortaleza – 2009. 
FONTE: Cia. Docas do Ceará - CDC 
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Tabela 2 - Movimentação de contêineres, por navegação e sentido, no terminal de pecém – 2009. FONTE: Cia. de 
Integração Portuária do Ceará - CEARAPORTOS 

 

No Brasil, constata-se que os preços de containers usados variam a depender 

do estado de integridade e podem ser encontrados por preços em torno de R$ 

3.000,00, conforme apresenta FINATTE (2011), enquanto um container novo pode ser 

adquirido por menos de R$ 8.000,00 através de empresas de revenda em Fortaleza. É 

possível ainda a aquisição de containers usados por meio de leilões, por preços mais 

baixos. 

Considerando-se área de um container de 20’ como 14,73m² e custo de 

obtenção de container em R$ 3.000,00, infere-se preço inicial de R$ 203 por metro 

quadrado construído, a serem somados a custos de reparo, mão-de-obra e demais 

acréscimos necessários. 

Quanto à construção tradicional, o Sindicato da Indústria da Construção Civil 

do Ceará (Sinduscon CE) divulgou para o mês de outubro de 2011 valores de Custo 

Unitário Básico de Construção (CUB) que variam a partir de 528,83 R$/m² (Projeto 

Residencial de Interesse Social). 

Existe na literatura controvérsias a respeito do uso de containers enquanto 

alternativa mais barata de construção. De acordo com o arquiteto Leonardo Gandolfo, 

que projetou casa com três containers na Casa Cor Rio 2009, contudo, o custo de 

construção da Casa-Container correspondeu a um quarto do custo de construção de 

uma casa em alvenaria. 

Em Fortaleza, empresas que trabalham com este tipo de solução na 

construção civil usam majoritariamente os containers enquanto soluções móveis e/ou 

temporárias, justificando assim sua utilização, não sendo comum a experiência da 

construção com containers a partir de premissas de redução de custos. 
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Figura 34 – Contêiner habitável como solução móvel/temporária. FOTO: Reno Girão 

 

No projeto, será trabalhada alternativa de melhor aproveitamento de área útil 

dos containers, conforme fora explicado, garantindo a viabilidade econômica da 

proposta. 

 

Apresentação 

O uso de containers pode ser considerado recente – de emergência nos 

últimos 50 anos – quando revolucionaram o transporte de cargas e o comércio 

internacional, reduzindo significativamente custos (até 95%), tempo de carregamento, 

danos aos bens e volume laboral. Levinson (2006) explica que até 1956, as cargas 

eram transportadas em sacas e toneis individualmente transferidos aos navios, 

levando tempo aproximado de uma semana para se carregar e descarregar toda a 

carga de um navio médio. 

A padronização dos tamanhos surgiu na década de 60, estabelecida pela 

International Organization for Standardization (ISO), que publicou cinco dimensões 

básicas considerando-se as necessidades de transporte náutico e rodoviário. 

Smith (2006) apresenta a freqüência de uso dos containers na arquitetura, por 

tipo básico, a partir de levantamento de projetos realizados na Inglaterra: 
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Gráfico 2 – freqüência de uso de containers em arquitetura, por tipo básico. FONTE: adaptado de Smith, 2006 

 

Opta-se em projeto, igualmente, pelo uso dos containers tipo 40’ Hi Cube e 20’ 

Hi Cube, cujas dimensões possuem altura de vão mais adequada ao desenvolvimento 

das atividades propostas. As dimensões dos containers citados no gráfico estão 

especificadas na tabela abaixo: 

 

 

Na arquitetura, o interesse pelo uso de containers é recente, mas já fez 

produzir exemplares icônicos, como é o caso da Puma City, desenvolvida pelos 

arquitetos do grupo nova-iorquino LOT-EK, conforme se pode observar na fig. 35. 
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Figura 35 - Puma City 

 

 

 

Propriedades 

Um container ISO típico é feito em “weathering steel” – também conhecido 

como aço Cor-ten, o qual apresenta resistência à corrosão (Smith, 2006) – e é 

composto pelos seguintes elementos: 
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Figura 36 – Elementos de composição de um container. Fonte: adaptado de RSCP 

 

Eles são projetados para um propósito específico, almejando custo mais baixo, 

peso mais leve, estrutura mais forte e proteção contra intempéries, que possibilite o 

transporte seguro e econômico de bens.  Para tal, utiliza-se de um método construtivo 

conhecido como unibody, em que os elementos constitutivos funcionam juntos, e todos 

os elementos são relevantes e importantes à integridade geral (Shipping Container 

Homes, 2011). 

A partir desta definição, pode-se inferir que não se é possível fazer 

modificações nos containers, em qualquer de seus elementos, sem comprometer as 

propriedades estruturais do conjunto original conforme especificados pelo fabricante. 

Constatou-se, por exemplo, através da experiência, que se pode remover de 8 

a 10 pés de parede lateral de um container de 40 pés, de modo que ele ainda possa 

suportar ao próprio peso, contudo sem manter suas mesmas propriedades de 

resistência (Shipping Container Homes, 2011). Válido ressaltar que para fins de 

habitação, os containers não necessitam apresentar as mesmas propriedades 

estruturais que aquelas requisitadas para a carga e o empilhamento em navios. 
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Em casos de necessidade de manutenção de tais propriedades – como de 

empilhamento – e no caso de supressão de áreas significativas das faces, é preciso 

promover reforço estrutural dos containers. 

No caso de grandes aberturas, indica-se a instalação de barra superior de 

reforço, além de elementos em moldura de reforço das faces laterais, conforme figura 

37: 

 

 

Figura 37 – Indicação de reforço estrutural necessário à remoção de painéis laterais. Fonte: RSCP 

 

Recomenda-se ainda, mesmo com a adição dos reforços, que se deixe mínimo 

de 500 mm na borda das paredes laterais (Shipping Container Homes, 2011). 

É possível visualizar os reforços estruturais nos containers do seguinte projeto 

residencial: 

 

  

 Figura 38 – Exemplo de reforço estrutural necessário à modificação de containers 
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Outra importante questão é aquela relativa ao empilhamento, visto ser esta 

uma importante propriedade dos containers de grande utilidade à sua utilização na 

arquitetura. Dependendo do tipo padrão de container ISO, pode-se obter 

empilhamento de até 12 peças, segundo alguns autores. 

 

 

Figura 39 – Containers empilhados em navio de carga 

 

Contudo, é necessário observar-se que os containers são apenas empilháveis 

em perfeito alinhamento, utilizando-se dos apoios nas quatro peças de canto 

projetadas para este fim.   

  

Figura 40 – Indicação dos pontos de apoio nos containers 

Figura 41 – Foto de peça projetada para o encontro entre containers empilhados 

Não se pode empilhar containers não-modificados sem ser utilizando-se dos 

encontros previstos. As barras superiores não foram projetadas para suportar peso de 

empilhamento, e sequer entram em contato com os demais containers, mantendo-se 

brecha, conforme figura: 
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Figura 42 – Indicação de junção, demonstrando contato entre containers apenas através de peças projetadas para 
este fim 

 

No entanto, os arquitetos geralmente se usam de empilhamentos desalinhados, 

os quais requerem reforço estrutural tanto no container que apóia quanto no container 

apoiado, como se pode perceber na imagem abaixo: 

 

 

Figura 43 - Conhouse, do arquiteto Jure Kotnik 
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Observe-se também que a supressão de elementos laterais leva a redução da 

capacidade de carga. No entanto, não existem estudos que possam prover padrões 

universais relativos a esta redução (Shipping Container Homes, 2011). 

De toda sorte, a modificação de containers requer cálculo estrutural executado 

por profissionais habilitados e experientes neste tipo de empreendimento. 

16– AS PREMISSAS GERAIS 
 

Apresenta-se finalmente, antes de demonstração esquemática do projeto 

modelo, sumário de premissas que compõem a concepção arquitetônica do edifício: 

 

 Forma retangular 

o Racionalização construtiva 

o Facilidade de implantação 

 Verticalização 

o Maior índice de compacidade 

o Necessidade de lotes menores, mais facilmente encontrados junto às 

comunidades 

o Redução de custos principalmente relativos a terreno e cobertura 

o Expressividade enquanto marco na paisagem 

o Facilidade de separação dos três núcleos principais 

 Promoção de desníveis/níveis intermediários 

o Dinamicidade dos espaços 

o Delimitação de ambientes sem uso de vedações 

o Conexão visual entre ambientes e níveis 

o Aproveitamento dos desníveis para conformação de espaços previstos 

no programa, como anfiteatro e arquibancada. 

 Estrutura metálica 

o Rapidez de execução 

o Facilidade de ampliação segundo plano de evolução previsto do modelo 

o Integridade e coerência construtiva (diálogo com containers metálicos) 

 Divisão por setores 

o Possibilidade de usos diversos 

o Possibilidade de uso dos setores de forma integrada e complementar 

ou independente, sem comprometer a leitura do todo 

 Circulação vertical única 
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o Possibilidade de controle ao acesso dos setores 

o Não compromete percepção de livre circulação 

 Reciclagem e reuso 

o Conceitos de transformação e renovação 

o Rebatimento espacial de educação ambiental (currículo silencioso da 

arquitetura) 

o Responsabilidade ambiental 

o Alternativas mais baratas 

o Incentivo a criatividade 

 Uso de elementos naturais 

o Associado a preferências ambientais e propriedades restaurativas  

o Uso de vegetação dentro do edifício 

o Jardins e espaços recreativos externos 

o Grandes aberturas para o exterior, promovendo conexão visual 

o Interligação física entre espaço interno e espaço externo sempre que 

possível 

 Elementos externos de vedação e proteção solar a serem definidos em projeto 

o Controle de incidência solar a depender das necessidades decorrentes 

da implantação 

o Ampla possibilidade de variação da fachada 

o Adaptação às expectativas estéticas da comunidade 

o Possibilidade de inclusão de elementos que promovam identidade e 

facilitem apropriação 

 Eficiência energética 

o Uso de iluminação e ventilação naturais durante o dia 

o Elementos de proteção contra incidência solar direta 

o Supressão de anteparos à ventilação cruzada. 

 

As demais premissas de desenho, derivadas de diretrizes e objetivos já 

elencados, serão analisadas mais detalhadamente na apresentação do modelo 

implantado. 

 

 

 



 110 Jardim das Crianças 

17– APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROJETO MODELO 

PERSPECTIVAS ILUSTRATIVAS 
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18 - O TERRENO DE IMPLANTAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 
 

O terreno escolhido para implantação de um modelo padrão situa-se na Praia 

de Iracema, na esquina da Rua José Avelino com a Rua dos Guanaces. 

 

  

 

Esta localidade fora escolhida tendo-se em vista os seguintes aspectos 

• Proximidade com comunidades pobres e ZEIS prevista em Plano Diretor 

Participativo de Fortaleza 

• Proximidade com um dos equipamentos culturais mais importantes da 

cidade; 

• Lugar de visibilidade; 

• Proximidade com o Centro; e com a orla, locais de destino de crianças 

em situação de rua 

• Facilidade de acesso; 

• Disponibilidade de pesquisas; 

• Existência de espaços ociosos. 
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CONTEXTO E HISTÓRIA 
 

A praia de Iracema, antes denominada Porto das Jangadas, Praia do Peixe ou 

Grauçá, teve seu desenvolvimento associado a dois fatores principais: um, de 

interesse econômico, e outro, social. 

O de interesse econômico, no início do século XIX, diz respeito à necessidade 

de escoamento de produtos agrícolas tais como café, couro, cera de carnaúba e, 

principalmente, algodão, produzidos no Ceará e com destino à Exportação. 

Com a cultura do “ouro branco”, o algodão, Fortaleza passou a ter grande 

destaque na economia cearense necessitando melhorar, significativamente, suas 

instalações portuárias para o devido escoamento de seus produtos. Até então existia 

um pequeno pontião na praia Formosa, contígua à praia do peixe, que, precariamente, 

já era utilizado para o embarque dos produtos cearense, mas que já não atendia a 

atual demanda de exportação, sendo necessária a construção de um novo porto 

(1902-1906) (DANTAS, 2002). 

A construção do novo porto, chamado à época de Ponte Metálica devido sua 

estrutura de aço, se deu próximo às margens do rio Pajeú, na Prainha – faixa litorânea 

que englobava a praia do peixe (atual praia de Iracema), a mais perto de Fortaleza – 

sob a proteção do forte Nossa Senhora da Assunção. 

 

 

 

 Com o porto, o espaço entre a praia e o centro da cidade começou a ser 

urbanizado com a construção da Alfândega e de alguns galpões e armazéns para 

suporte às atividades portuárias e ao comércio atacadista, além de duas importantes 

vias de acesso: a rua da Alfândega e a rua da Praia. 

As atividades econômicas, intensificadas pela facilidade que o porto propiciava, 

impulsionaram bastante o comércio de importação e exportação de bens e serviços, 

despertando o interesse de muitos investidores para aquela região, transformando 

Praia do peixe, acima. 
Antigo porto de Fortaleza, à direita. 
Fonte: Arquivo Nirez 
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Fortaleza de oitava economia do Estado, conforme Dantas (2002), para a segunda 

mais importante. 

Embora o porto tenha sido um avanço, ele era constantemente criticado devido 

seu caráter precário e de localização, além de não atender adequadamente a 

crescente demanda de importação e exportação de produtos, assim como para a 

movimentação de passageiros.   

 

A ponte metálica era dotada de escada móvel para descida e subida de 

passageiros, não oferecendo por isso a melhor segurança. A carga e 

descarga de mercadorias era feita por meio de guindastes. Os navios 

ficavam ao longo, e o percurso até a ponte e vice-versa era efetuado 

por lanchas, alvarenga e botes. [...] Todavia não era um cais acostável 

e a cidade o exigia amplo e franco (GIRÃO, 1976, p. 115). 

 

A idéia de construção de um novo porto, mais amplo e com mais segurança, 

sempre esteve em pauta na época, tanto que em 1908 iniciou-se a construção de um 

novo porto também na praia do peixe, chamado “porto-ilha”, com projeto de autoria do 

engenheiro Souza Bandeira. Devido falta de verbas federais foram construídos 

somente 250 metros dos 800 projetados. “O assoreamento e a obstrução pela areia da 

obra iniciada reativaram as discussões acerca da viabilidade do projeto, retraindo 

aplicação de recursos esperados” (JUCÁ, 2003, p. 128). 

Outra opção de local, discutida pelos técnicos da época para a construção de 

um novo porto seria, conforme Girão (1976, p. 120), a enseada do Mucuripe. No 

entanto, por questões técnicas e econômicas essa idéia sempre foi postergada, vindo 

a ser efetivada somente no dia 7 de julho de 1838 com o Decreto Federal 544 

autorizando a construção do porto de Fortaleza no Mucuripe, tendo suas operações se 

iniciado somente em 1953, com a atracação do Vapor Bahia, primeiro navio a atracar 

no novo porto, como vemos nessa foto, parte integrante do acervo “Docas do Ceará”. 

 

Outro aspecto que fortaleceu a idéia da transposição do atual porto para a 

enseada do Mucuripe foi, já por volta da década de 1920, a “redescoberta” da faixa 



 116 Jardim das Crianças 

litorânea da praia do peixe, com seu vasto coqueiral, pela elite cearense, para a 

prática do banho de mar, tida antes como uma atividade terapêutica, e para seu 

deleite com a construção de casa avarandadas ou Bungalow, como assim eram 

chamadas as casas de praia construídas pela classe dos que eram mais abastando. 

Essas atividades de interesse social, desenvolvidas pela elite cearense, 

começaram a interferir com as atividades do porto, devido sua proximidade, bem como 

pelas atividades pesqueiras e do modo de vida dos então moradores daquela região, 

que possuíam hábitos e comportamentos sociais bem diferentes dos da elite mais 

abastada, considerados inapropriados para seu gosto. Com sua inserção mais intensa 

e determinada, as casas dos pescadores começaram a dar lugar às “casas de praia” 

da elite cearense. 

 

 

Devido a erros cometidos na construção do porto do Mucuripe, um processo de 

assoreamento na faixa de praia a oeste colocava em risco, principalmente, o balneário 

da praia de Iracema. Com o avanço do mar nessa faixa de praia, diversos bangalôs 

foram destruídos, exigindo, das autoridades da época, medidas drásticas para 

contenção do mar, o que não veio a acontecer com a eficácia desejada.  

 

              Bungalow destruído em decorrência do avanço do mar, 1940. Arquivo Nirez.. 

“A proteção da faixa praiana a oeste, a Praia de Iracema em particular, 

é reforçada pelos empedramentos de retenção e a posterior construção 
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dos chamados espigões, que viriam pouco a pouco a restituir a antiga 

faixa de praia, o que efetivamente não ocorreu” (ROCHA Jr., 2000, p. 

87). 

 

Com a mudança do porto para a enseada do Mucuripe, mais uma vez a razão 

econômica iria refazer o traçado urbano entre o centro e a praia, agravado agora, pela 

questão do assoreamento da praia. O uso dos armazéns e galpões, justificados pelas 

atividades do porto, já não se prestando a seu fim, foram fechados; a malfadada 

tentativa de impedir o avanço do mar na praia de Iracema, ocasionando o declínio e 

abandono dos bangalôs restante, ainda de pé, permitia suas ocupações por usuários 

de baixa renda, além do surgimento de prostíbulos em alguns dos edifícios, afastando 

de vez a antiga elite daquela região; novas comunidades foram se formando naquela 

região sendo, a mais famosa, a comunidade do Poço da Draga. 

De recanto de maior atração de Fortaleza na década de 1920, a praia de 

Iracema passa a partir da década de 1950, a se tornar desinteressante pela mesma 

elite que a elegeu. A partir da década de 1950 até a década de 1970, o bairro praia de 

Iracema adquiriu vida própria, longe do glamour de outrora, se tornando um bairro 

residencial, proporcionando uma vida razoavelmente tranqüila a antigas famílias de 

classe média e de classes menos favorecidas que encontrava ali um local apropriado 

de moradia e de trabalho, com ocupações em pequenos negócios, artesanato, pintura, 

etc., embora dividindo seus espaços com a degradação gerada pelos antigos galpões 

e depósitos que, fechados, propiciavam invasões a vândalos e desocupados. 

De recanto de maior atração de Fortaleza na década de 1920, a praia de 

Iracema passa a partir da década de 1950, a se tornar desinteressante pela mesma 

elite que a elegeu. Na década de 1960, o bairro de Iracema já apresentava uma nova 

identidade, com vida própria, longe do glamour de outrora, se tornando um bairro 

residencial, proporcionando uma vida razoavelmente tranqüila a algumas famílias 

tradicionais remanescentes que, por apego ao bairro ainda residiam por lá, assim 

como a novas famílias de classe média baixa e a famílias de classes menos 

favorecidas que encontrava ali um local apropriado de moradia e de trabalho, com 

ocupações em pequenos negócios, artesanato, pintura, etc., como assevera Schramm 

(2001, p. 49): 

Na década de 1960, a Praia de Iracema podia ser caracterizada como 

um pequeno bairro residencial, marginalizado espacialmente, habitado 

sobre tudo por uma população de classe média baixa, incluindo alguns 

setores mais pobres. Além dos freqüentadores de uns poucos bares e 

restaurantes que abrigava, o bairro era visitado pelos banhistas que 

procuravam a estreita faixa de praia que lhes restava [...]. 
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A partir da década de 1980, começam a surgir novos interesses pelo antigo 

bairro Iracema, principalmente pela especulação imobiliária, com a construção de 

prédios com mais de dez pavimentos em substituição a antigas residências e 

sobrados. Começa uma nova invasão ao antigo bairro, assim como o fizera o mar na 

década de 1950. 

Naquelas décadas, a Avenida Beira-Mar inscrevia-se como espaço de 

sociabilidade da cidade. [...] A partir de 1979, a nova legislação 

urbanística municipal favoreceu a verticalização em algumas áreas de 

Fortaleza, resultando na alta valorização dos terrenos lindeiros àquela 

Avenida e provocando uma nova ocupação, principalmente por hotéis e 

condomínios de luxo. A presença desses novos empreendimentos, 

construídos a partir de propostas arquitetônicos que não previam a 

utilização do pavimento térreo por outras atividades, concorreu, 

também, para a migração de muitos empresários do setor 

gastronômico para a Varjota e Praia de Iracema (SCHRAMM, 2001, 

p.49).  

 

A instalação desses novos equipamentos associados ao saudosismo e ao 

charme da velha praia dos amores, cantada em verso e prosa pelos poetas, atraiu 

sobre si novos olhares indiscretos e de luxúria da sociedade fortalezense, a ponto de, 

a cada dia, novos e mais novos equipamentos de prazer e diversão se instalar em 

suas dependências. 

É a partir dessa década, 1990, que os governantes, Estadual e Municipal, 

interessados em desenvolver o turismo local, se voltam para os encantos da velha 

praia de Iracema, intervindo no espaço urbano do velho bairro, transformando áreas 

“degradadas” em lugares de entretenimento, consumo cultural e turismo, como a 

recuperação da “ponte metálica” (antigo porto de Fortaleza), recuperação do Estoril 

(antiga mansão Vila Morena), dentre outras, assim como a construção de calçadões 

interligando toda a beira mar, facilitando a circulação de fortalezenses e turistas que 

novamente se encantavam com a boemia e o lazer vividos no bairro, a exemplo dos 

tempos de outrora. 

O calçadão da Praia de Iracema foi construído em espaço erodido pelo 

mar. Nele os bares e restaurantes exercem papel preponderante na 

atração de novos atores. [...] Trata-se de um lugar dotado de 

excelentes bares, com música (principalmente forró para os turistas e 

de ótimos restaurantes, ao longo do calçadão). O uso estimula a vida 

noturna, sendo o fluxo fraco durante o dia, provavelmente por causa da 
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ausência de faixa de praia, importante na atração de novos atores 

(DANTAS, 2002, p.68). 

 

A recuperação do patrimônio histórico não só da praia, mas de todo o bairro 

Iracema é, não só uma obrigação dos órgãos governamentais (Prefeitura e Estado), 

mas uma necessidade. A história precisa ser contada e fielmente preservada. A 

preservação da história de um povo mantém sua identidade, mas não é o que vem 

ocorrendo na praia de Iracema devido tanto a especulação imobiliária, que “obriga” os 

moradores a vender seus patrimônios assim como o descaso dos governantes em não 

cuidar devidamente de organizar e manter a história preservada através dos velhos 

casarões, galpões e ruas em sua forma original. 

Uma invasão devastadora da cultura local, pior que a da década de 1920, vem 

ocorrendo na praia de Iracema desde os anos 80. Pior porque, àquela época, a praia 

era habitada somente por pescadores. Agora ela abriga a história revelada através de 

seu patrimônio imobiliário e de famílias tradicionais, embora de baixa renda, que 

permaneceram no bairro desde as mudanças ocorridas na década de 1950 com a 

mudança do porto para o Mucuripe, com suas conseqüências, já comentadas nesse 

texto.    

Em Souza (2007) encontramos vários depoimentos de moradores, artistas, e 

freqüentadores do velho bairro de Iracema que se vêem agora impossibilitados de 

continuarem residindo ou trabalhando naquela região. 

 

Por sua localização privilegiada a Praia de Iracema é particularmente 

propícia ao turismo. O local já é um dos pontos mais procurados por 

aqueles que visitam Fortaleza. É por essa razão que a área está 

sofrendo uma transformação desordenada. Residências são 

transformadas em estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes 

da noite para o dia. As ruas, antes calmas registram a passagem de 

milhares de veículos em uma só noite (ALBUQUERQUE, 1995, p.12). 

 

 

“Estou há três anos na rua Dragão do Mar, 10, onde pago R$ 700,00 

de aluguel. Mas em dezembro de 2000, o senhorio pediu o imóvel de 

volta por ter, segundo ele, recebido uma oferta três vezes maior do que 

o valor que eu pagava”, contou Pedrinho. A causa está, agora, na 

Justiça, que deve decidir ainda este mês o destino dele. O temor é de 

que a história de Pedrinho se repita com os demais. Os artistas querem 

apoio do governo para que não sejam despejados como "locatários 
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quaisquer". [...] O problema é que a especulação imobiliária ameaça 

colocar os aluguéis nas alturas. Até hoje, razoável. Mas agora, os 

proprietários querem aumentar", revelou Anatália Massilon, também do 

Galpão de Arte (KARAM, 2001,p.1). 

 

 

Só para ilustrar o dito, experimente caminhar no trecho entre a ponte 

metálica e o Cais Bar terça de manhã cedinho. Equilibrando-se entre o 

lixo acumulado durante a noite, a sua companhia provável são as 

prostitutas e cafetões e uns simulacros de hippies amanhecidos do 

forró do Pirata. Famílias inteiras, com crianças pequenas, dormindo 

nas calçadas e bancos. Nem de perto há qualquer traço dos antigos 

freqüentadores, habitantes da cidade ou turistas, interessados na 

tradicional boemia do bairro. Não diria nem do tempo do Estoril, mais 

longe, mas de algo próximo como o Café da Praia. Hoje vigora o 

turismo sexual (BARBALHO, 2001, p.8). 

 

 

Dormir no antigo bairro residencial é privilégio de poucos em alguns 

dias da semana por causa da poluição sonora. A desordem e a falta de 

critérios na altura das construções fez com que a área que antigamente 

era utilizada para veraneio pelos cearenses se tornasse um local 

abafado, onde os moradores precisam de ventiladores em casa mesmo 

morando quase em frente ao mar (ALETEIA, 1997, p.15). 

 

 

Como se pode ver, a “redescoberta” da praia de Iracema pela nova elite 

fortalezense tem trazido prejuízos devastadores para a cultura local do bairro. Até 

quando as entidades governamentais vão continuar nessa apatia administrativa de 

não buscar gerar medidas efetivas para a preservação cultural da história dessa 

região? Será que só quando nada mais restar para que tenham a desculpa de não ter 

mais o que preservar? Não basta só construir ou restaurar! É necessário, também, o 

desenvolvimento de políticas públicas que permitam a preservação do espaço, em seu 

formato original. 

  Outra intervenção bastante significativa no bairro de Iracema, já um pouco 

afastada da praia, foi o projeto Centro Cultural Dragão do Mar, em 1998, de inspiração 

dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon, que ocupou uma área de 30 mil 

metros quadrados que inclui museu, cinema, teatro, livraria, enfim, uma série de 
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serviços que, unidos ao entorno formado por antigos armazéns da época do porto, 

formata um acervo de interesse público, principalmente com a Praça Almirante 

Saldanha e a Biblioteca Pública Menezes Pimentel (SOUZA, 2007, p. 54).   

 

Centro Cultural Dragão do Mar 

Uma idéia bastante interessante, principalmente por buscar gerar a 

revitalização de um espaço bastante degredado por velhos galpões, já em estado de 

ruína, e de pouca expressividade histórica. Esse complexo turístico, embora não 

desenvolvida em sua totalidade, já foi elaborado com mais cuidado. Já se percebe 

uma melhor preservação de seu entorno, embora careça de melhores cuidados por 

parte do poder público. 

O Centro Cultural Dragão do Mar se apresenta como mais um espaço de lazer 

para a comunidade cearense e seus visitantes, atraindo muitos dos freqüentadores da 

orla praiana de Iracema, já bastante saturada e sem o glamour inocente de uma 

boemia familiar.    

 

PARÂMETROS LEGAIS 
 

Localização: Praia de Iracema  

 ZO3 – Zona de Orla 3 

 

São parâmetros da ZO, Trecho III: 

 Índice de aproveitamento básico: 2,0; 

 Índice de aproveitamento máximo: 2,0; 

 Índice de aproveitamento mínimo: 0,25; 

 Taxa de permeabilidade: 25%; 

 Taxa de ocupação: 60%; 

 Taxa de ocupação de subsolo: 60%; 
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 Altura máxima da edificação: 48m. 

 

Classificação do empreendimento: Projeto Especial 

19– JARDIM DAS CRIANÇAS 

ESTUDOS DE IMPLANTAÇÃO 
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ESTUDOS DE FORMA 
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PROGRAMAÇÃO VISUAL 
 

Logotipo 

 

 

Sinalizações internas 

 

  

 

 

Painel interno 
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ESTUDOS DE FACHADA 
 

 

 

 



O NÚCLEO SOCIAL

Espaço de música e dança
com fechamento feito em
garrafas

Refeitório em nível elevado,
conformando anfiteatro

Acesso

Volume de serviço

Banheiros

Acompanhamento
individual, familiar
e comunitário

Saúde

Administração

Reuniões

Recepção e 
Controle geral de
acesso e
circulação vertical

Elemento de água associado
a preferências ambientais

Fonte acionada por
pedaladas (dínamo)

Móveis em materiais reciclados
Bancos feitos de pneus



O NÚCLEO EDUCATIVO

Espaço de funcionários
e professores

Salas de aula infantil

Nichos de leitura

Pesquisa digital

Acervo infantil

Estantes em caixas de
fruta recicladas

Acervo geral

Recepção e
controle

Salas de aula



O NÚCLEO ESPORTIVO

Quadra poliesportiva

Terraço

Espaço corpo

Vestiário

Vestiário

Reservatório de
água potável

Reservatório de
águas pluviais

Escritório e
depósito

Arquibancadas
em desnível
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O ELEMENTO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL 
 

 

 

 

O acesso aos níveis, em projeto, acontecem por meio de um único 

elemento de circulação vertical que permite administração dos acessos a 

depender do propósito imediato da instituição, situada está logo ao hall de 

entrada, junto a recepção, antes do acesso ao espaço principal do pavimento 

térreo 

A rampa, conforme proposta, permite conexão visual entre os níveis do 

edifício, além de proporcionar conexão visual do interior com o exterior, ao 

permitir grandes vãos de abertura protegida, além de ser econômica neste 

esforço, pois aproveita-se da estrutura da circulação tanto como elemento de 

fachada como elemento amplo de “esquadria” que, de outra forma, demandaria 

maiores volumes de recursos. 
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IMAGENS DO PROJETO 
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