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O tema “Escola-Parque em Porto Alegre” 

A humanidade deverá enfrentar muitos desafios nos próximos 
anos – não só os desafios ambientais e energéticos tão correntes 
na mídia, mas também todos aqueles relacionados a super-
população do mundo ou o constante aumento na sofisticação das 
tecnologias e dos instrumentos usados pelo homem. A educação 
básica tem um papel fundamental neste processo e já há décadas 
que propostas pedagógicas alternativas são propostas mas talvez 
estas propostas nunca tenham sido tão necessárias quanto hoje. 

O mercado de trabalho já não espera meros trabalhadores que 
“saibam”, como tem sido a educação formal, mas sim indivíduos 
autônomos e criativos, e são também estes indivíduos os 
necessários para se enfrentar, por exemplo, os desafios da 
sustentabilidade. Uma das propostas históricas na pedagogia 
brasileira que mais teriam potencial de formar tais indivíduos é a 
de Escolas-Parque, de Anísio Teixeira e, mais especialmente do 
que em escolas tradicionais, a arquitetura – as configurações 
espaciais – deste objeto é chave no sucesso do plano 
pedagógico. 

Portanto, neste Trabalho de Conclusão de Curso proponho uma 
escola pública em Porto Alegre, projetada em uma interpretação 
contemporânea de conceitos de Anísio Teixeira para suas escolas-
parque, assim como de outros autores. 

Contexto do tema na contemporaneidade 

A educação pública nasce no século XIX – e, com ela, a profusão 
de novos tratados e a padronização da educação formal – com 
um objetivo principal: capacitar a mão de obra para o novo 
mercado industrial que se criava. A educação formal evoluiu 
muito nos últimos séculos, sempre em demanda do nosso estilo de 
vida. Em medida que o mundo se torna mais e mais alterado pelo 
homem e a vida cotidiana se torna mais distante da condição 
natural de animal do ser humano, assim também deve a 

educação formar indivíduos capazes de atuar nos novos termos 
de relação colocados pelas cultura e sociedade contemporâneas. 

Mais recentemente existe uma compreensão, no entanto, de que 
as estruturas pedagógicas modernas estão defasadas e, em fim 
de análise, despreparadas para formar indivíduos preparados 
para a contemporaneidade e o futuro. O direcionamento para o 
mercado acabou por deixar de lado aspectos fundamentais da 
formação do indivíduo, como a criatividade e o pensamento 
autônomo (Robinson, 2001). Durante o século XX há apenas 
alguns casos no mundo de escolas voltadas a uma educação mais 
completa e menos restritiva, em muito baseadas nas ideias de 
John Dewey.  

No Brasil o trabalho mais importante no sentido de incorporar 
estas ideias ao sistema de educação foi por parte de Anísio 
Teixeira. Na concepção de original Teixeira, as escolas públicas 
deveriam formar sistemas de “escolas-classe”, para 1000 alunos 
cada, e “escolas-parque”, para 4000 alunos, mas todos os 
alunos freqüentariam ambas as escolas, alternando de turnos. Na 
escola-parque funcionariam as atividades pedagógicas 
complementares às tradicionais de sala de aula, como educação 
física, social, artística e industrial. Na escola-parque estariam, 
portanto, equipamentos de maior porte e de uso menos freqüente 
por uma determinada turma de alunos, como ginásios de 
esportes, salas de dança, oficinas e até hortas.  

Apesar do trabalho de Anísio Teixeira, foram pouquíssimas 
experiências de escolas nestes moldes – basicamente os projetos 
do arquiteto Hélio Duarte em Brasília e São Paulo nas décadas de 
40 a 60. Atualmente, o estado de São Paulo reavivou este 
conceito através de um programa que pretende construir mais de 
40 escolas baseadas em conceitos de Anísio Teixeira.  
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Escolas-parque em São Paulo, de Helio Duarte – fonte: Revista aU 

Existe, portanto, uma real possibilidade de se expandir um 
programa como este à educação pública também de Porto 
Alegre. Para uma adequação do conceito escola-parque à 
contemporaneidade, os aspectos de educação ecológica, já 
presentes no original de Teixeira, adquirem especial importância, 
tendo em vista os atuais problemas com a sustentabilidade. 

O caso da Escola-Parque de Porto Alegre 

O programa da escola para este trabalho de conclusão de curso 
tem como referencia pedagógica os trabalhos de Anísio Teixeira 
em torno do seu conceito de escola-parque e como referencial 
espacial e organizacional desse conceito o trabalho de Helio 
Duarte à frente da direção técnica de construção de escolas da 
Prefeitura de São Paulo nas décadas de 40 e 50 e seu trabalho 
posterior.  

A escola a ser projetada neste trabalho se integraria à rede 
pública de escolas de Porto Alegre, que funcionariam como 
escolas-classe, e concentraria o extra-turno dos alunos destas 
escolas, alem de ser ela própria uma escola com classes ditas 
“tradicionais”. Contaria ainda com um vasto programa de espaço 
aberto voltado à ecologia e à produção de alimentos, assim 
como os mais tradicionais espaços esportivos. Desta área aberta, 
boa parte seria uma praça pública.  

A procura de um sítio para a implementação deste projeto 
priorizou uma escola pública que pudesse ser ampliada ou 
reconstruída, dependendo do estado de suas edificações, e que 
tivesse ainda muita área aberta livre, tanto para a situação de 
novas edificações quanto para implementação do programa em 
espaço aberto da escola e da praça pública.  

A escolha da Escola Plácido de Castro foi por justamente atender 
os critérios estabelecidos, alem de estar em uma região que 
carece de praças e parques públicos. Esta escola em verdade é 
pequena, contando apenas com dois pequenos blocos térreos de 
salas de aula, e necessitaria de área para expansão. Ao se olhar 
para os lotes vizinhos encontramos dois equipamentos públicos, 
pertencentes ao DMAE: uma Estação de Tratamento de Águas e 
um depósito e almoxarifado, este último passível de relocação, 
assim provendo uma área pública anexável ao projeto da escola. 
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Área da escola em relação aos equipamentos do DMAE 

Objetivos desta proposta 

Este trabalho tem por objetivo final projetar um complexo que tem 
por temática central uma escola pública, ligada a um parque 
público e institucionalmente à ETA São João do DMAE. 

Sendo uma escola-parque, em primeiro lugar a ela se conecta um 
centro educacional para educação física, artes, agricultura e 
outros temas para alunos em extra-turno e atendimento médico e 
odontológico para os alunos da rede pública. A idéia da escola-
parque é receber alunos apenas em seus extra-turnos; mas, na 
escola deste projeto, o programa envolve o atendimento escolar 
normal e, para os mesmos alunos, os programas de escola-
parque no seu extra-turno – alem de atendimento a alunos 
externos em extra-turno. 

Para complementação do programa em espaço aberto e para 
ampliar a relação com a população em geral e a comunidade 
local, haverá ainda um parque público – algo que a região 
necessita. Por questões de implementação e gestão institucional 
dos equipamentos, assim como tendo por objetivo a inclusão da 
temática da água às pautas de educação ecológica destes 
equipamentos, a ETA São João, do DMAE, seria inclusa no plano 
geral deste projeto. 
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Desenvolvimento e apresentação do trabalho 

O processo para o projeto vai consistir primeiramente em consulta 
a bibliografia sobre arquitetura, sobre a teoria e os casos de 
escolas-parque no Brasil e outras relevantes a esse projeto. O 
reconhecimento da área de intervenção e seu entorno e suas 
relações com a comunidade, tanto atuais quanto potenciais frente 
a implementação do projeto, levará ao desenvolvimento de um 
programa adequado para o sucesso do objeto enquanto 
empreendimento. Munido destes estudos e de dados brutos e 
cartografia da área de intervenção, se procederá ao 
desenvolvimento do projeto de arquitetura. 

Este trabalho pretende apresentar uma solução que abrange, em 
diferentes níveis, uma área grande: a escola, um parque público 
e em menor nível uma ETA do DMAE. Assim, pretende-se atingir 
diferentes níveis de detalhamento  em escalas diferentes da 
proposta. 

No nível de inserção do objeto proposto na quadra e as relações 
entre  escola, praça e ETA, será apresentado um conjunto de 
diretrizes de ordenamento espacial geral. Em nível do desenho da 
praça e da escola e suas relações espaciais, serão apresentados 
desenhos de representação da implantação dos elementos e 
esquemas e diagramas de sua concepção. Em nível das 
edificações da escola e o paisagismo de seu entorno imediato 
será apresentado um conjunto de desenhos de anteprojeto de 
arquitetura e detalhamentos construtivos do projeto. 

Prováveis elementos de entrega (e escalas prováveis): 

- Plantas de situação e localização (1:2000, 1:1000) 
- Implantação geral do projeto (1:500) 
- Implantação imediata das edificações (1:250) 
- Plantas baixas, cortes e elevações das edificações (1:100) 
- Ampliações setoriais em planta e corte (1:50, 1:25) 
- Detalhamentos construtivos (1:25, 1:10) 
- Diagramas explicativos de zoneamento, composição e sistemas 
- Perspectivas internas e externas 
- Maquete do edifício e entorno imediato 
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Objetivos e estratégias de implementação da 
proposta 

O poder público tem se mostrado interessado e com os meios 
para enfrentar os problemas ambientais que atualmente são pauta 
internacional e os educacionais que há muito existem em nosso 
país. Exemplos como os programas de novas escolas em São 
Paulo, baseadas nos conceitos de escola-parque, indicam que 
também aqui em Porto Alegre tal empreendimento por parte do 
poder público se faria possível. A escola seria implementada e 
gerida pela Secretaria de Educação do Estado, integrando-se à 
rede de escolas públicas existente. 

A escola pretende atender estudantes de 1˚ e 2˚ graus, entre as 
idades de 6 e 17 anos. Com a qualificação desta escola, espera-
se atender estudantes de todas as classes sociais. Alem da 
população fixa da escola de 800 alunos que freqüentam a escola 
em regime integral, a escola recebe ainda 150 alunos em extra-
turno, de outras escolas, por turno, para realização de atividades 
complementares como aulas de dança, artes ou educação 
ambiental. O total atendido pela escola, portanto, é de 1200 
alunos; em um turno a escola terá 400 alunos em aulas 
“tradicionais” e entre 350 e 550 alunos em atividades 
complementares. 

Os recursos econômicos para este projeto viriam do poder 
público e, por ser o terreno também público, não seriam seu 
maior desafio. A viabilização institucional seria mais complexa: o 
terreno do almoxarifado do DMAE seria utilizado para a praça 
pública e parte da escola. No entanto, o almoxarifado poderia, 
por sua função, ocupar uma área mais periférica e portanto mais 
barata da cidade sem grandes empecilhos. Isto liberaria a atual 
área para a construção da escola, passando ao poder estadual 
através de um instrumento legal como um convênio ou uma 
concessão de uso. 
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Programa de necessidades 

O programa de necessidades foi dividido em grupos por 
afinidade das funções. O bloco principal consiste no conjunto de 
salas de aula, laboratórios e salas de apoio. Os ateliers de arte, 
a biblioteca e as salas multimídia e o auditório devem ser 
capazes de receber alunos de outras escolas. 

Bloco educação     

Ambiente 
Pop 
Max 

Qtde.  
Área 
mín 

Área 
total 

Sala de aula 36 14 45 630 
Laboratório Informática 20 4 35 140 
Laboratório de ciências 20 6 35 210 
Biblioteca - 1 150 150 
Sala multimídia 60 2 65 130 
Auditório 120 1 130 130 
Atelier de arte 36 6 50 300 
Sanitários M         

vasos   6   - 
mictórios   12   - 

lavatórios   6   - 
Sanitários F         

vasos   15   - 
lavatórios   6   - 

O bloco de esporte e saúde funciona para as atividades 
complementares à educação padrão.  

Bloco esportivo/saúde       

Ambiente 
Pop 
máx 

Qtde.  
Área 
mín 

Área 
total 

Ginásio multiesportivo   1 1500 1500 
Quadras esportivas   6 550 3300 
Oficinas de teatro/dança   3 80 240 
Enfermaria   1 20 20 
At. Odontológico   1 20 20 
Pares de vestiários 36 3 80 240 

 

Direção/Administração         

Ambiente 
Pop 
máx 

Qtde.  
Área 
mín 

Área 
total 

Secretaria   1 100 100 
Salas direção/coordenação   5 20 100 
Sala dos Professores   1 100 100 
Copa   1 30 30 
Sanitários funcionários   6   - 
Almoxarifado   1 30 30 
Oficina   1 30 30 
Central de equipamentos   1 30 30 

 

Demais espaços         

Ambiente 
Pop 
máx 

Qtde.  
Área 
mín 

Área 
total 

Pátio coberto   1 250 250 
Pátio descoberto   1 1200 1200 
Anfiteatro/palco aberto   1   variável - 
Restaurante/refeitório   1  variável - 
Lanchonete   1   variável - 
Espaços de educ. ecológica    -   variável - 
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Área de intervenção 

A área escolhida para a implementação deste projeto é um 
terreno de aproximadamente 23.000m2 no bairro Higienópolis 
em Porto Alegre, RS. 

   

A área está bem conectada à malha viária e à rede de transporte 
público, estando perto da 3a. Perimetral e da Assis Brasil (como 
se vê nas próximas duas imagens. 
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Entorno urbano imediato da área de intervenção 

A região tem várias escolas particulares e também o clube 
esportivo SOGIPA, porém a região é muito deficitária em parques 
e praças. A rua Honório Silveira Dias chega logo na entrada do 
atual almoxarifado e é uma rua importante para o projeto. 

Chegada através da Honório Silveira Dias 
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Relevo do terreno Vegetação e pré existências 
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Insolação e ventos predominantes e caminhos de drenagem 

Almoxarifado do DMAE, com vegetação exuberante 

Atual infra-estrutura da Escola Estadual Plácido de Castro 
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Condicionantes legais 

Regime Urbanístico 

O sitio escolhido para a implementação deste projeto está 
localizado em área gravada no PDDUA como predominante 
residencial e, em específico ao lote da Escola Plácido de Castro, 
já previsto como área escolar. 

MZ 3      UEU 42     QUARTEIRÃO 23  

SUBUNIDADE DENS ATIV APR VOL 

1 11 01 11 09 

IA 1,6     IAmáx 3,0     TO 75% 

Hmáx 42m     Hdivisa 12,5m     Hbase 4m 

Códigos e índices do sitio no PDDUA 

O PDDUA prevê ainda a possibilidade de transferência de índice 
e solo criado adensável e limitação de altura em proximidade ao 
aeroporto – no entanto esta proposta arquitetônica não chegará a 
este limite. 

Condicionantes arquitetônicos 

Os condicionantes arquitetônicos que incidem sobre este projeto 
podem ser divididos em dois grupos, os condicionantes de caráter 
geral, que são os esperados para edificações de qualquer tipo, e 
os de caráter específico ao tema proposto. 
Como caráter geral, são consideradas as exigências como de 
materialidade, estrutural e de funcionalidade previstas em normas 
e manuais técnicos de engenharia e arquitetura. Em especial, se 
prestará atenção às normativas gerais do Código de 
Edificações de Porto Alegre, à NBR9050 sobre 
acessibilidade dos espaços propostos e ao Código Proteção 
Contra Incêndios. 

Quanto à incidência de casos específicos no material, o Código 
de Edificações prevê quantificações para programas escolares 
(contemplados neste dossiê no item que trata do programa do 
projeto). O código prevê necessidade de acessibilidade universal 
apenas a 2% das salas de aula e sanitários. Os 
dimensionamentos mais importantes são os de circulações 
mínimas de acesso às salas, de 1,65m, pés-direitos mínimos de 
3m para as salas de aula e comprimentos das salas máximos de 
8m. 
Pelo o CPCI, as edificações deste projeto poderão incidir nos 
casos 338, 534 ou 751, dependendo de suas alturas que serão 
definidas ao longo do processo de projeto:  

 

 

Um limitante importante pode ser a distancia máxima até uma 
saída de emergência, dependendo das configurações espaciais 
das edificações (em caso de incidência do caso Y, em particular). 
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Portfólio de projetos acadêmicos 

Projeto 1 
Centro Comunitário Chácara das Pedras 
Professores: Edson Mahfuz e Silvia Leão  

 

 

Projeto 5 
Sede da Fundação Bienal do Mercosul 
Professores: Sérgio Marques e Cesar Dorfman 
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Projeto 6 
Centro Comunitário Chácara das Pedras 
Professores: Glênio Bohrer, Cláudio Calovi e José Canal 
Em dupla com Leonardo Fitz 

Projeto 7 
Centro de Educação Ambiental em Pinhal, RS 
Professores: Julio Cruz e Silvia Correa 
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Urbano 1 
Requalificação do Largo Edgar Koetz 
Professores: Carlos Furtado e Maria Almeida 

Urbano 3  
Plano de Diretrizes para Barra do Ribeiro, RS 
Professores: Leandro Andrade e João Rovati 
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Contemporary Trends in Urban Planning - 2010 
Disciplina em intercâmbio na KTH-Estocolmo 
Plano de expansão do bairro Skarpnäck 
Professor: Jerker Söderlind 
Em grupo com Odin Kelly, Jeremy Aroles e Leopold Tempez 

 

Extensão junto ao EMAV-UFRGS - 2011 
Creche Comunitária Ecológica São Judas Tadeu 
Em equipe com EMAV e NORIE, UFRGS 

 

 

 

 

 

 


