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RESUMO 
 
Muitos são os desafios enfrentados nas obras públicas desenvolvidas no Brasil, tem-
se um histórico com inúmeros desafios, nessa obra vamos avaliar o percurso 
histórico de dificuldades que resultaram e também o quanto isso afeta diretamente 
nos prédios escolares. O processo de crescimento desordenado em nosso país 
afetou todas as áreas e a educação até os dias de hoje tem pagado um alto preço 
por isso, não foram poucas as tentativas na busca pela restauração desses 
problemas, mas muitas vezes sem sucesso. Mas isso não garante que estamos 
fadados ao fracasso e que devemos aceitar isso como algo pronto e acabado, essa 
é a proposta principal nesse trabalho que as obras públicas podem sim terem 
excelente resultados quando muito bem pensados e sempre levando em 
consideração os aspectos técnicos e da experiência daqueles que ocuparão desse 
prédio. Por isso diante de inúmeros problemas encontrados na obra recém-
inaugurada, um dos mais agravantes é a falta de área de recreação e áreas de 
convivência na escola, diante desses fatos obviamente a preocupação daqueles que 
vivenciam diariamente e executa uma das atividades de primordial importância em 
uma sociedade, a educação, não há como negligenciar a necessidade da 
elaboração de um projeto que possa atender essa demanda e que pode trazer 
resultados de extrema importante. 
 
Palavras-chave: Área de Recreação. Obras Públicas. Área de Arborização 
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ABSTRACT 
 

Many are the challenges faced in public works developed in Brazil, has a history with 
many challenges in this work we will evaluate the historical background of difficulties 
that resulted and also how it affects directly in the school buildings. The disorderly 
growth process in our country has affected all areas and education to today has paid 
a high price for it, were not a few attempts in the search for the restoration of these 
problems, but often without success. But this does not guarantee that we are 
doomed to failure and that we should accept it as something done and finished, this 
is the main purpose in this work that public works can indeed have excellent results 
when well thought out and always taking into account the technical aspects and 
experience of those who will occupy this building. So before numerous problems 
found in the newly opened work, one of the most aggravating is the lack of recreation 
area and living areas at school, on these facts obviously the concern of those who 
experience daily and performs one of the primary activities important in society, 
education, we can not neglect the need to draw up a project that can meet this 
demand and that can bring results extremely important. 

 
Keywords: Recreation Space. Public works. Afforestation Space 
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“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os 
sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os 
sonhos não se tornam reais.” Augusto Cury 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É de extrema importância que o profissional de qualquer área do 

conhecimento sempre tenha em mente a sua responsabilidade de ser um agente 

transformador social, tudo aquilo que o acadêmico adquire no processo de formação 

deve ser aliado diretamente com os interesses  da organização ao qual pertence ou 

presta serviço. 

Partindo desse pressuposto ao desenvolver um projeto, o conhecimento do 

profissional de engenharia civil deve articular as técnicas existentes e inovadoras à 

necessidade das pessoas que serão usuárias do produto final. Sendo assim é 

indispensável um olhar minucioso às obras públicas mais especificamente as 

escolas essas que tem papel de  suma importância na sociedade em geral.  

Ao projetar uma escola o responsável técnico deve ter uma preocupação 

especial com o ambiente apropriado para o desenvolvimento das atividades 

humanas, visto que estes locais abrigam inúmeras pessoas com a finalidade de 

adquirir conhecimento e cultura. Por isso é necessário que estes prédios estejam 

plenamente adequados para receber os estudantes e possibilitar o máximo de 

condições de aprendizagem, relações pessoais e com o meio ambiente. 

Os quesitos apresentados serão fundamentais para a preparação de um lugar 

que vai além de salas de aulas e laboratórios. Esses quesitos vão atingir um maior 

aproveitamento das áreas, como sala de jogos, melhoramento da quadra aberta e 

lugares de recreação infantil como brinquedos. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Na maioria das vezes as obras públicas no país têm deixado a desejar no seu 

resultado final, muitas são as reclamações da parte daqueles que usufruem dessas 

obras, isso quer dizer que aqueles que diretamente são os principais alvos para que 

uma obra exista não são consultados deixando sempre a insatisfação nas 

comunidades, por esse motivo e outros na escola da qual será utilizada como base 

da pesquisa isso não é diferente e a maior queixa é quanto o não aproveitamento 

dos espaços. 

Entre essa e outras deficiências na obra recentemente entregue a 

comunidade caçadorense o  presente trabalho tem como finalidade fazer uma 
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análise criteriosa a cerca da viabilidade e suposta implementação de uma área de 

recreação na Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti localizada no município 

de Caçador – SC. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A má qualidade das obras públicas e os constantes problemas de sobre-

preços, noticiados freqüentemente nos meios de comunicação, estão interiorizados 

no inconsciente dos brasileiros como sendo resultado de problemas intrínsecos em 

todas as obras estatais, a população tem recebido e não se agradado e isso não é 

diferente na escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti. 

Ouvindo as pessoas que estão diretamente ligadas à instituição de ensino 

muitas são as reclamações quanto ao resultado da obra, essa que recentemente foi 

inaugurada. 

As falhas são gritantes ao olhar de todos, desde o aluno até a comunidade 

em geral por esse motivo e muitos outros é necessário um olhar diferente para se 

projetar uma escola, um olhar que vai além de normas técnicas e de conceitos 

técnicos é necessário a participação e ouvir todas as partes interessadas. 

E a reclamação aumenta quando se fala no aproveitamento do espaço e na 

utilização dele pelas crianças, a escola não foi projetada com esse olhar de 

responsabilidade e de preocupação de que as crianças passam um bom período na 

unidade escolar e de que é necessário eles estarem em um lugar gostoso com que 

eles consigam criar a pertença naquele ambiente. 

Outro fator relevante e de grande importância para o estudo aqui realizado é 

que em todas as discussões sobre educação todos os estudos apontam para uma 

escola em tempo integral, esse fator que é determinante quando se fala em 

aproveitamento de espaço e utilização do mesmo. 

Nesse ponto surge uma discussão, pressuposto dessa pesquisa, o que fazer 

para que tenhamos um bom aproveitamento de espaço já existente na escola e a 

qual a importância de áreas de recreação bem elaboradas nos centros 

educacionais? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo da história dos projetos e das construções de escolas elas sempre 

seguiram padrões daquilo que era necessário para que ela pudesse atender as 

necessidades imediatas dos educandários, porém com uma clássica na história do 

Brasil e os poucos recursos nas escolas distantes das capitais elas eram projetadas 

para atender as necessidades primárias ou seja para mostrar que a construção 

existia. 

Com tudo isso aquele padrão inspirados nos ideais da Escola Nova pensado 

nas necessidades pedagógicas visando um ambiente propício ao desenvolvimento 

das crianças foi evoluindo e ao chegar à atualidade vemos que tudo isso ainda 

prevalece e até mesmo com muito mais rigor. 

O que na maioria das vezes acontece é que ao projetar esses ambientes 

escolares não se tem levado em consideração a formação plena dos educandos, ou 

seja, uma educação que saia dos bancos escolares que aconteça ao usar os 

espaços públicos, ao deslumbrar a importância da natureza, ao entender que a 

escola pública deve ser de melhor qualidade e que se crie um zelo especial por 

aquilo que é de todos 

Este estudo investiga a importância de um espaço para recreação, mas um 

espaço dedicado para o aluno, com material  de qualidade, com artifícios que possa 

atrair o aluno para desfrutar e gostar de estar ali. 

O tema tratado no presente estudo reveste-se de importância teórica e prática 

para o acadêmico. Teórica no sentido de pesquisar variados conceitos abordados 

pelos diversos autores especializados no assunto, e na prática, em analisar a 

viabilidade da aplicação desses conceitos na escola e conseguir visualizar a 

concretização daquilo que é anseio de muito responsáveis por um processo que é 

de extrema importância para a sociedade, a escola. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
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Realizar uma análise de viabilidade  e de implantação de uma área de lazer e 

também um aproveitamento e otimização dos espaços na escola Dom Orlando Dotti 

para o desenvolvimento da formação plena dos alunos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar o espaço a ser utilizado para área de recreação; 

 Descrever a importância de lugares adequados para recreação; 

 Projetar artifícios para uma área de recreação capaz de atender as 

necessidades das crianças e da comunidade; 

 Avaliar a viabilidade para a implementação da área de recreação; 

 Idealizar um projeto piloto para que possa ser referência para todas as 

escolas de ensino fundamental e médio. 

 

1.5 METODOLOGIA 

  

 A metodologia adotada nesse trabalho no primeiro momento foi o questionário 

para que pudesse então elaborar a analise se tinha realmente a necessidade de 

desenvolver a pesquisa, após a compilação dos dados na forma de gráficos foi 

realizada o levantamento bibliográfico a fim de sustentar a pesquisa. Também nos 

resultados realizou as propostas daquilo que possivelmente poderia ser implantado 

a partir do programa de necessidades. E na parte final foi realizado os projetos 

contemplando as necessidades de toda a proposta na área de recreação e 

arborização. 
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2.  DESENVOLVIMENTO   

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Importância da Recreação 

 

    A recreação é uma prática prazerosa em que os alunos participam de 

atividades descontraídas. Ela pode ser uma importante estratégia de inclusão e 

socialização, além de desenvolver as habilidades psicomotoras das crianças. Assim, 

a recreação transfere-se para o cotidiano e aproxima-se de uma vida permeada de 

informações. Esse processo de educação se dá através da convivência de diversos 

desses indivíduos, mais especificamente crianças, dentro de locais especializados 

que transmitem tais valores indiretamente, por meio da recreação. (NOGUEIRA; 

MARTINEZ,  2008, p.84) 

Os principais trabalhos e conceitos sobre o lazer no Brasil fundamentam-se 

nas acepções teóricas do sociólogo francês Dumazedier (1976). Este autor define 

lazer da seguinte maneira: “o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo 

pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-

se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua informação, formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora 

após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 

sociais”.   

Apesar de ainda permanecer como o autor mais referido, nos trabalhos de 

Dumazedier está ausente a influência que o Estado exerce na definição das políticas 

públicas e na constituição de espaços públicos para a prática social do lazer. 

No Brasil as escolas estaduais tendem a apresentar vários problemas, como 

a violência e a falta de programas recreativos referentes à formação dos educandos 

(NOGUEIRA, 2008). Partindo desse pressuposto é de extrema importância as 

preocupações com áreas propícias para receber e desenvolver esses estudantes 

que tem como característica intrínseca no desenvolvimento  a carência em relação 

ao aproveitamento da escola.  

Nogueira (2008) diz dessa forma a escola pode ser um espaço que está além 

de um local somente de estudos, mas levando em consideração toda evolução da 

educação nos últimos anos é evidente repensar a instituição escolar como um local 
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que possa atrair esse estudante para desfrutar e criar uma identidade de pertença 

àquele espaço e aproveitar para o seu desenvolvimento. 

A Recreação e Socialização no âmbito escolar interferem no desenvolvimento 

dos indivíduos no espaço escolar. Visando examinar a formação cultural e o 

contexto social em que os alunos estão inseridos. Nesse contexto, propõe-se 

delinear entretenimento para os indivíduos e proporcionar prazer e contato com as 

atividades recreativas. Visando avaliar o comportamento e as posturas das crianças 

dentro das atividades desenvolvidas na escola e orientar sua conduta mediante 

atividades em grupo, amenizando a violência, principalmente a violência simbólica. 

Recreação designa recreio ou prazer; sentir satisfação divertir-se, numa 

atividade esportiva (FERREIRA, 2000). Dessa maneira enfocar nas características e 

na possibilidade de oferecer um momento de aproveitamento do espaço, esse que a 

criança ou o adolescente irão desfrutar em boa parte do momento que estão 

inseridos naquele contexto, dessa forma a engenharia e a arquitetura devem sempre 

estar em sintonia com as necessidades de quem irá usufruir, para corresponder ao 

ideal planejado. 

O ser humano cria maneiras de se relacionar com o mundo, toda a história 

individual e coletiva dos homens está ligada ao seu convívio social. Sendo assim, a 

compreensão do desenvolvimento não pode ser justificada, apenas, por fatores 

biológicos. O desenvolvimento ocorre a partir de diversos elementos e ações que se 

estabelecem ao longo da vida do sujeito. Neste processo, sem dúvida, a interação 

com outras pessoas desempenha papel fundamental na formação individual. 

(TEIXEIRA, 2012). Diante disso não há como negar a importância de pensar nesse 

momento de interação escolar e como isso pode afetar não só no desenvolvimento 

do superego do estudante, mas quanto isso pode influenciar no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2.1.2 A educação pública no país 

 

Ruim, desigual e estagnado, esse é o retrato do ensino das escolas públicas 

brasileiras, de acordo com o resultado da Prova Brasil, que avalia alunos da 

educação básica. (GUIMARÃES, 2015). Portanto é notório que a educação nunca foi 
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prioridade, mas também é necessário levar em consideração que para existir o 

desenvolvimento é necessário que as circunstâncias colaborem para isso. 

Os primeiros indícios da arquitetura escolar no Brasil vieram com a 

Companhia de Jesus. Em 1549, chegam os primeiros jesuítas no Brasil com o intuito 

de catequizar os índios e, por consequência, ganhar trabalhadores para a Coroa 

Portuguesa, acontecendo por meio do ensino da fé católica aos nativos 

(NASCIMENTO, 1990) 

Ao decorrer da história, já no Brasil Imperial  os locais de ensino possuíam 

maneira sistemática de transmissão de conhecimento, acontecendo em paróquias, 

salas fechadas, em moradia de professores ou em lugares cedidos e alugados. 

Eram espaços com pouco conforto, com ausência de iluminação e com circulação 

de ar reduzida, demonstrando ainda a necessidade de melhorias e atenção a locais 

de ensino (CARVALHO, 2009) 

Sendo a arquitetura escolar um meio de veiculação de saber, houve evolução 

na organização espacial do ambiente escolar no decorrer da história do país, 

principalmente no fim do Brasil Império e chegada do Brasil República. Tais 

mudanças aconteceram embasadas no interesse político de cada época, juntamente 

com a necessidade de se criar espaços voltados ao ensino devido ao crescimento 

populacional (RIBEIRO, 2004, p.104). 

Explica Carvalho (2009) “compreendendo como ocorreram as alterações na 

estrutura física das instituições de ensino infantil, fundamental e médio no Brasil, o 

estudo de projetos escolares acontece por meio da análise da organização funcional 

do edifício em planta baixa e da configuração geométrica do partido, verificando de 

que forma o prédio se enquadra dentro de um contexto urbanístico”.  

No momento em que o Brasil torna-se república (1889), a ausência de prédios 

escolares e as precárias condições dos espaços utilizados para a prática de ensino 

foram motivo de crítica pelos higienistas da época. Aliado a isso, ocorreu a 

valorização da educação, passando a ser vista como sinônimo de progresso. É 

neste panorama que surge a preocupação, na esfera governamental, em construir 

espaços de caráter educativo, principalmente para as camadas mais pobres. 

 

[...] Apesar da escola pública ter como projeto a educação da grande massa 
não se tratava fornecer todo o ensino a toda sociedade, já que esta escola 
era oferecida nos moldes das elites cafeicultoras da época que visavam 
normatizar simplesmente os movimentos populares urbanos e imigrantes 
que reivindicavam instrução pública (PEREIRA et al., 2012, p. 245). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
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Visando a construção de prédios escolares, o ensino foi reorganizado por 

intermédio de horários rígidos de aula; e da locação de turmas em classes, com 

mobiliário dos estudantes fixo ao chão e o da professora ao centro da sala. Assim, a 

instituição escolar passou a ser vista como um equipamento essencial que deveria 

compor a cidade industrial. 

As primeiras construções possuíam projetos-tipo (padronização em planta). 

Sendo erguidas de modo mais rápido, em maior quantidade e com custo reduzido, 

contratavam-se arquitetos apenas para desenharem fachadas distintas, para que as 

edificações fossem distinguidas umas das outras (RAMALHO; WOLFF, 1986 apud 

BUFFA; PINTO, 2002). 

No período republicano, novos paradigmas foram introduzidos em relação a 

projetos escolares, em que os ambientes de ensino, apesar de já apresentarem uma 

qualidade mínima, ainda eram deficientes e insuficientes (BUFFA; PINTO, 2002). 

Isso porque se tratavam de locais que seriam enriquecidos somente com a evolução 

da arquitetura escolar, pois possuíam um programa de necessidades carente de 

recintos administrativos (ARTIGAS, 1986). 

Gaiofatto (2013, p. 156) conta: 

 

Em meio aos acontecimentos existentes no âmbito educacional, entre os 
anos de 1930 – 1936 surge o direito da Escola Nova, defendendo a 
universalização da escola pública, ou seja, direito de educação de forma 
gratuita a todos, em uma época que a sociedade passava por um 
crescimento demográfico aparente, carecendo de espaços escolares mais 
amplos. O problema da falta de prédios e a adequação ao uso escolar eram 
questões ainda pertinentes.  
 
 

Os projetos, que prezavam pela simplicidade, possuíam plantas compostas 

por corredores longos que moldavam o edifício através de salas em ambos os lados 

com o intuito de se agregar à facilidade construtiva a economia financeira (BUFFA; 

PINTO, 2002). 

À medida que as necessidades de vagas foram aumentando, e os resultados 

das pesquisas levantadas a respeito das prioridades que as escolas careciam, 

começou a se pensar em novos projetos para as cidades (AZEVEDO, 2002). 

A sociedade brasileira não dispõe de uma educação pública de qualidade por 

não ser esta uma prioridade do poder público, por outro lado o poder público não a 

prioriza por não ser uma demanda da sociedade (PELICIONI, 2007). 
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A histórica falta de prioridade com o ensino público básico e a sua ausência 

nos planos diretores e propostas do Estado, até por não fazer parte das prioridades 

da própria sociedade, está refletida, por consequência, em prejuízos na concepção e 

implementação de políticas públicas eficientes que tragam verdadeiramente 

resultados substanciais à melhoria da qualidade da escola pública de ensino básico. 

(MARQUES, 2007).  

Outro fator relevante e que deve ser destacado é que mesmo com 

dificuldades os profissionais de educação têm lutado bravamente para manter a 

educação brasileira em um determinado patamar digno para a população brasileira 

avançar no mínimo possível. 

Muitos são os fatores pelos fracassos da educação no Brasil, mas nessa 

pesquisa vamos elevar a questão da infraestrutura. 

“No Brasil, a desigualdade está ligada à infraestrutura das escolas”, afirma 

Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

“Redes maiores, com estruturas adequadas, laboratórios e bibliotecas e professores 

com melhor formação, são mais eficientes”, diz. Além do investimento em 

infraestrutura e nos professores, outra medida necessária é a adoção de um 

currículo nacional comum a todas as redes, que indique o que cada aluno deve 

aprender em cada etapa da escola.  

Daniel Cara é pontual em defender que a infraestrutura escolar é essencial 

para alcançarmos voos mais altos no que se refere a educação. Por esse motivo é 

necessário fazer um levantamento da infraestrutura adequada no país. 

 

2.1.3  A infraestrutura escolar no Brasil 

 

 Não chega nem a 1% o número de escolas brasileiras com infraestrutura ideal 

para o ensino. Segundo a pesquisa, o número real é de 0,6%, deixando assim os 

outros 99,4% das 194.932 escolas brasileiras com uma estrutura incompleta; isto é, 

essas escolas não contam com: biblioteca, laboratórios, quadras de esporte, 

refeitórios, entre outros, incluindo, é claro, os itens considerados mínimos de 

infraestrutura avançada pelo CAQi (Custo Aluno Qualidade Inicial), índice elaborado 

pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação.(ROSSI, 2015) 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2011/01/10/mesmo-com-aumento-valor-investido-por-aluno-da-rede-publica-fica-abaixo-do-custo-minimo-de-qualidade-em-22-estados.htm
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 Na mesma pesquisa ainda revelou que 44% das escolas pesquisadas têm 

pelo menos água encanada, banheiros, energia elétrica e esgoto em sua 

infraestrutura. Ou seja, 54% não têm absolutamente nada para proporcionar ao 

aluno que não seja a vontade do professor em ensinar. 

Num primeiro momento não é nada difícil analisar que os dados da qualidade 

da educação levantados nessa pesquisa não poderiam ser diferentes, as escolas 

estão sucateadas.  

 “A criança, quando chega à escola, tem que ter equipamentos, conforto do 

ambiente para se concentrar, se dedicar aos estudos e ao aprendizado. O professor 

precisa de equipamento para desenvolver o trabalho dele, assim como a escola”. 

(SOARES, 2002). 

 Nesse ponto é cada vez mais evidenciado que a escola para chegar a outro 

nível de desenvolvimento e refletir nos passos intelectuais do país precisa investir 

em infraestrutura escolar, proporcionar dignidade para os usuários desses espaços 

públicos que deveriam ser prioridades máximas. 

Não faltasse todos os problemas envolvendo a deficiência nas infraestruturas 

escolares nos últimos 15 anos, o Brasil construiu mais presídio que escola a 

informação, embora chocante e indigesta é verídica. Segundo o IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) que no período compreendido entre 1994 e 2009, o 

país obteve uma queda de 19,3% no número de escolas públicas do país, já que em 

1994 havia 200.549 escolas públicas contra 161.783 em 2009. 

Em contrapartida, no mesmo período, o número de presídios aumentou 

253%. Isto porque, se em 1994 eram 511 estabelecimentos, este número mais que 

triplicou em 2009, com um total de 1.806 estabelecimentos prisionais. 

Uma pesquisa realizada em 2006 a partir do Segundo Estudo Regional 

Comparativo e Explicativo (Serce) mostra que o desempenho dos alunos que 

estudam em ambientes com boa infraestrutura é superior ao dos que estão 

em escolas piores. Os dados consideram os resultados de 200 mil alunos de 3ª e 6ª 

séries do ensino fundamental de 16 países da América Latina em provas de 

linguagens, matemática e ciências. 

Na relação entre a infraestrutura escolar e os resultados acadêmicos dos 

estudantes, o estudo diz que os fatores que mais contribuem para bons 

desempenhos são: a presença de espaços de apoio ao ensino (bibliotecas, 

laboratórios de ciências e salas de computadores), a garantia de serviços públicos 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/cerca+de+18+milhao+de+pessoas+comecam+ano+sem+aulas+no+brasil/n1238049375299.html
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de eletricidade e telefonia, a existência de água potável, rede de esgoto e banheiros 

em número adequado (BORGES, 2011). 

Não podemos negar que muito já se avançou no país em relação à 

infraestrutura escolar para Jesús Duarte, um dos autores do relatório, especialista 

em educação do BID. “Mas agora que as crianças estão nas escolas, é necessário 

dar atenção à infraestrutura e aos recursos físicos delas para melhorar a 

aprendizagem. Há muito a ser feito nesse sentido”, diz. 

Tendo como base os recentes estudos, uma certeza existe que a educação 

possui necessidades de evoluir, mas isso só acontece quando o governo investir 

maciçamente nos recursos para a educação básica.  

Num comparativo com outros países os  dados do estudo  dos especialistas 

do BID mostram que os países da América Latina ainda não oferecem condições 

básicas de funcionamento aos professores e estudantes que frequentam as escolas 

de educação básica. Uma em cada cinco escolas não tem acesso à água potável e 

o dobro não conta com rede de esgoto. Há telefones em pouco mais da metade e 

um terço dos colégios não oferece número suficiente de banheiros aos alunos. Falta 

eletricidade em 10% das escolas desses países. 

Além disso, cerca de 88% dos colégios da região não têm laboratórios de 

ciências, 73% não têm refeitório, 65% não possuem salas de computação, 63% não 

oferecem salas de reuniões para os professores, 40% não possuem biblioteca e em 

35% das instituições não há espaço para a prática de esportes. 

Quando se compara as escolas usadas pelos mais favorecidos 

economicamente (as urbanas privadas) e pelos mais pobres (as rurais), as 

diferenças aumentam. Enquanto, 81% das escolas privadas urbanas têm laboratório 

de informática, menos de 13% das escolas rurais possuem esses espaços. 

No Brasil, os especialistas destacaram que menos de um terço dos colégios 

possuem salas com computadores disponíveis para a comunidade escolar e menos 

de 10% das escolas oferecem laboratório de ciências. Argentina, Paraguai e Uruguai 

são os que possuem escolas com melhor estrutura física na América do Sul. 

“Quando há necessidade de atender um número grande de crianças, é óbvio 

que vão pensar primeiro no mínimo, que é garantir vagas para esses alunos”. 

(KOWALTOWSK, 2011). De uma forma geral falta tudo aquilo que deveria ser 

construído como acréscimo a formação do estudante. 
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O governo ainda está atendendo uma questão básica, que é o acesso à 

educação. (KOWALTOWSK, 2011). E outras questões que elevariam os resultados 

e os níveis da aprendizagem têm ficado em segundo plano. 

 

2.1.4 O projeto da escola em diálogo com o projeto pedagógico 

 

Eu sou a favor de um processo participativo da comunidade escolar, onde 

alunos, pais, professores e diretores, junto ao arquiteto, discutam como deve ser 

essa nova escola (KOWALTOWSK, 2011) 

Doris Kowaltowsk acredita que o espaço físico da escola pode influenciar a 

forma como as pessoas trabalham e aprendem dentro dele. Por isso, ela propõe que 

o projeto arquitetônico dialogue diretamente com o projeto pedagógico da escola. 

 Ambiente físico é também um professor. Ele faz parte desse ambiente 

escolar. (KOWALTOWSK, 2011). Diante essas proposições é notório o quanto a 

participação daqueles que se envolvem diretamente com  a escola tem suma 

importância na hora de planejar. 

Também a autora vai defender a importância da comunidade no envolvimento 

com os projetos da escola, se apropriar disso como algo transformador no ambiente 

ao qual as pessoas vivem. Segundo Kowaltowsk “ A comunidade precisa se orgulhar 

da escola, caso contrário não vai cuidar dela.” 

Declara Sanoff (2001), “O espaço físico (…) tem o poder de organizar e 

promover relações entre pessoas de diversas idades, promoverem mudanças, 

escolhas e atividade e (…) potencial de despertar diferentes tipos de aprendizado 

social, cognitivo e afetivo”. 

Em adição a essa perspectiva, Taralli (2004) afirma que as condições 

espaciais também qualificam as relações estabelecidas: “Trata-se do 

desenvolvimento de relações interpessoais, responsáveis pela construção de 

vínculos sociais e culturais marcantes e que podem ser facilitados ou não pela 

configuração espacial.” 

Tais informações nos levam a entender que a discussão sobre a escola 

desejada não se restringe somente ao arquiteto ou ao engenheiro é o que diz 

Deliberador (2011):  

 



26 
 

“Torna-se necessária uma abordagem multidisciplinar que inclua reflexões 
sobre um grande número de elementos envolvidos no processo educativo: o 
aluno, o professor, a área de conhecimento, as teorias pedagógicas, a 
organização de grupos, o material de apoio e a escola como instituição e 
lugar. 

 

Apesar da crescente reflexão acerca das relações entre o ambiente 

construído e os seres humanos, poucos são os resultados do contentamento nos 

resultados finais. Isso significa que as escolas continuam ainda sendo projetadas de 

forma reducionista através da proposição de espaços que resultam na massificação 

da educação, gerados a partir de prazos exíguos, pouca reflexão e negando 

participação aos futuros usuários das edificações (AZEVEDO; BASTOS, 2000)  

 Alguns critérios, para serem eficientes, precisam adequar-se às realidades em 

que serão implantados, respeitando as peculiaridades inerentes a cada processo 

(BRUBAKER, 1998). Isso explica o reconhecimento de quem são os utilizadores 

daquele espaço que vai ser projetado. 

 As pesquisas em psicologia e em educação mostram que existem diferentes 

abordagens ou caminhos que cada indivíduo pode traçar para aprender. Por isso o 

profissional responsável em projetar essa obra ao definir os espaços e usos da 

instituição escolar, pode influenciar a definição da concepção de ensino da escola.  

 Destaca Kowaltowski (2011): 

 

O primeiro aspecto do processo de projeto considerado referência sugere a 
necessidade de incorporação dos aspectos pedagógicos no projeto de 
arquitetura, uma vez que refletem o tipo de atividade que as escolas vão 
desenvolver e são consequentemente, elementos essenciais na definição 
das necessidades espaciais de cada edificação escolar. 

 

Projetar escolas pode ser um processo muito complexo e alunos, pais, 

professores, funcionários, arquitetos, construtores e membros da comunidade têm 

um papel único e indispensável. Quando trabalham como uma equipe, as escolas 

são criadas com um senso real de propósito, local e devem funcionar melhor (CABE, 

2004). 

 

2.1.5 As áreas de recreação escolares  

 

Segundo Rios (2012): 
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O ambiente escolar - como um espaço público no qual grande parte de 
nossas crianças e jovens passam seu tempo - é um dos lugares que 
permitem exercitar tal convívio. A estrutura física da escola, assim como sua 
organização, manutenção e segurança revelam muito sobre a vida que ali 
se desenvolve. 

 

O Brasil precisa construir uma nova ideia sobre a importância da recreação 

nos espaços escolares, pois bem sabemos que a realidade está cada vez mais 

contraditória a isso. 

Fedrizzi (2002 apud ELALI, 2003, p. 224), comenta que embora haja uma 

valorização cada vez maior dos espaços escolares e ser evidente a sua necessidade 

eles ainda são poucos planejados: “de modo geral, os pátios escolares não 

conseguem um projeto definido, sendo, na maioria das vezes, considerados apenas 

como um local onde as crianças ficam quando não estão em sala de aula”. 

Na maioria das escolas há pouca atenção às áreas de recreação e isso tem 

uma explicação que pode ser vista na história como observa Lima (1989, p.37). 

 

As escolas nas áreas centrais, até por serem geralmente construídas na época 
em que só as elites tinham acesso à educação, eram providas de espaços 
adequados para a leitura e para a recreação. À medida que as camadas 
populares, em massa conquistaram o direito à educação, os espaços escolares 
passaram por um processo de emagrecimento. Desapareceram os 
laboratórios, a biblioteca, o antigo salão ou auditório e o próprio galpão 
destinado ao recreio passou a ser dimensionado para o sistema de rodízio.   

  

Na medida em que a sociedade caminha no acesso aos direitos o governo 

aquele que tem a responsabilidade essencial da promoção dos mesmos, negligencia 

e isso pode trazer consequências para uma sociedade inteira. Alves (1998, p.12)  

explicita isso:  

Em cada pesquisa sobre o cotidiano da escola que coordenava, em cada 
trabalho que aí realizava, ia ficando mais claro, estranhamente mais claro, 
que aquele espaço – o escolar- daria pistas importantes sobre o não 
explicito na escola, naquilo que entre nós que trabalhamos no campo 
curricular, convencionou chamar de currículo oculto. 
 

 A negligência anteriormente levantada é muito mais preocupante do que se 

possa pensar o autor acima citado refere-se que a desvalorização quanto à área 

recreativa é deixar de lado oportunidades da qual trariam inúmeras vantagens para 

os alunos, não somente como alunos, mas como cidadãos, múltiplas são as formas 

de aprendizagem que poderia ser utilizada. 
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 Pesquisas realizadas comprovaram que, quando as crianças ficam em 

espaços muito restritos, os comportamentos tornam-se mais agressivos, destrutivos, 

e a interação diminui. (MOORE, 1992). Entretanto apesar dos estudos e 

descobertas, nessa área, ainda é perceptível o hiato que existe entre o nível de 

conhecimento e a realidade expressa nas edificações escolares. 

 Analisar o ambiente escolar é uma necessidade premente, uma vez que esse 

tem sido negligenciado não somente pelas escolas públicas, até mesmo a iniciativa 

privada tem deixado a desejar nas estruturas escolares no que se refere ao conforto 

e até mesmo à segurança. 

Segundo Rios (2012) 

 
Escola bonita não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas 
um espaço no qual se intervém de maneira a favorecer sempre o 
aprendizado, fazendo com que as pessoas possam se sentir confortáveis e 
consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence.  
 

 De acordo com a referida citação é inegável o quanto os setores responsáveis 

pelas escolas públicas precisam priorizar o cuidado extremo com o planejamento 

dessas áreas e como deve existir um pensamento mais amplo para priorizar a 

educação. A infraestrutura é ponto crucial para obtermos vôos mais altos no 

desenvolvimento todo de um país, pois não precisamos de muito para saber o 

quanto a educação altera os percursos do futuro de uma nação. 

 Os problemas na infraestrutura escolar estão longe de ser apenas quanto às 

áreas de recreação por isso nesse sentido é bem oportuna a afirmação de Lima 

(1989 p.40): 

 

Qualquer um que permaneça sentado durante quatro horas, mesmo com 
pequenas interrupções, nas carteiras escolares espalhadas pelo Brasil 
saberá a que tortura se submete a criança. Se a essa tortura especifica 
somarmos o calor e/ou o frio excessivo que decorrem do uso inconseqüente 
de materiais construtivos inadequados, e de se espantar que alguma 
criança ainda consiga gostar de estudar.  
 

 A seriedade dos fatos é cada vez mais preocupante, o governo e outras 

entidades deixam a escola essa que exerce tamanha responsabilidade social, a 

mercê e acaba errando muito e sem medir as conseqüências que isso traz não 

somente aos estudantes, mas a uma sociedade inteira. 

 Essa preocupação com o ambiente escolar, objeto de estudo dessa pesquisa, 

é de grande significação social, sobretudo, nesse momento em que se inicia o 
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processo inculturação sobre a educação e integral e também da evolução dos 

estudos da importância de recreação nas escolas. 

 

2.1.5.1 O ideal da infraestrutura escolar 

 

 “Os melhores cursos são, cada vez mais, os que possuem um bom somatório 

de bons professores, bons currículos e infraestrutura” (GOMES, 2012). 

Grahn (1994) afirma que crianças em pré-escolas, escolas mostram 

comportamento mais harmonioso e têm uma melhor relação com os funcionários 

quando estas podem passar mais tempo em contato com a natureza. Ele explica 

também que elas brincam melhor, fantasiam mais, e têm uma melhor percepção do 

espaço em que vivem. 

A partir daí é possível avaliar o quanto esses projetos devem ser muito bem 

elaborados para atender todas as demandas existentes na formação do cidadão que 

é de uma complexidade enorme. 

Pátios escolares atrativos podem até mesmo criar oportunidades para o 

desenvolvimento cultural e tendem a fazer a comunidade escolar sentir-se orgulhosa 

(FEDRIZZI, 1991). Isso reforça a necessidade de uma boa elaboração ao pensar as 

áreas de recreação. 

Uma valorização muito importante para o aprendizado dos alunos é o contato 

com a natureza.  

Fedrizzi (1997), afirma: 

 
Um pátio escolar com vegetação e ambientes naturais pode relembrar as 
pessoas de que elas são parte de um ecossistema muito delicado. Neste 
tipo de ambiente, as crianças podem aprender como cultivar alimentos de 
alta qualidade e ficarão bem informadas sobre a possibilidade de suprir 
seus próprios problemas nutricionais. 
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Figura 1. Influência da área externa I

 
Fonte: Germinai Files, 2012. 

 

Figura 2. Influência da área externa II

Fonte: Germinai Files, 2012 

 

 As referidas imagens acima reforçam o que observou Titman (1994) que as 

crianças, de maneira geral, preferem e valorizam mais ambientes naturais do que 

ambientes construídos. Para a pesquisadora, ambientes externos naturais significam 

oportunidades para uma gama de coisas que as crianças desejam e necessitam, e 

que não podem ser encontradas nos espaços internos da escola. 
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2.1.6 Perspectivas de educação integral 

 

Ao planejar uma educação de qualidades muito se tem aprofundado nas 

escolas em tempo integral, sendo uma das ideias mais peculiares para desenvolver 

uma educação que possa trazer as respostas tão esperadas para aqueles que estão 

diretamente envolvidos com educação. Países desenvolvidos adotam a escola de 

período integral, pois é uma meta presente nas políticas públicas educacionais, 

sendo que somente essa modalidade é considerada como verdadeiramente “escola” 

(CAVALIERI, 2002). 

A organização com sucesso da escola pública de período integral ainda é um 

desafio para a sociedade brasileira, pois possui metas complexas a serem atingidas 

(PARO, 1988). E uma dos principais desafios está relacionado à infraestrutura das 

escolas. 

Atualmente é preciso ver a escola de período integral como uma proposta 

capaz de reestruturar as concepções de tempo e espaço mantidos desde sua 

organização seriada. Sua implantação deve ser um compromisso de todos os 

envolvidos com a educação, pois é urgente e necessário superar o atraso 

educacional que estamos mantendo há décadas (PETRENAS, 2001). 

Como afirma Cavalieri (2007) é necessário avançar e rapidamente, com 

certeza isso fica muito mais fácil quando há recursos para o desenvolvimento do 

espaço educacional, quando evidenciamos uma estrutura nova, mas com 

debilidades pela falta de planejamento consciente daqueles que teria por 

preocupação planejar para o real aproveitamento daqueles que ocuparão o espaço, 

mas isso infelizmente está um pouco distante de ser uma realidade, principalmente 

quando falamos das obras públicas. 

A educação em tempo Integral é uma discussão acalorada nos ambientes 

escolares há aqueles que negam sua importância, mas outros defendem 

religiosamente: 

É o que afirma, Zebini (2014): 

 

O Brasil tem muito a aprender com os países que hoje são modelo em 
educação. Na Finlândia, Coréia do Sul, Irlanda e Chile os estudantes 
passam o dia todo na escola em média, nove horas, enquanto no Brasil a 
maioria dos alunos não fica mais de cinco horas por dia em aula. E isso, 
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claro, interfere não só na qualidade da educação como também no 
desenvolvimento do país. 

 

A educação é por definição integral na medida em que deve atender a todas 

as dimensões do desenvolvimento humano e se dá como processo ao longo de toda 

a vida. Assim, educação integral não é uma modalidade de educação, mas sua 

própria definição (BASILIO,  2014) 

Recentes pesquisas têm demonstrado o quanto a educação integral pode 

alavancar os bons resultados na educação e no desenvolvimento do país é o que 

afirma Basilio (2014): 

 

Além da ampliação do tempo, o alargamento de horas nesses sistemas de 
ensino tem como objetivo criar novos espaços e oportunidades, fomentando 
maior envolvimento de outros profissionais da escola, dos familiares e 
demais setores sociais. 
 

Por isto, importante transcrever os comentários de Campos e Hoppe (2011, p. 

138): 

 

Mais tempo na escola tem sido apontado como uma das alternativas 
possíveis para superação de muitos desafios em relação à evasão e 
repetência, decorrentes do cotidiano escolar. O tempo integral remete-se a 
uma dimensão qualitativa, relacionada à concepção da formação social do 
sujeito e saberes da vida em sociedade, assim a educação integral reside 
num encontro dialógico de tempo e qualidade, ou, ainda, qualidade 
com tempo. 
 
(...)A discussão do tempo integral decorre do fato de ampliar a jornada 
escolar com propostas interessantes e variáveis preocupando-se, também 
com espaço adequado que propicie condições de aprendizagem, pensando 
nessa relação tempo-espaço como oportunidade a mais para o aluno de 

forma prazerosa. 
 
É notória a necessidade de um reconhecimento dos efeitos positivos que a 

escola em tempo integral pode proporcionar e do desenvolvimento que pode trazer 

para a criança quando se explora as muitas áreas que integram a formação do 

cidadão.  

Lima (2012) afirma: 

 

Na resolução, é previsto um currículo integrado para a escola em tempo 
integral, no qual o estudante tenha acesso à experimentação científica, 
cultura, artes, esporte, lazer, tecnologias de comunicação, direitos 
humanos, preservação do meio ambiente, saúde, entre outros 
componentes, que devem estar articulados às mais diversas áreas do 
conhecimento, vivências e práticas socioculturais. 

http://educacaointegral.org.br/glossario/curriculo/
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Sendo assim é preciso ajustar as condições físicas dos prédios à nova 

concepção de escola e à garantia constitucional de padrão de qualidade, para que 

tenham atratividade intrínseca (VELOSO et al, 2009, p. XVIII). 

Oferecer educação em tempo integral, em todos os municípios catarinenses e 

em tantas escolas públicas, quanto forem necessárias, de acordo com a demanda, 

de forma a atender todos os alunos da educação básica (PEE, 2012, p. 64). 

Conforme o Gráfico 01 em porcentagem a meta de Santa Catarina é atingir no 

mínimo, 65% das escolas públicas de forma a atender, pelo menos, 40% dos 

estudantes da Educação Básica até o final da vigência do plano (PEE, 2012, p. 67). 

 

Gráfico 1. Percentual de estabelecimentos escolares públicos com matrículas em 
tempo integral – SC – 2011 a 2013

 

Fonte: Observatório do PNE/Todos pela Educação/MEC/INEP/Censo Escolar 
 

A série histórica representada no Gráfico 02 indica que tem aumentando 

significativamente o número de matrículas em tempo integral nas escolas públicas 

catarinenses. No comparativo de 2013 com 2008, observa-se crescimento de 54,1%. 
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Gráfico 2. Educação em Tempo Integral: evolução do total de matrícula na rede 
pública de ensino – SC – 2008 a 2013

 

Fonte: MEC/INEP/ Censo escolar 

 
Por tudo isso fica claro o quanto todos os integrantes da sociedade 

necessitarão se articular para reformular a educação e no estado de Santa Catarina 

a educação integral é uma das metas dos próximos 10 anos. “Neste aspecto, cabe 

lembrar a importância dos investimentos necessários na ampliação da infraestrutura 

de ensino e na formação dos recursos humanos que atuarão nessa modalidade” 

(ABEB, 2013, p. 09) 

Anuário Brasileiro de Educação Básica (2013 p. 09) também alerta: 

 

Ao mesmo tempo, desde já é preciso ficar atento para as contradições 
internas do PNE, que por vezes coloca metas ambiciosas sem antes avaliar 
exatamente o que elas representam em termos de investimento ou de 
medidas que efetivamente viabilizem o cenário buscado. 

 

2.1.7 Parâmetros da infraestrutura  

 

Segundo o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina muitas são as 

metas em relação à infraestrutura escolar no decênio 2015-2024. 

Uma das metas iniciais é a de manter e ampliar, em regime de colaboração, o 

programa de construção e reestruturação das escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos e mobiliários, visando à expansão e à melhoria da infraestrutura física 

das escolas públicas de educação infantil, respeitando, inclusive, as normas de 

acessibilidade. 

Outra preocupação está em alcançar melhorias nas áreas de recreação e 

áreas culturais: 
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Aderir, em regime de colaboração, ao programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, 
depósitos adequados para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral, bem 
como atender à legislação acerca da acessibilidade nesses espaços. 

 

Outra meta está na preocupação nas diversas modalidades de ensino. 

Garantir aplicação dos recursos destinados à manutenção reforma ampliação e 

construção de escolas públicas com infraestrutura adequada às etapas e 

modalidades de ensino. 

Outra meta é a universalização do acesso à escola, por isso o PEE, 2012, 

p.29 destaca “[...], pois questões como infraestrutura e recursos humanos serão 

decisivos para o alcance dessa meta”. 

Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação esse que é um documento oficial do Governo Federal (2006, p.26) diz:  

 

As áreas externas devem corresponder a, no mínimo, 20% do total da área 
construída e ser adequada para atividades de lazer, atividades físicas, 
eventos e festas da escola e da comunidade. Contemplar, sempre que 
possível duchas com torneiras acessíveis às crianças, quadros azulejados 
com torneira para atividades com tinta lavável, brinquedos de parque, pisos 
variados, como, por exemplo, grama, terra e cimento. Havendo 
possibilidade, deve contemplar anfiteatro, casa em miniatura, bancos, 
brinquedos como escorregador, trepa-trepa, balanços, túneis, etc. Deve ser 
ensolarada e sombreada, prevendo a implantação de área verde, que pode 
contar com local para pomar, horta e jardim. 
 

 

O mesmo documento já citado, ainda menciona sobre o pátio coberto de lazer 

p. 20 relata: 

 
Deve ser condizente com a capacidade máxima de atendimento da 
instituição, contando com bebedouros compatíveis com a altura das 
crianças. Quando possível contemplar no projeto a construção de palco e 
quadros azulejados. Esse espaço deve ser planejado para utilização 
múltipla, como, por exemplo, festas e reuniões de pais.  

 
 Os órgãos competentes propõem incorporar metodologias participativas, que 

incluam as necessidades e os desejos dos usuários, a proposta pedagógica e a 

interação com as características ambientais (PEE, 2015, p.69). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

O tema escolhido para a realização deste trabalho visa a solução de um 

problema da escola Dom Orlando Dotti: a falta de áreas de lazer e recreação. 

 A escola é uma das maiores estruturas de colégios públicos da cidade, sendo 

uma escola de grande relevância pelos bons resultados que vem alcançando em 

suas avaliações, porém por ser uma obra recentemente inaugurada apresenta 

muitos problemas em suas instalações. O presente projeto  teve como principal 

objetivo  a otimização e o aproveitamento dos espaços e também o de criar uma 

grande área de lazer para os alunos 

Para contribuir com a resolução deste problema houve um levantamento de 

dados através de uma pesquisa individual com os alunos e funcionários da 

instituição, os principais pontos foi a falta de lugares para as crianças aproveitarem 

nos horários de intervalo e de convivência também como os próprios profissionais 

pudessem melhorar suas aulas a partir dos espaços que podem utilizar. 

 

2.2.1 Projeto arquitetônico da escola 

 

 O projeto arquitetônico da escola será a base do levantamento da situação 

atual da escola assim como subsidiará para as mudanças que serão apresentadas 

para qualificar a área de recreação que hoje apresenta muitas necessidades. Sendo 

assim o projeto arquitetônico será de importância única para todo o processo deste 

trabalho. 

 

2.2.2  Fotografias da edificação 

 

Conforme as figuras 3, 4, 5, 6, e 7 abaixo é possível observar a quantidade de 

espaço que a escola possui que pode ser utilizado para o aproveitamento dos 

alunos, de professores e até mesmo da comunidade além do mais também de certa 

forma é inaceitável com a quantidade de alunos que a escola possui não ter sido 

aproveitado bem os espaços para acomodá-los. 
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Figura 3. Espaço central 

 
Fonte: Autor 

 

 
Figura 4. Interior do pavilhão interno 

 
Fonte: Autor 
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Figura 5. Pátio 

 
Fonte: Autor 

 
Figura 6. Acesso ao pátio 

 
Fonte: Autor 
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Figura 7. Interior do pavilhão interno 

 . 
 Fonte: Autor 

 

2.2.3 Levantamento de dados através de formulários  

 

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa com os professores, pois a 

maioria dos profissionais que atuam hoje passaram por todo o processo da reforma 

e conheciam a antiga estrutura. Sendo assim foi questionado: Para você a reforma 

superou as expectativas? Conforme os resultados do Gráfico 03 analisou. 
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Gráfico 3. Expectativa da reforma na escola 

 
Fonte: Autor. 

 

No segundo momento foi questionado quanto à estrutura da escola como os 

profissionais consideram ela? Os resultados aparecem no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4. Definição da estrutura da escola 

 
Fonte: Autor. 

 

Ao longo das conversas sempre existiu inúmeras reclamações quanto os 

problemas da escola, ainda mais quando se refere a uma obra recentemente 

inaugurada. Questionado quanto aos principais problemas encontrados na escola 

referente à infraestrutura, os resultados foram pontuais conforme o Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Problemas levantados

 
Fonte: Autor. 

 

Diante os fatos apresentados dos problemas que os profissionais e alunos 

sofrem na escola, foi questionado o que seria implementado pelos questionados 

para possíveis soluções dos problemas levantados os resultados foram variados 

como mostra o Gráfico 6. 

Gráfico 6. Principais mudanças 

 
Fonte: Autor. 

 

2.2.4  Identificação do local  

 

2.2.4.1Da escola no município 
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 A escola Dom Orlando Dotti, espaço utilizado para elaboração desta pesquisa 

está localizada na cidade de Caçador no estado de Santa Catarina como apresenta 

a figura 1, situada na Rua Irmão Thomas, 293. 

 A Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti fica no Bairro Bom Jesus, 

na região central de Caçador. A unidade recebeu R$ 6 milhões em investimentos 

nos últimos anos, na sua reconstrução. Atende cerca de 1,4 mil alunos em três 

turnos, do ensino fundamental e médio. A estrutura conta com 23 salas de aula, 

biblioteca, auditório e refeitório, e o apoio de 82 servidores, desses 61 são 

professores ( ROSSO, 2015). 

 

Figura 8. Localização no município 

 
Fonte: GOOGLE EARTH, 2015 
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Figura 9. Localização no bairro 

 
Fonte: GOOGLE EARTH 2015 

 

 Com boa localização como apresenta a figura 4 à escola recentemente 

inaugurada seria a escola dos desejos de qualquer profissional de educação, mas 

ela está longe de ser esse a realidade de um sonho, isso se dá pelos diferentes 

problemas que escola enfrenta. Problemas são inúmeros conforme os dados da 

pesquisa levantada através da aplicação de um questionário. 

  

2.2.4.2 Da área de recreação 

 

A área de recreação a ser utilizada é a área conhecida no projeto 

arquitetônico como área externa que conta com o pátio descoberto, pavilhão coberto 

e quadra de esportes descoberta. Área que atualmente é utilizada das mais diversas 

formas e esse é o desafio deste trabalho aproveitá-las da melhor maneira possível 

levando em consideração tudo aquilo que já foi levantado no estudo acima. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Partido Arquitetônico 
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 O presente projeto destina-se a instalação de uma área de recreação na 

escola Dom Orlando Dotti. Possuirá uma área de parque infantil destinada a 

brinquedos, cobertura da quadra de esportes externa, área de arborização no 

interior do pátio, reutilização do pavimento coberto para uma sala de jogos e 

brinquedoteca e uma área de jardim e estar para utilização de espaço de 

convivências entre alunos. 

A premissa básica foi a de criar um lugar mais harmonioso, mais agradável, 

mais atrativo e mais confortável. Foram observadas as condições necessárias em 

relação ao clima, melhor aproveitamento de energia solar, espaços e as 

características próprias da edificação. A otimização dos espaços, a forma dos 

ambientes e seu aproveitamento pretendem contribuir para o desenvolvimento 

intelectual, produtivo e de pertença aos usuários. 

 

2.3.1.1 Programa de necessidades 

 

 Parque infantil: espaço para recreação das crianças estudantes do ensino 

fundamental I de seis anos de idade até os dez, sendo a área mínima de 80 m². 

 Cobertura da quadra de esportes: espaço de educação física e atividades no 

recreio com o intuito de proteção em dias de chuva haja vista que poucos são os 

espaços cobertos no pátio da escola, sendo a área mínima de 364 m². 

 Área de arborização central: espaço com o objetivo que o aluno tenha o 

contato com a natureza e que possa também ser um lugar para aproveitamento dos 

professores e alunos como, por exemplo, leitura, contação de histórias. Área mínima 

30 m². 

 Área de jardim e estar: espaço destinado a área de convivência durante 

intervalos e local de descanço também poderá ser usado para atividades durante as 

aulas, área coberta com no mínimo 80 m². 
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2.3.1.2. Diagrama de Bolhas 

Gráfico 07: Diagrama de bolhas 

         

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

2.3.2 Das Dimensões da Escola  

 

A reconstrução da Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti teve seu 

início em 2010. O projeto inicial apresentava a construção em duas etapas. Em 

2011, já com problemas visíveis, foi apresentado um documento à Secretaria de 

Desenvolvimento Regional de Caçador o que resultou em PARECER nº: 

MPTC/4533/2011 e PROCESSO nº: RLA-10/00642213 cujo resultado foi a abertura 

de uma licitação para avaliação e reparo dos problemas levantados.  

O valor total investido na 2ª etapa, de acordo com as informações da SDR de 

Caçador, é de R$ 3.400.000,00. O valor total da reconstrução é mais de R$ 

6.000.000,00. 

A 2ª etapa da reconstrução não foi inaugurada devido aos problemas 

sinalizados: infiltrações; "furos visíveis" nos acabamentos de gesso em algumas 

salas de aula e nos tetos de corredores; falta de torneiras e bebedouros; as janelas 

Recreação 

Cobertura da 
quadra 

 

Pavilhão coberto 

•sala de jogos 

•Brinquedoteca 

Arborização 

Area de 
convivencia 

Area central de 
arborização 
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que não favorecem ventilação; falta de cortinas em todas as salas da 2ª etapa e 

móveis para funcionamento de laboratório de Ciências. 

 

2.3.2.1 Espaço Físico 

 

O prédio de três pisos que foram construídos em duas etapas é composto no  

térreo  de  1 secretaria conjugada à sala de direção, sala de multimídia, sala de 

professores, sala de SAED, 4 salas de aula, cozinha, refeitório, 1 banheiro 

masculino e 1 banheiro feminino, e 1 biblioteca. 

O  1º andar possui 1depósito, 12 salas de aulas e 1 sala de coordenação 

pedagógica. 

 No 2º andar há 1 depósito, 1 banheiro feminino e 1 banheiro masculino, 1 

laboratório de informática, 1 sala de arte e 11 salas de aula. 

Além desse novo prédio, a escola possui um ginásio coberto com capacidade 

para atender duas turmas no mesmo horário. O auditório com capacidade de 280 

pessoas está em reforma. Os três ambientes (prédio, ginásio e auditório) são 

construções independentes e entre eles há pátios com áreas verdes e iluminações. 

 

2.3.2.2 Situação Financeira 

 

Com mais de 1400 alunos, o gasto mensal para manter o funcionamento da 

Escola varia de R$ 2500,00 a R$ 4000,00. Para tanto, a Escola recebe anualmente, 

do Governo Federal, R$ 20,00 por aluno e R$ 80,00 por aluno portador de 

necessidades especiais, somando um montante de R$ 23660,00. O valor total da 

verba cartão anual que é R$ 8000,00 nem sempre pode ser utilizado na sua 

totalidade por questões burocráticas. A soma desses dois valores das verbas não é 

suficiente. As promoções junto à APP (almoço, jantar e ação entre amigos) ajudam a 

manter bom funcionamento pedagógico, mas sem saldo positivo para casos 

emergenciais. 

 

2.3.3  Área de intervenção 

 

Diante dos dados levantados a partir de questionários e entrevistas fica 

evidente que a maior necessidade de intervenção nesse momento está relacionada 
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à área de recreação e convivência. Toda a pesquisa está baseada na necessidade 

de ambientes diferenciados para que possa atender a diversificada demanda que a 

escola possui. 

 Esses espaços mostram a carência que existe no que se refere ao 

aproveitamento dos espaços, esse que foi um dos motivos mais citados para 

melhoria nas condições da infraestrutura da escola. 

 A preocupação por incluir áreas livres nas escolas tem se tornado mais 

frequente. Elali (2003) afirma que nos últimos anos tem havido uma preocupação 

maior com relação a isto, sendo a sua quantidade e a qualidade dos 

cuidados/manutenção e equipamentos associados à qualidade de vida das crianças. 

Deve-se grande parte desse interesse provavelmente à redução dos espaços para 

brincadeira tanto na cidade (pelo adensamento da área urbana e aumento da 

preocupação com a segurança em seus diversos tipos e níveis), quanto nas 

residências das famílias. Tem assumido maior importância a existência de áreas 

livres espaçosas, parte ensolaradas, parte sombreadas, na delimitação dos 

ambientes destinados à educação infantil, porque esses locais permitem às crianças 

desenvolver a psicomotricidade (correr, pular, exercitar-se), participar de jogos ativos 

e estabelecer um maior contato com a natureza. 

 Mas somente um espaço vago não é o suficiente, é necessário ir além, 

preocupar-se com o que será oferecido para essas crianças e não somente para 

elas, mas é necessário pensar em todos que desfrutam desse ambiente então além 

de uma área de recreação é necessário criar um espaço de convivência. 

 

2.3.3.1 Quadra de esportes descoberta 

 

 A figura abaixo apresenta a quadra de esportes descobertas como consta no 

projeto oficial da obra.  
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Figura 10. Projeto da quadra descoberta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor, 2015 
 

É nesse ambiente que acontece a primeira proposta de intervenção, essa 

área descoberta não é nem um pouco positivo, pois nos dias de chuva os alunos 

têm uma séria dificuldade de acomodação, pois os corredores do térreo, e dos tipos 

não possuem proteção contra a chuva e acaba sendo escorregadio e dessa forma 

torna-se perigoso, resta as passarelas para a proteção e o pavilhão coberto, 

obviamente esses ambientes não são suficientes para as crianças se protegerem 

muito menos para aproveitar o horário do intervalo.  

Observando a imagem da quadra descoberta, partiremos então da 

necessidade apresentada acima, para a possível solução desse problema. 

 A cobertura dessa área vai resolver alguns problemas existentes como, por 

exemplo, a proteção dos alunos nos dias de chuva, o aproveitamento dessa área em 

todos os momentos, a utilização pelos professores de educação física nos dias de 

chuva que pela alta quantidade de turmas o ginásio existente não é o suficiente e 

muitas vezes os alunos ficam dentro das salas de aula. 

 Essa cobertura poderá ser realizada de estrutura metálica e cobertura de 

policarbonato conforme exemplificado nas figuras 10, 11 e 12.  
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Figura 11. Exemplo de cobertura 01 

 
Fonte: R2N arquitetura, 2015 

 
 

 

 

Figura 12. Exemplo de cobertura 02 

 
Fonte: R2N arquitetura, 2015 
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Figura 13. Exemplo de cobertura 03 

 
Fonte:  R2N arquitetura, 2015 

 

2.3.3.2 Pavilhão coberto 

 

O segundo ambiente que será proposto algumas intervenções será o pavilhão 

coberto, esse que possui uma área de 244 m², um dos maiores problemas que ele 

apresenta é a falta de ocupação, e também por ser um espaço amplo inúmeras são 

as formas de utilização do mesmo. 
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Figura 14. Planta baixa e cortes do pavilhão coberto 

 
Fonte: Autor 

 

2.3.3.2.1 Área 01 

 

O espaço é aberto na sua totalidade esse que é um dos fatores de grande 

dificuldade para melhor aproveitar esse ambiente, por esse motivo a primeira idéia 

está ligada a necessidade de revestir todas as laterais com vidro, essa seria uma 

proposta adequada para a utilização pensada até aqui, pois protegeria do vento, das 

constantes chuvas que acontecem e até mesmo do frio, é notório que é 

indispensável levar em conta as questões climáticas da região na realização do 

projeto. 

A primeira intervenção acontece na área esquerda do pavilhão que é a 

criação de um espaço destinado a jogos de mesa e de tabuleiros como, por 
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exemplo, jogos de dama, ludo, xadrez, banco imobiliário entre outros, também pode 

ser utilizado como área de brinquedoteca, como exemplifica as imagens abaixo: 

Figura 15. Sala de jogos de tabuleiro 

 
Fonte: Escola Santa Maria Goretti, 2013 

 
 

Figura 16. Sala de jogos de tabuleiro 

 
Fonte: Escola Santa Maria Goretti, 2013 
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         Figura 17. Exemplo de Brinquedoteca 

 
Fonte: Editora Golfinho, 2011 

 

2.3.3.2.2 Área 02 e 03 

 

 Na segunda parte das intervenções do pavilhão coberto, a proposta será uma 

sala de jogos que possuas as mais variadas atividades dentre elas tênis de mesa, 

mesa de pebolim, mesa de disco entre outras oferecendo assim um lugar de 

socialização, dinamismo, brincadeira e convivência, como apresenta as imagens de 

exemplo abaixo: 
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Figura 18. Sala de jogos de mesa 01 

 
Fonte: Blog Fica a dica, 2012 

 

Figura 19. Sala de jogos de mesa 02 

 
Fonte: Blog Fica a dica, 2012 

 
Figura 20. Sala de jogos de mesa 03 

 
Fonte: Blog Fica a dica, 2012 
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2.3.3.3 Jardins e estar 

 

 No projeto apresentado abaixo será delimitada a área de jardins, essa que é 

uma área de arborização, porém é uma área como tantas existentes nesse espaço 

que não foi bem aproveitada e que acaba se tornando inútil, sabe-se que para o 

aluno existe extrema importância do contato com a natureza e ambientes agradáveis 

para a convivência como afirma Dias (2015, p.272):  

 

O contato com a natureza faz com que as crianças desenvolvam mais seu 
potencial criativo, uma vez que deixam de ficar estagnadas em frente aos 
computadores, videogames ou televisões, e saem para explorar o meio 
ambiente natural. Além disso, há uma gama enorme de possibilidades, de 
brincadeiras ao ar livre, que podem ser inventadas pelas crianças e pelos 
jovens no campo, pela curiosidade natural que o meio ambiente desperta 

nas pessoas, sejam adultos ou crianças. 

 

 
Figura 21. Área de jardins e estar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 

As propostas nessa área estão ligadas há um espaço coberto que possua 

bastante vegetação, sofás ou bancos que os alunos possam desfrutar como local de 

convivência, como também local de descanso e até mesmo um local de leitura que 

poderá ser utilizado como mediação dos próprios professores em seus horários de 

aulas. 

Esse é um espaço que pode ser otimizado e beneficiará em muitos aspectos 

que pode incluir também a questão da proteção nos dias de chuva, área interativa 

para professores e alunos desenvolverem usufruírem nos horários de aulas, 

descanso, convivência, integração entre outros, a proposta se relaciona com as 

figuras representadas abaixo como exemplos. 

Figura 22. Área de leitura e convivência 

 
Fonte: CRB imóveis, 2015 

 

Figura 23. Área de Convivência 
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Fonte: Gabriel Bacelar 

 

 

 

Figura 24. Área de convivência II 

 
Fonte: Gabriel Bacelar,2013 

 

 A preocupação está diretamente ligada ao conforto, bem estar e qualidade do 

serviço prestado aos alunos por esse motivo toda a pesquisa se desenvolve de 

acordo com aquilo que é mais necessário para atendê-los. 

 

2.3.3.4 Recreio descoberto 
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 Nesta área de espaço amplo, mas de pouco aproveitamento, pois as mesas, 

os bancos e arborização como constam no projeto da figura abaixo não existem, 

então esse é um espaço que não passa de um lugar cimentado. Isso gerou muita 

angústia entre professores e alunos, pois a reclamação estava em torno de não 

existir nem banco, nenhuma forma de aproveitar esse espaço aqui será apresentado 

algumas ideias para melhor utilização desses ambientes. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 24: Delimitação do recreio descoberto 
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2.3.3.4.1 Área central 

 

 Neste espaço será apresentada a proposta de uma arborização central e em 

seu derredor, com bancos para um  momento de descontração e até mesmo da 

utilização pelos professores no desenvolvimento de suas atividades, então nesse 

círculo central a ideia está apresentada na figuras 25 e 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Proposta I para área central 

 
Fonte: Winvestments, 2013 

 
 

Figura 26. Proposta II para área central 
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Fonte: PUC RS, 2015 

 

 Além da área central outro espaço a ser considerado é o que se refere aos 

círculos à esquerda e direita da área central nesse espaço o que foi pensado está 

em arborizar esse ambiente e além da vegetação ocupar esse espaço com mesas e 

pequenos bancos para o aproveitamento para lanchar realizar algum tipo de 

brincadeira e até mesmo uma área de estudo, exemplificado na figura 27 e 28. 

 

 

Figura 27. Proposta de mesas e bancos sob a arborização

 
Fonte: Balaustres Martinez, 2012 

 

Figura 28. Proposta de Mesas e bancos 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9K97TdWvwYAYC2mw4lQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1446534717/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.balaustresmartinez.com%2fdecoracion-jardin%2fconjuntos-de-mesas-y-bancos%3fstart%3d15/RK=0/RS=jfOgNnvbPNaiqkxJe2pvxhEn6z8-
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Fonte: Balaustres Martinez, 2012 

 

2.3.3.4.2 Área Infantil 

 

 Na área localiza à esquerda a proposta está em fazer um ambiente todo 

preparado para as crianças levando em consideração a importância desses 

ambientes para elas e o quanto pode ajudar no desenvolvimento do educando. 

Também utilizando dos resultados da pesquisa o quanto a escola estava carente de 

um ambiente desse tipo. 
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Figura 29. Área de recreação 
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 A proposta é uma área com brinquedos que contenham balanço, gira-gira, 

escorregador entre outros atrativos como bem representado nas figuras abaixo. 

 
Figura 30. Brinquedos I 

 
Fonte: Fast grama, 2014 

 
 

Figura 31. Brinquedos II 

 

 
Fonte: Mundo das Tribos, 2014 
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Figura 32. Recreação 

 

Fonte: Mundo das tribos, 2014 
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3. CONCLUSÃO 

 

Analisando as potencialidades e carências da escola Dom Orlando Dotti, 

nota-se que é um colégio de grande importância para a cidade de Caçador, visto sua 

condição de localização, de atendimento e também dos bons resultados. 

Porém o espaço que recentemente inaugurou sua reforma com altos 

investimentos possui muitos problemas que necessitam de reparos e de 

intervenções para melhorar a capacidade de atendimento e também sua qualidade 

em relação ao desenvolvimento de seus alunos. 

A análise levantada ao longo da história da educação no que se refere a 

infraestrutura e o que ocorre na maior parte das escolas públicas do país é um tanto 

desanimador e até mesmo desesperante pois os resultados são precaríssimos e 

isso reflete diretamente naquilo que é mais fácil de observar, o fracasso da 

educação. 

 A conceituação do lazer e a verificação da sua importância contribuíram para 

a compreensão da maneira que isso afeta diretamente no desenvolvimento dos 

alunos e também na melhoria da qualidade da aprendizagem e também na 

ocupação dos tempos livres. 

 Com o estudo das áreas de recreação na educação pública foi possível 

identificar o quanto as entidades responsáveis permitem que o sistema continue a 

ser carente e não dão o suporte necessário para que possa de verdade alimentar 

expectativas de um futuro melhor para a educação. 

 Com as perspectivas da educação integral foi esclarecedor para analisar o 

andamento dos debates que permeiam a sociedade educacional já algum tempo e 

os possíveis resultados que podem trazer além de observar as experiências de 

países desenvolvidos, também planejar as escolas para avançar e até mesmo 

reparar uma parcela dos erros que foram cometidos durante anos de nossa história. 

 Outro ponto interessante de salientar é quanto às escolas necessitam de 

avanços significativos e os resultados que a infraestrutura traz nisso, e não estão 

somente no setor público esses desafios, e também que para avançarmos toda a 

comunidade precisa se articular para conseguir um pouco mais daquilo que 

almejamos. 

 A natureza, não apenas como cenário, mas também como personagem dessa 

história, imprime sentidos e participa da educação em muitos espaços, participando 
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ativamente na construção de um corpo infantil forte e dócil. A Escola Dom  Orlando 

Dotti, é uma  tentativas de inscrever as propostas de educação em um projeto 

inovador que visa utilizar a natureza para robustecer a criança, tornando-a ao 

mesmo tempo saudável e parte integrante de uma nação moderna em formação. 

 Trazer à tona a importância da natureza talvez seja algo tão pequeno, mas os 

estudos comprovam o quanto esse contato faz a diferença para os alunos. 

 Por mais audacioso que seja as intervenções trazidas nesse trabalho é 

preciso ter a certeza que devemos evoluir nesse contexto, porque nos acostumamos 

com esses conceitos de que a educação pública é de qualquer jeito, é uma realidade 

que precisa ser transformada, algo que necessita ser inculturalizado em nossa 

nação, porém não devemos perder a esperança de que possamos alcançar e vale 

lembrar que quando falamos de educação estamos falando de algo mais precioso 

que temos em nossa sociedade. 

 A realização dos projetos traz a certeza de que esse trabalho pode sim ser 

propulsor de algo que possa ser adotado nas demais escolas pelo simples fato de 

garantir o acesso aos alunos da escola pública de possuir um momento prazeroso 

com estrutura de qualidade nas atividades de lazer. 

 Elaborar esse trabalho serviu para garantir o quanto a profissão de 

engenheiro civil solidifica a responsabilidade em relação ao impacto social que ela 

ocasiona, todavia o processo com certeza é gratificante em concluir uma projeção 

de algo que melhorará a situação das pessoas nos diversos ambientes sociais. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DO PEIXE 
 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

Coordenadoria deTrabalho de Conclusão de Curso 

 
Questionário de pesquisa 

Acadêmico: Pedro Paulo Baruffi 
 

1) Para você a reforma do Dotti superou as espectativas? 

(   )  Sim   (   ) Não 

2) A estrutura da escola em sua opinião é: 

(  ) ótima  (  ) Boa  (  ) Ruim (  ) Péssima 

3) Em sua opinião qual é o maior problema encontrado na estrutura do Dotti? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Em sua opinião, após a reforma o que faltou na estrutura da escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Se você tivesse a oportunidade o que você implementaria na escola junto 

com a reforma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Em nossa escola há um bom espaço o que poderia ser feito para explorar 

esse espaço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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