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RESUMO

Este trabalho final de graduação constitui um anteprojeto de uma escola
artística, que conta também com uma galeria para exposições e apresentações,
tanto artístico como cultural, para a cidade do Natal. A escolha do tema justificase pela realidade natalense de carência de equipamentos para a prática,
expressão e exposição de atividades desse gênero, ou sua má distribuição, não
desfrutando totalmente do seu potencial. Sendo estes espaços bastante
importantes para ocupação de tempos livres, encontros, inclusão social,
formação, geração de empregos, entre outras funções sociais. Desta forma,
busca-se desenvolver um equipamento funcional de ensino artístico e práticas
de atividades culturais, voltado para o público em geral da cidade, utilizando dos
conhecimentos da eficiência energética e de elementos cênicos a partir de
estudos de caso, pesquisa e levantamento de dados que envolvem o tema da
arquitetura escolar e voltadas para práticas artísticas, como forma de
compreender o funcionamento de uma instituição de ensino e demandas do
programa necessário para o uso.

Palavras-Chave: arquitetura escolar, cultura e arte, flexibilidade.
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INTRODUÇÃO
Fernando Pessoa (1974) define a arte como sendo uma forma de auto
expressão lutando para ser absoluta, que faz parte do cotidiano do ser humano
desde os primórdios até os dias atuais. Jorge Coli fala que sem conseguirmos
definir a arte, é possível reconhecermos produções culturais como arte. Ela se
subdivide em vários tipos, cronologicamente começando pela música, que surgiu
com a descoberta do som, seguindo-se da dança, pelo uso do movimento,
depois as artes plásticas marcadas pelas pinturas rupestres. Em seguida surgiu
a escultura e a arquitetura, mais tarde a representação, através das artes cênicas
e a literatura, com o desenvolvimento da escrita. Na sequência temos o cinema
como o sétimo e a oitava a fotografia. Mais tarde surgem as histórias em
quadrinhos, jogos de computador e de vídeo e arte digital, deste modo ela
caminha com o homem ajudando a contar a sua história ao longo dos tempos
(HISTÓRIA DAS ARTES, 2016).
Dentre os tipos de manifestações artísticas, algumas delas vêm recebendo
maior destaque e importância na sociedade, com número considerável de
praticantes e adeptos em relação a outros. Com isso a necessidade de espaços
para todos, mas que também pudessem ser condicionadas de acordo com cada
uso.
Muitas vezes nas escolas, a arte é usada como um suporte para outras
disciplinas de conhecimento, o que não seria errado, mas de certa forma diminui
a importância da arte como meio de desenvolver a capacidade criativa por quem
a pratica, independentemente da forma.
Em Natal existem áreas em que são realizadas atividades culturais e
artísticas, mas que em parte dos seus tempos também são palcos de atividades
de outros gêneros, dentre os mais recorrentes temos a Casa da Ribeira,
Pinacoteca Potiguar, Praça da Árvore, Teatro Alberto Maranhão, Rua Chile e o
Parque da Cidade. Essa realidade tira do artista e da sociedade em geral, o
espaço próprio, exclusivo e permanente para o ensino artístico e exposição, pois
a produção artístico-cultural é constante.
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Apesar de algumas exposições serem feitas em alguns lugares
condicionados para tal uso, normalmente é concentrado em bairros específicos
que não se encontram em lugares de fácil acesso ou centralizados em relação à
cidade como um todo.
A arte e a cultura não podem ser dissociadas entre si, visto que uma é
expressa através da outra e vice-versa. Então, a cultura é conceituada como
conjunto

de

conhecimentos

incluindo

a

arte,

crenças,

moral,

lei,

comportamentos, hábitos, costumes, práticas sociais e aptidões que o homem
adquire da sociedade a qual pertence bem como sua família. Sendo dinâmica à
medida que surgem novas gerações, alguns aspectos se perdem enquanto
outros são incorporados.
A cidade do Natal conta com uma escola da natureza da proposta deste
trabalho, criado em 2005, o Centro Municipal de Artes Integradas na Zona
Administrativa Norte de Natal, que oferece cursos variados à comunidade. Só
que a abrangência é mais local.
Nesse sentido um espaço cultural e artístico deve proporcionar esse
aspecto de encontro, troca, intercâmbio, ensino e convivência em geral. Sendo
esta uma das carências verificadas no cotidiano dos cidadãos e dos artistas
principalmente de mostrarem, divulgarem ou até mesmo de encontro entre eles
a fim de cruzar conhecimentos e técnicas utilizadas por cada um.
Além dessa demanda para exposições e trocas, deve-se considerar o
ensino como forma de transmitir os conhecimentos técnicos e também de manter
o equipamento. Desse modo as propostas de ensino cultural e artístico se
conceituam como ferramenta pedagógica de inclusão social, geração de
oportunidades profissionais e capacitação.
O trabalho se encontra dividido em cinco capítulos, no primeiro se encontra
detalhado todo o processo metodológico realizado na elaboração deste trabalho.
No segundo apresenta-se a fundamentação teórica que onde são destacados os
principais conceitos levados a cabo. No terceiro capítulo são apresentados os
estudos de referências, direto e indiretos, realizados sobre projetos de temas
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semelhantes ao tratado neste trabalho. Em seguida são abordados os principais
condicionantes projetuais que interferiram na projetação, e por fim, no capítulo
cinco é apresentado todo o processo de desenvolvimento do projeto até a
proposta final.
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1.

REFERENCIAL METODOLÓGICO
O presente capítulo trata do processo de pesquisa, levantamento de dados

e processos de projetação sobre o tema a fim de atender aos objetivos
propostos.
Foi elaborado um quadro resumo dos procedimentos metodológicos,
técnicas e fontes de dados.
Tabela 1: Quadro resumo dos procedimentos metodológicos
Objetivo Geral

Objetivos

Fonte de

Procedimentos

Técnicas

ensino e

Estudos de referência

Consulta

Internet, livros,

demandas de

e análise de projetos

bibliográfica

dissertações

Específicos

Dados

Compreender o
funcionamento
de uma
instituição de

Projetar um
equipamento
funcional de ensino
artístico e práticas
de atividades
culturais, voltado
para o público em
geral da cidade do
Natal, utilizando
dos conhecimentos
da eficiência
energética e de
elementos cénicos

programa para
uso de
exposições e
apresentações
Propor uma

Internet, NBR

escola funcional

9050, Código

e flexível, com
intuito de
abrigar diversas

Análise e aplicação de

Consulta

normas e legislações

bibliográfica

do Corpo de
Bombeiros,
Plano Diretor,

atividades

Código de

culturais

Obras

Elaborar um
anteprojeto

Estudos de

referência para

volumetria,

instituições

espacialização,

educacionais

funcionalidade

voltadas para a

estética

Consulta
bibliográfica e

Softwares,

simulações

Internet

computacionais

arte

Fonte: Elaborado pelo autor (2016)
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Após esta etapa o trabalho foi dividido em tópicos que envolvem a parte de
pesquisas e análises teórica, em seguida a realização de estudos e por fim a
apresentação de proposta.
O referencial teórico é uma das etapas de levantamento de dados sobre o
tema e objeto de estudo, concebido a partir de consultas de dissertações, livros,
internet, trabalhos finais de graduação e artigos científicos, como parte
necessária para obtenção dos dados que embasassem o desenvolvimento dos
estudos projetuais.
O empírico foi desenvolvido a partir de estudos de casos de escolas de
artes e centros que também desenvolvam atividades culturais, nos seus
aspectos formais, funcionais de uso e eficiência energética. Foram analisados
projetos, tanto nacionais quanto internacionais, através de estudos diretos e
indiretos.
A partir da análise das pesquisas e estudos de referências foram definidos
o conceito e partido, condicionantes de projeto e elementos norteadores para
projetação e de soluções técnicas, incluindo conceitos de flexibilidade,
modulação, iluminação cênica e eficiência energética na arquitetura. A etapa
seguinte foi a visitação ao terreno e levantamento de caraterísticas físicas e dos
condicionantes ambientais presentes, bem como os condicionantes legais que
recaem sobre o terreno.
Após

a

análise

e

sistematização

de

dados,

parte-se

para

o

desenvolvimento do estudo preliminar, começando pela definição do programa
de necessidades e pré-dimensionamento. A seguir foram realizados estudos de
zoneamento funcional com definição de fluxos e estudos de volumetria da
proposta arquitetônica com usos de croqui, ferramentas de simulações virtuais,
esboços, plantas e cortes esquemáticos.
A etapa seguinte conta com desenvolvimento da proposta em nível de
anteprojeto arquitetônico (envolvendo todos os desenhos necessários e
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memoriais descritivo e justificativo), incluindo informações pertinentes para seu
entendimento, assim como maquete eletrônica.
Por fim uma abordagem geral sobre o desenvolvimento do trabalho,
destacando as principais dificuldades enfrentadas, os aprendizados adquiridos
e resultados alcançados.

2.

REFERENCIAL TEÓRICO
Envolve os principais conceitos com finalidade de fundamentar o tema do

trabalho e objeto de estudo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ARQUITETURA
A arquitetura antigamente, segundo Vitrúvio (1982) era entendida somente
como um espaço habitável de abrigo e proteção ao ser humano, em que
precisaria compreender três pilares essenciais em qualquer obra edificável, o
suporte físico, a função, e a estética.

Figura 1: Três pilares da arquitetura por Vitrúvio

Fonte: https://br.pinterest.com
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As civilizações antigas, apresentavam construções que se adequavam ao
clima e seguindo numerosos conceitos bioclimáticos utilizando a arquitetura
vernacular de forma inteligente proposital, aproveitando os recursos naturais
visivelmente não só nas edificações como também nas configurações dos
desenhos urbanos (DUTRA et al, 2014).
O desenvolvimento e a criação de novos materiais e tecnologias
construtivas que surgiram com a chegada da Revolução Industrial, fincaram um
marco em todas áreas. Mas no decorrer desse período, a maioria dos projetistas
e construtores atentavam somente para a parte funcional das edificações,
deixando a racionalização da energia em segundo plano, até a chegada da crise
do petróleo e o grande aumento populacional na segunda metade do séc. XX,
que obrigou essa nova dinâmica nas construções.
Atualmente, o PROCEL EDIFICA – programa nacional de eficiência
energética em edificações – vem sendo grande promotor da racionalização no
uso da energia elétrica em edificações desde sua concepção, até seu
acabamento,

desde

sua

criação

em

2003

instituída

ELETROBRAS/PROCEL, onde atua conjuntamente com outras entidades.

Figura 2: Procel Edifica

Fonte: http://www.ugreen.com.br

pela
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Como um dos principais objetivos é o incentivo ao uso eficiente e
conservação de recursos naturais, como a ventilação, a luz, a água dentre
outros, em edificações, trazendo menos impacto ao ambiente e reduzindo
desperdícios indesejáveis.
Os dados recolhidos pelo programa estimam que para novas construções,
existe um potencial para reduzir pela metade o consumo de energia elétrica nas
edificações do país e de 30% para reformas que incluem o conceito de eficiência
energética. Essa realidade, para o caso de edifícios públicos cerca de 70% do
consumo de energia elétrica é voltada para sistemas de iluminação e
climatização.
Por essa razão, projetos de eficiência energética costumam atuar, em um
primeiro momento, na substituição de equipamentos ineficientes e também na
mudança de hábitos de seus usuários. O Procel, em parceria com os
administradores públicos de todas as esferas do governo, tem incentivado ações
não apenas para o uso de equipamentos mais eficientes, como também para o
desenvolvimento de projetos e utilização de práticas visando o combate ao
desperdício e o incremento da eficiência energética nessas edificações públicas
(PROCEL, 2006).

ARQUITETURA EDUCACIONAL E FLEXIBILIDADE

Kowaltowski (2011) reconhece que a escola se configura como importante
e indispensável ferramenta de formação, desenvolvimento e amadurecimento do
indivíduo em todas as áreas, não somente aquele transmitido nas aulas em si, o
que envolve aspectos funcionais e formais do espaço construído, onde refletirá
diretamente no aproveitamento dos alunos e relacionamento entre professor –
aluno e naturalmente, afetando também a todos os outros usuários que a
frequentam. O que torna indispensável uma real preocupação e principalmente
dedicação dos profissionais responsáveis pelo processo de implantação de
escolas, de forma a dar suporte e incentivar o aprendizado de qualidade desde
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estudos de viabilidade envolvendo localização, entorno e público alvo (que no
caso são os estudantes), passando pela de processo projetual até chegar aos
detalhes para seu uso de forma a atender aos requisitos de formais e funcionais.
Nesse sentido, através de análises de construções escolares brasileiras do
século passado, Ferreira (2006) reconhece a preocupação voltada para
quantidade ao invés de qualidade, aparecendo assim escolas criadas em série
a fim de suprir o déficit na época.
Nas escolas mais recentes é facilmente perceptível a mudança na no tipo
de configuração e preocupação com pontos antes não muito recorrentes, ou pelo
menos não demonstrados quando se tem o seu uso. Existem listas com critérios
e estratégias que devem ser levados em consideração no processo de
projetação de escolas, uma delas criado CHPS (Collaborative for High
Performance Schools), onde estão citados alguns pontos essenciais:
1.Identidade e contexto: criar ambientes de que os usuários e a
comunidade podem se orgulhar;
2.Implantação: otimizar o aproveitamento do lote;
3.Área externa da escola: ganhar proveito das áreas externas;
4.Organização: criação de um diagrama claro para edifícios;
5.Edificações: síntese da forma, dos volumes e da harmonia;
6.interior: criando espaços de excelência para ensino e
aprendizagem;
7.Estratégias de sustentabilidade;
8.Segurança: criando um lugar seguro e acolhedor;
9.Vida longa, liberdade de possibilidades: criar um projeto
escolar que se adapta e que tenha capacidade de evoluir com o
tempo;
10.Sintese de sucesso: projetos que funcionam na sua
totalidade. (DELIBERADOR, 2012, p.7)

Além destes pontos citados a flexibilidade de uso, com possibilidades de
configurações variadas de acordo com metodologias de ensino aplicadas, assim
as salas de aulas podem se transformar não seriam os únicos ambientes da
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escola, quando se insere espaços de convivência, música, teatro, laboratórios,
alimentação etc. atribuindo um espaço a variados usos. (DELIBERADOR, 2012)
De um modo geral, permitir essa flexibilização como uma possibilidade de
realização de adequações e modificações da estrutura interna e/ou externa a um
espaço edificável, não comprometendo a sua usabilidade ou estrangular o
conceito do objeto arquitetônico preexistente. Outro caso é o uso do mesmo
espaço para atividades de diferentes origens, em momentos diferentes, a fim de
economizar na dinâmico do espaço e reduzir o uso de área, com realocação de
divisórias móveis, moveis ou reserva de local para posterior construção já
pensado inicialmente pelo projetista.
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3.

ESTUDOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS
Nesta etapa serão apresentados os estudos de referência realizados,

diretos e indiretos, de projetos com tema semelhante.

a. ESTUDOS INDIRETOS

Armazém Popular Da Escola De Arte E Cultura Plínio Marcos

A criação da escola aconteceu no ano de 2012, situada na cidade de São
Paulo, abriga diversas atividades que o instituto Arte no Dique desenvolve junto
a uma comunidade carente de estruturas urbanas adequadas.

Figura 3: Vista noturna do acesso à escola

Fonte: www.archdaily.com.br

Este equipamento contém um grande pátio onde acontecem shows,
apresentações e diversas outras atividades para população em geral, sendo em
média aulas para 500 pessoas em oficinais e um público mensal de 1000
pessoas em outras atividades abertas ao público em geral.
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Quando os eventos ocorrem na parte externa esse salão abre uma grande
porta e ali se transforma num palco para apresentações e shows.
O projeto está sendo executado em mais de uma etapa, sendo a primeira
já realizada, conta com implantação de áreas administrativas, de apoio e
serviços, oficinas para produção e atividades culturais, estúdio, espaço
multimídia, terraço, pátio e uma sala multiuso que se adequa de acordo com as
diversas opções de atividades que são realizadas nesse espaço.

Figura 4: Vista interna da sala multiuso

Fonte: www.archdaily.com.br

A plateia para esse espaço é de 100 pessoas na parte interna, onde
consegue abrigar diversas atividades e eventos culturais, contendo um sistema
de iluminação cênico adaptável a cada ocasião.
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Figura 5: Planta baixa do pavimento térreo

Fonte: www.archdaily.com.br

Realizam-se oficinas que dão formação artística a jovens e habitantes da
comunidade, desde teatro, dança, cinema, oficinas culturais, biblioteca, estúdio
de música e laboratório de ateliês.
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Figura 6: Planta baixa do primeiro pavimento

Fonte: www.archdaily.com.br
Figura 7: Planta baixa do segundo pavimento

Fonte: www.archdaily.com.br
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A segunda etapa do projeto da escola já prevê a expansão com ampliações
de mais áreas para oficinas, leitura, café-cantina.

Pavilhão De Arte Mcgee

O Pavilhão de Arte McGee, construído em 2011, se trata de uma área
construída para dar apoio a Escola de Arte e Design da Escola de Cerâmicas do
Estado de Nova Iorque. Essa expansão fica situada no campus da escola, numa
praça próxima a via principal utilizada pelos pedestres em geral.

Figura 8: fachada do pavilhão

Fonte: www.archdaily.com.br

A sua forma paralelepipedal contém na sua envoltória, peças de tubos
cerâmicos de terracota como uma das principais proteções contra a insolação
direta e chuvas. Essas proteções são produções artísticas realizadas pelos
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alunos da própria escola. Além desses tubos que se encontram distribuídos de
forma escalonada e na vertical, usam-se prateleiras horizontais amarando e
dando uma quebrada no ritmo imposto pelos tubos.

Figura 9: Vista externa noturna

Fonte: www.archdaily.com.br

O seu volume se parece com duas caixas sobrepostas sendo que o térreo
é todo em vidro para garantir a permeabilidade visual da galeria e a parte de
cima se estendendo em balanço, com vedação de materiais.
A área de exposição é ampla e flexível por sua disposição bastante aberta
e ampla por meio de um mezanino, onde ocorrem diversos tipos de exposições
de peças de obras físicas, assim como apresentações visuais.
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Figura 10: Vista interna do salão de exposições

Fonte: www.archdaily.com.br

A sua concepção foi pensada de modo a alcançar certificação prata de
USGBC LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com
estratégias de controle de iluminação nas galerias, tipo de cobertura, sistemas
de baixo consumo de água, ventilação e condicionamento de ar com sistema de
irradiação de calor a partir do piso nos estúdios.

Figura 11: Diagrama sustentabilidade

Fonte: www.archdaily.com.br
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b. ESTUDO DIRETO

Centro Municipal de Artes Integradas

Com mais de dez anos de funcionamento desde sua criação, o CMAI é um
espaço cultural e de lazer, parte integrante do Espaço Cultural Francisco das
Chagas Bezerra de Araújo, que fica situada na Zona Administrativa Norte da
cidade do Natal, onde desempenha um papel significativamente importante para
a toda a população local através de atividades culturais, socioeducativas,
oficinas e formações em algumas áreas de conhecimento.

Figura 12: Área interna do centro

Fonte: http://natal.rn.gov.br

Em relação a estrutura, o espaço se encontra num estado parcial de
degradação muito visível em quase toda sua estrutura além de alguns problemas
de dimensionamento para acomodação de suas atividades, como é o caso das
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salas com pé direito demasiado baixas para prática das aulas. O centro possui
uma área central ampla e livre, com as salas de aula e oficinas ao redor espaço
físico que promove integração entre eles. Normalmente as atividades de
exposições e apresentações com grande público são realizadas em um espaço
aberto externo, ocorrendo algumas adaptações provisórias ao lugar.

Figura 13: Praça do centro

Fonte: Acervo do autor (2017)

Hoje ocorrem algumas aulas, contribuindo para o desenvolvimento cultural
da Região. Além dos cursos, o CMAI desenvolve e realiza outras atividades
como, exposições, aulas de dança, capoeira, mostras pedagógicas, oficinas e
workshops para educadores e para a comunidade em geral.
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Figura 14: Aula de música administrada no centro

Fonte: http://natal.rn.gov.br

O público predominante é o do próprio Conjunto Panatis, devido a sua
localização. Ele se caracteriza também como área de lazer com estrutura de
parque infantil, pista de skate e campo para prática de futebol.

Figura 15: Campo e calçado do centro

Fonte: Acervo do autor (2017)
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4.

CONDICIONANTES PROJETUAIS
a. Terreno

A escolha do terreno para a inclusão da escola considerou alguns
parâmetros essenciais a equipamentos do gênero, sendo eles a
possibilidade de ter uma melhor abrangência de público e facilidade de
acesso, com isso foi pensado em ser próximo a vias com frotas de
transporte público e de fácil acesso, bem como situado próximo a
equipamentos comerciais e de serviços com objetivo de atender as
demandas dos usuários da escola. Outro ponto importante é que o terreno
tenha uma dimensão suficiente para desenvolvimento de outras atividades
que decorem na parte externa ao edifício e abrigar áreas para possíveis
posteriores ampliações do espaço construído em si.

Figura 16: Localização do terreno

Fonte: Google Maps, 2016
Nota: Editado pelo autor
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O terreno está situado no bairro de Capim Macio, na Cidade do Natal,
na Rua Alexandre Câmara. Ele possui geometria um pouco irregular, com
topografia plana, mas contendo algumas árvores de pequeno e médio porte
no seu interior. Situado a menos de 50m da Av. Eng. Roberto Freire e
próximo a reserva natural do Parque das Dunas. Possui uma área de
2086,40m² e 40,14m de testada frontal para a R. Alexandre Câmara, o que
permite atender sem problemas ao programa para a escola e ainda áreas
para outras atividades externas ao edifício construído.

Figura 17: Foto do terreno atualmente

Fonte: Acervo do autor (2017)
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Figura 18: Foto do terreno atualmente

Fonte: Acervo do autor (2017)

b. Condicionantes Ambientais

A NBR 15220 estabelece a divisão do território Brasileiro em 8 zonas
bioclimáticas de acordo com suas caraterísticas onde estabelece uma serie de
diretrizes construtivas para condicionamento térmico passivo para habitações
unifamiliares e de interesse social. Apesar da norma não ser destinada para esse
tipo de uso, é importante entender e levar em consideração a divisão bioclimática
e suas estratégias para projeto.
Natal, onde está inserido o atual projeto, se encontra na zona bioclimática
8, com caraterísticas climáticas quente e úmido, por ser uma cidade litorânea e
situada na zona tropical, próxima a linha do equador.
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Figura 19: Zona e carta bioclimática 8

Fonte: NBR 15220, 2003

Alguns métodos construtivos e diretrizes projetuais são destacados em
Roteiro Para Construir no Nordeste (1976), a fim de serem levados em
consideração para construções nesse clima. São eles:
Sombreamento e criação de espaços abrigados da incidência solar direta,
através de grandes coberturas e paredes recuadas criando espaços
ventilados, livres de radiação solar direta e chuva que podem ser utilizados
como espaços para permanência e realização de atividades tanto diurnas
quanto noturnas;
Além disso, existem também os muros vazados, cuja as funções de reter o
calor, deixando passar o vento e luz indireta, e dependendo do formato e
configurações variadas que podem ser empregadas, dá para se regular
estes fatores e a questão da permeabilidade visual para o espaço interno;
Outro ponto importante é a proteção das janelas e aberturas externas com
sistemas que impeçam a incidência direta da luz solar nestas aberturas e
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permitam a renovação do ar. Para melhor eficiência destes métodos é
imprescindível o estudo e compreensão das orientações em relação a
trajetória solar;
A utilização de portas abertas, que garanta integração com o ambiente
externo, mas sempre atentando para sua proteção promovendo
privacidade e também da radiação direta;
É destacado a descontinuidade e desafogamento dos ambientes como
métodos a se levar em consideração, criando áreas mais amplas e
integradas e livres, sendo que se deve atentar para os locais com usos mais
íntimos;
Construir com pouco através de racionalização e padronização construtivas
com uso de poucas variedades de materiais no mesmo edifício, evitando
desperdícios desnecessários;
Convivência com a natureza integrando o construído a paisagem natural
de forma equilibrada. Uso de cobertura vegetal de grande porte para
sombreamento e criação de áreas agradáveis para circulação ou
permanência;
Holanda termina falando de se ter cuidado para tecnologias construtivas
propícia para nossa realidade cultural e clima. “Trabalhemos no sentido de
uma arquitetura sombreada, aberta, contínua, vigorosa, acolhedora e
envolvente, que, ao nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, nos
incite a nele viver integralmente”. (HOLANDA, 1976).
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Figura 20: Rosa dos ventos anual de Natal

Fonte: Júnior, 2015

A figura acima mostra a rosa dos ventos da cidade, com uma
predominância da variação na ventilação entre as orientações sul e leste. Desta
forma a orientação do edifício, sua locação e suas aberturas deverão propiciar o
maior proveito para incidência do vento no mesmo.

Figura 21: Carta solar anual de Natal

Fonte: Júnior, 2015
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Analisando a carta solar, vê-se que as orientações oeste e leste são as
mais prejudicadas com incidência solar durante todos os meses do ano, portanto
é necessário se pensar em formas de proteção com intuito de amenizar as
radiações. As outras fachadas (norte e sul), apesar de mais amenas, também
precisam de atenção nesse sentido, visto que entre os meses de abril até outubro
existe incidência da radiação solar direta na fachada norte, e entre os meses de
outubro até o mês de abril a fachada sul que se encontra mais vulnerável nesse
sentido.

c. Condicionantes Legais

Aqui estão destacadas as principais condicionantes exigidas pelos órgãos
legisladores para a área a ser trabalhada. Para isso serão apresentados algumas
das principais exigências do Plano Diretor Municipal de Natal (2007), o Código
de Obras de Natal (2004), NBR 9050 (2015) e Código de Segurança Contra
Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte inerentes a natureza do
anteprojeto.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento
urbano sustentável do município junto aos agentes que atuam na produção e
gestão do espaço urbano, objetivando desenvolver as funções sociais e
ambientais para garantir um uso equilibrado ecologicamente e justo do território
a fim de promover condições de qualidade de vida, bem-estar e segurança aos
munícipes.
Para isso são estabelecidas no Plano algumas diretrizes, em que dentre
elas está o controle do uso e ocupação do solo de acordo com infraestruturas e
condições físico ambientais do mesmo, dividindo o território do município em três
zonas, Zonas de Adensamento Básico, Zona Adensável e Zona de Proteção
Ambiental.
Sendo o terreno a ser trabalhado estar localizado no bairro de Capim
Macio, que está situada na Zona de Adensamento Básico, cujo coeficiente de
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aproveitamento (quociente da área construída computável pela área do terreno)
é de 1,2.
Outras prescrições urbanísticas apontadas são a taxa de ocupação, taxa
de impermeabilização, recuos e gabarito.

Tabela 2: Prescrições urbanísticas para o bairro de Capim Macio

PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS
Coeficiente de aproveitamento (máximo)

1,2

Taxa de ocupação (máximo)

80%

Taxa de impermeabilização (máximo)

80%

Recuos (mínimos)

Frontal: 3,00m até 2 pavto
Laterais: 1,50m até 2 pavto
Fundo: 1,50m até 2 pavto

Gabarito (máximo)

65m
Fonte: Plano Diretor de Natal, 2007
Nota: Editado pelo autor

O Código de Obras e Edificações do município de Natal rege as obras de
construção, ampliação, reforma e demolição em concordância com outras
legislações e normas que regem o mesmo. Os seus objetivos e princípios são
de simplificar os procedimentos administrativos a ver com licenciamento de
obras, assegurar aos usuários o uso e acesso indiscriminado de equipamentos
urbanos ou habitacionais, visando interesse ao coletivo, bem como assegurar
segurança, conforto, higiene, saúde e qualidade não só dos seus usuários como
daqueles que possa interferir no seu quotidiano. Com esse propósito são
estabelecidas dimensões e áreas mínimas para alguns ambientes para tipos de
usos.
No caso dos estacionamentos para escolas de artes o Código exige uma
vaga para cada sessenta metros quadrados de área construída, quando o
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terreno está situado numa via local, possuindo ainda uma área para embarque
e desembarque e casa de lixo.

Figura 22: Esquema de estacionamento sentido duplo para autos pequenos e médios

Fonte: Código de obras de Natal, 2009

5.

PROPOSTA ARQUITETÔNICA

Nesta etapa apresentam-se a definição do programa, bem como estudos
de zoneamento funcional com definição de fluxos e estudos de volumetria da
proposta.
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Figura 23: Esquema de relação entre os ambientes

Fonte: Elaborado pelo autor

Os fluxos foram pensados a partir dos usos de cada ambiente, criando
relações necessárias para seu bom funcionamento. A recepção é o primeiro
ambiente após adentrar no edifício, onde existe uma área de espera e integrada
tem a galeria de exposições de obras de artes que dá para as salas de aulas. A
parte gestão do equipamento está situado numa área mais reservada. Desta
forma a recepção consegue ter uma relação centralizada em relação aos outros
ambientes, conseguindo controlar os acesso e fluxos na escola.

a. Programa de necessidades e pré-dimensionamento

Esta etapa foi realizada tendo como suporte, os estudos de casos e
seguindo JÚNIOR (2015) e KOWALTOWSKI (2011), onde estabelecem
diretrizes para dimensionamento de equipamentos com esses usos, tendo em
vista também a demanda estimada.
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Tabela 3: Programa de necessidades

AMBIENTE

QUANTIDADE

ÁREA (un)

ÁREA (total)

1

23,53

23,53

Galeria

1

58,47

58,47

Lanchonete/ café

1

24,17

24,17

2

63,57

127,14

Sala de aula

1

24,17

24,17

BWC

2

14,83

29,86

Depósito

2

5,62

11,24

Diretoria

1

7,81

7,81

1

14,43

14,43

Casa de lixo

1

6,00

6,00

Estacionamento

1

252,00

252,00

Bicicletário

1

14,57

14,57

Recepção/
secretaria

Salas de aula com
divisória

Sala de
professores

Total

330,52

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

O conceito do projeto foi pensado na proximidade entre o espaço interno
da escola galeria com a área externa a fim de criar uma relação mais direta,
convidativa na proposta de atrair os transeuntes e fazê-los vivenciar o espaço
e, mas conservando.

b. Evolução do Partido

Este item trata da apresentação dos estudos e soluções do partido e
desenvolvimento da proposta volumétrica.
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Figura 24: Croqui da proposta 1 pavimento superior

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Figura 25: Croqui da proposta 2 pavimento térreo

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A primeira proposta consiste numa organização que resulta um formato
retangular, onde ainda não se encontram todos os ambientes propostos no
programa final, sendo no térreo a recepção logo na entrada, em seguida a
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galeria, compondo fachada frontal, duas salas de aulas que podem ser dispostas
sem a divisória do meio, tornando numa grande sala, uma área de banheiros,
um café e área para circulação vertical, no segundo pavimento, se encontram
três salas de aulas, sendo duas delas também reversíveis, uma sala de reuniões,
banheiros, espaço para circulação vertical e o mezanino dando para a área da
galeria na parte.

Figura 26: Diagrama de fluxo interno

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 27: Planta baixa térrea segunda proposta

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
Figura 28: Planta baixa do segundo pavimento segunda proposta

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Já na segunda proposta, temos as plantas seguindo as mesmas
configurações, com as salas na parte posterior, assim como o banheiro e o café,
e na frente temos no pavimento térreo a recepção integrada com a galeria e no
segundo pavimento a sala de reuniões e o mezanino com área reservada para
implantação de escada e plataforma de percurso ao lado.
O destaque vai para o recuo da frente e lateral nas fachadas da galeria,
que cria uma área em frente a recepção que seria usada como entrada principal,
já pensando no fluxo originado dessa configuração, colocando a recepção como
controlador / monitorador de todos eles. Temos também o aumento das salas
reversíveis ocasionando na criação de outra saliência na forma.

Figura 29: Proposta final para pavimento térreo

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 30: Proposta final para segundo pavimento

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

A proposta final consiste numa melhoria formal da segunda proposta, assim
como a inclusão de alguns outros ambientes que se fizeram necessários para
garantir um bom funcionamento do equipamento.
Formalmente a planta ficou mais alongada e foram criadas mais saliências
e reentrânças com objetivo de aproveitar da melhor forma da iluminação e
ventilação naturais e proteger da radiação solar direta.
No pavimento térreo continuou-se com a mesma configuração, onde temse a recepção numa posição estratégica de controle e apoio a área do
pavimento, com os banheiros e café facilmente acessados a partir de qualquer
ponto do equipamento que se encontre o usuário. Próximo aos banheiros foi
introduzido um depósito para guarda de materiais utilizados na escola, de um
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lado o café, com introdução de uma abertura para o pátio dos fundos por onde
ele se expande, e do outro as salas reversíveis também com uma grande
abertura para o pátio verde.
O segundo pavimento tem as salas de aulas reversíveis, os banheiros e
depósito no mesmo lugar, repetindo o térreo, e uma outra sala de aulas do lado
dos banheiros e parte administrativa incluindo a sala de professores e diretoria
por cima da recepção.

Figura 31: Estudos de zoneamento do terreno

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Desde princípio foi pensado na implantação do equipamento mais recuado
em relação ao terreno, com finalidade de criar uma área de transição da rua para
chegar na escola e também espaço a ser utilizado para atividades que podem
ocorrer ao ar livre. O acesso ao pedestre seria pela parte central ao lote, onde
não teria barreira visual de modo que o usuário pudesse acompanhar o
movimento dentro da galeria. Deste modo o estacionamento foi inserido na
lateral direita do lote, assim como a casa de lixo.
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Figura 32: Implantação final

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 33: Evolução da forma

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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c. Memorial Descritivo e justificativo

No pavimento térreo estão dispostos a recepção / secretaria, onde são
realizados atendimentos, realizações de matrículas, cadastros e orientações aos
visitantes da escola, este é o primeiro ambiente depois de entrar na escola, com
objetivo de ter o controle geral e subsidiar os visitantes e alunos.
A galeria é um espaço amplo e integrado com o restante da escola, e é o
ambiente que pode ser visualizado do pátio externo, por ser quase todo
envidraçado, de forma que cria uma integração constante com o exterior e ele
sendo, depois das salas de aulas, o espaço com maior permanência, onde são
realizadas diversas atividades.
A lanchonete / café é um espaço que se fez necessário para dar apoio a
escola e às atividades que ocorrem com número considerável de público. Nela
serão servidos lanches e pequenas refeições destinados aos próprios usuários
da escola num espaço que conta com uma grande porta que dá para um pátio
posterior, onde ela se expande sob uma área coberta com uma estrutura
metálica, proporcionando um ambiente agradável e descontraído.
As salas de aulas são os ambientes mais importantes da escola, é nela
onde se passa maior parte do tempo e como tal tem um layout que favorece o
aprendizado e desenvolvimento de suas atividades de desenho. As duas salas
são divididas com um painel que pode ser facilmente desmontado e guardado
nos armários das salas, para casos de aulões dinâmicos e ou necessidade por
se ter uma turma maior em que as salas menores não comportam. Estas salas
ainda contam com grandes portas do tipo “camarão” que permite a abertura
quase total da parede criando uma integração harmoniosa e agradável com o
pátio posterior.
Se encontra também neste pavimento um depósito para guarda de
materiais, ferramentas e obras que não estarão sendo exposta na galeria, e
banheiros feminino, masculino e para pessoas portadoras de deficiência física e
motora.
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No segundo pavimento os banheiros, depósito e as salas de aulas também
se repetem, sendo que agora são direcionadas para aulas de pintura. Estas salas
possuem abertura para o pátio por meio de duas janelas grandes, e ainda há
uma abertura zenital para auxiliar na iluminação das mesmas.
Além destes ambientes o segundo pavimento possui um grande mezanino
sobre a galeria, ou seja, quem está em cima tem um visual diferenciado das
obras expostas.
Ainda neste pavimento foi adicionado mais uma sala de aulas, só que
nesse caso com dimensão “fixa”, onde abriga aulas de desenho para turmas
menores.
A parte de gerencia e coordenação da escola está dividida entre a sala de
diretoria, de onde o responsável pela escola fica coordenando todo o seu
funcionamento para melhor atender, e a sala dos professores, que consiste no
espaço destinado a reuniões e descanso dos professores.

d. Materiais e Conforto

Para o sistema construtivo, foi pensado em algo adequado tanto ao clima
de Natal como também para a disponibilidade de mercado local do município. O
sistema usado é o de viga – pilar em estrutura metálica modulada, sendo que
devido a forma, alguns módulos são diferentes de outros. A laje do pavimento
térreo é em concreto armado e a cobertura é em telha metálica termoacústica,
com objetivo de isolar o edifício de ruídos e calor, sendo que duas salas são
cobertas por concreto armado impermeabilizado.
As vedações são de alvenaria de tijolos convencionais revestidos com
reboco e pintadas na cor branca, amarela e azul para parte externa, e na parte
interna, pintadas de branco. Os forros são de gesso na cor branca, sendo que
na área de exposição ela contém perfurações para atenuação sonora.
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Os pisos internos são de granilite na cor cinza clara, visto que o material é
facilmente encontrado e sua manutenção é rápida. O passeio externo é de
placas de concreto revestidas com pedra natural e o estacionamento de piso
intertravado cimentício.
Em relação ao conforto, foi pensado desde o início da concepção, levando
em consideração a zona bioclimática e as estratégias já indicadas no subcapítulo
dos condicionantes ambientais. A implantação do edifício foi seguindo a
orientação sudeste noroeste para as fachadas maiores, para não prejudicar o
acesso ao terreno e aos mesmo tempo tem maior aproveitamento da iluminação
e ventilação naturais. Desta forma a planta foi distribuída com os ambientes de
galeria e salas de aulas nestas duas fachadas, visto que estes são os ambientes
onde se tem maior permanência dos usuários são onde se necessita de
iluminação adequada para o seu uso.

Figura 34: Esquema ventilação natural

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No período de manhã, o sol nasce para o lado da galeria, onde tem grande
abertura protegida por prateleiras de concreto e brizes metálicos controlados de
acordo com a necessidade. Para o período da tarde o sol se pões para o lado
das salas, que também possuem grandes aberturas com marquises, brizes e
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prolongamento da parede lateral, a fim de proporcionar proteção contra
insolação direta. Essas aberturas dão para o pátio, ondes estão implantados
vegetação, criando aproximação com o verde, além de atenuar o calor.
Figura 35: Diagrama de máscara de sombra sudoeste galeria

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
Figura 36: Diagrama máscara de sombra sudeste galeria

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Foi incorporado também uma estrutura independente em aço corten, que
protege as aberturas do café e sala de aula no pavimento superior e uma parte
da cobertura e fachadas.
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Figura 37: Diagrama de máscara de sombra café

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Todos os ambientes são equipados com luminárias paralelas em série,
compensando a falta ocasional de luz natural, sem gastos desnecessários.
Sendo que na área de exposições foram incorporadas luminárias cênicas
adaptáveis a diversas possibilidades de adequação de acordo com a exposição.
Para o cálculo para quantidade de água para reservatório considerou um
total de 50 alunos ao mesmo tempo, sendo que a norma NBR 5626 indica 50
litros de água por pessoa para o tipo de uso, calculado para dois dias mais 20%
de reserva para incêndio, o total seria de 6000l. Mas como a escola também
recebe visitantes das exposições, foi incluído um reservatório com capacidade
de 10000l de água.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se afirmar que resultado final da proposta busca aliar os aspetos
descritos na parte da fundamentação teórica e referencial empírico, envolvendo
as etapas de pesquisa de forma que se faça presente os requisitos necessários
para um ambiente de ensino.
Os conceitos apresentados foram norteadores do desenvolvimento deste
trabalho para que se atingisse os objetivos propostos, criando um equipamento
de ensino e exposições públicas flexível, inserido no entorno que foi
desenvolvido em harmonia com estratégias de eficiência energética e estética
através de usos de materiais e texturas.
A principal dificuldade foi a realização e determinação do programa de
necessidades. Ele chegou a ser alterado algumas vezes, visto que se queria
incorporar aulas de outros gêneros, mas que ao final acabou por ficar esse atual
com aulas de desenhos e pinturas em geral, além da galeria e o pátio para
exposições e apresentações na frente do edifício.
A realização do trabalho permitiu de um modo geral, a aplicação de
conhecimentos sobre temas já estudados durante o período de graduação e ao
mesmo tempo incitou a procura e descoberta de outros temas também
importantes

para

minha

formação,

aprofundamento de outros vistos.

caso

da

arquitetura

escolar,

e
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