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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa de viabilidade de projeto arquitetônico que objetiva propor a 

instalação de uma escola de ensino profissionalizante na cidade de Encantado, Rio Grande do 

Sul.  Através da revisão bibliográfica e de estudo de caso, busca-se conhecer a realidade atual 

sobre esse ensino no país e no município, para então propor a nova unidade na cidade. Serão 

analisadas, ao longo dessa pesquisa normativas, referentes ao tema, propondo um programa 

de necessidade de acordo com a demanda existente. Apresenta-se também um breve histórico 

para melhor compreensão sobre o tema e referenciais que possam embasar o Trabalho de 

Conclusão de Curso, etapa II.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os efeitos da modernização da economia sobre o perfil da mão-de-obra empregada se 

fazem sentir desde a década de 50, com as novas tecnologias que vem sendo introduzidas, 

principalmente no setor industrial (PARO, 1979). Ainda segundo o autor, isso provoca a 

escassez de mão-de-obra especializada e abundância de mão-de-obra sem qualificação. Para 

mudar esse quadro, é necessária a aquisição de habilidades e conhecimentos específicos que 

possibilitem o exercício de determinada ocupação profissional, reproduzindo para o aluno o 

ambiente de trabalho.  

É preciso formular questões e resolver problemas relativos a manejos de ferramentas, 

funcionamento de máquinas, processo de produção, relacionamento interpessoal e outros 

elementos com os quais o colaborador é posto em contato na sua rotina de trabalho. Assim, o 

ensino profissionalizante surge com o objetivo de fazer com que os aprendizes tenham o 

contato direto com uma profissão e saiam capacitados para o mercado de trabalho (PARO, 

1979). 

Nesse sentido, a proposta a ser desenvolvida nesta etapa do Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC – Etapa I) de Arquitetura e Urbanismo é a implantação, na cidade de Encantado, 

de uma Escola de Ensino Profissionalizante. Sendo uma iniciativa da Prefeitura Municipal, 

em parceria com as empresas da cidade e da região, além da Associação Comercial e 

Industrial de Encantado (ACIE), a instituição contará, também, com o apoio do SENAI. O 

objetivo desta etapa é subsidiar o desenvolvimento do TCC - Etapa II. 

O relatório da pesquisa está organizado em 07 capítulos. O capítulo dois tratará das 

primeiras aproximações sobre o tema. Trata de explicar, ainda que brevemente, o que é o 

ensino profissionalizante, para que serve, e como é conduzido pedagogicamente. Além disso, 

se apontarão dados sobre a educação profissional no Brasil, fundamentando a escolha do tema 

e o quão pertinente ele é no cenário atual.    

 Uma viagem histórica será apresentada no capítulo três, discorrendo sobre todo o 

processo de aceitação e desenvolvimento do ensino profissionalizante, os métodos utilizados 

para aprendizagem e as barreiras enfrentadas em cada etapa de desdobramento. O local em 

que a instituição será inserida, com todas as particularidades do entorno e do terreno será 

apresentado no capítulo quatro. O capítulo cinco tratará da legislação baseada no Plano 

Diretor e no Código de Edificações da cidade de Encantado.  No capítulo seis, um programa 

de necessidades completo apresenta o complexo educacional organizado em blocos e setores 

específicos para cada atividade. E, por fim, no capítulo sete, serão analisados alguns 
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referenciais arquitetônicos que constituirão o repertorio de projetos institucionais, 

especialmente escolas, subsidiando o desenvolvimento do projeto na etapa seguinte (TCC II).  
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2. O ENSINO PROFISSIONALIZANTE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 

 No decorrer deste capítulo, apresentam-se algumas aproximações ao tema ensino 

profissionalizante, entendendo o que é e como funciona uma escola com essas características. 

Os cursos de qualificação profissional preparam jovens e adultos para o desempenho integral 

de uma ocupação do mercado de trabalho, atendendo às necessidades imediatas da mão-de-

obra em termos de treinamento específico para determinadas tarefas, através da prática direta 

das operações do trabalho (PARO, 1979). 

 No caso da escola que está sendo proposta no município de Encantado, haverá o apoio 

do SENAI, com qualificação de professores e fornecimento de apostilas e materiais de apoio 

para o ensino. Será de extrema importância entender a necessidade dessa modalidade de 

ensino para os dias atuais e o papel que desempenha no desenvolvimento econômico e social 

da comunidade em que está inserido.  

 

2.1. Apresentação do tema 

A Escola de Ensino Profissionalizante é a oportunidade de atender às exigências 

profissionais que o processo produtivo demanda, como requisitos técnicos, formativos e 

ideológicos. É a capacitação do aluno, que aprende medidas operacionais e adquire as 

habilidades mínimas suficientes para os requerimentos produtivos e necessários para o 

equilíbrio das vantagens competitivas do capital. (DEITOS; LARA, 2016) 

 Ainda segundo o autor, o desenvolvimento de aptidões para o mercado de trabalho é o 

principal objetivo do ensino profissionalizante, aumentando a competitividade entre empresas, 

que através da educação profissional contratam e qualificam melhor os seus colaboradores, 

fazendo com que outras empresas façam o mesmo com os seus contratados.  

 Uma escola profissionalizante é o local de preparação para a realidade do ofício. 

Quanto mais realista for o ambiente de treinamento, melhor será o processo de aprendizagem 

do educando. A Instituição reúne professores com capacitação em diferentes áreas, com 

experiência para proporcionar conhecimentos que permitam qualificação para o exercício da 

função que o aprendiz deseja realizar.   

 O tema escolhido para o presente Trabalho de Conclusão do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo é uma Escola Profissionalizante, apoiada pelo SENAI, com o objetivo de atender 

jovens e adultos com interesse em se especializar em alguma profissão de ofício manual, 

como exemplo, corte e costura, marcenaria, instalações elétricas e hidráulicas, automação 
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industrial, mecânica automotiva e panificação e confeitaria, em Encantado, Rio Grande do 

Sul. O funcionamento de algumas atividades pode ser visto nas figuras 01 e 02, com 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento de cada função.  

Será uma obra público-privada, partindo de uma iniciativa da prefeitura, em parceria 

com indústrias, comércio e serviços, representados pela Associação Comercial e Industrial de 

Encantado – ACIE. A escola contará com a prestação de serviços do SENAI, responsável pela 

qualificação de professores para cada especialização, além de equipar a instituição com todos 

os materiais e apostilas necessários para o aprendizado. Será integralmente mantida pela 

prefeitura e pelas indústrias e serviços, através da ACIE, sem geração de custos para os 

alunos. 

 

Figura 01 – Técnico em automação 

industrial 

Figura O2 – Curso de eletricista 

           

Disponível em: 

<https://www.automacaoindustrial.info/o-que-faz-

um-tecnico-em-automacao-e-instrumentacao-

industrial/> Acesso em: 23 abr, 2018. 

Disponível em: 

<http://www.rogeriocorreia.com.br/noticia/curso-

profissionalizante-tera-mais-vagas/> Acesso em: 13 

mar, 2018.

  

2.1.2. Dados da Educação Profissional  

Há vários anos, o Censo Escolar colhe dados em escolas públicas e privadas para 

avaliar as movimentações e rendimentos dos alunos em ambas. Esses dados nos trazem 

informações referentes ao aumento da procura pela educação profissional no Brasil, sendo 

que, no decorrer dos anos, essa demanda se tornou cada vez mais expressiva. Segundo 

Shiroma, a política educacional brasileira não atende às necessidades da população 

trabalhadora e às exigências dos processos produtivos. 

 

Historicamente, em nosso país, as políticas educacionais não 

favoreceram que os alunos das classes trabalhadoras realizassem um 
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percurso educacional capaz de garantir o direito à conclusão da educação 

básica com formação integral. Assim, ao longo dos anos, a desigualdade e a 

exclusão social foram se ampliando no Brasil, resultando daí grande 

contingente da população que vive em situação de pobreza, que não concluiu 

a trajetória escolar e nem possui formação profissional qualificada.  

Esse processo histórico de produção de desigualdades sociais gestou 

um sistema educacional marcado pela inculcação ideológica e evasão 

escolar. Nesse sentido, a educação geral e profissional destinada aos 

trabalhadores caracteriza-se, desde as origens, pela insuficiência de recursos, 

terminalidade em níveis elementares da escolarização, configuração de 

currículos e modelos educacionais de adestramento para o trabalho, 

limitados ao mínimo necessário à funcionalidade requerida pelo movimento 

de acumulação do capital, delineando os contornos da dualidade estrutural. 

(SHIROMA; LIMA FILHO, 2011, p. 727-728) 
 

 Por questões socioeconômicas, muitos alunos não tem a possibilidade de ingressar em 

uma Universidade, optando então por cursos profissionalizantes, que possuem um custo 

menor e uma formação mais rápida, ou seja, um retorno financeiro quase que imediato. Além 

disso, as empresas buscam cada vez mais o aperfeiçoamento de sua equipe. Sendo assim, a 

necessidade de qualificação e especialização dos colaboradores exigida pelas empresas acaba 

sendo uma solução para o diagnóstico da deficiência do sistema educacional do Brasil 

(DEITOS; LARA, 2016).  

 Segundo o Censo Escolar de 2005, em dois anos o número de estabelecimentos de 

educação profissional cresceu em mais de 500 unidades em todo o Brasil (tabela 01), e teve 

um aumento de matrículas de mais de 10% a cada ano. 

 

Tabela 01 - Estabelecimentos e Matrículas da Educação Profissional de Nível Médio, 

2003 a 2005 - Brasil 

 

Fonte: MEC/Inep/DEE - Censo Escolar 2005. 

 

 Tratando-se de área de qualificação, o setor industrial é o segundo mais procurado, 

ficando logo atrás da área da saúde, segundo dados do Censo Escolar também de 2003 a 2005, 

como é possível ver no gráfico 01. 
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Gráfico 1 – Matrículas na Educação Profissional, por Ano, segundo a Área 

Profissional, 2003 a 2005 – Brasil 

 

Fonte: MEC/Inep/DEE - Censo Escolar 2005. 

 

Segundo o Censo Escolar, o número de ingressantes no ensino profissionalizante no 

Brasil no ano de 2015 foi de 1,79 milhão. O total de matrículas na Educação Profissional 

estava distribuído de forma equilibrada entre as redes pública e privada de ensino, com 52,9% 

e 47,1%, respectivamente. As regiões que possuíam maior quantidade de matrículas na 

Educação Profissional eram o Sudeste e o Nordeste, com respectivamente 44,7% e 25,6% do 

total. Entre as Unidades Federativas, as maiores redes de Educação Profissional em 2015 

estavam em São Paulo, com 23,5% do total de matrículas, seguida por Rio de Janeiro, com 

9,7%, e Minas Gerais, que tinha 9,0% das matrículas na Educação Profissional do país 

(MEC/INEP, 2015).  

O ano de 2014 alcançou o maior número de matrículas até o momento, com 1.886.167 

ingressantes. A meta 11 do Plano Nacional de Educação (PNE) é alcançar 5.224.584 

matrículas até 2024, indicador elaborado pelo Todos pela Educação e calculado com base no 

Censo escolar de 2015. No gráfico 02 mostra-se a situação das matrículas do ensino 

profissionalizante até o ano de 2016. 
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Gráfico 2 – Matrículas de Educação Profissional e Técnica 

 

 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar, 2015. 

 

 

2.1.2. O que é a uma escola profissionalizante segundo a legislação 

  

 A educação profissional no Brasil rege-se segundo a Lei De Diretrizes E Bases Da 

Educação Nacional (LDBEN), o Capítulo III é bastante claro: 

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, 

médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. 
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Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 

ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 

prosseguimento ou conclusão de estudos.  

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível 

médio, quando registrados, terão validade nacional. 

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula 

à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 

escolaridade. (LDBEN, 2005, p. 20) 
 

 

 Por outro lado, a Resolução CNE/CEB N.º 04/99, que Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, relata no artigo 

primeiro, parágrafo único que a educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o direito ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

 

 

2.2. Justificativa do tema 

 

Atualmente, as cobranças do mercado de trabalho com relação aos profissionais estão 

cada vez mais intensas. A necessidade de especialização, ou experiência, acaba dificultando o 

acesso à ocupação profissional, gerando alto índice de desemprego entre a população. 

 Existe a necessidade de uma escola que prepare o jovem e o adulto para o ofício que 

vão desempenhar, tornando este aluno um forte concorrente no mercado. As empresas buscam 

pessoas qualificadas, com experiências, com boas referências e que possam contribuir para o 

crescimento do negócio. Para Roberto Deitos e Ângela Lara:  

 

Os parâmetros de sustentabilidade e racionalidade política apresentados para 

a política educacional brasileira, diante dos problemas educacionais, têm 

como justificativas socioeconômicas e ideológicas a necessidade de 

educação profissional, tendo em vista a deficiência formativa da força de 

trabalho. Ao mesmo tempo, essa força de trabalho é obrigada pelas 

circunstâncias históricas a possuir determinadas exigências profissionais que 

o processo produtivo demanda. Em certa medida e, muitas vezes, de maneira 

parcial e relativa, certos requisitos são exigidos permanentemente no 

processo de produção e reprodução do capital (DEITOS; LARA, 2016, p. 

167). 
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 O Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari – CODEVAT busca em parceria 

com a comunidade, apontar e diagnosticar problemas e potencialidades da região. Existem 

apontamentos dentro das diretrizes do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional que 

destacam a questão do ensino profissionalizante, sendo que a região possui carências nesse 

sentido. É preciso contribuir para o desenvolvimento das empresas locais, gerando emprego e 

novas oportunidades. Nesse sentido, a diretriz número 06 de dimensão social visa promover a 

qualificação profissional através da educação formal, não formal e profissionalizante, 

elevando o nível de especialização do trabalhador, fazendo com que tenham o contato direto 

com a profissão que pretendem realizar. 

Ainda conforme dados analisados pelo CODEVAT, a cidade de Encantado contribui 

com o desenvolvimento econômico da região do Vale do Taquari, em sua maioria, com a 

atividade industrial e com grande representatividade em exportações. A principal atividade, 

hoje, é a indústria alimentícia, seguida da indústria de cosméticos e perfumaria, além de 

inúmeras empresas no setor de costura e no setor moveleiro, sendo também um polo no setor 

de serviços. Essas características do município de Encantado traz a necessidade de 

investimentos em aperfeiçoamento profissional, para aumentar a competitividade entre as 

empresas e ampliar as possibilidades de emprego e estudo para jovens e adultos. 

 De acordo com dados fornecidos no Plano de Desenvolvimento Estratégico 2015-

2030, do CODEVAT, Encantado teve um crescimento populacional de mais de 10% entre os 

anos de 2000 e 2015. Considerando que 41,67% dos municípios do Vale do Taquari perderam 

população nesse espaço de tempo, o município aumentou sua representatividade, juntamente 

com Estrela, Fazenda Vila Nova, Santa Clara do Sul, Arroio do Meio, Tabaí e Roca Sales.  

O setor industrial da cidade conta com 147 indústrias, sendo a da alimentação a que 

mais movimenta o mercado, contribuindo para que o Vale do Taquari seja um polo no setor 

alimentício. A maior indústria do setor estabelecida na cidade é a Dália Alimentos, 

reconhecida em todo o Brasil, produzindo embutidos, laticínios, entre outros. A cidade 

também conta com outras empresas, como Fontana SA, uma das mais antigas indústrias de 

higiene e limpeza e Divine Chocolates, que já conquistou o mercado a nível estadual. A 

indústria de cosméticos e perfumaria também cresceu muito sendo destaque a nível nacional 

as empresas Hedera Cosméticos, Vini Lady, Dihellen e Dermoh Costméticos.  

Conta também com uma grande indústria no setor têxtil, a Indústria Têxtil Ypê. Além 

disso, possui mais de 30 pequenos ateliers de confecções, entre eles Cofecções Nemari e 

Fhantasy Moda Íntima. A indústria moveleira vem crescendo cada vez mais na cidade, com 
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destaque para Movelar, Dellano, Todeschini, Móveis Luzzi, NC Móveis e Planejados, Mg 

Scartezini, Apl Indústria de Móveis, Tokamais móveis sob medida, entre outros. Encantado 

tornou-se um polo em todas essas áreas de atuação, com destaque para o trabalho formal na 

indústria (54%) e serviços (46%), o que torna Encantado um dos quatro municípios com 

maior representatividade em exportações do Vale do Taquari. (IBGE CIDADES, 2017). 

A deficiência de especialização em ofícios manuais, gera insuficientes condições 

operacionais para atender as necessidades dos setores de produção. Melhorando a qualidade 

da prestação de serviços e dessa força de trabalho, diretamente dá-se a melhora da economia, 

com elevação da renda salarial.  Existem também outros fatores além da exigência da mão-de-

obra qualificada. A dificuldade do acesso a Universidades, por exemplo, que por inúmeros 

motivos, conduz a busca por meios mais acessíveis de aperfeiçoamento no trabalho. Esses 

impasses são consequência de subsequentes falhas no sistema educacional do país.  

A disparidade entre escolas públicas e privadas acentuam a desigualdade no ingresso 

de alunos em universidades, tanto públicas, quanto privadas. A falta de motivação nas escolas 

públicas por parte de professores, devido aos baixos salários, falta de recursos para o ensino, 

além da grande quantidade de alunos em sala de aula, são fatores importantes para explicar a 

menor quantidade de alunos de escolas públicas que ingressam nas universidades. 

(ALVARENGA, et al, 2012) De acordo com os autores, a falta de motivação dos alunos, na 

maioria das vezes, é resultado de problemas socioeconômicos familiares, fazendo com que o 

estudante busque um emprego ainda em idade escolar.  

Considerando todos esses fatores, a quantidade de estudantes que buscam o ensino 

profissionalizante aumenta, sendo que essa modalidade acelera o processo de aprendizado, 

levando o aluno a ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Além disso, esses 

cursos são significativamente mais baratos do que um curso superior, ou até mesmo, gratuito.  

 Segundo o Censo Escolar de 2010, houve uma expansão de matrículas no Ensino 

Profissionalizante de 2007 a 2010. Se em 2007, a quantidade de matrículas foi 780.162, em 

2010 esse número subiu para 1.140.368, o que significa um crescimento de 46% em 3 anos.            

 Para atender essas privações e deficiências, o ensino profissionalizante manifesta-se 

como uma alternativa importante para a integração social e econômica, por ter custo acessível, 

ou até mesmo, gratuito, como no caso da escola profissionalizante que será estabelecida na 

cidade de Encantado, atendendo às necessidades do município, e integrando todas as cidades 

do seu entorno, proporcionando educação, emprego, profissionalização e desenvolvimento da 

economia. 
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3. ORIGENS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Para o desenvolvimento do tema e correto dimensionamento de projeto, é 

indispensável explorar e compreender o contexto histórico do ensino profissionalizante, suas 

origens e evolução. Este capítulo irá discorrer sobre a história deste sistema de ensino até os 

tempos atuais, os apoiadores e as barreiras enfrentadas em cada etapa, finalizando com a 

história das principais instituições de ensino formadas, SENAI, SESI, SENAC, que 

permanecem atuando de forma intensa até hoje.  

 

3.1. O Ensino Profissionalizante no Mundo 

 

 No século XVII a Europa era o centro irradiador de desenvolvimento. Quando alguma 

novidade era lançada, logo era novidade em outras partes do mundo também. Com o ensino 

profissionalizante não foi diferente. Em 1694 surge pela primeira vez uma escola destinada a 

ensinar os ofícios manuais. No subúrbio de Halle, na Alemanha, August Hermann Francke 

cria um espaço destinado aos órfãos da Paróquia, com o objetivo de ensinar o correto manejo 

de ferramentas, técnicas de trabalho. O objetivo era que as crianças pudessem seguir com os 

ensinamentos que estavam recebendo e ajudar os próximos que estariam nas mesmas 

condições. (FONSECA, 1961) 

 Nos Estados Unidos, o período pós Segunda Guerra Mundial modificou o modo de ver 

a escola e a educação, fazendo com que o ensino no país fosse conduzido conforme as 

necessidades do aluno, desenvolvendo seus conhecimentos culturais e também a sua 

personalidade. A década de 1960 deu continuidade a esse progresso da educação profissional, 

por meio dos “Atos” de ensino, instrumento do governo de apoio ao ensino vocacional 

(FERRAZ, 2008). Ainda de acordo com o autor, a qualificação profissional ajudou muitos 

adultos a conquistarem a cidadania norte-americana. A formação profissional americana 

cresceu significativamente com o Programa de Educação Básica aos Adultos, obtendo 

valorização do ensino vocacional, especialmente pela questão orçamentária que envolvia, 

garantindo desenvolvimento do país.  
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3.2. O Ensino Profissionalizante no Brasil 

 

Desde o início da colonização do Brasil, a especialização na mão-de-obra já se fazia 

importante. Tudo começou com os índios e os escravos que eram a força de trabalho da 

época, impondo que essa mão-de-obra era de responsabilidade da classe mais baixa. Dessa 

forma, mancha a origem do ensino industrial no Brasil como sendo um regime de servidão, 

mostrando desprezo pelo trabalho manual. (FONSECA, 1961) 

De acordo com Fonseca (1961), aqueles que desempenhavam atividades de 

serralheria, ferraria, tecelagem, carpintaria, sapataria, entre outras, conquistavam um lugar 

entre os senhores e os escravos, pois era com esse servidor que os proprietários contavam para 

o abastecimento de suas terras e comunidades. Próximo à Casa-Grande localizavam-se as 

oficinas, que continham todos os equipamentos necessários para a execução de diferentes 

atividades. Para manter o equilíbrio e a continuidade das funções, era necessário transmitir 

aos mais jovens as técnicas, os conhecimentos e o correto manejo das ferramentas. A 

passagem do conhecimento ocorria nessa própria oficina ao lado da Casa Grande, sem 

sistemática nenhuma. 

Ainda segundo o autor, os Jesuítas foram os idealizadores da educação no Brasil. Eles 

transformavam as estâncias em grandes escolas industriais. Ensinavam o correto cultivo da 

terra aos índios, além de instruir na construção de casas, estradas e fabricação de açúcar. Os 

missionários também ensinavam ofícios, como tecelagem, carpintaria, serralheria, ferraria e 

sapataria.  

Em 1703 as autoridades portuguesas passaram a cobrar o imposto do ouro, surgindo 

assim, as Casas de Fundição e da Moeda. Lá o ouro era transformado em barra e cunhado 

(estampado). Nessas casas, o ensino do ofício era transmitido apenas aos filhos dos homens 

brancos. Estes precisavam demonstrar as habilidades adquiridas durante o processo de 

aprendizado a uma banca, pela primeira vez na história, situação pela qual os funcionários dos 

engenhos não precisavam enfrentar. Em razão da força de trabalho, os salários da mão-de-

obra nas Casas de Fundição e Moeda eram maiores que dos servidores que não exerciam tanto 

esforço. (FONSECA, 1961) 

Em 05 de janeiro de 1785, por um decreto da Rainha, foram proibidas as fábricas e 

manufaturas no Brasil, com o argumento que o grande número de indústrias estaria causando 

um enorme prejuízo às lavouras.  
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O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos e produção da terra. Os seus 

habitantes têm por meio da cultura, não só tudo quanto lhes é necessário para 

o sustento da vida, mais ainda artigos importantíssimos, para fazerem, como 

fazem, um extenso comércio e navegação. Ora, se a estas incontáveis 

vantagens reunirem as das indústrias e das artes para o vestuário, luxo e 

outras comodidades, ficarão os mesmos totalmente independentes da 

metrópole. É, por conseguinte, de absoluta necessidade acabar com todas as 

fábricas e manufaturas no Brasil”, (FONSECA, 1961. p. 92) 

 

 Cita o autor que, no ano de 1808, um Alvará libera a instalação de fábricas e 

manufaturas no Brasil, em contraposição ao Alvará de 1785. Em Setembro de 1822 

proclamava-se a Independência do Brasil. Este fato resultaria no desenvolvimento dos setores 

da economia do País, desse modo, o ensino profissionalizante também teria uma evolução, 

não sendo apenas um aprendizado realizado nas pequenas oficinas particulares e sob o 

controle dos senhores, mas sim, tornando-se uma necessidade para o setor educacional e 

trabalhista do momento que estava sendo vivido.     

 O Brasil ingressa na primeira República com predominância da agricultura para a 

movimentação da economia, em especial devido à exportação de produtos. Nesse período, 

grupos industrialistas buscavam o crescimento da indústria, entre eles jovens e pessoas que 

nunca estiveram em um ambiente industrial antes, mas que foram de extrema importância 

para esse crescimento. (FERRAZ, 2008) 

 Em 1910, as ordens religiosas transferiam os ensinamentos do trabalho manual, na 

cidade de São Paulo. Baseado no conhecimento desse fato, em 23 de setembro do corrente 

ano, o Decreto 7.566/1909, propôs a criação de Escolas de Aprendizes Artífices, distribuídas 

pelos estados Brasileiros. Essas escolas foram criadas com o objetivo de proporcionar o 

aprendizado da profissão para as classes menos privilegiadas, diminuindo o índice de 

criminalidade dentro da sociedade. (FONSECA, 1961) 

 Até o presente momento, os métodos do ofício eram estudados pela observação e 

prática. Com a Primeira República, surge uma legislação para o ensino. Porém, persistem os 

problemas de analfabetismo, carência de ambientes para o ensino (escolas), dificuldade de 

encontrar profissionais capacitados para doutrinar esses alunos, além do tradicional método de 

ensino profissionalizante, que ainda se destacava nas empresas, com o ensino dentro do 

próprio ambiente de trabalho, através da observação, sem preparação especial.  (FERRAZ, 

2008) Segundo o autor, em 1921, é constituído o Serviço de Remodelação do Ensino 

Profissional Técnico (extinto em 1930), para programar apostilas e materiais que viriam a 

conduzir o ensino profissionalizante. Em 1928, as indústrias se uniam para formar a 
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Associação Comercial e Industrial de São Paulo e a partir de 1929 inicia-se uma significativa 

expansão da indústria brasileira, com um crescimento de 125% neste setor. 

 O Brasil industrializou-se com os padrões técnico-econômicos da Segunda Revolução 

Industrial, com argumentos em prol da organização racional do trabalho, encarando os 

desafios da sociedade que enfrentava o processo de industrialização. Foi fundamental para 

educação profissional a criação do Ministério do Trabalho, em 1930, que estabeleceu 

condições específicas para a sindicalização, operária a patronal. A Constituição de 1937 

adotou a política educacional de preparação para o trabalho, enfatizando o ensino pré-

vocacional e profissional. O Estado Novo
1
 atuou com forte impulso à industrialização, com o 

apoio da classe média e setores da burguesia agrária e industrial. (FERRAZ, 2008) 

 Durante o período do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, houve uma 

aproximação entre Estados Unidos e Brasil, norte-americanos estudavam os rumos da 

economia brasileira, indicando que a região sul possuía grande potencial de liderar a 

economia industrial do país. Desse modo, o Estado Novo garante o incentivo à educação 

profissional, com qualificação da mão-de-obra para a indústria e o comércio. Como 

consequência, surge o Sistema S: SENAI, SESC e SENAC, em 1942, apoiado pelo Governo 

Vargas. (FERRAZ, 2008)  

3.2.1. Sistema S: SENAI, SESC e SENAC 

 A criação do Sistema S ocorreu entre o Estado Novo e a República, com a presença 

intensa do Estado nas relações industriais. Esse sistema detinha a responsabilidade para a 

capacitação profissional e para serviços sociais voltados aos trabalhadores do setor industrial. 

Foi adotado um sistema em que Estado, empresários e trabalhadores colaboravam para a 

manutenção dos serviços. Assim, as indústrias assumiram o controle do SENAI, e o comércio 

assumiu o controle do SESC e SENAC (FERRAZ, 2008). O SENAI foi instituído em 22 de 

janeiro de 1942, no Governo de Getúlio Vargas, seguido da criação do SENAC, em 10 de 

janeiro de 1946, e posteriormente, do SESC, em 13 de setembro de 1946 (FERRAZ, 2008) 

 Em 1941, Getúlio Vargas nomeou uma comissão para que estudassem a criação de um 

sistema de ensino profissionalizante, sendo composta por Euvaldo Lodi
2
, Valentim Bouças

3
 e 

Roberto Simonsen
4
, estes solicitaram o apoio de Roberto Mange

5
 para elaborar um projeto de 

                                                           
1
 Estado Novo:  Regime Ditatorial arregimentado por Getúlio Vargas, instituído em 10 de novembro de 1937. 

2
Euvaldo Lodi foi o Primeiro Presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI. 

3
Valentim Bouças: Grande empreendedor brasileiro. 

4
 Roberto Simonsen: Engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica de São Paulo, em 1909. 

5
 Roberto Mange: Engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica de Zurique, em 1910. 
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lei para a educação profissionalizante (FERRAZ, 2008). Conforme Ferraz (2008), Mange já 

havia despertado a ideia da qualificação profissional, porém, com abrangência limitada sobre 

o assunto. Ao aproximar-se de membros do Governo e empresários, suas ideias foram de 

grande aplicabilidade na questão do aperfeiçoamento profissional, sendo ele de extrema 

importância para a história do SENAI.  

 Seguindo a trajetória do SENAI, o SENAC foi regulamentado pelo Ministério da 

Educação e Saúde Pública, com o intuito de regulamentar a aprendizagem a empregados do 

setor comercial. Sucessivamente, o SESC surge com o objetivo de oferecer medidas que 

possam contribuir com o bem-estar social e melhoria no padrão de vida de comerciários e 

suas famílias, contribuindo para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade (FERRAZ, 

2008). De acordo com o autor, a história da criação dos S’s concentra-se na cidade de São 

Paulo, pois essa é a região mais industrializada do país e foi a burguesia paulista responsável 

pela criação dessas três instituições de ensino. 

 Até o final de 1945, o SENAI ocupava prédios já existentes, alugados para a instalação 

dessas escolas, sem oficinas especiais projetadas para o ensino. A partir de 1945, Mange 

constatou que seria indispensável construir prédios próprios, com linguagem única, que 

pudesse ser inconfundível onde estivesse. Com isso, iniciou-se a compra de terrenos para os 

prédios definitivos, com estudo das necessidades industriais e ênfase especial na criação de 

oficinas destinadas aos aprendizes. (FERRAZ, 2008) 

 As novas escolas de ensino profissionalizante do SENAI tinham um padrão 

tradicional, utilizado em edifícios ainda existentes como a Escola Roberto Simonsen do Brás 

(figura 03) e a Escola Horácio Augusto da Silveira da Barra Funda (figura 04), ambas em São 

Paulo (FERRAZ, 2008). 
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Figura 03 – Escola Roberto                     Figura 04 – Escola Horácio Augusto da Silveira da 

Simonsen.                                                 Barra Funda.

                               

Fonte: FERRAZ, 2008.  Fonte: FERRAZ, 2008.  

 

 A Arquitetura industrial surgiu como ideia para a construção das escolas de ensino 

profissionalizantes, sendo que seria uma escola instituída para o setor industrial, para a 

formação de mão de obra qualificada, baseado no Governo do Estado Novo, onde o setor 

industrial crescia significativamente. As novas escolas do SENAI foram projetadas pela 

empresa Severo Villares, ligado ao escritório técnico Ramos de Azevedo, famoso arquiteto 

brasileiro no período. (FERRAZ, 2008) 

 Ainda de acordo com o autor, para a instalação das novas escolas de ensino 

profissionalizante, era de extrema importância que os terrenos fossem em locais onde o 

desenvolvimento industrial justificasse a inserção dessa obra, que houvesse demanda de 

trabalhadores qualificados em diferentes ofícios. “Portanto deveria ser: de fácil acesso, 

próxima de meios de condução, localizada na zona industrial, em terreno suficientemente 

grande para permitir área de recreação e futuras ampliações.” (FERRAZ, 2008, p. 146) 

 A partir de 1950, esse padrão de arquitetura foi modificado, devido à questões 

pedagógicas e questões ambientais pouco pensadas nos projetos até então. Veja o que diz 

FERRAZ: 

Com vistas à consecução dos objetivos do SENAI, o padrão de arquitetura 

foi modificado a partir de 1950, quando a Diretoria Regional determinou ao 

Serviço de Obras que introduzisse no SENAI os padrões de arquitetura 

moderna. Esta mudança, motivada por razões de ordem pedagógica levou 

em conta também as insatisfatórias condições ambientais (ventilação, 

iluminação, espaços desorganizados). Somou-se à evolução das teorias 

educativas, a colaboração de arquitetos, engenheiros, técnicos e professores, 

na concepção dos prédios escolares modernos. A nova organização visava 

uma arquitetura que, considerando a especificidade do ensino industrial, 
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possibilitasse uma escola diferenciada para o aluno, com a aplicação do 

conceito de “educação integral”. (FERRAZ, 2008, p. 149) 

 

 As escolas do SESC E SENAC também seguiram o mesmo percurso. Iniciaram o 

ensino em instalações alugadas, sem qualquer planejamento funcional e pedagógico. No início 

dos anos 50 esses prédios marcaram uma segunda fase, sendo espaços que atendiam as 

necessidades do ensino da época, como exemplo a Escola SENAC  da capital, após chamada 

de Escola SENAC Brasílio Machado Neto, vista na figura 05, com uma arquitetura 

tradicional, próxima ao racionalismo, além de salas de aula, salas de recreação e espaço para 

prática de esportes (figura 06). 

 

Figura 05 – Escola SENAC Brasílio 

Machado Neto. 

Figura 06 – Escola SENAC Brasílio 

Machado Neto, interior com salas de aula.

          

Fonte: FERRAZ, 2008. Fonte: FERRAZ, 2008. 
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4. O TERRENO 

 

 O lugar onde será inserido um projeto de tamanha importância deve, também, ser 

significativo para a cidade. É imprescindível que o local tenha infraestrutura necessária para 

receber a atividade e que esta represente um crescimento para o município. O terreno onde 

será estabelecida a escola de ensino profissionalizante possui atividades de apoio no seu 

entorno, acessos facilitados e um fluxo de veículos e pedestres que possibilita entrada e saída 

de alunos e materiais com agilidade e praticidade.  

 

4.1. Delimitando o lugar 

  

O terreno localiza-se na cidade de Encantado (figura 07), Estado do Rio Grande do 

Sul. O município é um dos trinta e seis integrantes da região denominada Vale do Taquari, e 

faz divisa com Roca Sales, Arroio do Meio, Capitão, Nova Bréscia, Doutor Ricardo, Muçum 

e Relvado. 

De acordo com o Guia Vem Vales e Montanhas, publicado pelo Jornal A Hora, no ano 

de 2015, O Vale do Taquari é composto por sete microrregiões caracterizadas conforme sua 

população, costumes e economia. A Microrregião Histórica foi colonizada por portugueses, 

sendo composta pelos municípios de Tabaí (4.526 hab.), Taquari (27.207 hab.), Paverama 

(8.485 hab.), Bom Retiro do Sul (12.204 hab.) e Fazenda Vilanova (4.194 hab.). A economia 

dessa microrregião é baseada em agricultura, setor calçadista, industrial e de serviços. (IBGE 

CIDADES, 2017)  

A Microrregião Das Colônias Germânicas remete à colonização alemã no Rio Grande 

do Sul, com arquitetura enxaimel, dialeto, costumes e gastronomia que preservam as origens 

dos imigrantes. É composta por Estrela (33.140 hab.), Colinas (2.499 hab.), Imigrante (3.157 

hab.), Teutônia (30.846 hab.), Westfália (2.977 hab.) e Poço das Antas (2.112 hab.). Com 

economia baseada em Metalurgia, setor calçadista, industrial e agrícola. A Microrregião 

Central do Vale do Taquari é caracterizada por uma miscigenação de culturas. Tem Lajeado 

(79.819 hab.) como cidade polo de todo o Vale. O turismo de negócios é a sua principal 

marca. Conta também com as cidades de Cruzeiro do Sul (12.258 hab.), Santa Clara do Sul 

(6.285 hab.) e Forquetinha (2.519 hab.). (IBGE CIDADES, 2017) 

Uma variada oferta de trilhas e cascatas dentre os imensos morros das cidades de 

Canudos do Vale (1.817 hab.), Sério (2.198 hab.), Progresso (6.379 hab.), Boqueirão do Leão 
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(7.914 hab.) e Gramado Xavier (4.251 hab.), caracterizam a Microrregião das Trilhas e 

Cascatas. O principal fomento da economia está na agricultura, com criação de aves, suínos, 

produção de leite, replorestamento e fumicultura. A população predominante é alemã, italiana 

e portuguesa. (IBGE CIDADES, 2017) 

Próximas ou às margens do Rio Forqueta, as cidades de Arroio do Meio (20.272 hab.), 

Travesseiro (2.391 hab.), Capitão (2.769 hab.), Marques de Souza (4.159 hab.), Pouso Novo 

(1.819 hab.), São José do Herval (2.158 hab.) e Fontoura Xavier (10.836 hab.) formam a 

Microrregião do Forqueta, beneficiados por extensas várzeas cultiváveis e propícias para a 

atividade leiteira e diversidade produtiva. A predominância é de alemães e italianos. (IBGE 

CIDADES, 2017) 

A Microrregião dos Viadutos possui a via férrea que liga um município ao outro. 

Composta por Roca Sales (11.101 hab.), Muçum (5.006 hab.), Vespasiano Corrêa (1.956 

hab.), Santa Tereza (1.780 hab.) e Dois Lajeados (3.430 hab.). A economia é baseada em 

agricultura, setor calçadista e industrial. Predomínio de população italiana. (IBGE CIDADES, 

2017) 

Por fim, a Microrregião da Erva-mate, tendo Encantado como cidade referência, onde 

o setor industrial e de serviços mantém a principal importância com grande aposta no setor do 

agronegócio. A região é composta também pelas cidades de Nova Bréscia (3.344 hab.), 

Coqueiro Baixo (1.559 hab.), Doutor Ricardo (2.071 hab.), Putinga (4.159 hab.), Relvado 

(2.187 hab.), Anta Gorda (6.210 hab.), Ilópolis (4.202 hab.), Arvorezinha (10.614 hab.) e 

Itapuca (2.295 hab.). A predominância populacional é de italianos. (IBGE CIDADES, 2017) 

 Encantado localiza-se a 31,8 km de Lajeado e 144 km de Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul. O município começou a ser colonizado em 1888 por imigrantes italianos e 

hoje possui 22.128 habitantes, com 139,16 km² de unidade territorial (IBGE CIDADES, 

2017). Em 31 de março de 1915, Encantado foi declarado Município pelo Governo do Estado, 

com uma área de 1306 km². A ocupação da cidade ocorreu às margens do Rio Taquari devido 

às atividades portuárias de escoamento de produtos que já ocorriam no local. Além disso, ao 

ser emancipado, tinha como distritos as cidades de Anta Gorda, Doutor Ricardo, Relvado, 

Arvorezinha, Nova Bréscia, Ilópolis e Putinga. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ENCANTADO) 
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Figura 07 – Localização da cidade de Encantado, situada no Vale do Taquari, Estado do Rio 

Grande Do Sul. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no mapa do Sescon-RS. Disponível em:<http://www.sescon-rs.com.br/cgi-

bin/template/index.pl?menu=Not%EDcias&chanel=Noticias&opt=0&task=1&acao=view&id=336> Acesso em: 

19 abr, 2018. 

 

O terreno situa-se na esquina da Avenida Antônio de Conto com a Rua Benévolo de 

Souza, no Bairro Centro. Possuía uma superfície de 3786m², que será desmembrada para 
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receber o projeto da escola profissionalizante. Sua área, depois de desmembrada, totaliza 

2871m², 55,75x51,50m². Sendo de esquina, possui uma face voltada para a Avenida Antônio 

de Conto, e outra voltada para a Rua Benévolo de Souza. O local é de fácil acesso, por estar 

próximo à RS 129, via estruturadora que conecta a diversos municípios da região, como 

Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Muçum e Arroio do Meio (figura 08). 

 

Figura 08 – Perímetro da cidade de Encantado, localização do terreno e principais rodovias. 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no mapa do Sescon-RS. Disponível em:<http://www.sescon-rs.com.br/cgi-

bin/template/index.pl?menu=Not%EDcias&chanel=Noticias&opt=0&task=1&acao=view&id=336> Acesso em: 

19 abr, 2018. 
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Situa-se em uma das principais avenidas de Encantado, a Avenida Antônio de Conto, 

via coletora de grande fluxo, um dos principais acessos do interior de Encantado ao Centro da 

Cidade. Encontra-se próximo à rótula de conexão entre a RS 129, Avenida Antônio de Conto 

e Rua João Sana, sendo trajeto de ônibus intermunicipais e urbanos (figura 09).  

 

Figura 09 – Gabarito das principais vias e principal acesso da cidade 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em imagens do Google Earth. 

 

 O entorno do terreno é constituído de edificações de comércio e serviços em sua 

maioria (figura 10), são indústrias de pequeno porte, serviços de mecânica automotiva, 

minimercado, lojas, salão de beleza e posto de combustível. Algumas edificações residenciais 

situam-se no seu entorno imediato. Próximo ao terreno, porém no Bairro Planalto, encontra-se 

a nova sede regional da Cooperativa de Crédito SICREDI, além de uma grande área de lazer 

pertencente ao bairro Vila Moça, o caminhódromo. Às margens da RS 129 estão localizadas 

grandes empresas, como a Dihelen e a Divine Chocolates.  
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Os principais acessos ao terreno ocorrem pela RS 129, pela Avenida Antônio de Conto 

e pela Rua João Sana. Acessando-se a cidade pela Avenida Padre Anchieta (figura 09), é 

possível chegar ao lote pela Avenida Antônio de Conto, ou pela Rua João Sana. Seguindo no 

sentido Arroio do Meio – Encantado pela RS 129, o acesso ocorre pela rótula de conexão 

entre Avenida Antônio de Conto e RS 129, ou acessando diretamente a Rua Benévolo de 

Souza, ao lado do posto de combustíveis. No sentido Doutor Ricardo – Encantado o acesso 

pode ocorrer pela RS 129 ou pela Avenida Antônio de Conto. 

 

Figura 10 – Zoneamento de usos do entorno e principais acessos ao terreno 

 

Fonte: Do autor com base em imagens do Google Earth. 

 

 O lote possui uma área total de 2871m² (figura 11), sem vegetação alta dentro do 

perímetro do terreno, porém, árvores de médio porte estão localizadas no passeio público. 

Possui 5 metros de desnível, sendo que a parte mais alta fica voltada para a Avenida Antônio 

de Conto, reduzindo sua altura em direção à Rua João Sana (figura 12). 

 

 

 

 

Sicredi 

Caminhódromo 
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Figura 11 – Planta de Situação 

 

Fonte: Do autor com base em imagens do Google Earth e em arquivos da Prefeitura Municipal de Encantado. 

  

Figura 12  – Curvas de nível 

 

Fonte: Do autor com base em imagens do Google Earth e em arquivos da Prefeitura Municipal de Encantado. 
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Analisando a orientação solar nota-se que o norte fica posicionado a 45º das duas faces 

do terreno que são voltadas para a rua, em direção ao interior da quadra (figura 13). Através 

desse estudo, é possível esboçar a melhor disposição dos ambientes, considerando maior 

iluminação, melhor qualidade térmica e minimizando problemas decorrentes de falta ou 

sucinta análise da orientação solar.  

 

Figura 13 – Orientação Solar 

 

Fonte: Do autor com base em imagens do Google Earth. 

 

 A altura das edificações do entorno variam de um a seis pavimentos, como pode-se ver 

na figura 14, sendo que as edificações mais baixas são residências ou espaços de serviços e as 

edificações mais altas são mistas com comércio e serviço no térreo. 

A Avenida Antônio de conto tem pavimentação asfáltica, assim como a Rua João 

Sana, por outro lado, a Rua Benévolo de Souza é calçada. Além disso, uma faixa de 

estacionamento situa-se frente ao terreno, não havendo ciclovia. Diversas árvores estão 

localizadas na calçada, e no terreno não há vegetação alta, apenas rasteira. Algumas imagens 

do terreno mostram o seu entorno, a vegetação existente, as calçadas para pedestres e a altura 

das edificações, além dos serviços existentes (figuras 15 a 23). 
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Figura 14 – Altura do entorno 

 

Fonte: Do autor com base em imagens do Google Earth. 

 

Figura 15  – Indicação das vistas do terreno 

 

Fonte: Imagem do Google Earth adaptado pelo autor. 
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Figura 16  – Vista A do terreno   Figura 17  – Vista A do terreno 

                  

Fonte: Do autor   Fonte: Do autor 

 

Figura 18  – Vista B do terreno 

 

  Figura 19  – Vista B do terreno 

                   

Fonte: Do autor    Fonte: Do autor 

 

Figura 20  – Vista C do terreno   Figura 21  – Vista D do terreno 

                   

Fonte: Do autor    Fonte: Do autor 

 

Figura 22  – Vista E do terreno 

 

   Figura 23  – Vista F do terreno 

          

Fonte: Do autor    Fonte: Do autor 
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4.2. Justificativa do terreno 

  

 A escolha da cidade de Encantado para a implantação de uma Escola de Ensino 

Profissionalizante é baseada na importância que este município tem para as cidades vizinhas, 

sendo um polo de comércio, serviço, emprego e moradia da região alta do Vale do Taquari, a 

qual é composta pelas seguintes cidades: Doutor Ricardo, Nova Bréscia, Relvado, Coqueiro 

Baixo, Anta Gorda, Ilópolis, Arvorezinha, Capitão, Putinga, Muçum e Roca Sales.  

 Essas cidades contabilizam um total de 75.350 habitantes. Encantado, dentre todos 

esses municípios, é o único que possui infraestrutura completa, capaz de atender grande parte 

da população vizinha na busca por serviços, saúde, emprego, educação, e até mesmo moradia. 

O município de Encantado possui uma população estimada de 22.128 habitantes (IBGE, 

2017), com 147,38 hab/km², unidade territorial de 139,160 Km², o município possui 87,6% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, segundo o censo de 2010. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é 0,767 e o PIB Per Capta 2015 foi de R$ 

33.672,72.  

  O terreno está localizado em uma região da cidade que vem crescendo continuamente. 

O fácil acesso para alunos, professores e população em geral foi fator predominante para a 

escolha do local, sendo que o acesso facilitado é motivo relevante para instalação de uma 

escola. Além disso, o terreno é de esquina, sendo que uma das ruas é uma avenida, com um 

fluxo intenso de veículos, e a outra face do terreno é voltada para uma rua com pouca 

circulação de veículos e pedestres, o que é considerável para carga e descarga de materiais. 

 Localiza-se em uma zona comercial em constante desenvolvimento na cidade de 

Encantado, com concentração de comércio e serviços. Edificações antigas estão sendo 

reformadas para abrigar novos empreendimentos. Grandes empresas estão investindo nesta 

zona do município, como o recente investimento do Banco Sicredi, pertencente ao bairro 

Planalto, a aproximadamente 400m do terreno em análise.  

Uma escola de ensino fundamental situa-se a uma quadra do lote designado para a 

proposta. Convizinho ao terreno encontra-se uma grande área de lazer, o caminhódromo, 

muito utilizado pela população, com pista de skate, campo de futebol, áreas de descanso, 

caminhada, academia ao ar livre e praça para as crianças. Continuamente neste espaço são 

realizados eventos, como shows de bandas da região, encontros de família, campeonatos de 

futebol e vôlei, entre outras atividades. 
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5. LEGISLAÇÃO 

 

 Neste capítulo são apresentados os principais condicionantes legais para subsidiar o 

Trabalho de Conclusão de Curso – Etapa II. São dados retirados do Plano Diretor e Código de 

Edificações da cidade de Encantado, além de normas de acessibilidade e segurança, entre 

outros dimensionamentos mínimos necessários para o lançamento da proposta da Escola de 

Ensino Profissionalizante. 

 

5.1. Dados do Plano Diretor 

  

 O local onde será construída a Escola de Ensino Profissionalizante pertence à zona 

comercial da cidade, quadra 231, e lote 0202310017. Baseado nessas informações é analisado 

o Plano Diretor do município e dele são retirados os principais índices construtivos, 

representados na Tabela 02. 

 

Tabela 02 – Tabela de condicionantes legais: taxa de ocupação e índice de aproveitamento 

 

USO IA TO 

Conforme 5 90% 

Permissível 4 70% 

 

Fonte: Plano Diretor de Encantado|RS 

 

 Analisando os condicionantes legais, é possível fazer uma análise do espaço a ser 

construído com relação à número de pavimentos, área de cada pavimento e área de ocupação 

no terreno. Na figura 24 é representada a taxa de ocupação segundo o uso conforme dos 

condicionantes legais, sendo que pode ser utilizado 90% do terreno, totalizando 2583,90m², 

ao mesmo tempo pode-se ter 14355 m² de área construída. Sendo assim, pode-se construir até 

5,5 pavimentos nessas condições (figura 25). 
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Figura 24  – TO uso conforme Figura 25  – IA uso conforme 

     

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 

  

Ainda de acordo com os condicionantes legais (tabela 02), analisa-se o uso 

permissível, podendo ser utilizado 70% do terreno, ou seja, 2009,70 m² (figura 26), além de 

11484 m² de área construída. São 5,7 pavimentos a serem construídos baseados nessas 

informações (figura 27). 

 

Figura 26 – TO uso permissível Figura 27  – IA uso permissível 

     

 

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 
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Referente à Zona Comercial: Nesta zona, as edificações deverão ser construídas 

preferencialmente no alinhamento, admitindo-se recuos. São definidos os seguintes usos:  

Conforme - 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16  

Proibido - 18, 19, 22  

 Portanto, as atividades permitidas são: 

USO 1 – Comércio de Abastecimento – estabelecimentos de venda direta 

de produtos de consumo diário ao consumidor, tais como: bares, cafés, 

padarias, armazéns, açougues, tabacarias, fruteiras, quitandas e outros 

minimercados em geral.  

USO 2 – Comércio Varejista Periódico – estabelecimentos de venda 

direta ao consumidor de produtos de consumo periódico, produtos 

alimentícios, de uso doméstico e bens duráveis, tais como: 

supermercados, bazares, armarinhos, confeitarias, lancherias, farmácias e 

drogarias, produtos alimentícios em geral.  

USO 3 – Comércio Varejista Ocasional – estabelecimentos de venda 

direta ao consumidor de produtos de consumo ocasional, produtos 

alimentícios, de uso doméstico ou bens duráveis, tais como: centro 

comercial, lojas especializadas (óticas e joalherias), livrarias, funerárias, 

lojas de tecidos e calçados, ferragens.  

USO 6 – Hotéis 

USO 7 – Serviços Complementares – estabelecimentos de prestação de 

serviços complementares às atividades industriais, tais como: 

restaurantes, lancherias , creches, tabacarias, revistarias, centro de 

informações. 

USO 8 – Serviço de apoio urbano imediatos – estabelecimentos para 

serviços de primeira necessidade, tais como: lojas de conserto, 

cabeleireiros, postos coletores de correio, feiras livres, lavanderias, 

creches, barbeiros, postos de serviços e garagens.  

USO 9 – Serviços medianos de apoio – estabelecimentos de prestação de 

serviços periódicos que necessitam de uma proximidade mediana da área 

habitacional, tais como: centros comunitários, instituições culturais, 

templos, clubes esportivos e sociais.  

USO 10 – Serviços centrais urbanos – estabelecimentos de prestação de 

serviços que exigem uma localização central devido ao seu uso ocasional, 

tais como: cinema, cartório, correio, telefônica, laboratórios, análises 

clínicas, bancos, financeiros, consertos, especializados, consultórios. 

USO 11 – Serviços de comunicações – rádio, jornal e televisão.  

USO 14 – Estabelecimento de ensino. 

USO 15 – Serviços especiais – bombeiros, estádio, teatro, museu, 

biblioteca, mercado público, hospital, casa de saúde, asilos, motéis, 

cemitérios.  

USO 16 – Indústria Tipo I – estabelecimentos industriais que não 

prejudiquem a segurança, o sossego e saúde da vizinhança, que não ocasione 
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movimento excessivo de pessoas e veículos, que não elimine gazes fétidos, 

poeiras, nem produzem trepidações.  

(PLANO DIRETOR ENCANTADO,1991) 

 

5.2. Código de Edificações 

 Tendo como base o código de edificações para correto dimensionamento, analisam-se 

as necessidades e exigências descritas.  

Das portas: Art.77 - Nos prédios destinados ao uso público, os vãos de 

acesso não poderão ter largura inferior a 1,10 m (um metro e dez 

centímetros); 

Das escadas: Art.77 - Nos prédios destinados ao uso público, os vãos de 

acesso não poderão ter largura inferior a 1,10 m (um metro e dez 

centímetros) e obedecerão às seguintes larguras mínimas:  

V - escadas de estabelecimentos comerciais e de serviços, que atendam ao 

público:  

a)1,20m(um metro e vinte centímetros para área de até 500m
2
 (quinhentos 

metros quadrados);  

b)= 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para área entre 500 m
2
 

(quinhentos metros quadrados) e 1.000m
2
 (mil metros quadrados);  

c)= 2,00 m (dois metros) para área superior a 1.000 m
2
 (mil metros 

quadrados). 

 §1º - A área referida nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso V é a soma das 

áreas do piso de dois pavimentos consecutivos atendidos pela escada.  

 §2º - Se no prédio existir elevador a escada diminuirá para 1,20 m (um 

metro e vinte centímetros).  

Art.84 - Os degraus das escadas terão largura mínima de 0,27m (vinte e sete 

centímetros) e altura máxima de 0,19m (dezenove centímetros), 

'obedecendo, para seu dimensionamento, a fórmula de Blondel: 2h + b = 

0,63 m a 0,65 m; onde: h é a altura do degrau, e b a sua largura.  

Art. 85 - É obrigatório o uso de patamar intermediário com extensão mínima 

de 0,80 m (oitenta centímetros), sempre que o número de degraus 

consecutivos for superior a 16 (dezesseis).  

Art.86 - Todas as escadas deverão ter corrimão contínuo em, no mínimo, 1 

(uma) das laterais, obedecendo as seguintes condições:  

I - ter altura mínima de 0,85m (oitenta e cinco centímetros), em relação a 

qualquer ponto dos degraus;  

II - permitir que a mão possa correr livremente na face superior e nas 

laterais;  

III - ter prolongamento mínimo de 0,30 m (trinta centímetros) antes do 

primeiro e após ô último degrau.  

 

Das Garagens e estacionamentos: Art.152 - As garagens e os estacionamentos 

coletivos além das demais disposições previstas neste Código que lhes forem 

aplicáveis, deverão obedecer os seguintes requisitos:  

 I - pé-direito livre mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);  

II - locais de estacionamento para cada veículo com largura mínima de 2,40 
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m (dois metros e quarenta centímetros) e comprimento mínimo de 4,50 m 

(quatro metros e cinquenta centímetros);  

III - vão de entrada com largura mínima de 2,75 m (dois metros e setenta e 

cinco centímetros); exigindo-se largura, no mínimo, correspondente a 2 (dois) 

vãos, quando a garagem comportar mais de 50 (cinquenta) veículos;  

IV - largura livre dos corredores igual a, no mínimo, 6,00m (seis metros). 

 

Dos elevadores: Art.155 - As edificações com mais de 04 (quatro) 

pavimentos ou com altura igual ou superior a 11 m (onze metros), medida do 

piso do pavimento térreo até o piso do pavimento mais elevado, deverão ser 

servidas por elevador. Art.156 - O dimensionamento e as características 

gerais de funcionamento dos elevadores deverão obedecer o que estabelece a 

NBR 7192 da ABNT.  

 

Da proteção contra incêndio: Art.175 - No que concerne à proteção contra 

incêndios as edificações deverão obedecer, no que couber, ao que 

estabelecem a NBR 9077 e NB 24 da ABNT.  

 

(CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES ENCANTADO, 1991) 

 

 Para o dimensionamento de sanitários, segue o artigo 127 do Código de Edificações da 

cidade de Encantado. 

Art.127 - Para efeito de dimensionamento dos sanitários,em geral, deverá ser 

observado o seguinte:  

I - vaso sanitário - 0,40m x 0,60m (quarenta centímetros por sessenta 

centímetros);  

II - lavatório – 0,55m x 0,50m (cinqüenta e cinco centímetros por cinqüenta 

centímetros), no mínimo;  

III - local para chuveiro com, no mínimo, 0,80 m (oitenta centímetros) de 

largura e área mínima de 0,80 m
2
(oitenta decímetros quadrados);  

IV - afastamento mínimo entre os aparelhos 0,15 m (quinze centímetros);  

V - afastamento mínimo entre os aparelhos e paredes 0,20 m (vinte 

centímetros) . (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES ENCANTADO, 1991) 

 

5.3. NBR 9050 

 A NBR 9050 refere-se a questões de acessibilidade dos usuários, determinando 

critérios e parâmetros para o projeto. São estabelecidas dimensões de referência para 

circulação de uma pessoa em pé (figura 28). 
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Figura 28  – Dimensões para deslocamento de pessoas em pé 

 

Fonte: NBR 9050 

 As normas para cadeirantes também são estabelecidas na NBR 9050. Através de um 

módulo de referência (figura 29), é possível estabelecer dimensões mínimas para circulação 

de portadores de necessidades especiais em linha reta (figura 30), e área de manobra com 

deslocamento (figura 31) e sem deslocamento (figura 32). 

Figura 29  – Módulo de referência de cadeira de rodas 

 

Fonte: NBR 9050 
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Figura 30  – Deslocamento em linha reta para portadores de necessidades especiais. 

 

Fonte: NBR 9050 

 

Figura 31  – Área de manobra para cadeirantes com deslocamento 

 

Fonte: NBR 9050 
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Figura 32  – Área de manobra para cadeirantes sem deslocamento 

 

Fonte: NBR 9050 

 As escadas de emergência devem possuir espaço para cadeirantes serem protegidos até 

o socorro chegar, sendo chamada de área de resgate (figura 33). 

Figura 33 – Áreas de resgate 

 

Fonte: NBR 9050 
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 Para o dimensionamento de rampas, uma inclinação máxima é indicada, conforme a 

tabela 03. Esta inclinação deverá ser calculada através da equação    
       

 
, onde “i” é a 

inclinação em porcentagem, “h” é a altura do desnível e “c” é o comprimento da rampa. 

Inclinações entre 6,25 % e 8,33 %, é preciso criar patamares de descanso a cada 50 metros de 

percurso. 

Tabela 03 – Dimensionamento de rampas 

 

Fonte: NBR 9050 

 Com relação aos patamares, os que se localizam no início e no término da rampa 

devem largura mínima de 1,20m. Os patamares intermediários devem ter dimensão 

longitudinal mínima de 1,20m e os patamares de mudança de direção devem ter largura igual 

à rampa (figura 34). 

Figura 34 – Patamares 

 

Fonte: NBR 9050 

 

5.4. Dimensionamentos mínimos 

 De acordo com Neufert, para maior conforto dos usuários e condições mínimas de 

estudo e trabalho, é preciso que se cumpram algumas regras, sendo que dimensionamentos 

mínimos são necessários. O cálculo para sanitários é de 1 para cada 20 alunos, sendo que as 

cabines que abrem para fora devem ser de 0,8x1,20m e as cabines que abrem para dentro 

precisam ser maiores 0,8x1,40m. O layout segue o modelo da figura 35. 
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Figura 35 - Sanitários 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 1976. 

 

 Ainda de acordo com o autor, é preciso considerar dimensionamentos mínimos para as 

salas de oficinas. As salas de trabalhos manuais devem ter boa iluminação e ventilação de 

ambos os lados. A sala de corte e costura precisa de uma mesa para corte de 0,80x2,00m, luz 

independente a cada dois alunos e quadro para modelos e desenho de padrão (figura 36). Uma 

cozinha para ensino segue padrões de dimensionamentos mínimos, como, por exemplo, 1,2m 

de passagem entre equipamentos e balcões (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Figura 36  – Sala de costura  

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 1976. 

 

Figura 37 – Cozinha-escola  

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 1976. 
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5.5. NBR 9077 

  

A NBR 9077 estabelece padrões de segurança contra incêndio em edifícios e 

construções em geral. Através dos dados fornecidos nessa norma, é possível identificar tipos 

de saídas de emergência, quantidade de escadas, além de sinalizações necessárias para 

evacuação em situações de emergência. Na classificação da edificação quanto à sua ocupação, 

o edifício da escola de ensino profissionalizante corresponde aos grupos E, divisão E-4, da 

tabela 01 da NBR 9077 (tabela 04), sendo um centro de treinamento profissional. 

Tabela 04 – Classificação das edificações quanto à sua ocupação  

 

Fonte: NBR 9077 

 

 Quanto à sua altura, a edificação pertence ao código N da tabela 2 da NBR 9077, 

sendo medianamente alta, com altura classificada entre 12 e 30m (tabela 05). Ainda conforme 

a NBR 9077, para uma edificação deste porte, deverá haver 2 saídas de emergência, com 

escada à prova de fumaça (tabela 06). 
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Tabela 05  – Classificação das edificações quanto à sua ocupação  

 

 

Fonte: NBR 9077 

 

Tabela 06  – Número de saídas e tipo de escadas  

 

 

Fonte: NBR 9077  

 

5.6. Comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 O Comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul traz normativas para  os 

dimensionamentos mínimos necessários de saídas de emergência para evacuação do local em 

caso de emergência. Os objetivos são os seguintes: 
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Estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das 

saídas de emergência para que a população possa abandonar a edificação, em 

caso de incêndio ou pânico, protegida em sua integridade física, e permitir o 

acesso de guarnições de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de 

pessoas, atendendo ao previsto na Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de 

dezembro de 2013 – Estabelece as normas sobre Segurança, Prevenção e 

Proteção Contra Incêndios nas edificações e áreas de risco no Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências. (COMANDO DO CORPO DE 

BOMBEIROS DO RS, 2016) 

  

Segundo a Resolução Técnica CBMRS nº 11 do Comando do Corpo de Bombeiros do 

Rio Grande do Sul, a largura mínima das saídas de emergência é 1,10 m e a abertura da porta 

deve ser no sentido de saída. As escadas enclausuradas deverão ter paredes resistentes ao fogo 

por, no mínimo, 120 minutos, além de ter antecâmaras ventiladas (figura 38). 

 

Figura 38 - Escada enclausurada à prova de fumaça 

 

Fonte: Resolução Técnica CBMRS nº 11 

 

 Os dutos de ventilação natural deverão formar um ciclo de entrada e saída de ar. O 

duto de entrada chama-se DE e o duto de saída, que retira gases e fumaça chama-se DS. O 

esquema de entrada e saída de ar é representado na figura 39. 
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Figura 39  – Entrada e saída de ventilação natural 

  

 

Fonte: Resolução Técnica CBMRS nº 11 
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6. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

 O programa de necessidades  é de extrema importância para a concepção do projeto 

arquitetônico. Nesta fase de projeto define-se público alvo e suas principais metas e objetivos, 

para que, a partir de então, seja possível apontar o problema e sua resolução. É um meio de 

realizar os primeiros orçamentos, além de ser um documento importante pelo fato de conter 

todas as imposições do cliente. (PINTO, 2012) 

 

6.1. Conteúdo do programa de necessidades 

 

 A Escola de Ensino Profissionalizante contará com amplo espaço de atendimento a 

jovens e adultos interessados em qualificação para o mercado de trabalho. Serão núcleos de 

ensino direcionados a cada curso, com salas munidas de todos os equipamentos necessários 

para o contato e manejo de ferramentas que serão fundamentais para o aprendizado e prática 

do ofício. Todos os espaços deverão possuir iluminação adequada a cada atividade, além de 

climatização, com possibilidade de ventilação e iluminação natural. 

 A escola conta com sete cursos profissionalizantes, selecionados conforme a principal 

demanda do município. Esses cursos terão vagas para 25 alunos cada, totalizando 175 

estudantes na escola. Os cursos são:  

 

- Corte e Costura: serão duas salas destinadas ao ensino, com máquinas para o aprendizado 

básico da costura (figuras 40 a 44) e espaço apropriado para a prática do corte de tecidos. 

 

Figura 40 – Máquina de costura galoneira Figura 41 – Máquina de costura 4 fios 

         

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 
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Figura 42  – Máquina de costura reta Figura 43  – Máquina de costura 5 fios 

         

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 

 

Figura 44 – Máquina de costura 2 agulhas 

 

Fonte: Do autor 

 

- Panificação e confeitaria: o ensino dessa profissão se dará em espaço próximo à área de 

vivência, com todos os equipamentos necessários para a prática (figuras 45 e 46), com 

oficinas que possam envolver todos os alunos de outros cursos através da degustação de 

alimentos realizados por estudantes da área de panificação e confeitaria.  

 

- Instalações elétricas: uma sala de aula para o ensino será disponibilizada, com cabines de 

instalações (figuras 47 e 48) para que seja realizada a prática do ofício com todos os 

equipamentos manuais necessários. 
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Figura 45 – Cozinha para panificação e 

confeitaria 

Figura 46 – Equipamentos de cozinha para 

panificação e confeitaria 

 

      

Disponível em: 

<https://www.conmuchagula.com/andoni-luis-

aduriz-el-camino-a-seguir/> Acesso em: 12 

jun, 2018. 

Disponível em: 

<https://www.clasf.com.br/cozinha-industrial-

inox-sob-medida-em-s%C3%A3o-paulo-

7964673/> Acesso em: 12 jun, 2018. 

 

Figura 47 – Cabine de instalações elétricas, 

prédio 17, Univates 

Figura 48 – Cabine de instalações elétricas, 

prédio 17, Univates 

          

Disponível em: < 

https://www.univates.br/espaco-

academico/laboratorios-ensino/laboratorio-de-

instalacoes-eletricas> Acesso em: 03 jun, 

2018. 

 

 

     Fonte: Do autor 
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- Instalações Hidráulicas: serão destinadas duas salas com elementos fundamentais para 

compreensão dos processos de instalações, além de todos os instrumentos que deverão ser 

utilizados (figuras 49 e 50); 

 

Figura 49 – Sala de instalações hidráulicas, 

prédio 17, Univates. 

Figura 50 – Sala de instalações hidráulicas, 

prédio 17, Univates.

         

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 

 

- Marcenaria: para o setor moveleiro, surge a necessidade de maior espaço de trabalho devido 

à quantidade de maquinário e suas dimensões, além de espaço para depósito e chegada de 

materiais (figuras 51 a 58). 

  

Figura 51 – Espaço de trabalho Marcenaria 

MG Scartezini 

Figura 52 – Maquinário utilizado: 

coladeira de borda

          

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 
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Figura 53 – Maquinário utilizado: 

desempenadeira 

Figura 54 – Maquinário utilizado: lixadeira 

                  

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 

 

Figura 55 – Maquinário utilizado: serra de 

precisão 

Figura 56 – Maquinário utilizado: serra 

esquadrejadeira 

                  

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 

 

Figura 57 – Maquinário utilizado: serra 

meia esquadria 

Figura 58 – Maquinário utilizado: tupia 

                  

Fonte: Do autor  Fonte: Do autor 
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- Automação Industrial: esse ofício permite que o aluno aprenda a dar manutenção em 

maquinários dos processos produtivos de indústrias, atentando para a evolução tecnológica e 

melhorando sua eficiência. Será destinada uma sala com equipamentos e tecnologia em 

Automação e de Controle de Processos (figuras 59 e 60). 

 

Figura 59 – Laboratório de automação 

industrial da Univates 

Figura 60 – Equipamentos do laboratório 

de automação industrial da Univates 

 

Disponível em:  

< https://www.univates.br/espaco-

academico/laboratorios-ensino/laboratorio-

de-automacao-industrial-ii-lab-58> Acesso 

em: 03 jun, 2018. 

Disponível em: 

< https://www.univates.br/espaco-

academico/laboratorios-ensino/laboratorio-

de-automacao-industrial-ii-lab-58> Acesso 

em: 03 jun, 2018. 

 

- Manutenção automotiva: essa prática necessita de um espaço de trabalho mais amplo 

(figuras 61 e 62) para realização de testes mecânicos, além de manutenção preventiva em 

veículos. Conta com equipamentos necessários para o aprendizado. 

 

Figura 61 – Espaço de trabalho mecânica 

automotiva Pagliarini, Encantado 

Figura 62 – Espaço de trabalho mecânica 

automotiva Pagliarini, Encantado 

 

Fonte: Do autor Fonte: Do autor 
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6.2. Organograma de setores 

 

A escola de Ensino Profissionalizante surge com o objetivo de promover uma conexão 

de ideias entre alunos, professores e população em geral, promovendo aproximação da 

comunidade com esse sistema de ensino, despertando a curiosidade e a necessidade de 

conhecer de perto as vantagens de aprender um ofício através da prática. 

Através do logo é possível expressar os principais propósitos da escola. A mão em 

formato de concha representa o núcleo central do edifício, o acolhimento, a recepção de todas 

as ideias, os sonhos de cada aluno. Todas as mentes que circulam pela escola se conectam 

nesse átrio, essa conexão é representada pela lâmpada com sinal de wi-fi, indicando que ondas 

de valores, aprendizado e compartilhamento de ideias e experiências circulam pelo local. 

Cada curso é representado por um dos ícones no entorno da lâmpada (figura 63). 

 

Figura 63 - Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Do autor 

  

Pensando na organização espacial desses espaços, é possível sistematizar um 

organograma com cinco blocos: hall/acolhida, administrativo, ensino/pedagógico, vivência e 

infraestrutura. O conceito da escola parte de uma área central de vivência, que organiza todo o 

setor educacional no seu entorno e de forma secundária, todas as outras áreas (figura 64).  
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Figura 64 – Organograma de setores 

 

 

Fonte: Do autor 

 

6.3. Tabela de áreas 

 

 Para organizar a tabela de áreas, levaram-se em consideração as necessidades de cada 

ambiente. O setor de acolhida será no acesso da escola, com grande hall de recepção e balcão 

de atendimento para dúvidas e orientações. Passando pelo hall de entrada, é possível dirigir-se 

aos outros 4 setores: ensino/pedagógico, administrativo, de infraestrutura e de vivência. 

 O setor de ensino/pedagógico é composto por todas as salas de aula, laboratórios, 

auditório e biblioteca. As questões administrativas são resolvidas no setor administrativo. A 

área de vivência tem por objetivo o lazer, o compartilhamento de ideias. Por fim, o setor de 

infraestrutura, que envolve toda a parte técnica da escola (tabela 07).  
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Tabela 07 – Tabela de áreas 

 

RECEPÇÃO 

AMBIENTE DESCRIÇÃO PESSOAS UNIDADE ÁREA UNITÁRIA ÁREA TOTAL 

Hall/Acolhida 
Balcão de 

atendimento e 
bancos 

... 1 60 m² 60 m² 

ÁREA TOTAL DO SETOR: 60m² 

ADMINISTRATIVO 

AMBIENTE DESCRIÇÃO PESSOAS UNIDADE ÁREA UNITÁRIA ÁREA TOTAL 

Recepção 
2 poltronas e 1 

balcão de 
atendimento 

3 1 15 m² 15 m² 

Sala dos professores 
10 cadeiras e 1 

mesa 
3 1 20 m² 20 m² 

Copa 
Refrigerador, 

armário, 
microondas e pia. 

2 1 6 m² 10 m² 

Secretaria 

Mesa para 4 
pessoas e 3 
estações de 

trabalho 

7 1 20 m² 20 m² 

Coordenação 
pedagógica 

2 poltronas e 1 
mesa 

3 1 10 m² 10 m² 

Sala de reuniões 
20 cadeiras e 1 

mesa 
20 1 30 m² 30 m² 

Diretoria 
Uma estação de 

trabalho e 2 
cadeiras 

1 1 15 m² 15 m² 

Almoxarifado 

Armários para 
depósito de 
materiais e 
objetos de 
escritório 

3 1 15 m² 15 m² 

Sanitários 
PNE, bacia e 

lavatório 
1 4 4 m² 16 m² 

ÁREA TOTAL DO SETOR: 151 m² 

ENSINO/PEDAGÓGICO 

AMBIENTE DESCRIÇÃO PESSOAS UNIDADE ÁREA UNITÁRIA ÁREA TOTAL 

Salas de aula 

25 cadeiras 
universitárias, 1 

mesa do professor 
com cadeira 

25 5 50 m² 250 m² 
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Laboratórios de 
marcenaria e 
manutenção 
automotiva 

Materiais 
necessários para a 

prática de cada 
ofício 

15 2 150 m² 300 m² 

Laboratórios de corte 
e costura, panificação 

e confeitaria e 
automação industrial. 

Materiais 
necessários para a 

prática de cada 
ofício 

15 3 80 m² 240 m² 

Laboratórios de 
instalações elétricas e 

hidráulicas 

Materiais 
necessários para a 

prática de cada 
ofício 

15 2 50 m² 100 m² 

Auditório 
Palco e 200 

cadeiras estofadas 
200 1 230 m² 230 m² 

Foyer     1 100 m² 100 m² 

Biblioteca 
Estantes com 

livros   
1 120 m² 120 m² 

Sanitários 
PNE, bacia e 

lavatório 
1 10 4 m² 40 m² 

ÁREA TOTAL DO SETOR: 1450 m² 

VIVÊNCIA 

AMBIENTE DESCRIÇÃO PESSOAS UNIDADE ÁREA UNITÁRIA ÁREA TOTAL 

Espaço aberto 

Paisagismo com 
vegetação, 

bancos, 
iluminação e 

ventilação natural 

... ... 500 m² 500 m² 

Bar/Café 
Espaço de lazer no 
átrio central, com 
mesas e cadeiras  

40 1 100 m² 100 m² 

Sanitários 
PNE, bacia e 

lavatório 
1 10 4 m² 40 m² 

ÁREA TOTAL DO SETOR: 640 m² 

INFRAESTRUTURA 

AMBIENTE DESCRIÇÃO PESSOAS UNIDADE ÁREA UNITÁRIA ÁREA TOTAL 

Reservatórios 
Calcular o 
necessário 

... ... 
A calcular 

conforme projeto 

A calcular 
conforme 

projeto 

Ar Condicionado 
Calcular o 
necessário 

... ... 
A calcular 

conforme projeto 

A calcular 
conforme 

projeto 

Estacionamento 
Calcular o 
necessário 

... ... 
A calcular 

conforme projeto 

A calcular 
conforme 

projeto 
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Circulação 
Calcular o 
necessário 

... ... 
A calcular 

conforme projeto 

A calcular 
conforme 

projeto 

ÁREA TOTAL DO SETOR: ... 

     
 

ÁREA TOTAL DO PROJETO: 2.301 m² 

 
Fonte: Do autor 
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7. REFERENCIAIS ARQUITETÔNICOS 

 

 Nesse capítulo serão analisados referenciais arquitetônicos que contribuam para o 

projeto que será desenvolvido na etapa II do Trabalho de Conclusão de Curso. Características 

de cada referencial servirão de base e terão influências sobre a edificação que será planejada. 

O tema do projeto visa criar uma forte integração entre educação prática, cidade e empresas, 

convidando não apenas o estudante, mas toda a população, para que possam usufruir dos 

ambientes e tomar conhecimento do processo de formação profissional.  

 O uso de materiais como concreto e madeira, fazem com que a proposta se aproxime 

dos ambientes industriais e de serviços, tornando o sistema de aprendizagem ainda mais 

realista. A seguir é possível analisar cada referencial, sua funcionalidade e materialidade.  

 

7.1. Escola Técnica Faerder 

 Arquitetos:  White Arkitekter 

 Área: 15.000 m² 

Ano do projeto: 2014 

Localização: Banebakken 35, 3127 Tonsberg,  Noruega 

 

Tonsberg é uma das cidades mais antigas da Noruega, a escola busca retomar a vida 

em uma zona industrial em declínio da cidade. Através dela, White trouxe o modelo de 

educação prática, convívio entre sociedade, escola e indústria, com uma materialidade em 

concreto e madeira, além de caminhos abertos, que fazem um convite para que a população 

entre, conheça e aprenda.  

Em um eixo central, bares e lancherias são um ponto de encontro, não apenas dos 

estudantes, mas da comunidade em geral. Esse núcleo é aberto, com áreas de exposição e 

salas de aula em seu entorno, proporcionando conhecimento do trabalho a quem se interessar. 

É uma grande oficina, onde a troca de conhecimentos e a convivência com mentes 

diferentes, que pensam diferentes são essenciais e colaboram de forma significativa para o 

processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/office/white-arkitekter
https://www.archdaily.com.br/br/search/projects/country/noruega
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Figura 65 – Espaço de convivência 

integrando externo e interno 

Figura 66 – Escadaria de acesso à cada 

pavimento 

           

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/791090/escola-

tecnica-faerder-white-arkitekter> Acesso em: 16 

abr. 2018. 

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/791090/escola-

tecnica-faerder-white-arkitekter> Acesso em: 16 

abr. 2018.

Figura 67  – Planta baixa   Figura 68  – Planta baixa 

           

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/791090/escola-

tecnica-faerder-white-arkitekter> Acesso em: 16 

abr. 2018. 

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/791090/escola-

tecnica-faerder-white-arkitekter> Acesso em: 16 

abr. 2018

 

7.2. Escola Técnica de Pella 

 Arquitetos: Neumann Monson Architects 

 Área: 2.137 m² 

 Ano do projeto: 2015 

 Localização: Pella, IA 50219, Estados Unidos 

 

https://www.archdaily.com.br/br/office/neumann-monson-architects
https://www.archdaily.com.br/br/search/projects/country/estados-unidos
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A Escola Técnica de Pella possui uma identidade única, com materiais que remetem à 

indústria, com forma simples e panos de vidro. A confiante linguagem formal alinha-se com a 

missão da Escola de reformular progressivamente o futuro. A estrutura pode abrigar uma 

variedade de usos, com salas flexíveis que podem abrigar atividades diversas.  

Um núcleo de circulação com pé-direito duplo organiza o programa, oferece luz 

natural, vistas e dá acesso aos vários espaços de sala de aula e de oficinas. Cada oficina tem 

acesso direto ao exterior.  

Figura 69  – Fachada externa Figura 70  – Fachada externa 

          

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/887820/escola-

tecnica-de-pella-neumann-monson-architects> 

Acesso em: 16 abr. 2018 

Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/887820/escola-

tecnica-de-pella-neumann-monson-architects> 

Acesso em: 16 abr. 2018 

Figura 71  – Planta baixa primeiro e segundo pavimento, respectivamente 

       

Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/887820/escola-tecnica-de-pella-neumann-monson-architects> 

Acesso em: 16 abr. 2018 
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7.3. Colégio Pradera El Volcán 

  

 Primeiro lugar no concurso Ambientes de Aprendizagem do século XXI. 

 Arquitetos: Coletivo 720 

 Ano do projeto: 2015 

 

 Neste projeto, a escola de educação infantil tem uma integração com todo o meio 

urbano, através de ligações com os principais equipamentos do entorno. Um grande vácuo 

central é um local de concentração e aproximação, onde várias ideias convivem e aprendem 

em conjunto.  

 Cada bloco corresponde a uma atividade, e todos eles possuem uma conexão, 

correlacionando serviços e educação cultural através do espaço público, da paisagem e do 

projeto arquitetônico. 

 O prédio horizontal proporciona uma melhor integração com os jardins e a vida 

urbana. A integração com o entorno se dá de melhor forma quando o edifício não cresce em 

altura, mantendo a horizontalidade, a convivência, e facilitando o acesso aos momentos de 

lazer, sendo que essa característica aproxima as pessoas. 

 

Figura 72  – Vista externa Figura 73 – Vista aérea 

       

Disponível em: <https://www.plataforma 

arquitectura.cl/cl/769642/colectivo-720-primer-

lugar-en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-

siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> Acesso em: 

16 abr. 2018. 

Disponível em: <https://www.plataforma 

arquitectura.cl/cl/769642/colectivo-720-primer-

lugar-en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-

siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> Acesso em: 

16 abr. 2018. 
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Figura 74  – Corte indicando a iluminação zenital 

 

Disponível em: <https://www.plataforma arquitectura.cl/cl/769642/colectivo-720-primer-lugar-en-concurso-

ambientes-de-aprendizaje-del-siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> Acesso em: 16 abr. 2018. 

 

Figura 75  – Vista do interior do pátio Figura 76 – Planta de cobertura 

       

Disponível em: <https://www.plataforma 

arquitectura.cl/cl/769642/colectivo-720-primer-

lugar-en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-

siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> Acesso em: 

16 abr. 2018. 

Disponível em: <https://www.plataforma 

arquitectura.cl/cl/769642/colectivo-720-primer-

lugar-en-concurso-ambientes-de-aprendizaje-del-

siglo-xxi-colegio-pradera-el-volcan> Acesso em: 

16 abr. 2018. 
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ENTREVISTAS 

  

Mecânica Automotiva 

 

Foram realizadas perguntas para a infraestrutura de um curso profissionalizante na 

área de mecânica automotiva em visita a uma oficina da cidade de Encantado, RS, a Mecânica 

Pagliarini. O mecânico entrevistado possui formação em Injeção Eletrônica, Diagnósticos e 

Esquemas Elétricos, Técnico em afinação de motores, Dicas Macetes e regulagens finas 01 e 

02, Sistemas de Freios ABS e Air Bag. A conversa ocorreu no dia 17 de junho de 2018. 

Nome completo: Dalvan Merlo 

1. Quais as dimensões do espaço de trabalho atual?  292m² 

2. Equipamentos básicos necessários para o processo de aprendizagem? Elevador 

automotivo e caixa de ferramentas para começar. Em seguida, Scanner automotivo, 

equipamentos de medição e osciloscópio.  

3. Qual a metodologia de ensino? No início do curso a função é lavar peças e desmontar, 

para o mecânico então concluir o serviço e nos mostrar o passo-a-passo. Fomos 

diretamente para a parte prática, mas seria interessante uma base teórica rápida para 

noções básicas. Depois disso, com a supervisão do mecânico, é possível realizar o 

serviço sozinho.  
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Marcenaria 

 

Um marceneiro com 24 anos de experiência no setor respondeu à algumas perguntas 

sobre a infraestrutura de sua marcenaria que localiza-se na cidade de Encantado. A conversa 

ocorreu no dia 22 de maio de 2018. 

Nome completo: Gilso Antônio Scartezini 

1. Qual o espaço mínimo para realizar as atividades de marcenaria? Isso depende 

muito da produção, mas 150m² seriam suficientes para abrigar as principais 

máquinas. 

2. Qual o maquinário básico? Serra de precisão, serra esquadrejadeira, 

desempenadeira, coladeira de borda, compressor de ar, lixadeira e tupia de 

bancada. Essas as máquinas grandes, que ocupam maior espaço, mas também há 

necessidade de alguns equipamentos menores, são eles: furadeira, parafusadeira, 

plaina manual, lixadeira manual, serra meia esquadria.  

3. Qual a metodologia de ensino? Há um tempo atrás a metodologia de ensino era 

simplesmente analisar as atividades realizadas pelo marceneiro e aprender com ele, 

conforme adquiria as habilidades, era possível trabalhar com o correto manejo das 

máquinas. Porém, hoje, acredito que seja necessário uma apresentação de todo o 

maquinário antes de iniciar as atividades, para evitar acidentes e melhorar a 

aprendizagem na prática.   
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Corte e costura 

 

 Visitou-se uma empresa de corte e costura em dia de trabalho normal. Nesta empresa 

foi possível analisar a dificuldade do espaço pequeno e a necessidade de um dimensionamento 

mínimo para melhor circulação e organização. Esta empresa possui uma funcionária e duas 

sócias. Foi realizada uma entrevista com uma das responsáveis que apontou situações 

interessantes que só aumentam a viabilidade do projeto para a cidade. 

Nome completo: Salete Maria Vian 

1. Qual o espaço mínimo para realizar as atividades de corte e costura? Nosso espaço é 

pequeno, pela quantidade de máquinas, precisaríamos do dobro de espaço. Acredito 

que 80 m² seriam suficientes para equipar a sala com o maquinário básico e alunos 

para o ensino. 

2. Qual o maquinário básico necessário para a aprendizagem? As máquinas principais 

são: galoneira, quatro fios, Reta, cinco fios e duas agulhas. 

3. Qual a metodologia de ensino? É de extrema importância uma escola que possa fazer 

com que jovens e adultos adquiram experiência, pois no dia-a-dia a maioria das 

empresas não se disponibiliza a ensinar um funcionário, buscando assim, pessoas com 

experiência e perdendo possíveis bons colaboradores devido à falta de disponibilidade 

para ensinar. Isso faz com que muitos jovens que teriam interesse em aprender uma 

profissão, não possam ingressar no mercado de trabalho. Acredito que a melhor forma 

de ensino seja no dia-a-dia, superando as dificuldades e aprendendo com isso, então, 

uma escola que possibilite a vivência do dia-a-dia seria muito bem-vinda por todas as 

empresas, possibilitando a busca por profissionais capacitados, melhorando a 

economia e a produção da empresa. 


