
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
A intenção deste trabalho foi desenvolver um projeto escolar que ressignificasse o

espaço-escola e permitisse a intenção de um ambiente social onde está inserida. A
arquitetura cumpre sua função, assim que dispõe de estrutura de qualidade aliada a
projetos educacionais, que promovem a nova percepção do local onde é inserido. O
projeto está localizado na região Norte de Goiânia, na Vila Itatiaia, com o principal
objetivo de que a escola seja um integrador social a oferecer conhecimentos e um
espaço que trabalhe com um equipamento comunitário e perceba as demandas do
seu entorno. Como metodologia utiliza-se uma pesquisa teórica de referências
projetuais para o entendimento mais profundo do tema. A pesquisa de estudos de caso,
visando analisar aspectos relevantes do projeto. O levantamento de dados da área, com
o intuito de elaborar um melhor projeto para os usuários. E elaboração de um projeto
arquitetônico levando em conta o público infantil. Portanto, este trabalho busca
integrar educação, cultura e lazer, propondo uma Escola-Parque.

A elaboração deste projeto interpreta o ambiente de inserção de maneira
individual em respostas as questões sociais do lugar, e apresenta um parque no entorno
de um edifício educacional com a intenção de gerar um ambiente único.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA
Como base para inspirar uma tipologia que atenda as necessidades da

população, será objeto de estudo o projeto Escola-Parque, idealizado por Anísio
Teixeira, professor formado em direito, intelectual e visionário nascido em 1900 na
cidade de Caitité na Bahia.

Anísio Teixeira era pioneiro na luta pela educação pública no brasil. Baseado em
estudos feitos na Europa e Estados Unidos sobre sistemas educacionais, ele cria o
conceito Escola-Parque, fazendo a educação pública exercer sua função social, em que
o foco é sempre a comunidade carente. A primeira escola parque que surgiu em
meados do século XX, foi aplicado e executado no Brasil, no estado da Bahia por Anísio
Teixeira, o então secretário da educação da Bahia, tinha como proposta o conceito de
“Escola-Classe ou Escola-Parque” que funcionava em período integral e abordaria o
ensino tradicional que seria complementado com atividades artísticas, físicas, manuais
e sociais. Além de abrigar departamentos tais como biblioteca, ginásio, áreas abertas,
ofícios profissionalizantes e entre outros. Com isso o intuito da escola parque é de
oferecer para as crianças atividades educativas seguindo o currículo escolar e ao
mesmo tempo proporcionando a oportunidade de ampliar novas experiências em
diferentes conhecimentos.

3. PROPOSTA PROJETUAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância de se abordar o tema Escola Parque, é pelo fato de ter a educação

como parâmetro ao declínio escolar que há muito tempo tenta cercar o analfabetismo
funcional gerado por um sistema domesticador de indivíduos. Conclui-se que este
cenário não é gerado apenas por fatores acadêmicos, mas por ineficiência de políticas
públicas e de uma nova mentalidade sobre fazer escola.

Com isso o objetivo do projeto é de que a escola seja um integrador social e
urbano, seu papel na cidade é de oferecer conhecimento e um espaço que trabalhe
com um equipamento comunitário e perceba as demandas do seu entorno.


