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1. RESUMO 

Esta pesquisa tem como problema abordar a escola de outro ângulo: sua 

estrutura física e suas consequências para a eficiência do ensino. Ela possui 

uma metodologia teórica, porém, espera-se a autorização do Conselho de Ética 

para a realização da pesquisa de campo. O educando brasileiro passa em média 

sete anos de sua vida dentro da sala de aula. Todavia, para que este termine o 

ensino médio preparado para exercer seu papel de cidadão e pronto para o 

ingresso no ensino superior, a educação básica precisa ser de qualidade. A 

arquitetura escolar e tudo que a envolve, pode contribuir de modo positivo ou 

negativo para o sucesso deste processo.  
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2. INTRODUÇÃO 

Durante um estágio a autora da pesquisa presenciou espaços de ensino 

que lhe proporcionou mal-estar físico, ambientes quentes, excesso de barulho 

externo que interferia nas atividades em sala de aula. Esses foram um dos 

aspectos que a levou a pensar o quanto a estrutura física e o conforto ambiental 

influí no sucesso da aprendizagem do educando brasileiro. 

Não há muitos artigos dedicados a esta área e obras que defendam esta 

causa. Ter prédios bancários de alto padrão e escolas funcionando em estado 

precário, sem o mínimo de infraestrutura ideal, se tornou comum no Brasil, houve 

a acomodação. 

 

3. OBJETIVOS 

Geral 

Identificar a contribuição da estrutura escolar para a eficiência da 

aprendizagem dos educandos do ensino básico. 

Específicos 

Entender sobre a importância da manutenção e adequação do espaço 

físico de escolas e salas de aulas para a educação.   

Compreender os pensamentos inovadores e as reformas pedagógicas que 

se concretizaram nas instituições para atender as exigências de higiene e bem-

estar aos educandos.  

 



4. METODOLOGIA 

A Iniciação Científica teve como metodologia o estudo de artigos científicos 

e obras de autores e pesquisadores que têm a mesma preocupação com os 

fundamentos dos ambientes e da estrutura escolar. Foram consultados livros na 

biblioteca da instituição de ensino superior, Centro Universitário Módulo de 

Caraguatatuba e há um embasamento amplo no livro da autora e arquiteta 

brasileira, Doris C. C. K. Kowaltowski, “Arquitetura Escolar – o projeto do 

ambiente de ensino” (2011).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante a análise de artigos sobre figuras importantes que contribuíram e 

valorizaram a estrutura escolar, fazendo desta um aspecto tão importante quanto 

recursos e profissionais de qualidade, nota-se personagens que pensaram nos 

espaços e na arquitetura para atrair os alunos para a escola e que planejaram e 

projetaram mobiliários escolares pensando em seus usuários. 

Um dos principais atrasos para a boa estruturação das escolas construídas 

no Brasil, foi o desprezo por lugares ideais para promover a educação, onde 

eram destinadas à casarões com precariedades arquitetônicas. 

Neste período sócio-histórico em que vivemos, a preocupação com a 

estrutura e como ela pode afetar a aprendizagem é negligenciada não só pelo 

Governo, mas também por aqueles que já estão acomodados e acostumados a 

atuar em espaços precários e que não atendem as exigências mínimas de 

qualidade: os profissionais da educação.  

O espaço é a ligação entre o físico, o funcional, o temporal e o relacional, 

nunca neutro, ele pode ser um estimulador para a aprendizagem ou dificultá-la. 

(Falco, s. d.).  

Kowaltowski (2011), afirma que condições de conforto como a qualidade 

do ar, a umidade, a temperatura, a ventilação e iluminação e acústica de salas 

de aula influenciam diretamente na aprendizagem do aluno. O espaço escolar 

deve ser um lugar que promova o bem-estar. Preparar os ambientes e a estrutura 

física para receber alunos de inclusão também é de suma importância. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Um dos maiores problemas das escolas brasileiras é a desconforto térmico 

e a superlotação nas salas de aula. O modo como as carteiras são posicionadas, 

enfileiradas, simbolizando o ensino tradicional, contradiz o que a Pedagogia 

vigente prega, sobre a importância da conversação e das trocas de ideias e 

experiências entre os educandos, proposto pelo sócio-interacionismo de 

Vygotsky. (Kowaltowski, 2011).  

Esses são alguns dos problemas atinge a realidade das escolas brasileiras. 

Há uma grande distância entre as arquiteturas escolares do país e os ideais 

pedagógicos propostos.  
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