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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que a Eletrobrás, por meio do Procel Edifica, se une ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a
publicação deste “Caderno de Boas Práticas em Arquitetura”. A busca de soluções arquitetônicas sustentáveis é objeto do cuidado
da empresa há mais de 20 anos. As edificações são, atualmente, responsáveis por quase metade da energia elétrica gasta em
nosso país, sobretudo em decorrência da utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização. Não se pode, portanto,
desconsiderar esse importante segmento ao se investir na racionalização de energia – caminho mais seguro para o futuro energético
do país.
O desenvolvimento tecnológico, ao longo da história, tem permitido ao homem vencer inúmeras limitações impostas pela natureza. Na arquitetura, a modernização se reflete em soluções nas quais os recursos técnicos substituem cada vez mais os elementos
naturais. Crescem o conforto e a independência das edificações em relação ao ambiente externo, mas também a demanda por
energia elétrica.
No Brasil, o incremento das estruturas para geração, transmissão e distribuição de energia se acentuou entre as décadas de 1950
e 1960, como reflexo da demanda gerada pelo desenvolvimento industrial e o crescimento urbano. Nessa época, também marcada
pela criação da Eletrobrás, o modelo de planejamento ainda trabalhava com a idéia de uma oferta sempre superior à demanda,
assegurando confiabilidade no suprimento. Não havia preocupação com os desperdícios, nem tampouco conhecimento sobre o
modo como a sociedade utilizava essa energia.
A história mostrou, no entanto, que a construção de grandes empreendimentos geradores de energia exige altos investimentos,
além de produzir impactos significativos no meio ambiente. No caso do modelo brasileiro, apoiado essencialmente em hidrelétricas, as conseqüências incluem alagamento de áreas produtivas e necessidade de deslocamento de comunidades inteiras. O
desenvolvimento da consciência sobre os limites dos recursos naturais e financeiros transformou a racionalização em palavrachave.
Para investir nessa idéia, foi criado, em 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), com propostas
de ações para incentivar o uso eficiente da energia. A enorme representatividade do segmento de edificações no perfil do consumo
brasileiro, por sua vez, motivou a criação do Procel Edifica – Eficiência Energética nas Edificações, que vem ampliando e direcionando
as ações da Eletrobrás em prol da racionalização do uso da energia e do aproveitamento dos recursos naturais nas edificações.
Por meio do Procel Edifica, a Eletrobrás investe nos requisitos básicos para uma arquitetura mais integrada ao meio ambiente e
aos recursos naturais, desenvolvendo indicadores de eficiência energética, certificação de materiais e equipamentos, procedimentos para regulamentação e projetos educacionais.
Disseminar boas práticas para soluções arquitetônicas sustentáveis é uma ação que vai ao encontro dos grandes ideais da
empresa. A Eletrobrás acredita no aprendizado e na consciência como caminhos para o crescimento sustentável do país. E
acredita, sobretudo, na capacidade humana de promover soluções que aliem o desenvolvimento tecnológico ao aproveitamento
dos recursos ambientais na construção de um futuro limpo.
Diretoria da Eletrobrás
Edificações educacionais
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),
Dayse Góis
Presidente do IAB RJ
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Reportagem

ESCOLAS PÚBLICAS
ARQUITETURA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, UMA EQUAÇÃO
QUE COMEÇA A SE FIRMAR
Rose Cintra
Jornalista
Os projetos arquitetônicos de escolas
públicas, no Brasil, têm suas normas definidas em manuais técnicos cujo conteúdo incorpora os mais diferentes aspectos da edificação, visando uma padronização necessária e o bem estar de
alunos e professores. Mas somente nos
últimos anos, quando a sustentabilidade
tornou-se um conceito difundido e aplicado no mundo todo, inclusive na construção civil, é que cresceu a conscientização de que a arquitetura das edificações
escolares precisa ter um foco especial
na redução do consumo de recursos preciosos e ameaçados pela escassez,
como água e energia elétrica.
“Se há um tipo de construção onde a
questão de sustentabilidade deve ser ainda mais valorizada, esta é, sem dúvida
alguma, a edificação escolar. O papel desempenhado pelo ambiente escolar no
processo de construção do conhecimento torna esta edificação profundamente
comprometida com os valores a serem

transmitidos aos cidadãos em formação
que ali se encontram”.
Essa defesa de um novo paradigma na
arquitetura de escolas resume a importância das questões levantadas neste
debate sobre a preocupação com a eficiência energética nos projetos arquitetônicos de escolas públicas. A constatação
faz parte da dissertação de mestrado da
arquiteta Rosângela Fulche, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em trabalho intitulado Materiais de Construção
e Acabamento para Escolas Públicas na
Cidade do Rio de Janeiro: uma reflexão
sob critérios de sustentabilidade.
Em sua dissertação, a arquiteta ressalta
a busca pela eficiência energética das
edificações escolares, o conforto termoacústico, a qualidade do ar e o consumo
sustentável dos recursos naturais. São
questões que se colocam para arquitetos, engenheiros e administradores em
geral, na hora de construir, reformar ou
manter escolas.

Manuais definem normas
Os primeiros manuais de arquitetura para
escolas foram editados por volta de 1930,
em São Paulo. De lá para cá, surgiram
diversas publicações, como o Manual para Elaboração de Projetos de Edifícios
Escolares na Cidade do Rio de Janeiro,
editado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), em 1996.
Resultado de convênio com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e financiamento do Banco
Mundial, foram elaborados os Cadernos
Técnicos do Fundo de Fortalecimento da
Escola – Fundescola (MEC), em 2002,
visando prioritariamente as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Mais recentemente, o Proarq, Programa
de Pós-Graduação em Arquitetura da
UFRJ, desenvolveu um manual para
construção de edificações voltadas para
educação infantil, cujos conceitos podem
ser aplicados em qualquer projeto de arquitetura de prédios escolares.
Secretarias estaduais de Educação ou
de Obras Públicas também editam seus
cadernos técnicos em função de demandas e características específicas, como
nos estados de São Paulo e Rio Grande
do Sul. No Rio de Janeiro, tanto a Prefeitura (que lançou em 2002 o Caderno de
Encargos para Eficiência Energética em
Prédios Públicos¹) como o Estado (que
através das orientações do Procel para
prédios públicos e criou uma cartilha com
dicas para manutenção das escolas²)
têm seus manuais.

A teoria versus a prática

1- Fachada de Escolas Municipais no Rio de Janeiro
Edificações educacionais

Os Cadernos Técnicos do Fundescola
(MEC), publicados em 2002, contêm as
especificações mínimas exigidas para
5

aprovação do projeto junto ao Banco
Mundial. Como foram elaborados antes
que a questão da sustentabilidade na
construção civil ganhasse a visibilidade
que tem hoje, os cadernos abordam superficialmente a utilização de fontes de
energia alternativa.
A Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE/SP) tem catálogos técnicos que são atualizados a cada três
meses. A última novidade é o Manual de
Gestão de Resíduos na Construção Civil em Prédios Escolares que padronizará os procedimentos das obras contratadas pela Fundação. Ricardo Esteves,
chefe
do
Departamento
de
Especificações Técnicas da FDE, destaca o pioneirismo da Fundação entre
órgãos públicos no desenvolvimento de
medidas para a gestão de resíduos na
construção civil, lembrando que por volta de 75% do lixo urbano são resultado
das atividades de construção civil.
Entre os conceitos de sustentabilidade
pregados pela FDE, vários são relacionados à redução do consumo de energia elétrica, como utilização de energias
alternativas com incentivo à utilização de
energia solar; otimização da eficiência
energética; maximização da iluminação
e ventilação naturais; aumento da eficiência dos projetos de iluminação artificial; promoção do aumento da eficácia da
ventilação e conforto térmico; e promoção da otimização da luz natural nas
edificações.

Manutenção é fundamental
Para os administradores de escolas, o
quesito manutenção é o que demanda

uma atenção especial. Evitar o desperdício, principalmente de água e energia
elétrica, é um desafio. No caso do Rio
Grande do Sul, a Secretaria Estadual de
Educação descobriu que pagava anualmente multa de R$ 565 mil com energia
reativa excedente³. Para corrigir o problema foi implantado um banco de
capacitores, com um investimento de R$
177 mil, que se pagou em menos de quatro meses. Em todo o Rio Grande do Sul,
as despesas de água e energia elétrica
das escolas chegam a R$ 3.450.000,00.
Com uma rede de 5.537 escolas, espalhadas por 645 cidades paulistas, e cinco milhões de alunos (a maior da América Latina), a Secretaria de Educação de
São Paulo estabeleceu a meta de economizar R$ 100 milhões em um ano nos
gastos com o dia-a-dia das escolas –
valor suficiente para construir 40 novos
estabelecimentos de ensino. Só no combate ao desperdício de água, a Secretaria espera economizar R$ 32 milhões. E
com energia elétrica, R$ 14 milhões. Somados são quase metade do total a ser
alcançado.

1ª certificação na América
Latina
Com a maior rede de escolas municipais
do país - 1602 escolas e 252 creches,
atendendo a 727.776 alunos – e um gasto mensal com energia elétrica na faixa
de R$ 2,5 milhões, o Rio de Janeiro é
candidato a receber a primeira certificação Leadership in Energy and
Environmetal Design (LEED) para escolas na América Latina, que avalia
edificações ambiental-mente sustentá-

veis, através da soma de pontos de cada
etapa da construção ou retrofit.
Para isso, a prefeitura municipal firmou
convênio com o Green Building Council
do Brasil (GBC Brasil), para retrofit da
Escola Municipal Epitácio Pessoa, no
bairro do Andaraí. Com orçamento de R$
1,6 milhão, o projeto prevê a reforma de
1.000 m² e a construção de 500 m² na
unidade. A expectativa é que, com as mudanças, seja possível economizar em torno de 20% de água e luz, reduzir em 30%
a emissão de CO2 e aumentar em 5% a
produtividade dos alunos.
“A idéia é que esse projeto-piloto seja
uma referência na aplicação de práticas
sustentáveis, tornando-se um modelo em
estudos e tecnologias para todo o país”,
afirma a arquiteta Cecília Castro do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira
Passos (IPP). A experiência será replicada em outras 28 escolas do município
pela Riourbe, empresa municipal de urbanização.
A mesma equipe de arquitetos ligados à
Prefeitura do Rio de Janeiro vêm mantendo diálogo com a equipe do Procel
Edifica para aplicação do regulamento
para etiquetagem do nível de eficiência
energética em alguns prédios públicos.
Futuramente, estas ações podem ser estendidas também para a rede municipal
de educação, tendo em vista o número
de edificações e potencial de economia.

Benefícios da luz natural
A luz natural tem sido associada a atitudes e estados de espíritos positivos, re-

2 e 3 - FDE - Escola em Campinas - André Vainer e Guilherme Paoliello
6

Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética

tadas pelo Procel Educação e várias escolas estaduais de ensino fundamental
e médio foram treinadas por elas. Atualmente existe um entendimento da secretaria com as concessionárias Ampla e
Light para treinamento de um grupo maior de agentes multiplicadores. Além disso, a secretaria disponibiliza em sua página inicial na internet todo o conteúdo
programático da concessionária/Procel
na Educação Básica.

Considerações finais
4 - FDE - Escola em Campinas - UNA Arquitetos
dução de faltas no trabalho e na escola,
aumento do desempenho de estudantes,
maior produtividade, diminuição do cansaço e fadiga visual, diminuição de erros e defeitos na produção. O assunto é
analisado com profundidade pelo arquiteto paulista Dimas Bertolotti em sua dissertação de mestrado intitulada Iluminação Natural em Projetos de Escola: uma
proposta de metodologia para melhorar
a qualidade da iluminação e conservar
energia.
A ausência de luz natural por longos períodos de tempo tem sido apontada como
um catalisador de doenças como raquitismo e alguns tipos de depressão. Para
ele, “é possível melhorar as condições
de ensino no país com o melhor aproveitamento de recursos naturais existentes, a partir de custos realistas e formas
de implantação simples”.

Procel Educação:
Eletrobrás aposta na
conscientização
Por força de convênio com a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as
concessionárias de energia elétrica são
obrigadas a destinar no mínimo 0,5% da
receita operacional líquida em ações que
tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia e a eficiência energé-tica.
Uma dessas ações é a concessionária/
Procel na Educação Básica, projeto no
âmbito do Procel Educação, coordenado por Milton Marques, da Eletrobrás. O
Edificações educacionais

programa do governo federal voltado
para a conservação de energia elétrica
na área educativa começou na Educação Básica e hoje está estruturado para
atingir todos os níveis de ensino da sociedade, inclusive indústrias, comércio e
serviços, por meio das “jornadas de
sensibilização” para o combate ao desperdício de energia. A parceria entre a
Eletrobrás, concessionárias e escolas
tem alcançado resultados expressivos.
Só em São Paulo, ações educacionais,
em 2008, atingiram mais de 12 mil professores e 215 mil alunos, além de membros das comunidades, totalizando quase um milhão de pessoas. No Brasil, o
projeto já envolveu cerca de 20 milhões
de alunos e 150 mil professores até 2008.
O coordenador de Eficiência Energética
da AES Eletropaulo, Fernando Bacellar,
é categórico ao afirmar que o grande problema das escolas é o projeto arquitetônico que não privilegia a iluminação e
a ventilação naturais. “Na maioria dos
casos, não dá nem para fazer o retrofit
arquitetônico”, conclui.
No Amazonas, além de formar milhares
de alunos e centenas de professores,
Emerson Saraiva, da Manaus Energia,
comemora um ganho significativo: a Secretaria Estadual de Educação e Cultura
se comprometeu a inserir a meto-dologia
“A natureza da paisagem – energia do
Procel Educação básica”, de forma permanente, na grade curricular dos alunos.
No Rio de Janeiro, duas concessionárias desenvolvem o projeto do Procel na
Educação Básica, devidamente capaci-

Todo este debate leva a concluir que o
prédio escolar deve receber tratamento
prioritário nos programas públicos de
economia de energia, aproveitamento
dos recursos naturais e sustentabilidade,
até pelo caráter pedagógico envolvido no
processo. Torna-se fundamental a criação de uma política pública de eficiência energética em prédios escolares, com
mecanismos de premiação, como incentivo, e selo para o monitoramento dos
resultados.
A incorporação de conceitos de sustentabilidade deve acontecer na fase de elaboração do projeto arquitetônico, como
afirma a arquiteta Rosângela Fulche:
“Edificações destinadas a quaisquer fins
devem, cada vez mais, incorporar conceitos de sustentabilidade desde a fase
inicial de projeto”.

Notas
¹ Pode ser acessado por: portalgeo.rio.rj.gov.br/
protocolo/pcontrole/documentos/caderno_de_
encargos_para_eficiencia_energetica.Pdf
² Materiais disponíveis nos sites:
www.educacao.rj.gov.br/arq_pdf/manual_
PROCEL_orientacoes_gerais_predios_publicos.pdf
w w w. e d u c a c a o . r j . g o v. b r / a r q _ p d f /
cartilha_dicas_manutencao.pdf
³ Segundo definição da concessionária Celpe,
Energia Reativa é aquela que não produz trabalho, mas é importante para criar o fluxo magnético nas bobinas dos motores, transformadores, geradores entre outros equipamentos.
A utilização de energia reativa deve ser a menor possível. O excesso de energia reativa exige, por exemplo: condutor de maior secção e
transformador de maior capacidade, além de
provocar perdas por aquecimentos e queda de
tensão.
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ESCOLAS, QUALIDADE AMBIENTAL E EDUCAÇÃO NO
BRASIL
UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Giselle Arteiro Nielsen Azevedo
Arquiteta, Doutora, Profa Adjunta PROARQ – FAU/UFRJ.
O inventário do repertório tipológico das
edificações escolares no Brasil tem demonstrado que o projeto padrão sempre
esteve presente nas soluções adotadas,
desde as primeiras unidades projetadas
especificamente para fins educacionais,
no início da República, até os dias de
hoje. Em cada momento histórico, essas
edificações materializaram as práticas
pedagógicas e as políticas públicas educacionais vigentes, comungando com o
próprio contexto histórico arquitetônico,
no qual alguns exemplares configuraramse como verdadeiros testemunhos e
marcos referenciais da cultura e história
da sociedade. No entanto, nem sempre
as condições ambientais foram devidamente contempladas, resultando em prédios desvinculados das características físico-climáticas do sítio e da realidade
onde se inseriam. A partir de uma contextualização histórica, este artigo pretende então discutir a arquitetura escolar sob a ótica da qualidade ambiental,
enfocando a filosofia educacional e o
momento político/histórico que regeram
esses projetos escolares.
O desenvolvimento da arquitetura escolar acompanhou as transformações sociais e econômicas ocorridas durante
todo o início da era da industrialização,
quando as demandas existentes na nova
cidade industrial exigiam a instauração
de novos equipamentos sociais. No Brasil, a fragmentação do ensino e o descaso pela educação popular predominaram
até o final do Império. Foi somente com
o desenvolvimento industrial e urbano,
aliado às transformações impostas com
o advento da República - entre as quais,
assegurar educação à população - que
a escola passa então a ser vista como
um equipamento essencial dessa nova
cidade industrial. As novas atribuições
públicas vão exigir do Estado o planeja8

mento de instalações físicas específicas
para o funcionamento digno do ensino
formalizado.
Até a Primeira República, as escolas levavam adiante um programa que
priorizava a instrução preparatória para
o ensino superior, com o propósito exclusivo de qualificação e “polimento” de
uma classe elitizada, seguindo os moldes ditados na Europa (AZEVEDO, 1995;
2002). Essas instituições refletiam em
sua arquitetura a superioridade das elites dominantes, valorizando elementos
visuais que conferiam um caráter de requinte e imponência ao edifício, identificando a escola com a cultura das elites.
De 1889 a 1930, instituiu-se um período
de diversas reformas federais relacionadas ao ensino secundário e superior. O
modelo educacional herdado do Império
era finalmente discutido, colocando a
educação elitista em crise. Porém, nesse período ainda não existia um plano
nacional de educação no país, cabendo
aos estados da federação a responsabilidade pela administração de sua “instrução primária pública”. Ao Governo Central era atribuída a criação de instituições
de ensino secundário e superior, responsabilizando-se também pela educação
no Distrito Federal.
Diante da descentralização do sistema
educacional, alguns estados como São
Paulo, por força de seu desenvolvimento econômico -, destacaram-se no setor
educativo, impulsionando a instrução nos
seus diversos níveis. No período entre
1890 a 1920, as escolas públicas paulistas obedeciam a projetos-tipo que com
pequenas adaptações eram construídos
em diversas situações de sítio. A grande
disponibilidade de terrenos existente, facilitando essa adaptação, bem como a
necessidade de uma construção mais

massificada concorriam para a adoção
desses projetos padronizados, não só
nos prédios escolares, mas também em
todos os edifícios públicos. A solução espacial era bastante simplificada, na maioria das vezes com a mesma situação
de planta e rigidez de simetria, retratando os conceitos da época sobre ensino.
O ecletismo predominava como o estilo
arquitetônico dessas escolas. As variações de projeto, quando aconteciam,
eram encontradas nas fachadas inspiradas nos moldes europeus que recebiam
algum tratamento formal diferenciado.
O crescimento dos centros urbanos revelava preocupações em questões relacionadas à saúde e higiene, refletidas
também nas edificações escolares. Esses edifícios, além de responderem às
questões pedagógicas, deveriam assegurar condições de higiene na construção de suas instalações: as salas de aula
deveriam ser claras, bem arejadas e banhadas pelo sol; o posicionamento dos
equipamentos escolares era estabelecido de forma a permitir boa iluminação
no ambiente; a localização dos sanitários, externa ao corpo da edificação,
complementava (...) “as posturas higiênicas claramente calcadas em soluções
já desenvolvidas no exterior” (RAMALHO
& WOLFF, 1986, p. 67). A padronização
da organização espacial das escolas
paulistas, racionalizava o projeto e a
construção da edificação, mas não se
instituía uma interação consistente com
as características físicas do sítio. Apesar das preocupações com a higiene da
edificação, a relação do edifício com o
ambiente externo restringia-se em canalizar os elementos naturais, como o sol
e ventos, de modo a promover o controle e a vigilância da saúde no interior. Mas,
o próprio empobrecimento dos programas arquitetônicos dos prédios em rela-
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ção aos modelos europeus, configurava
muitas vezes, adaptações problemáticas. Os projetos limitavam-se ao prédio
principal, sem previsões para espaços
livres cobertos, instalações e espaços
destinados a práticas esportivas e serviços, e os acréscimos executados posteriormente resultavam em soluções precárias, muitas vezes bloqueando vãos de
abertura e comprometendo as condições
de luminosidade e ventilação no interior.
No Rio de Janeiro, após os anos 1920,
houve um rompimento com as tradições
arquitetônicas dos prédios escolares públicos até então vigentes. A participação
de Fernando de Azevedo na Diretoria de
Instrução Pública da Prefeitura, inaugura uma fase de transformações no projeto educacional brasileiro. Importante
colaborador e ativista na área da educação, Fernando de Azevedo dá início à
reforma do ensino no Distrito federal,
implementando uma verdadeira revolução pedagógica no ensino primário, secundário e na preparação de professores. A década de 20 foi então marcada
pela valorização da escola, promovida
por sua função social e caráter nacionalista. Como conseqüência, o repertório
formal é então marcado pelo estilo neocolonial na busca por uma identidade
nacional, substituindo a inspiração nos
estilos clássicos das correntes arquitetônicas européias. A linguagem moldada
nas tradições do passado luso-brasileiro
é marcada nitidamente pela utilização de
elementos como os frontões curvilíneos,
as portadas trabalhadas em argamassa,
as telhas em capa e bica, as gelosias e
os muxarabís no fechamento dos vãos,
além do uso extensivo das galerias cobertas em arcadas (SISSON, 1990).
Essa relação com o passado local proporcionava uma adequação coerente
com a realidade brasileira, em termos
funcionais e de conforto ambiental, favorecendo a ventilação natural, a proteção contra a radiação solar direta e a
integração com o ambiente externo (Imagem 1).
Após a Revolução de 30 - quando se inicia um período caracterizado por transformações políticas, econômicas e culturais na sociedade brasileira - o sistema educacional do país ganha contornos mais nítidos. O Governo Federal assume categoricamente sua posição de
Edificações educacionais

5 - E. M. Estados Unidos, Rio Comprido – Rio de Janeiro/RJ
(Fernando Nereu Sampaio e Gabriel Fernandes, 1929)
integração, orientação e coordenação
das atividades isoladas de cada estado
e a educação pública passa então a funcionar como um todo, ao nível nacional.
Na nova estruturação do ensino, a imagem da “escola nacionalista” ganha uma
feição “(...) mais moderna, científica e
progressiva, preocupada com uma abordagem mais realista do Brasil” (DRAGO
& PARAIZO, 1999). O pensamento pedagógico brasileiro começa então a sofrer um processo evolutivo e adquirir autonomia, a partir do desenvolvimento das
teorias da Escola Nova – baseadas no
pensamento iluminista importado da Europa (GADOTTI, 1998) que criticam os
métodos da escola tradicional – autoritária e disciplinadora.
No Rio de Janeiro, em 1935, Anísio
Teixeira passa a ocupar o cargo de Secretário de Educação e Cultura, introduzindo um sistema de educação global,
além de lançar um plano geral diretor de
edificações escolares. Contribui de maneira efetiva à consolidação de normas
eficientes para a construção de edificações públicas escolares, adotando o
máximo de eficiência e o mínimo de dispêndio. O plano desenvolvido envolveu
a análise das edificações existentes,
quanto a aspectos diversos, dentre os
quais, custos de manutenção e reforma
e princípios básicos de conforto ambiental - iluminação, aeração e relação com

o entorno. A remodelação da cidade do
Rio de Janeiro, a partir do Plano Agache, estendeu as inovações das escolas
de Anísio Teixeira além do planejamento do prédio em si, impulsionando um
plano abrangente da rede escolar.
O fortalecimento do Estado, que atravessava um momento de vigor econômico,
faz incrementar realizações no campo da
construção de edifícios públicos, imprimindo uma marca de “modernização” nas
construções
governamentais
(CAVALCANTI, 2001). Seguindo essa
trajetória, os prédios escolares destacam-se como exemplos importantes da
primeira fase do movimento moderno
que começava a se consolidar no antigo
Distrito Federal. A arquitetura dessas
escolas revelava um retorno às tendências arquitetônicas da Europa do primeiro pós-guerra, abandonando a valorização das tradições locais do passado e
fomentando ideais de ensino essencialmente modernizadores como a sua vertente arquitetônica.
O repertório formal adotado compactuava com a política educacional idealizada por Anísio Teixeira - a escola pública
racional, modulada e com espaço
otimizado, de baixo custo e de amplo
atendimento à sociedade “urbano-industrial” emergente, procurando atender às
condições básicas de conforto ambiental,
9

como ventilação, sombreamento e orientação adequadas. Comportando combinações de sólidos geométricos de linhas
puras, sem rebuscamentos e ornamentações, abandonam a simetria bi-lateral
e introduzem os quebra-sóis como solução de sombreamento (imagem 2).

lada a um partido padronizado, mesclando elementos tradicionais e contemporâneos, como o uso do tijolo aparente, telha colonial de barro, estrutura em concreto ou madeira. O vocabulário arquitetônico das construções revelava alguma
interação com as condições ambientais

zação de critérios para uma metodologia
de projetos escolares, incluindo o planejamento da unidade escolar e de toda a
rede física. Vinculado ao Programa de
Expansão e Melhoria do Ensino
(Premen), através da iniciativa do MEC,
é criado o Cebrace que oferecia aos pro-

6 - E. M. República Argentina – Rio de Janeiro, arquiteto Enéas Silva (1935)
A linguagem morfológica da arquitetura
moderna continuou sendo adotada na
construção de prédios escolares, acompanhando as tendências dominantes do
período, durante as décadas de 40/50.
O padrão construtivo de certas edificações evidenciava, além do compromisso estético e plástico, ocondicionamento
térmico natural; a utilização de elementos como quebra-sóis (para proteção das
fachadas mais ensolaradas), cobogós,
simplicidade dos volumes componentes
e pilotis, favorecendo o controle da insolação e a qualidade da ventilação.

- como o uso de telha cerâmica na cobertura, onde se empregava beirais de
telhado para proteção contra chuvas e
sombreamento das fachadas, além dos
brises em madeira utilizados nas esquadrias (imagem 3).
A década de 70 é marcada, no âmbito
federal, pela sistematização e padroni-

jetistas, (...) “um modelo para caracterização dos principais aspectos a serem
considerados na elaboração, avaliação
e aprovação dos projetos escolares”
(CEBRACE, 1976: 05).
De acordo com os critérios e recomendações do Cebrace (1976), as condições
ambientais aparecem como requisito de

Na década de 60, intensificam-se as discussões pela ampliação do acesso ao
ensino público e gratuito, culminando na
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. No
panorama da arquitetura escolar, destaca-se no governo de Carlos Lacerda, no
Rio de Janeiro, a implantação de um programa de reestruturação e expansão do
ensino básico, resultando na construção
de uma série de escolas primárias.
Esses projetos, de autoria do arquiteto
Francisco Bologna, destacavam-se pela
adoção de uma unidade plástica vincu10

7 - Escola Doutor Cícero Penna, Copacabana – Rio de Janeiro, arq. Francisco
Bologna (1964)
Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética

projeto, referindo-se a necessidade de
indicar no mesmo condições favoráveis
de ventilação, iluminação, cores e localização. No entanto, essas recomendações apresentavam-se num âmbito geral, sem uma investigação aprofundada
sobre as características físicas dos materiais, os detalhes construtivos, que favorecessem as condições de conforto
ambiental, os dados climáticos e, sem a
formalização efetiva desses critérios.
A visão democrática da educação que
começa a ser desenvolvida por educadores no Brasil, a partir da década de
60, resultou em alguns projetos de grande impacto. No âmbito público, na década de 80, inspirado nos projetos educacionais de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira (GADOTTI, 1998), Darcy Ribeiro desenvolve no Rio de Janeiro, o
ambicioso projeto dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps). A proposta tinha como meta a educação integral, dando apoio ao desenvolvimento
das crianças e à comunidade local, de
maneira a tornar-se objeto de benfeitoria
onde fosse instalada. O projeto
arquitetônico é de autoria de Oscar
Niemeyer, que adota como solução
arquitetônica um modelo padronizado
que pudesse resumir uma identidade de
modernidade, oferecendo às classes
populares a oportunidade de uma escola dita mais “digna” e de mais qualidade.
Os Cieps constituíram verdadeiro marco simbólico da política educacional do
Governo de Leonel Brizola, sendo construído em pontos estratégicos de grande visibilidade em todo o território estadual. As peças moduladas e préfabricadas idealizadas pelo arquiteto
como mar-cação e ritmo das fachadas,
facilitavam sua produção em série,
viabilizando a ambiciosa política pública
de expansão do ensino. Porém, o caso
dos Cieps evidencia a fragilidade da utilização de projetos-padrão, sendo adotado sem uma análise aprofundada a
respeito das espe-cificidades climáticas
e sócio-culturais de cada região, apresentando muitas vezes, dificuldades de
implantação e o comprometimento da
qualidade ambiental.
Em São Paulo, a partir de 1975 - em função do significativo aumento da demanEdificações educacionais

da por salas de aula - o Governo estadual procurou racionalizar todo o sistema projetivo, resultando na criação da
Companhia de Construções Escolares do
Estado de São Paulo (Conesp), sendo
possível baratear o custo das obras e agilizar a construção, impondo, como conseqüência, limitações às soluções arquitetônicas. O aperfeiçoamento dessa
sistemática resultou na elaboração de
uma série de manuais de especificações
escolares, que se tornaram referência
para diversos organismos que tratam do
projeto e construção de edificações escolares. Em 1987, surge a FDE, que reúne
numa única instituição, todos os órgãos
estaduais que cuidavam de assuntos relativos à educação no estado, tanto sob
os aspectos físicos quanto pedagógicos.
Nos dias de hoje, o edifício escolar tenta acompanhar, ainda que lentamente,
as novas filosofias da educação e a uma
visão diferenciada da criança daquela de
séculos atrás. Ao mesmo tempo, o “fenômeno globalizante” - com suas ramificações ecológicas e econômicas – implementa uma conscientização mundial de
proteção ao meio-ambiente, refletindo na
filosofia e nas questões debatidas nas
escolas e, principalmente, na relação
usuário, ambiente construído e ambiente natural. O desenvolvimento de uma
nova consciência de respeito à vida,
internalizando papéis e responsabilidades sociais, vai ao encontro com a construção de uma abordagem mais abrangente, que inclui a discussão dos conceitos de sustentabilidade para a melhoria
da qualidade de vida (AZEVEDO, 2002).
No entanto, o panorama atual de nossas escolas públicas demonstra que as
soluções arquitetônicas adotadas recaem ainda quase sempre para uma padronização.
É comum a adoção de soluções prontas
ou partidos arquitetônicos e componentes construtivos padronizados, sem uma
reflexão maior sobre os contextos físico-ambiental e sócio-cultural existentes.
A fragilidade da utilização de projetos padronizados é confirmada pelas dificuldades e incoerências na implantação das
edificações, onde as soluções são quase que independentes dos terrenos onde
estão situadas, resultando em gastos
para adaptação do edifício, salas de aula
com localização inadequada e áreas ex-

ternas com pouco ou nenhum tratamento paisagístico.
A produção atual da arquitetura escolar
desconectada das relações pessoa-ambiente sinaliza a necessidade de uma
nova abordagem sobre a problemática,
que reconheça sua multidisciplinaridade,
abrangência e que pense sobre os significados do ambiente no processo de
construção do conhecimento. Essa abordagem vai exigir uma mudança de atitude nas práticas tradicionais de concepção do edifício escolar, consolidando um
compromisso entre arquitetura, educação e meio-ambiente (AZEVEDO, 2002).
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Artigo

DA ESCOLA MODERNA À ESCOLA CONTEMPORÂNEA
O RESGATE DO CONFORTO AMBIENTAL NOS PROJETOS
ESCOLARES ATUAIS
Arquiteta Vera Hazan
Mestre em Planejamento Urbano e Regional, IPPUR/UFRJ; Doutoranda em Urbanismo, PROURB/FAU/
UFRJ, Professora PUC-Rio.
A história da arquitetura moderna confunde-se com a história da industrialização, que se processou em vários setores no século XX, entre os quais a construção civil. Profissionais da área iniciaram vários estudos a respeito da pré-fabricação e, conseqüentemente, da Coordenação Modular utilizada em pavilhões, hospitais, habitações populares,
escolas etc, visando à padronização dos
componentes, necessária para racionalizar os custos e prazos das construções,
principalmente em edificações de grande porte e projetos a serem reproduzidos, seja na arquitetura pública, seja na
arquitetura privada.
Outro fator muito explorado na arquitetura moderna, e resgatado recentemente
na arquitetura contemporânea, refere-se
ao conforto ambiental e à necessidade
de utilização de recursos naturais para a
melhoria da qualidade dos espaços.
No caso da arquitetura pública, e mais
especificamente das escolas, os partidos
arquitetônicos que priorizam as ventilações cruzadas, iluminações naturais, inclusive zenitais, proteções com brise
soleil, cobogós, venezianas e varandas,
exploração de reuso das águas pluviais
etc encaixam-se no que se pode chamar
de uma arquitetura ajustada aos padrões
contemporâneos, onde a qualidade do
projeto é verificada, principalmente, no
uso e manutenção do edifício.
A preocupação com uma arquitetura sustentável, racionalização do sistema construtivo, flexibilidade dos espaços escolares etc é comum tanto nos programas
educacionais nacionais quanto estrangeiros. Apesar de se falar mais intensamente sobre a questão da sustentabilidade
da arquitetura pública nos dias de hoje,
é nos projetos das décadas de 1920,
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1930, 1940 e 1950 que encontramos as
referências que servem de base para os
melhores projetos atuais.
Dentre estas referências, encontram-se
as obras de arquitetos estrangeiros como
Richard Neutra, fonte inspiradora para
profissionais de todo o mundo, em função de sua arquitetura modular, precisa,
arejada, e sobretudo projetada para a
escala de seus usuários, e de brasileiros memoráveis, como Francisco
Bologna, Affonso Eduardo Reidy, Oscar
Niemeyer e João Filgueiras Lima, o Lelé,
que por um tempo se dedicaram a projetos escolares, reproduzidos em escalas
municipais e estaduais.

Novos métodos, nova
arquitetura escolar
A dedicação de grandes arquitetos modernos ao tema escola deve-se, em parte, à necessidade de ajustar a arquitetu-

ra aos programas criados pelos novos
métodos de ensino, como os estabelecidos por Rosa Montessori na Europa,
John Dewey nos Estados Unidos e Anísio Teixeira no Brasil.
A escola urbana de planta compacta horizontal sobre pilotis desenvolveu-se primeiramente na Suíça, com o projeto de
Hannes Meyer e Hans Wittwer para a
Petersschule, em Basel (1926), reproduzido em diversos países europeus.
Nos Estados Unidos e no Brasil, também
foram desenvolvidos projetos com o objetivo de refletir as mudanças do ensino
e da sociedade da época. No Brasil, a
proposta de Anísio Teixeira para a “nova
escola” na década de 1930 contou com
arquitetos como Wladimir Alves de Souza, Paulo Camargo de Almeida e Affonso
Eduardo Reidy, que projetaram um conjunto de escolas populares no Rio de
Janeiro, conciliando o espaço escolar
com o novo método de ensino.

8 - Kester Avenue Elementary School, California, 1951/55; Projeto: Richard Neutra.
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Nessa mesma época, nos Estados Unidos, Richard Neutra propôs um projeto
de escola experimental em Los Angeles
(1935), com um prédio horizontal de um
só andar, no meio de um espaço verde
que explorava a interação entre as salas
de aulas e um pequeno jardim, através
de portas retráteis de vidro, proporcionado uma maior flexibilidade e integração entre os espaços, bem como a possibilidade de diversas atividades para os
estudantes.
Neutra embasava suas idéias sobre
como o edifício, a natureza e a humanidade se inter-relacionavam. Sua arquitetura proporcionava permeabilidade e relação entre os espaços, com divisórias
móveis de vidro, espelhos d’água e coberturas que atravessavam os limites do
edifício, criando espaços multifuncionais, ajustados às necessidades educacionais daquela época. Para o arquiteto,
a arquitetura tinha o dever e a possibilidade de auxiliar no processo do novo sistema educacional. Sua visão, de certa
forma, firmava a arquitetura como parte
fundamental do processo de mudanças,
elevando-se a importância da concepção
arquitetônica para o processo educativo.
Os melhores exemplos da proposta de
Richard Neutra são encontrados em seus
projetos para a Corona School (1935),
em Bell, Califórnia e para a Kester
Avenue Elementary School (1951/55),
também na Califórnia. Na Corona
School, ele propôs salas sem hierarquia
entre professor e aluno, eliminando a estrutura tradicional das antigas escolas.
O espaço livre, com pé direito mais alto
que o convencional, pátios como extensão do espaço interno e móveis fáceis
de movimentar, permitiam vários layouts
e uma criatividade maior no ambiente
escolar. Sua arquitetura tornou-se um veículo para um novo projeto social, discutindo não apenas a imagem do edifício
escolar tradicional, mas também aforma
como o aprendizado deveria acontecer.
Além disso, a criação de jardins e a interação com a natureza eram, segundo
Neutra, muito importantes para a formação da criança. Depois da Corona
School, o arquiteto desenvolveu esse
conceito em muitas de suas obras, ampliando suas experimentações, desde a
questão espacial até os métodos construtivos.
Edificações educacionais

A influência de Neutra na
arquitetura escolar e suas
contribuições para um
projeto sustentável
Do ponto de vista metodológico, o projeto arquitetônico de Neutra é visto de forma integral, com procedimentos sistemáticos que incluem desde a elaboração
criteriosa do programa arquitetônico, definição das relações funcionais até o
dimensionamento e desenho de mobiliário a ser utilizado nos espaçose scolares.
Como arquiteto modernista, tinha
preocu-pações com a classificação e o
ordena-mento dos espaços em setores
fun-cionais, permitindo, ao mesmo tempo, formas de controle das ações sociais e interação entre as diversas categorias de usuários, no caso alunos, professores, funcionários etc.
Em termos de conforto ambiental,Neutra
preocupava-se em oferecer amplas aberturas e áreas sombreadas, principalmente em cidades de clima mais quente,
como na Califórnia, bem como adaptar
as edificações às condições climáticas
de cada lugar. O uso de pérgulas, brises,
portas retráteis, jardins e áreas externas
junto às salas de aula mostram sua preocupação com o uso da iluminação e
ven-tilação naturais, e principalmente o
bem estar e o conforto das crianças.
A exploração de recursos e soluções simples e eficazes, verificadas em seus projetos, demonstram a possibilidade de se
conceber edificações escolares de bai-

xo custo de construção e manutenção
com grande qualidade arquitetônica. O
arquiteto se valeu de sua experiência em
pré-fabricação e aplicação de componentes modulares na construção de unidades habitacionais e edificações públicas
tanto na Europa como nos Estados Unidos, para fazer seus edifícios escolares.
A pré-fabricação, tão utilizada por Neutra, também fez parte da escola paulista
de arquitetura, nos projetos de Vilanova
Artigas, e tem sido resgatada por vários
arquitetos, como João Filgueiras de
Lima, o Lelé, cujo sistema construtivo é
extremamente interessante, pois possibilita a reprodução do projeto com eventuais adaptações necessárias em função do terreno, da quantidade de usuários etc.
Como o arquiteto dirige uma fábrica de
argamassa armada, esse sistema construtivo acaba sendo bastante acessível
economicamente, bem como seu processo de rápida execução, atraindo governos estaduais e municipais, interessados
na construção de equipamentos sociais.
A reprodutibilidade, a racionalização
construtiva, a economia de recursos e a
eficiência energética têm sido algumas
das questões fundamentais da discussão atual, principalmente nas boas práticas da arquitetura pública.

A escola paulista atual
Na década de 1990 e na primeira década de 2000, com a criação dos Centros

9 - FDE - Escola em Campinas - UNA Arquitetos.
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10 e 11 - Escola em Campinas, S.P., projeto Andrade Morettin
Educacionais Unificados (CEUs) e das
Escolas da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculada
Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, novos projetos de qualidade
surgiram, renovando a escola paulista
conhecida através da arquitetura de
Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, João Eduardo de Gennaro, entre
outros.

versificação dos projetos, contratando alguns escritórios paulistas de prestígio,
como Siegbert Zanettini, Tito Lívio Frascino, Eduardo de Almeida, Hector
Vigliecca, Paulo Bruna, Marcos Acayaba,
Paulo Sophia, Ubyrajara Gilioli, Andrade
Morettin, Vainer & Paoliello, Uma Arquitetos, MMBB, Nave, Angelo Bucci e Arquitetos Cooperantes, Brasil Arquitetura, entre outros.

12 - Escola estadual em Tremembé, SP, projeto Angelo Bucci e Álvaro Puntoni.

Os projetos foram definidos segundo o
local, a comunidade e as possibilidades
de verticalização ou horizontalização
permitidas pela legislação. Como a maior parte encontra-se situada em lotes urbanos, predominou a solução compacta
e verticalizada de quatro pavimentos,
com a quadra esportiva colocada no nível superior do edifício, aumentando, de
certa forma, a visibilidade e a projeção
das escolas nestas áreas.
A utilização de brises metálicos ou de
concreto, venezianas e painéis industriais translúcidos, telas metálicas perfuradas, treliças de madeira e cobogós
cerâmicos permitiram, na maioria dos
projetos, a interação dos espaços internos e externos, estabelecendo uma
comunicação visual entre o volume translúcido da escola e a comunidade local.

Com o crescimento de São Paulo e empobrecimento da periferia e áreas proletárias, as escolas passaram a ter um valor muito importante para a revitalização
das áreas de população de baixa renda,
geralmente sem equipamentos públicos
e com entorno físico degradado. Desta
forma, além da significação funcional do
prédio escolar, os arquitetos contratados
pelo programa paulista tiveram o desafio de criar não somente uma identidade
sociocultural local, como um símbolo
arquitetônico de grande valor para os
moradores.
Se, por um lado, os programas definiram normas construtivas essenciais baseadas no uso de elementos pré-fabricados de concreto armado – pilares, vigas e lajes alveolares –, assim como um
sistema fixo de componentes funcionais,
por outro eles também procuraram a di14

13 - Escola estadual em Tremembé, SP, projeto Angelo Bucci e Álvaro Puntoni.
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Além disso, percebe-se uma maior preocupação com a vedação externa, anteparo à insolação na fachada norte, proteção da escola contra o vandalismo, e
ainda com o baixo consumo de energia
e conforto ambiental para os seus usuários. A iluminação e a ventilação naturais abundantes, o uso de proteções contra a insolação e aberturas zenitais do
tipo shed, à semelhança de antigas
edifica-ções industriais, que capturam e
trazem para dentro da escola a luz solar
proporcionam um ambiente adequado à
edificação escolar, e ainda às necessidades de baixo consumo de energia, fundamentais para a manutenção de equipamentos sociais.
Entre os projetos, destacam-se as Escolas Cidade, de Andrade Morettin e Vertical do UNA arquitetos, ambas em Campinas, a Escola estadual em Tremembé,
zona norte de São Paulo, projetada por
Angelo Bucci e Álvaro Puntoni, a Escola
estadual Jardim Ipanema em Jaraguá,
bairro do extremo oeste de São Paulo,
projetada por Ubyrajara Gilioli, e a Escola em Santo André da Brasil Arquitetura.

Minami School e Lycée
Albert Camus, exemplos de
arquitetura escolar
contemporânea
internacional
Minami School, Quioto - Japão
A Minami School, escola projetada pelo
arquiteto britânico Richard Rodgers em

Quioto, no Hemisfério Norte, foi concebida como uma grande casa, que oferece, não somente espaços para o ensino
de crianças entre 6 e 12 anos de idade,
como também áreas de convivência para
a comunidade como um todo. O coração da escola é um grande hall, que permite a interação entre o espaço externo
e os dois níveis de sala de aula projetados segundo uma modulação repetida.
Este grande hall também é modulado, e
contém não somente as circulações,
como também todos os demais espaços
de interação entre as salas. Os espaços
utilizados pela comunidade estão todos
no nível inferior, para facilitar o acesso e
o controle na escola. Uma seqüência de
vãos de iluminação modulados, virados
para o norte, proporcionam uma excelente iluminação neste coração do edifício. A escolha de cores fortes como azul,
amarelo, vermelho, utilizadas dentro da
modulação espacial, servem de código
para as crianças e os adultos, definindo
as diferentes áreas e funções.
A estrutura em concreto armado, em parte formada por material reutilizado, é
modular, assim como a estrutura metálica da cobertura. Os elementos de madeira, assim como os pisos e móveis foram
feitos no local, especialmente para a escola, aproveitando-se a mão de obra local. Painéis,brinquedos e equipamentos
especiais também foram especialmente
encomendados a um artista japonês.
Na Minami-Yamashiro School, a estrutura em concreto armado aparente foi
usada numa interpretação contemporâ-

14- Minami-Yamashiro School – exterior.
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nea de um antigo método construtivo,
combinado com grandes superfícies de
vidro e simples componentes metálicos.
A escola, pensada de forma a tirar vantagem da luminosidade natural e da ventilação proporcionada pela sua localização no alto da cidade, destaca-se na
paisagem da cidade, representando algo
importante para os cidadãos, da mesma
forma que as escolas construídas em
áreas carentes de São Paulo.
O edifício representa um novo foco de
atenção para a comunidade, criando um
elo entre a educação dentro e fora da
escola, com espaços recreativos destinados não somente aos estudantes, mas
também aos seus familiares e membros
da comunidade, que utilizam alguns espaços para cursos de extensão, confraternização etc.
A flexibilidade é fundamental para a organização do programa, já que suas salas de aula podem ser organizadas segundo as diferentes necessidades curriculares, seja durante o dia, utilizadas
pelos estudantes, seja à noite e em fins
de semana, pelo resto da comunidade.
A idéia de flexibilidade permite cada aspecto do projeto, onde os dois níveis de
salas de aula são montados segundo
uma malha reticulada modular quadrada de 8,10 x 8,10 metros.
A estrutura reticulada cria uma armação,
onde elementos modulares são inseridos
como formas expressivas. Cores fortes
são utilizadas para ajudar na legibilidade
e distinção dos vários tipos de espaços,
permitindo uma utilização mais segura e
prazerosa de seus usuários.

15 - Minami-Yamashiro School – interior.
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priado ao clima mediterrâneo, explorado, principalmente através de sua cobertura, das aberturas para a ventilação
natural em amplas circulações, cobertas
por abóbadas inspiradas na arquitetura
árabe.
Além disso, o arquiteto desenvolveu um
sistema de troca de ar e proteção da insolação, através da cobertura e dos grandes brises-soleil metálicos, que permitem, tanto no verão quanto no inverno,
um condicionamento ambiental confortável e saudável nos diversos ambientes da escola, sem o auxílio de meios
mecânicos de refrigeração.

16 - Minami-Yamashiro School – piscina e exterior.
A cobertura alta e solta da edificação
atua como uma máquina de ventilação
e iluminação naturais. A fachada norte
leva luz para o interior do edifício, enquanto painéis de vidro abertos viabilizam a entrada e a saída do ar, permitindo um condicionamento térmico natural
eficiente para todas as estações do ano,
questão fundamental para uma escola
utilizada não somente para o ensino,
como para atividades comunitárias ao
longo do ano.

premissa a construção de um edifício flexível, com uma estrutura aberta e o conceito de baixo consumo de energia, apro-

Os materiais foram escolhidos de acordo com o clima local e disponibilidade
na região, utilizado em diversos projetos
na França, economizando-se no deslocamento, na mão de obra e no custo final da construção.

Lycée Albert Camus, França
O Lycée Albert Camus, localizado numa
zona de expansão na Coté d´Azur, foi
projetado pelo arquiteto britânico
Norman Foster, que estabeleceu como

17 - Lycée Albert Camus – esquema de ventilação.

18 - Lycée Albert Camus – interior

19- Lycée Albert Camus – exterior.
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Boas Práticas

ESCOLA DE BOA VISTA – RORAIMA
Mauro Neves Nogueira
Arquiteto, Mestre pela UFRJ e Doutor pela USP, professor adjunto FAU/UFRJ.
dinal integra-dora de todas as funções
da escola.
O espaço do pátio descoberto tem relações transversais, através das galerias
Norte e Sul e das interrupções volumétricas dos blocos com a Av. Carlos Pereira
de Melo e o Anfiteatro das Árvores. Tanto o pátio coberto quanto a quadra
poliesportiva funcionam como “praças
cobertas” em estreita relação com aquelas descobertas.

Acessos e sistema de
percursos

20 - Vista aérea

Idéia do edifício
O edifício, construído de maneira simples e econômica, responde às necessidades programáticas e se estrutura a
partir do tipo arquitetônico “pátio” com o
objetivo de se compactar volumes e concentrar circulações e áreas livres. O resultado integra suas partes em torno de
um vazio – o pátio descoberto – foco
espacial principal de todo o complexo
escolástico.

pel, mas de maneira secundária, tem a
praça esportiva, que relaciona a quadra
com os recintos esportivos e agrícolas.
Partindo do espaço do átrio e do pátio
coberto, e passando por aquele do pátio
descoberto, que se prolonga pela quadra poliespo-rtiva, tem-se, até chegar à
praça esportiva, um “continuum spatiale”,
que define uma estrutura dorsal longitu-

Optou-se pela rua lateral, secundária e
plana, como o único acesso à escola,
objetivando fugir do fluxo de veículos
mais intenso da Av. Carlos Pereira de
Melo, e dar segurança aos alunos. Assim evitou-se qualquer confusão numa
rua principal nos horários de pico. Ali se
concentram todos os acessos à escola:
de pedestres, bicicletas e veículos de
passeio e serviço controlados por uma
guarita.
A estrutura primária de percurso compõese de uma galeria contínua que contorna o pátio descoberto. Essa galeria con-

Todos os volumes seguem o paralelismo
da Av. Carlos Pereira de Melo, e os recintos de jogos e agrícolas seguem a orientação próxima ao eixo Norte-Sul, para
melhor prática esportiva. Com um só pavimento e telhados cerâmicos, exceto o
da quadra poliesportiva, buscou-se uma
contextualização do novo objeto no sítio ainda não densamente ocupado.

Sistema espacial
Criou-se um sistema espacial arquitetônico que se estrutura em torno do pátio
descoberto. Este intermedia os dois
grandes espaços cobertos: o pátio coberto e a quadra poliesportiva. Igual paEdificações educacionais

21 - Pátio coberto
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23 - Vista aérea

22 - Sistema construtivo
tínua permite o acesso a todos os lugares: acadêmicos, administrativos e de
serviço. No seu lado oriental, está em
continuidade com a quadra poliesportiva,
permitindo uma integração de fluxos com
os recintos esportivos e agrícolas.
Em paralelo com a estrutura de fluxos
longitudinais, há uma estrutura de percursos transversais que permite o acesso, também, aos ambientes externos:
Anfiteatro das Árvores, futuras salas de
aula e campos de esporte e agrícola.

Zonas funcionais
A distribuição das funções no sítio se fez
de maneira a agrupar, no Sul junto à rua
lateral, as atividades internas e, no Norte e Este, as externas.
O conjunto de funções administrativas e
de serviço foi localizado logo na entrada, para facilitar o acesso do público externo à escola. Procurou-se concentrar
toda a zona de serviço junto ao final do
estacionamento, para agilizar a carga e
descarga dos veículos de serviço.
O mesmo raciocínio foi adotado para a
localização da teleducação, biblioteca e
salas de informática, logo na entrada,
para facilitar o acesso de pessoas da
comunidade.
As salas de aulas completam o espaço
do pátio, ao Norte, e prolongam-se em
direção dos recintos externos.
O pátio coberto e a quadra poliesportiva
têm uma diversidade de usos de maneira a se relacionarem funcionalmente com
o pátio descoberto. Assim, espetáculos,
festas e manifestações artísticas e sociais tanto poderão acontecer no conjunto desses ambientes, quanto em cada
um deles separadamente.

formas pris-máticas encima-das por telhados de alturas variadas: os mais altos conformam as salas e aqueles mais
baixos, parte do sistema distributivo, as
galerias.
Na sucessão de formas que se apresentam ao longo do pátio, destacam-se os
volumes da biblioteca, do pátio coberto
e da quadra poliesportiva, com o objetivo de ressaltar formalmente importantes
funções: os lugares do conhecimento e
da sociabilidade. Os volumes da teleducação, pré-escolar, biblioteca e o castelo d’água enfatizam formalmente suas
funções e estão ao longo da Av. Carlos
Pereira de Melo. São elementos referenciais na paisagem para sinalizar a presença da escola no território local.
Um pórtico d´entrada, encimado por uma
abóboda de arco abatido, assinala a entrada da escola e coloca, aqueles que
estão entrando, em continuidade com o
sistema espacial principal de todo o complexo: os pátios e a quadra.

Sistema construtivo,
materiais e eficiência
energética
O sistema construtivo adotado é misto,
pois utiliza, nas fundações e em outras
partes, um sistema trilítico de concreto
armado e, na cobertura, um sistema de
vigas e treliças metálicas para melhor
responder às necessidades espaciais
que exigem grandes vãos nas salas, pátio e quadra.

Sistema formal

As paredes são de tijolos cerâmicos locais revestidas e os tetos dos ambientes fechados são de frisos de PVC. As
paredes externas e os telhados de cerâmica, ajudados pelo isopor e manta de
alumínio entre a telha e o forro, garantem a proteção térmica necessária para
se evitar o calor do exterior.

O volume básico da escola, que se repete em torno do pátio, compõe-se de

Os telhados dos ambientes e galerias em
torno do pátio, inclusive do pátio cober-
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to, são de telha cerâmica local com estrutura de madeira nos pequenos vãos e
metálica naqueles maiores; enquanto na
quadra poliesportiva a telha é metálica.
Assim têm-se áreas amplas bem iluminadas naturalmente e com circulação
cruzada para melhor responder ao clima
equatorial.
A ventilação cruzada e a iluminação vinda dos dois lados foram perseguidas em
quase todos os ambientes, utilizando-se,
além de janelas tradicionais, “clerestório”
de venezianas fixas de PVC translúcido.
FICHA TÉCNICA
Cliente: Fundação Bradesco
Denominação da obra: Escola de Boa
Vista – Roraima
Tema: Projeto de Arquitetura, Sinalização
e Urbanismo de uma Escola
Endereço da obra: Av. Carlos Pereira de
Melo s/n, esquina da Rua Y1, Jardim
Floresta, Boa Vista – Roraima
Área do terreno: 22.972 m²
Área construída: 5.000 m²
Data do projeto: 09/2001 – 06/2002
Data da obra: 04/2002 – 02/2003
Equipe técnica:
Fundação Bradesco
Diretoria: João Cariello, Ana Luiza Restani
e Denise Aguiar Alvarez Valente
Administrativo financeiro: Jefferson
Romon
Responsável pelo acompanhamento da
obra: Antonio Carlos das Neves
Engenharia: Odahir Affonso
Projeto de Arquitetura
Studio di Architettura Mauro Neves
Nogueira Ltda.
Arquiteto titular: Mauro Neves Nogueira
Coordenador: Marilena Nunes Bernardino
Arquiteto junior: Tatiana Letier Pinto
Aprendizes de arquiteto: Ana Liege Jost
de Figueiredo, Gustavo Luiz da Silva
Martins, Ronaldo Gonçalves Lima Junior
Gerenciamento
Engebanc Engenharia e Serviço
Luciana Torralles
Construtora
Construtora TS
Eng. responsável pela obra: Rubem
Lisboa de Mello
Engenheiros: Antonio Carlos Oliveira,
Marcos Elísio, Wedler de Santi
Projetistas Complementares
Instalações: José Cesar Sardinha Filho
Estrutura: CGR Consultoria e Projetos
Ltda.
Engenheiros: Carlos Alberto Santos
Coelho da Rocha, Ronald Wall
Conforto ambiental: Arkhitekton Arq. e
Planejamento Ltda., Eng. Ariaman Gomes
dos Santos
Incêndio: Eng. Bringel
Fundações: Portella & Alarcon
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EPOÉTICAS DA ADEQUAÇÃO: ALDEIA SOS DO
AMAZONAS
Beatriz Santos de Oliveira
Arquiteta e Urbanista, Mestre e Doutora pela USP, professora da FAU/UFRJ.

Mirian Keiko Ito Rovo
Arquiteta e Urbanista, Mestre pela UFRJ, professora da FAU/UFRJ.
espaços de uso comum como auditório/
teatro, jardim de infância, biblioteca infantil, áreas de esportes e lazer. A inserção destes espaços, que também são
freqüentados pelas comunidades vizinhas, vem estimular a integração das
crianças à comunidade e também prepará-las visando o ensino integral, um
ensino que prepara o indivíduo para a
realidade da vida, com experiências que
completam a formação do indivíduo (educação física, artística e fundamental).
As diversas edificações da Aldeia são
interligadas pela sinuosa circulação coberta construída em madeira e folhas de
palmeira, onde podemos perceber claras referências à cultura local, tanto no
processo construtivo como no tipológico,
23 - Vista aérea da Aldeia SOS do Amazonas em fase final de construção
A Aldeia SOS do Amazonas é um complexo que reúne edificações residenciais,
de lazer e educativas (programa educativo não convencional), que visa acolher
crianças em risco social fortalecendo o
sentido de família e comunidade (imagem 22). A Aldeia está ligada a um programa maior que é a organização filantrópica SOS Kinderdorf Internacional criada em 1949, pelo pedagogo Hermann
Gmeiner. A idéia é formar pequenas comunidades com 10 a 12 casas-lares, diferenciando-se das instituições tradicionais, com famí-lias compostas por uma
mãe-social que cuida de até nove crianças. Essas devem viver e crescer como
qualquer outra criança normal, reintegrando-se gradati-vamente à sociedade.
Compõe o conjunto 12 casas-lares, casa
das tias, do dirigente, do zelador, escola
de mães, alojamento de visitantes, trabalho com terra, refeitório, garagem, lavanderia e uma casa comunitária que
funciona como o centro administrativo e
núcleo médico. As casas se integram aos
Edificações educacionais

24 - Planta de situação
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ambiente e torna visível a riqueza plástica da composição dos planos de fechamento das áreas íntimas e de serviço.
Nos quartos, assim como nos demais
compartimentos da casa, forros de madeira funcionam como isolantes acústicos e térmicos. O seu desenho foi resolvido pela conjugação de dois planos inclinados que convergem para a linha da
cumeeira. Uma abertura ao longo da linha de interseção entre os planos permite a saída de ar quente acumulado no
interior dos quartos.

25 - Planta baixa e corte longitudinal da casa-lar
lembrando os grandes espaços comunitários das ocas indígenas.
Este local de funções múltiplas é pontuado por momentos em que as curvas da
cobertura se alargam e o pé-direito cresce formando grandes abrigos alternativos onde podem ser realizadas diversas
atividades, como o lazer das crianças em
dias de chuva, atividades educativas ou
a simples circulação. É o pólo mais importante de convívio, espinha dorsal do
projeto, constituindo-se numa verdadeira rua-praça dessa pequena aldeia. Sua
existência permite a integração física e
social da comunidade.
A implantação das edificações acomodou-se aos desníveis do terreno, alterando minimamente suas características
naturais. No que se refere ao arranjo espacial, as edificações foram dispostas de
tal forma a possibilitar a ventilação cruzada por todos os edifícios. A determinação das distâncias entre as casas
manteve uma aproximação entre elas,
buscando o sentido de vizinhança da aldeia, ainda que resguardando a importância da intimidade.
O partido arquitetônico das edificações
visou a uma orientação adequada em
relação à trajetória do sol em Manaus,
assim como em relação aos ventos dominantes. Para as casas foi possível,
pelas dimensões do terreno, adotar uma
forma alongada o que permitiu tanto
aberturas no sentido dos ventos para diversos compartimentos, quanto o
posicio-namento das menores dimensões do volume à orientação leste-oeste como requer o clima. Reentrâncias e
saliências determinadas para as faces do
20

volume permitem uma dinâmica
volumétrica interessante criando áreas
de cheios e vazios, de sombras e luz.
Esses recursos, além de dotar o volume
de qualidade plástica, melhoram sobremaneira a venti-lação e iluminação nos
ambientes ao permitir maior quantidade
de paredes com aberturas e a captação
e canalização das brisas para o interior
da edificação.
O espaço interno das casas ficou distribuído em duas alas: em um primeiro nível e ao lado esquerdo da entrada principal, situa-se a ala de convívio e de serviços. Do lado direito, a um metro mais
abaixo, a ala íntima. As soluções de desenho para as esquadrias com venezianas móveis e janelas basculantes aperfeiçoam o fluxo do ar nos ambientes e
permitem também o controle da passagem do ar e da luz. Além disso, nas proporções de suas formas, linhas e planos
se harmonizam em rigorosa modulação,
criando um jogo plástico pela combinação de materiais de natureza distinta: a
madeira opaca e cálida, e a transparência das superfícies de vidro.
A cobertura com grandes beirais protege as paredes externas e o interior das
chuvas e do sol. Sua inclinação visa a
minimizar os efeitos da radiação solar e
propiciar o escoamento adequado das
águas. O pé-direito alto, daí decorrente,
contribui para que a ventilação cruzada
proporcionada pelas aberturas nas duas
extremidades da cobertura retire o calor
que atravessa as telhas cerâmicas. O pédireito alto responde também a outras
funções além das utilitárias. Na sala, por
exemplo, lugar do convívio da família,
determina a generosidade espacial do

É possível ainda perceber na forma resultante dos quartos um caráter lúdico e
educativo com a sugestão da forma de
uma pequena casa dentro da casa principal. A configuração formal estimula,
através da relação pequena-casa/casamaior, o sentimento de autonomia necessário às crianças em sua formação psicológica, ao mesmo tempo em que resguarda o sentimento de proteção com a
imagem do pequeno dentro do grande,
dessa metáfora do útero, do aconchego
do lar e da figura da mãe.
FICHA TÉCNICA
Nome do projeto: Aldeia SOS do
Amazonas
Localização: Avenida da Penetração
Norte-Sul, 600 – Manaus – Amazonas 32
Data da inauguração: 28 de outubro de
1997
Autor do projeto: Arquiteto Severiano
Mario Porto
Área construída: 6.431,22 m²
Área total do terreno: 64.549,95 m²
Autor do projeto de estruturas: Secope
Engenharia S/C
Projeto de instalações: EPL – Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
Materiais especiais empregados: na
circulação de palha: cobertura de palha
tipo buçu e estrutura (pilares) em
madeira acariquara. No auditório: pilares
em estrutura metálica.
Data projeto original: 1993
Data da construção: 1994 – 1997
Data da inauguração: 1997
Contato da Aldeia. Fone/Fax: 92 36513316 e-mail:
manaus.am@aldeiasinfantis.org.br

Nota
O presente texto é uma adaptação do
artigo Por um regionalismo ecoeficiente: a obra de Severiano Mário
Porto no Amazonas. Autoras: Beatriz
Santos de Oliveira e Mirian Keiko Ito
Rovo, disponível em
www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/
esp226.asp
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COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – NOVA LIMA / MG
Sebastião Lopes
Arquiteto pela UFMG, consultor “ad hoc” em planejamento e projetos de edifícios educacionais.
nas duplas nas salas e na fachada das
varandas, sendo assim, o colégio não
possui ar condicionado em nenhum ambiente. Todas as paredes externas são
duplas (tijolos de oito furos) e nas fachadas menores, leste e oeste, foram colocados brises térmicos da HunterDouglas,
na cor branca. Na fachada norte, existe
uma varanda que tem uma cobertura em
telha termo acústica (E=30mm) com pé
direito quádruplo para isolamento térmico das varandas e não permitir entrada
de chuva.

26 - Colégio Santo Agostinho – Nova Lima/MG
O Colégio Santo Agostinho / Nova Lima
está situado num terreno de
17.044,29m², é composto por três blocos. O Bloco 1 é um prédio com salas
de aula, laboratórios e salas da administração, o Bloco 2 é um ginásio
poliesportivo e o Bloco 3 é um teatro com
capacidade de 400 lugares, totalizando
assim, uma área cons-truída de
27.067,15m². O teatro será cons-truído
em uma segunda etapa em 2010.
O colégio tem capacidade para 2.000
alunos por turno, possui 35 salas de aula
e 25 espaços especializados, inaugura-

do em Agosto de 2007, hoje estão matriculados 1.100 alunos.
O Colégio Santo Agostinho foi planejado para economizar o máximo de energia elétrica. O seu interior é todo pintado com cores claras (marfim). As janelas das salas são orientadas com painéis de basculantes de vidro e venezianas na parte superior que permitem uma
ventilação cruzada permanente. O pé
direito da sala é de 3,60m e o pé direito
das varandas é de 2,50m. Essa diferença permite uma ventilação permanente
entre a sala e o exterior, com venezia-

A cobertura do colégio e do ginásio poliesportivo é em telhas brancas termo
acústico (E=30mm). O interior do ginásio e o salão têm cores claras e a face
interior das telhas é branca.
Abaixo, no estacionamento, existe uma
caixa d’água com capacidade de 250.000
litros para reserva de água de chuva, que
por recalque manda essa água para as caixas suspensas (cor vermelha) para dar descargas em vasos sanitários, mictórios, limpeza predial e irrigação dos jardins.
A piscina é aquecida por energia solar e
os chuveiros dos vestiários dos alunos
são aquecidos por gás passante. Nos
jardins foram plantadas árvores frutíferas nativas e plantas ornamentais da
Mata Atlântica.

27 e 28 - Sala de Informática e salas de aula sem ar condicionado, com ventilação cruzada permanente – venezianas; iluminação
Natural e paredes com cores claras.
Edificações educacionais
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29 e 30 - Ventilação Cruzada Permanente com venezianas nas salas de aula; pé-direito
quádruplo, varanda com 12m proteção fachada norte e iluminação natural e corte.
FICHA TÉCNICA
Cliente: Sociedade Inteligência e
Coração
Descriminação da obra: Colégio Santo
Agostinho / Nova Lima
Endereço: Rua das Cores, 355 –
Rodovia MG 30, KM 135 / Bairro Vale
dos Cristais
Área construída total: 27.067,15m²
Data do projeto: Março de 2006 38
Data da execução da obra: Agosto 2007
Equipe técnica
Autor: Arquiteto Sebastião de Oliveira
Lopes
Arquitetos colaboradores: Roberta
Oliveira, Pollyanna Drummond, Ricardo
França, Ian Guimarães, Tatiana Diniz,
Eduardo Soares, Clarice Barbosa,
Sheyla Bastos, Andrezza Goulart,
Daniela Constantino, Laura Lopes,
Jaqueline Vilela.
Projetos complementares:
Calculo estrutural: Engenheiro Sebastião
Mendes
SPC I: Engenheiro Félix Moura
Executor da obra: Sociedade Inteligência
e Coração

31 - Mapa das Zonas Bioclimáticas
22

Hassan Fathy (1900-1989) – arquiteto pioneiro no uso da tecnologia adequada para construir no Egito,
resgatou o uso de tijolo adobe e opôs-se aos desenhos e lay out dos edifícios tradicionais do Ocidente.
Seus projetos consideram as condições climáticas e os antigos métodos construtivos. Sua metodologia
sustentável se fundamenta em cinco princípios de climatização natural, que devem ser utilizados em
conjunto, apresentados em seu livro “Construindo com o povo”:
Materiais, elementos e componentes construtivos com grande inércia térmica
Os portugueses construíram, no Brasil, casas adequadas ao clima, utilizando materiais e elementos
construtivos com grande inércia térmica (que custa a esquentar e a esfriar) como a taipa de supapo e/
ou a de pilão. Recomenda-se o uso de paredes duplas de tijolos cerâmicos de ½ vez nas alvenarias
externas com um vazio entre elas.
Ventilação cruzada que apropria a inversão térmica que acontece à noite
No deserto utilizava-se esse fenômeno natural para purificar (com ar pleno de oxigênio) e refrigerar a
casa. A sensação de calor é diferente da de temperatura alta, a ventilação causa uma sensação térmica
agradável. A ventilação cruzada além de permitir ar todo o dia e, de madrugada, o ar frio refrigera e limpa
os edifícios.
Idéia da gruta, do vale e do átrio ou pátio avarandado
Numa gruta, o ar fresco penetra expulsando o quente e a climatizando. Num vale, em meio a montanhas, o ar fresco desce e o refresca. O átrio ou o pátio interno avarandado, serve como uma gruta
artificial para receber o ar fresco, e as frestas permitem ao ar atravessar a residência trocando de lugar
e propiciando uma brisa permanente.
“Malkaf” (Pega Vento)
Uma chaminé (±180x180cm) com a abertura orientada para os ventos dominantes, conduz o ar para
uma saída junto a seu rodapé no interior. Ao pendurar uma sacola de couro, que ao gotejar água, esta
se quebra e evapora retirando o calor do ambiente, continuamente reduz a temperatura em até 10°C
entre o interior e o exterior.
Princípio de “quanto maior a razão entre as aberturas, maior será a ventilação”
A chaminé promove o deslocamento de ar (cônica aumentar a velocidade) e criar uma brisa contínua
nos edifícios, mesmo na ausência de vento. Um pátio interno, avarandado e ajardinado, é uma grande
abertura e as frestas de uma escada, um hall, funcionam do mesmo modo; com aberturas pequenas e
grandes, a velocidade do vento aumenta.

Zona 8: Boa Vista – RR Escola Boa Vista
Manaus – AM Aldeia S.O.S.
- Aberturas grandes para ventilação e com sombreamento.
- Paredes externas e cobertura leves e refletoras. Coberturas com telha de
barro sem forro poderão ser aceitas, desde que as telhas não sejam
pintadas ou esmaltadas. Também serão aceitas coberturas com
transmitâncias térmicas acima dos valores tabelados, desde que atendam
às seguintes exigências: contenham aberturas para ventilação em, no
mínimo, dois beirais opostos; e as aberturas para ventilação ocupem toda
a extensão das fachadas respectivas.
- Nestes casos, em função da altura total para ventilação. No verão, devese adotar ventilação cruzada permanente.
Zona 3: Nova Lima – MG Colégio Santo Agostinho
- Aberturas médias para ventilação e sombreamento de maneira que
permita o sol durante o inverno.
- Paredes externas leves e refletoras e cobertura leve e isolada.
- No verão, deve-se adotar ventilação cruzada como estratégias de
condicionamento térmico passivo. No inverno, aquecimento solar na
edificação e vedação interna pesada – inércia térmica.
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Catálogo

BOAS PRÁTICAS NUM PROJETO PARA ESCOLA
Alder Catunda Timbó
Arquiteto, Mestre Mestre em Urbanismo pela FAU/UFRJ; Professor PUC-Rio.
“Todo o caminho se traça
dando-se passo e compasso.
O primeiro nos dá o desejo, o destino;
o segundo nos traz a razão e mesmo a
soberba.
Um vem do desequilíbrio,
o outro do ponto de apoio preciso.”

32 - FDE – escola em Campinas – André Vainer e Guilherme Paoliello.

Introdução
“Os edifícios públicos se dividem em
três classes: uma pertence à defesa,
a outra à religião e outra à comodidade. (...) Estes edifícios devem construir-se em atenção à firmeza, comodidade e beleza.”1
Vitrúvio, Marco; De Architectura; (Livro
I, Capítulo III)
Reporto-me aqui a este escrito de cerca
de dois mil anos não por passadismo,
mas por crer que sempre algo deve ser
buscado atrás para não perdemos o próprio rastro, apesar da citação em causa
fazer parte do repertório básico de todo
arquiteto.
Lembrar neste caso nunca é demais, e
num período da humanidade em que tantos balanços se fazem de nosso traçado
sobre o globo terrestre, perceber antigos
ensinamentos talvez nos ajude a entender por que éramos mais sustentáveis
até uns 200 anos atrás.
Concordando ou não comigo, há que se
pensar seriamente sobre os primeiros
parágrafos do que Vitrúvio define como
“essência da Arquitetura” a título de introdução ao seu compêndio sobre o assunto, onde diz que esta “é uma ciência
adornada de muitas outras disciplinas e
Edificações educacionais

conhecimentos e por seu juízo passam
as obras das demais artes. É prática e
teórica.”2 Ou seja, que este cerne transita pelo compartilhar, pelo experimentar
e enfim pelo raciocinar sobre esse processo, trabalho este destinado à troca e
ao avanço para outras experiências.

mos criar condições favoráveis ao aprendizado e a convivência, o que inevitavelmente nos remete às questões econômicas referentes à mencionada sustentabilidade, que por sua vez está relacionada a vários predicados que devem ser
incorporados ao próprio edifício.

Numa época em que a urgência de certas atitudes envolve mais que nunca a
amplitude de conhecimentos, acessíveis
e compartilháveis, capazes de conjugar
e otimizar soluções variadas, temos que
perceber o quão carente somos de um
planejamento que permita contatos abertos entre disciplinas orientadas à construção da cidade hoje. Isso merece ainda maior interesse quando temos interfaces de diversas instâncias administrativas, como é o caso da implantação de
uma escola.

Com isso, cresce de forma indubitável a
importância do projeto, como o melhor
ambiente para a troca e os contatos necessários entre os vários profissionais
envolvidos com esse objetivo e sua complexidade natural, onde o arquiteto funciona como agenciador de sinergias – um
pouco também como Vitrúvio queria ao
afirmar que as partes da Arquitetura são
três: construção, gnomônica3 e maquinaria, uma amplitude que envolve conhecimentos que na verdade têm origens
bastante diversas.

Esse é um edifício público que por certo
não se poderia entender como de defesa, a partir das categorias vitruvianas –
apesar de representar o próprio bastião
da cultura mesmo em regiões onde o
poder público mais se ausenta – nem
tampouco como religioso, ainda que as
tradições religiosas mantenham sempre
estreita relação com o ensino.

No caso da escola, temos um modelo
emblemático do poder hegemônico encarregado de construí-la não só como
equipamento urbano de importância fundamental como centro aglutinador comunitário, mas como ícone referencial daquela ideologia no âmbito da memória
social.

No entanto, o estabelecimento escolar
certamente nos chama atenção para as
questões da comodidade, se pretende-

Nessa mesma dimensão, seria sempre
desejável que os arquitetos estivessem
estreitamente vinculados aos processos
operacionais de construção, se quere23

mos garantir a veracidade da prova dos
conceitos e intenções que surgem do
compartilhamento e da necessidade.

e os da Arquitetura em geral, voltando a
Vitrúvio mas sem sair de nossa contemporaneidade.

Novos paradigmas são referências para
as mudanças que nos são exigidas e
esses nos impelem ao antes inusitado,
tendendo a esquecer o planejamento que
originou as ações, e ao desperdício de
oportunidades por vezes bastante preciosas. A experiência precisa, portanto, de
ciência de suas atitudes em busca de
uma sistemática reflexiva, de observação de suas invenções, no momento da
obra e durante seu uso, como se requer
em casos onde o edifício tende ou solicita sua expansão.

As questões vinculadas com o sucesso
do edifício escolar precisam ser consideradas a partir de sua implantação no
tecido da cidade, em sua relação geográfica com o solo, topografia, ventos e
orientações favoráveis, articuladas com
a acessibilidade, locação urbana e disponibilidade de espaço satisfatórias ao
programa adotado.

Requisitam-se então sistemas que permitam alternativas e variadas experiências e que busquem ser mais ricos em
possibilidades, no sentido de adaptar-se
mais facilmente aos recursos oferecidos
para sua implantação, ainda que esses
requisitos exijam maior dedicação em
seu encaminhamento e controle.
Para finalizar esse processo, ou melhor,
reiniciá-lo, é solicitado mais uma vez o
movimento racional de trazer a experiência para o campo do entendimento,
buscando abrangência (espectro), relação (interação), domínio e condução da
idéia a novos limites e possibilidades. E
apesar de apontar para realidades futuras, esse movimento dirige-se antes de
tudo a seu ponto de partida: compartilhar raciocínios e experiências.

Trata-se já aqui da firmeza construtiva
que precisa se manifestar desde essas
primeiras decisões, mas que carece ainda de ser acompanhada por opções
construtivas adequadas à tecnologia,
insumos e modos de produção locais,
visando a rapidez da construção, baixo
desperdício de materiais, energia e esforço obreiro no processo construtivo,
âmbito onde os sistemas pré-fabricados,
pré-moldados ou de simples montagem
em canteiro atingem altos níveis de eficiência – uma vez que dotados da flexibilidade anteriormente mencionada.

Ainda sob esses parâmetros, deve ser
avaliada a disposição das diversas funções programadas para o desempenho
escolar: sua dimensão, locação, interrelação, flexibilidade, acessibilidade...
Dá-se início a um estudo mais nitidamente voltado para a comodidade de uso do
edifício, onde as decisões debruçam continuamente sobre tipologias já consagradas, em seus “embates” com os contínuos avanços pedagógicos e técnicos.
Isso porque devem prever os aspectos
ocupacionais - que lidam com uma dinâmica que depende de certas disposições
– além daqueles também relacionados
com a relação entre estes espaços criados e o contexto de sua implantação (na
Terra e na cidade), assim como a boa
distribuição dos recursos obtidos dos
serviços urbanos, reafirmando o vínculo
estreito entre firmeza e comodidade.
Espaços facilmente identificáveis, circulações precisas e amplas que se conjugam com um bom aproveitamento da luz,
dos ventos e das chuvas são qualidades
da boa escola de hoje como dos antigos

Razões
Dos temas programáticos, o do edifício
escolar é certamente um dos que mais
tem sido estudado, acompanhando as
implantações habitacionais. Talvez por se
tratar de um espaço para expansão de
atividades antes desenvolvidas no ambiente do lar ou da comunidade próxima
do clã. Não é demais lembrar também
de sua afinidade com a academia uma
vez que são recintos recíprocos, aos
quais se pertencem física e intelectualmente.
Em suas construções, encontramos um
simulacro dessas instituições comunitárias: da intimidade familiar à regulação
dos códigos sociais, como resumo de um
universo urbano e nacional. Cabe fazer
então um paralelo entre seus requisitos
24

33 - FDE – Escola em Campinas – UNA Arquitetos

34 - FDE – Escola em Campinas - Andrade Morettin (Corte)
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35 - FDE – escola em Campinas – UNA Arquitetos
(implantação).
colégios missionários, imagem evocativa
e alegórica da instituição escolar.
Há portanto que se considerar sempre
que a lógica até então perseguida estará em todos os momentos submetida à
aceitação de sua proposta por uma comunidade - a mesma que gerou sua necessidade – que visualiza na escola uma
extensão de sua identidade familiar e comunitária ou de uma projeção ideal-mente construída de ascensão social.
Se essa afinidade pode ser entendida
como um sentido de beleza em nossa
cultura, isto é como vemos determinado
por diversas motivações, sendo até então a questão mais subjetiva a ser enfrentada, mas que a morfologia local auxiliará a compreender, por traduzir a memória, o espírito e a matéria que estão
presentes na construção dessa obra coletiva ininterrupta: a cidade como testemunho da construção da civilização no
tempo. E com isso também podemos dizer que ela reflete a técnica e as intenções que habitam o edifício, avalizandoo como referência cultural.

36 - Projeto utilizando Catálogo FDE – Caio Vassão:
Axonometria.

Todos têm por mérito o desenvolvimento de uma experiência continuada calcada sobre sistemas compositivos ou
construtivos que servem como autênticos laboratórios arquitetônicos, no que
concerne ao desenvolvimento de projetos, aperfeiçoamento dos sistemas da
construção e aproveitamento de recursos.
Um exemplo atual de iniciativa deste tipo
é a experiência recente da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação
(FDE), que desde 1987 viabilizou a construção de cerca de 820 novas escolas,
além de ampliações, reformas e adequações, implantando e gerindo programas,
projetos e ações voltadas para o crescimento e o aprimoramento da rede pública de ensino em São Paulo.

Experiência

Criada para viabilizar a execução de políticas educacionais definidas por sua
Secretaria da Educação, é também responsável por iniciativas voltadas ao desenvolvimento de ações que possibilitem
a integração da comunidade escolar à
sociedade que a envolve, bem como pesquisas voltadas ao aprimoramento do
sistema pedagógico aplicado ao ensino.

Várias ações já foram feitas pelo poder
público no sentido do investimento em
edificações escolares, criando programas e modelos que se incorporam à história das tipologias escolares, com exemplos de uma arquitetura dotada de vários dos requisitos acima mencionados,
explorados de acordo com as possibilidades de sua época.

Entre suas principais atribuições estão
a construção, reforma, adequação e manutenção de escolas, motivo pelo qual
desenvolveu um sistema de estrutura e
elementos (escadas, esquadrias, etc.),
com estoque de peças catalogadas que
permite diversas composições, com rapidez de construção e baixo desperdício, permitindo ainda a rápida substitui-

ção de elementos danificados, facilitando a manutenção.
Produz também bibliografia dedicada a
diversos aspectos do estabelecimento
escolar, através de apresentação de modelos, manuais técnicos e catálogos que,
ao passo que informam das experiências acumuladas, abrem espaço à crítica
e ao debate arquitetônico dedicado aos
edifícios públicos.
Tem adotado medidas de economia de
recursos, tais como: bacias sanitárias
com volume de descarga reduzido; torneiras e válvulas de fechamento automático em lavatórios, mictórios, bebedouros e reservatórios para retenção das
águas de chuva além de outras iniciativas que merecem atenção de outras entidades públicas que lidam com equipamentos escolares.
Cabe agora dialogar com essa experiência, mas não através apenas de discursos e textos, mas com experiências
correlatas que possam contribuir
dialeticamente com essa empreitada
paulista, compartilhando problemas e
sucessos, enganos e possibilidades.
Notas:

Edificações educacionais

1 Vitrúvio, Marco; Los diez Libros deArquitectura
(Livro I, Capítulo III);Trad. José Ortiz y Sanz;
Madrid, Ediciones Akal, 1987; 45
2 Vitrúvio, Marco; Los diez Libros deArquitectura
(Livro I, Capítulo I);Trad. José Ortiz y Sanz;
Madrid, Ediciones Akal, 1987;
3 Era atribuição do arquiteto ao tempo de
Vitrúvio planejar e construir relógios de sol e
outros instrumentos de medição do tempo.
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Dicas
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE)
Criada em 1987, para viabilizar a execução das políticas educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, implantando e gerindo programas, projetos e
ações destinadas a garantir o bom funcionamento, o crescimento e o aprimoramento da rede pública estadual de ensino.
Tem como atribuições: construir escolas; reformar, adequar e
manter os prédios, salas de aula e outras instalações. Disponível em: www.fde.sp.gov.br/portal_fde/ e acessado em: 27
de dezembro de 2008.

Fundo de Fortalecimento da Escola
(Fundescola)
É um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE/MEC), com a interface das secretarias estaduais e municipais de Educação das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e financiamento proveniente do Banco Mundial (Bird). Tem por objetivo promover um conjunto de ações
para a melhoria da qualidade das escolas do ensino fundamental, ampliando a permanência das crianças nas escolas
públicas, assim como a escolaridade nessas regiões do país.
Disponível em: www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=
fundescola.html e acessado em: 27 de dezembro de 2008.

Minami-Yamashiro Elementary School
Quioto no Japão, um exemplar internacional projetado por
Richard Rocher Partnership, conhecida por grandes edifícios
transparente, cheios de luz e espaços flexíveis com planta livre. Disponível em: architecture.about.com/od/greatbuildings/
ig/Richard-Rogers-Partnership-/Minami-Yamashiro-School.htm
e acessado em: 27 de dezembro de 2008.

Um guia para: as tecnologias energéticas
nas escolas
Elaborado pela Energie-Cités, a Universidade de Sheffield
Hallam e a Associação Nacional de Municípios Portugueses
ENERGIE, busca destacar o potencial de aplicação alargada
de tecnologias energéticas não-nucleares inovadoras e sua
contribuição para a prestação de um serviço melhor aos cidadãos, visando influenciar as comunidades científica e de engenharia para a criação, estimulação, aquisição e utilização
de soluções energéticas mais limpas, eficientes e sustentáveis para o seu próprio benefício bem como para o benefício
da sociedade em geral. Acreditam que as construções escolares se diferem das demais por criar nas crianças uma consciência de cidadãos responsáveis e respeitadores do ambiente.
O guia cita 15 casos de aplicação de soluções energéticas
sustentáveis em escolas de sete países europeus. Disponivel
em: www.display-campaign.org/IMG/pdf/thermie_guide_pt.pdf
e acessado em: 4 de setembro de 2008.
26

Projeto “Escola Ecossustentável”
Destinado, fundamentalmente, às escolas de ensino básico,
com objetivo de encorajar ações e premiar o trabalho desenvolvido por cada escola em benefício do ambiente. A questão
é abordada nos currículos escolares, permeando toda a prática educacional, visando a transformação de uma nova consciência em relação ao meio ambiente através da mudança
comportamental. Este programa constitui uma contribuição
para implementar a Agenda 21 local, por meio de ações desenvolvidas pelos alunos e por toda comunidade educativa
proporcionando-lhes a tomada de consciência de que simples
atitudes individuais podem no seu conjunto melhorar o Ambiente Global. Disponivel em: www.fiemg.org.br/Default.aspx?
tabid=5377 e acessado em: 4 de setembro de 2008.

Agência Cascais Energia (ACE)
Está desenvolvendo juntamente com a Escola Básica António
Pereira Coutinho um projeto para melhorar a eficiência
energética da escola através da utilização de energias
renováveis como o aquecimento solar, a energia eólica e a
fotovoltaica. Conforme seu Engenheiro Fernando Pais, a idéia
é “monitorizar primeiro os consumos energéticos da escola
para depois verificar que recursos podem ser utilizados” e
objetivando uma redução da emissão do CO2 pela eficiência
energética. Disponível em: www.cascaisenergia.org/
Default.aspx?ID=150& M=News&PID=396&NewsID=17 e
acessado em: 4 de setembro de 2008.

Projeto Escola + Clara
Visa a divulgação e conscientização do uso racional e seguro
da energia elétrica, buscando melhorar a qualidade da iluminação elétrica nas salas de aula, reduzindo os gastos com
energia elétrica nas escolas, este projeto inicialmente atenderá oito escolas da rede estadual no Vale do Itapocu: as Escolas Alvino Tribess, Julius Karsten, Giardini Lenzi, Heleodoro
Borges e João Romário Moreira, de Jaraguá do Sul; Luiz Delfino
e Miguel Couto (de Schroeder) e Teresa Ramos (Corupá). Disponível em: www.jdv.com.br/index.php?Itemid=36&id=
980&option=com_content&task=view e acessado em: 4 de
setembro de 2008.

Centro Inter-escolar de Cachoeiro do
Itapemirim
No Espírito Santo, projeto arquitetônico de Magalhães Barros
Petrik Pozzana Associados / Arquitetos premiado pelo IAB em
1978 na categoria de projeto/fins educacionais ou culturais. O
projeto tinha como objetivo a criação de um micro-clima confortável através de um intenso sombreamento, ventilação cruzada em todos os ambientes principais, tiragem forçada de ar
quente, correta proteção a insolação, servindo como um elemento didático para a comunidade.
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