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Figura 1 - Não ceder ao medo 

 

Fonte: CASTRO, 2017
1
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RESUMO 

As ruas das grandes cidades estão marcadas pelo medo da violência. O medo está moldando a 

paisagem urbana das grandes cidades contemporâneas. E a arquitetura que carrega os signos 

do medo é chamada de Arquitetura do Medo, presente nas grandes cidades, e que, na presente 

pesquisa, foi investigada nos espaços de escolas públicas de Belo Horizonte (MG). A 

investigação apresentou um fenômeno complexo, a Arquitetura do Medo em escolas públicas, 

com múltiplas causas e diversas formas de manifestação, um fenômeno multidisciplinar, que 

abarca Educação, Sociologia, Arquitetura e Urbanismo. Nesse contexto, esta pesquisa 

objetiva analisar quais os signos do medo podem ser identificados na Arquitetura Escolar de 

escolas públicas da Rede Municipal de Belo Horizonte. De modo mais específico, o interesse 

é particularmente a identificação dos tipos de signos do medo presentes na arquitetura escolar, 

bem como dos locais em que os signos do medo estão localizados no espaço escolar, assim 

como houve interesse na verificação de possíveis relações entre os signos do medo presentes 

na escola e o contexto social em que ela está inserida. Para tanto, o estudo buscou a 

abordagem qualitativa, com técnicas de observação, registros fotográficos e aplicação de 

entrevista semiestruturada. Participaram sete escolas da rede municipal, responsáveis 

principalmente pelo Ensino Fundamental e duas diretoras foram entrevistadas. Os resultados 

mais gerais da pesquisa indicam a presença de elementos da Arquitetura do Medo em escolas 

públicas e revelam também que as escolas utilizam mecanismos de mitigar o medo de perigos 

externos e internos a essa. E quanto menos aderem à dinâmica da Arquitetura do Medo, mais 

se aproximam do conceito de espaços públicos.  

Palavras- chaves: Arquitetura do Medo; arquitetura escolar; violência escolar 

  



ABSTRACT 

The streets of large cities are marked by fear of violence. Fear is shaping the urban landscape 

of large contemporary cities. The architecture that carries the signs of fear is known by the 

Architecture of Fear, usually presented in large cities, and specifically in this research, 

investigated and presented in Belo Horizonte`s public schools. The investigation presented a 

complex phenomenon, the Architecture of Fear in public schools, with multiple causes and 

different forms of manifestation, a multidisciplinary phenomenon, which encompasses 

Education, Sociology, Architecture and Urbanism. In this context, this research aims to 

analyze which signs of fear could be identified in the School Architecture of public schools in 

the Municipal Network of Belo Horizonte (MG). More specifically, we were particularly 

interested in identifying the types of signs of fear presented in these school architectures, as 

well as the places where the signs of fear are located in the school space. There was an 

interest in verifying possible relationships between the signs of fear present in the school and 

the social context in which these signs are inserted. To this end, the study sought a qualitative 

approach, with observation techniques, photographic records and application of semi-

structured interviews. Seven schools and two principals, mainly characterized for elementary 

education, were interviewed. The general results of the research indicate the presence of 

several elements of the Architecture of Fear in public schools. The research revealed that 

schools use mechanisms to mitigate the fear of external and internal dangers. It was clear that 

the less schools accept the dynamics of fear architecture, closer they get to the concept of 

public spaces. 

Keywords: Architecture of Fear; school architecture; school violence 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), o Brasil possuía, em 2018, 184,1 mil estabelecimentos de ensino. No cenário das 

grandes cidades, os edifícios escolares se destacam na paisagem urbana, o que permite a 

mínima atuação do Estado para garantir e preservar a dignidade humana. Nesse sentido, pode-

se afirmar que, ao lado da Saúde, a Educação é o principal meio pelo qual a intervenção 

estatal se faz presente por todo o território brasileiro, sendo a escola, em muitos locais, a 

principal instituição estatal, ou seja, o principal espaço de ligação entre o poder público e a 

população. Por isso, é comum que a população tenha, na proximidade onde reside, uma escola 

pública à sua disposição, mas o mesmo não pode ser dito em relação a outros equipamentos 

como os de saúde, segurança, lazer, geralmente deficitários no território brasileiro. 

Em diversos locais, a escola é solicitada a atuar em outras demandas sociais para além 

da educação: como abrigo diante de desastres naturais, como equipamento de lazer 

comunitário, como espaço multiuso para a realização de eleições, vacinação de pessoas e 

animais, organização de eventos comunitários, etc. Pode-se dizer, assim, que a importância da 

escola não está localizada apenas nos em seus aspectos pedagógicos ou sociais, constituindo a 

sua arquitetura um elemento relevante, que faz parte da vida das sociedades e que possui 

implicações culturais e pedagógicas significativas para a formação dos cidadãos. 

O panorama brasileiro de acesso à educação mudou consideravelmente nas últimas 

décadas, conforme dados do IBGE/PNAD. Em 1980, 80% da população entre 7 e 14 anos 

estava matriculada em alguma escola e em 2015 o número de crianças/adolescentes de 6 a 14 

anos mudou para 97,7%. O sucesso no crescimento do número de jovens matriculados pode 

ser creditado, dentre outras coisas, à antiga luta de defesa da educação pública democrática e 

de qualidade. E dentre as conquistas realizadas, a garantia constitucional do acesso à educação 

está entre as mais importantes, pois possibilita que políticas de estado, e não de governo, 

sejam estabelecidas para as escolas públicas. 

Nessa ordem de ideias, uma vez conquistado o direito à educação na Constituição da 

República e considerando, como mencionado por Gonçalves & Tosta (2008, p. 195), que 

“dentre as instituições sociais existentes, a escola constitui atualmente a principal delas que 

visam à reprodução da ordem social e à manutenção do sistema cultural”, pode-se destacar a 

importância da Escola como uma instituição que transcende “seus muros”. Vale destacar, 

nesse ponto, que Gonçalves & Tosta (2008, p. 196) alertam que “a escola, tradicionalmente 

considerada um lugar sagrado - uma espécie de extensão da casa ou continuidade da educação 
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iniciada em casa - perdeu (...) a autoridade de „templo do saber‟”. Essa perda de autoridade da 

instituição escolar é justificada por vários fatores, como os baixos salários dos professores, a 

falta de infraestrutura escolar, a inadequação dos conteúdos em relação ao cotidiano dos 

alunos; o mau uso do dinheiro público no setor educacional; a falta de participação das 

famílias nas atividades escolares; a indisciplina e a violência escolar (CUSTÓDIO, 2011, p. 

53). Gonçalves & Tosta (2008, p. 200) associam o problema da violência escolar com o 

fenômeno do medo. O medo acarreta ações de exclusão e segregação que fomentam a 

violência. Ele é algo tão presente na sociedade contemporânea que Predrazzinni (2006) a 

descreve como uma sociedade do medo. Então, o medo ganha uma proporção muitas vezes 

não compatível com a realidade fática, o que Glassner (2003, p. 24) chamou de medo 

supervalorizado. Tal medo deixa em estado de alerta constante a população, de modo que não 

se sabe quando nem de onde o perigo pode surgir. O medo adentra as escolas de tal forma 

que, segundo Gonçalves & Tosta (2008, p. 210), “o custo de eliminar a violência e o medo, na 

maioria das vezes, tem sido pago com a violência e o medo. Ao menos é o que tem „ensinado‟ 

a história da escola moderna”. A história da escola está vinculada aos acontecimentos do 

cotidiano e da vida cultural local e nacional. Assim, o que ocorre fora dos muros da Escola 

mantém estreita a relação com as questões educacionais. 

Alguns autores (PEDRAZZINI, 2006; BAUMAN, 2008; GLASSNER, 2003) 

defendem que a sociedade contemporânea pode ser chamada de sociedade do medo, tamanha 

a importância que o medo da violência assume em nossa sociedade. Não é incomum os 

sentimentos de impotência, insegurança ou vulnerabilidade no cotidiano das grandes cidades. 

Bauman (2008, p. 33) analisa minuciosamente esses sentimentos pertencentes ao medo nas 

grandes cidades. Para ele, diante desses sentimentos, as pessoas criam mecanismos de defesa; 

quando estão com medo, querem de toda forma se livrar dele. Esses mecanismos de mitigação 

do medo são condizentes com a liquidez da nossa sociedade, ou seja, uma sociedade marcada 

pelas incertezas, relações sociais superficiais, competição, individualismo, laços “artificiais”. 

E tais mecanismos de mitigação do medo, da violência e do crime são medidas paliativas, pois 

o medo não cessa. Afinal, ao se armarem de uma infinidade de dispositivos de segurança para 

sentirem menos medo, deixam de adentrar nas possíveis causas da violência. É como dizem 

os autores supracitados: a implantação de dispositivos de segurança é uma tentativa de apagar 

o fogo, porém deixando acesa a brasa. 

O fenômeno da violência é complexo e mais visível nos grandes centros urbanos, em 

que as relações são tencionadas pelo intenso fluxo de população, redistribuição da renda e 

funções mais avançadas do capitalismo. Os grandes centros aparecem como locais em que 
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pairam o medo da violência e do crime. Nesse sentido, as pessoas precisam ficar atentas a 

qualquer movimentação ao seu redor. Para estender a nossa capacidade de vigilância, o 

mercado criou “olhos 24 horas”, carros superpotentes que proporcionam fuga em alta 

velocidade, cercas elétricas, muros altos e a política do “não encontro”. Dentro desse processo 

de mitigar o medo da violência e do crime, há a possibilidade de não encontrar com o 

inesperado e controlar socialmente a “classe perigosa”
2
. É a tentativa de não se sentir 

impotente, inseguro ou vulnerável por meio da anulação do outro. 

Nessa perspectiva, a arquitetura age de forma cirúrgica, para eliminar a presença da 

“classe perigosa”, projetando um não pertencimento a determinado local. Impõem-se barreiras 

físicas e simbólicas de acesso. A paisagem urbana segue uma segregação espacial na qual se 

aglutinam os iguais em grandes bolhas fortificadas. Assim os estudos sobre o medo apontam 

para a mudança da paisagem urbana. Se no século passado foram construídos, na maioria das 

vezes, muros baixos e redes comunitárias mais sólidas, atualmente, nos grandes centros 

urbanos, constroem-se edifícios que já contém guarita, muros, cercas elétricas, câmeras, 

grades, cães de guarda e menos apoio comunitário, ou seja, utilizam-se signos
3
, objetos e 

interpretantes relacionados à existência ou diminuição do medo. Dentro do contexto de armar 

a arquitetura para mitigar o medo, surge, então, o conceito de Arquitetura do Medo. 

Aragão (2017, p. 36) conceitua que “se as formas, materiais, procedimentos, de 

projeto e uso de uma arquitetura apontam para uma possibilidade de medo, esta arquitetura 

pode ser adjetivada de Arquitetura do Medo”. Essa é a arquitetura que carrega em suas vestes 

formas de mitigar o medo e os signos do medo
4
, da violência são visíveis pelas calçadas, 

provocando uma tentativa de mitigar o medo para alguns e gerando medo para outros. Um 

exemplo são ruas em que há predominância de muros altos, nas quais o pedestre pode ser 

tomado por uma sensação de insegurança por não possuir visão ampliada das esquinas. Desta 

forma, as cidades, vistas como catalisadoras de processos de globalização e intensificação do 

                                                 

2
 Neste trabalho adota-se o conceito de “classe perigosa” de Bauman (2009, p. 22). Para ele esta 

“classe” é composta pelos excluídos da sociedade, com aparência de definitivo, pela decomposição do 

Estado Social. Formando uma espécie subclasse (“underclass”) de indivíduos que ficaram fora das 

classes, que desempenham alguma das funções não reconhecidas e legitimadas pela categoria social 

dominante. 
3
O signo é considerado nesta pesquisa por meio da Semiótica de Peirce, que oferece os conceitos e 

classificações para vários tipos de signos de qualquer espécie, por conseguinte a significação, a 

objetivação e a interpretação. Com a ressalva de que, para Peirce, o signo tem composição triádica: o 

signo, o seu objeto e o seu interpretante. O signo é qualquer coisa que representa uma outra coisa, o 

objeto do signo é o que representa o signo e o interpretante do signo é o que passa na mente de 

alguém.(SANTAELLA, 2012); (ARAGÃO, 2017); PEIRCE (1975). 
4
 O signo do medo utilizado nesta pesquisa refere-se ao conceito desenvolvido por Peirce (1975). 

Santaella (2012) estuda a aplicação dos signos em diversos contextos inclusive o arquitetônico.  
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mercado capitalista, são fontes de incertezas e desigualdades sociais. Nesse sentido, a cidade, 

que outrora significava esperança por prosperidade e abundância, esbanja, hoje, medo e 

insegurança. 

Dentro dessa paisagem urbana, como já dito, os edifícios escolares são de grande 

relevância social, tanto em razão de sua longa permanência histórica, como também pela 

função de educar, pelo número de pessoas que os utilizam e pela sua centralidade na paisagem 

urbana. No entanto, nem sempre foi dessa forma. Os edifícios escolares foram assumindo 

maior importância na cidade ao longo do tempo, conforme evidenciam Faria Filho & Vidal 

(2000), que identificam fases da instituição escolar, nas quais a arquitetura escolar está 

inserida: escola de improviso, monumental e funcional. Como será demonstrado no primeiro 

capítulo desta dissertação, é a partir da escola monumental que a escola passa se preocupar 

com as demandas fabris e urbanas e, com isso, torna-se um ícone urbano e, por conseguinte, 

passa a influenciar e ser influenciada pelo meio urbano. É dessa recíproca influência que 

nascem as questões que provocaram a realização da presente pesquisa. 

Um dos temas explorados no campo do urbanismo acerca das cidades 

contemporâneas, em especial sobre a paisagem urbana, é justamente a Arquitetura do Medo, 

ou seja, modificações e intervenções na arquitetura na intenção de mitigar o medo da 

violência. Propõe-se nesta dissertação, portanto, analisar a Arquitetura do Medo, que advém 

de questões urbanas, dentro do contexto escolar. Gonçalves & Tosta (2008, p. 201) alertam 

que “a escola e, por extensão, inúmeros outros espaços da sociedade têm se tornado um 

imenso território do medo”. Ao se tornarem um território marcado pelo medo, estariam 

também os edifícios escolares produzindo formas de mitigá-los. 

Desse modo, a identificação de signos específicos como forma de mitigar o medo nas 

Escolas é a nossa principal fonte de investigação. A investigação do espaço escolar é 

relevante, uma vez que a Escola é uma das principais instituições de controle social e a sua 

arquitetura não pode ser vista como um elemento neutro no estabelecimento desse controle. 

Os signos da arquitetura escolar são interpretados pelas pessoas gerando reações. A 

arquitetura, ao ser construída e apropriada, é impregnada em suas paredes pelas marcas dos 

problemas sociais e anseios de uma coletividade. Nesse sentido, ela constitui uma fonte de 

informação histórica relevante para o estudo proposto. 

De um modo mais geral, este estudo objetiva analisar quais os signos do medo 

poderiam ser identificados na Arquitetura Escolar de escolas públicas da Rede Municipal de 

Belo Horizonte (MG). E mais especificamente procura-se identificar a presença dos signos do 

medo existentes na arquitetura escolar pública; identificar em que locais os signos do medo 
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estão localizados no espaço escolar e verificar possíveis relações entre os signos do medo 

presentes na escola pública e o contexto socioespacial em que ela está inserida. 

No intuito de responder a essas questões, foi realizada uma investigação em sete 

escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (MG). O 

estudo foi conduzido por meio de uma abordagem qualitativa, sendo empregadas técnicas 

variadas de coleta de dados como a observação, registros fotográficos e entrevistas 

semiestruturadas realizados com gestores escolares. 

Essa dissertação está organizada, além desta seção de introdução e da seção dedicada 

às considerações finais, em dois capítulos. O primeiro capítulo intitula-se A presença do medo 

na Arquitetura Escolar: A construção do objeto de pesquisa à luz da literatura sobre 

urbanismo, sociologia e educação. O objetivo do primeiro capítulo é apresentar o referencial 

teórico da pesquisa com o intuito de problematizar, delimitar e justificar melhor o objeto de 

estudo. Permitirá, ainda, delinear as linhas teóricas gerais que servirão de base para a análise 

dos dados coletados no campo de pesquisa. O capítulo está dividido em cinco seções: Os 

estudos sobre Arquitetura Escolar no Brasil: breve balanço das pesquisas existentes; 

Explorando conceitos: Arquitetura, Espaço, Arquitetura Escolar e Espaço Escolar; A 

trajetória da Arquitetura Escolar no Brasil; Arquitetura como retrato de uma época: o medo 

e seu reflexo na arquitetura e Arquitetura Escolar, Arquitetura do Medo e espaço público: 

um diálogo necessário. 

Já o segundo capítulo, intitulado Como a pesquisa foi realizada? Alguns aspectos 

metodológicos, caracteriza o campo de trabalho e os sujeitos, apresentando as escolhas 

metodológicas realizadas. Nele, são apresentados os instrumentos utilizados para a coleta dos 

dados da pesquisa, bem como os critérios para a análise desses dados. Além disso, são 

apresentadas as observações e registros fotográficos. São analisadas, ainda, as entrevistas 

semiestruturadas, bem como os dados qualitativos da pesquisa, obtidos por meio de visitas às 

escolas selecionadas. 

Por fim, nas considerações finais, são ressaltados os principais resultados alcançados 

pela pesquisa, as suas contribuições para o campo científico e para as escolas, os limites da 

investigação e algumas sugestões para a realização de estudos futuros sobre o tema.



 

2 A PRESENÇA DO MEDO NA ARQUITETURA ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DO 

OBJETO DE PESQUISA À LUZ DA LITERATURA SOBRE URBANISMO, 

SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO. 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico da pesquisa 

com o intuito de problematizar, delimitar e justificar o objeto de estudo. O capítulo permitirá, 

ainda, delinear as linhas teóricas gerais que servirão de base para a análise dos dados 

coletados no campo de pesquisa. O capítulo está organizado em cinco seções. 

Na primeira seção, intitulada Os estudos sobre Arquitetura Escolar no Brasil: as 

pesquisas existentes, é apresentada uma análise das dissertações e teses produzidas no Brasil 

sobre a temática da arquitetura escolar com base em levantamento feito a partir do banco de 

dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Este 

levantamento evidencia que ainda são escassos os estudos sobre a arquitetura escolar e, em 

particular, aqueles que relacionam medo, violência, dispositivos de segurança, mostrando, 

portanto, que há um campo a ser explorado. 

Já na segunda seção, intitulada Explorando conceitos: Arquitetura, Espaço, 

Arquitetura Escolar e Espaço Escolar, é abordado como é polissêmico o conceito de 

arquitetura e o conceito de espaço. Diante de várias possibilidades de entendimento sobre os 

conceitos é adotado um posicionamento para definir o que será definido como espaço escolar 

ao longo da pesquisa. Com base em Gonçalves (1996), será considerado o “espaço escolar” 

como um lugar físico construído pelo homem num dado momento histórico e um conjunto de 

relações sociais que ocorrem na realização da tarefa social da educação formal. 

A terceira seção, intitulada Trajetória da Arquitetura Escolar no Brasil, é dedicada à 

análise da trajetória da arquitetura escolar no Brasil, partindo de um breve panorama histórico 

dos tipos arquitetônicos que marcaram as escolas brasileiras desde o séc. XVIII até os dias 

atuais. Para isso, a pesquisa foi apoiada basicamente nos trabalhos desenvolvidos por Faria 

Filho & Vidal (2000). Conforme procura-se demonstrar, a arquitetura e a construção das 

edificações escolares acompanharam os valores político-sociais, os anseios pedagógicos e os 

problemas educativos de cada época. A seção é concluída problematizando sobre quais seriam 

as características da arquitetura escolar dos dias atuais e sobre as questões sociais, os anseios 

pedagógicos e problemas educativos que ela evidencia. 

Na quarta seção, intitulada A arquitetura como retrato de uma época: o medo e seu 

reflexo na arquitetura, são abordadas as temáticas do medo e da Arquitetura do Medo, 

partindo da premissa de que a arquitetura não é neutra. Por meio do tema do medo, abre-se a 
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discussão em torno das características da sociedade contemporânea e das suas incertezas. É 

demonstrado como que, a partir da intensificação do medo no contexto urbano 

contemporâneo, surge a Arquitetura do Medo, ou seja, a arquitetura que possui signos, objetos 

e interpretantes relacionados com a existência ou diminuição do medo do crime e da 

violência. 

E na quinta seção, intitulada Arquitetura Escolar, Arquitetura do Medo e espaços 

públicos: um diálogo necessário, é apresentada a necessidade de explorar o conceito de 

espaço público em conjunto com a Arquitetura do Medo e a arquitetura escolar em escolas 

públicas. Por fim, é delimitado e apresentado o objeto de pesquisa do presente trabalho, que 

tem como objetivo investigar de quais formas a arquitetura escolar expressaria o medo da 

violência. Como será demonstrado, a Arquitetura do Medo revela a forte tendência da 

arquitetura contemporânea das grandes cidades de utilizar dispositivos e signos que visam 

mitigar o medo, mas que, paradoxalmente, acabam por ampliá-lo e fortalecê-lo. 

Conforme o leitor poderá notar, a literatura empregada em nossa análise abrange um 

conjunto de áreas do conhecimento a saber: sociologia, urbanismo e educação. Nesse ponto, é 

importante registrar que o objeto desta investigação não está situado em um campo de estudo 

devidamente consolidado, seja no âmbito da educação, seja da arquitetura e urbanismo. Desse 

modo, relacionar Arquitetura do Medo às edificações escolares constitui um objeto ainda 

pouco explorado, trabalho que exigirá a construção de difíceis “pontes teóricas”, algo que foi 

motivado pela combinação das duas formações acadêmicas da pesquisadora, a saber: 

graduação em Arquitetura e Urbanismo e especialização em Educação. 

2.1. Os estudos sobre Arquitetura Escolar no Brasil: breve balanço das pesquisas 

existentes 

Nesta seção será apresentado uma breve análise das dissertações e teses produzidas no 

Brasil sobre a temática da arquitetura escolar no período compreendido entre 1990 a 2018. 

Para isso, foi utilizado como referência o banco de dados multidisciplinar disponibilizado via 

internet pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Nele 

estão congregadas informações básicas de pesquisas de pós-graduação stricto sensu - 

mestrado e doutorado - das diversas áreas e subáreas de conhecimento humano, desenvolvidas 

em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e particulares de todo o território nacional e 

defendidas a partir de 1987. 
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Para a realização da busca, foi utilizada como descritor a expressão “Arquitetura 

Escolar” entre aspas para gerar o resultado de trabalhos específicos dessa temática, pois sem 

as aspas a busca resultada em textos que o site considera por aproximação de termos 

similares. Com a aplicação desse recurso de Busca Booleana que refina os resultados, foram 

encontradas 173 pesquisas no site de busca da Capes. O último acesso foi realizado no mês de 

julho de 2019.  

Das 173 pesquisas, 91 são dissertações e 82 teses. A IES com maior concentração de 

pesquisas, dentro do total encontrado, foi a Universidade de São Paulo (USP) com 23 

produções acadêmicas. Em segundo lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

com 21 pesquisas e, na terceira posição, a Universidade Federal do Ceará com 19 pesquisas. 

A quarta posição ficou com a Universidade Federal do Paraná com sete trabalhos acadêmicos. 

Percebe-se que essas três primeiras instituições concentram 36% por cento das produções 

acadêmicas totais, de tal forma que a partir do quarto lugar as produções são pulverizadas em 

várias IES. 

Do total de pesquisas encontradas, 79 foram produzidas na área de conhecimento da 

Educação e 63 na área da Arquitetura e Urbanismo. Posteriormente, foi elaborado um 

compilado contendo o título, o objetivo do trabalho, o ano de publicação, a instituição 

responsável, a área de conhecimento e o tipo de produção acadêmica (Apêndice B). A partir 

das informações deste compilado foram elaborados três gráficos que analisam a distribuição 

da produção acadêmica sobre o tema Arquitetura Escolar ao longo do período de 1990 a 2018. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de produções acadêmicas do tema “Arquitetura Escolar” por ano de 

publicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Observa-se que, no Gráfico 1, há uma variação ao longo dos anos na quantidade de 

produções acadêmicas relacionadas à Arquitetura Escolar, mas a partir de 2012 consolidou-se 

o crescimento sem quedas. E, nos anos de 2017 e 2018, foram registradas as maiores 

quantidades de produções acadêmicas. Pode-se destacar também que, antes de 2005, a 

quantidade de produções acadêmicas era, em média, menor do que seis por ano, ao passo que 

no período entre 1990 e 1995 não houve produção acadêmica registrada no banco de teses e 

dissertações da Capes. Do total de 173 trabalhos encontrados, 79 são da área do conhecimento 

da Educação, cuja produção anual será analisada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Quantidade de produções acadêmicas do tema Arquitetura Escolar na área do 

conhecimento de Educação por Ano de Publicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

O Gráfico 2 revela que não há um crescimento constante da produção acadêmica na 

área da educação no período de 1990 a 2018. E o auge dessa produção foi em 2016 e 2017 

com nove trabalhos ao ano. Havendo um crescimento das produções a partir de 2013, o qual, 

contudo, não se manteve em 2018, em que se observa queda de metade da quantidade de 

trabalhos acadêmicos. Do total dos trabalhos encontrados, há uma concentração, em primeiro 

lugar, na área da educação e em segundo lugar, na arquitetura. 
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Gráfico 3 – Quantidade de produções acadêmicas do tema Arquitetura Escolar na área do 

conhecimento de Arquitetura por Ano de Publicação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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como fonte de dados o banco de trabalhos acadêmicos da Capes, não se pode generalizar os 

resultados. De todo modo, foi verificada a inexistência dos termos medo, violência e 

dispositivos de segurança relacionados à arquitetura escolar, indicando um caminho de 

pesquisa, até então pouco explorado no Brasil. 

2.2. Explorando conceitos: Arquitetura, Espaço, Arquitetura Escolar e Espaço 

Escolar 

Ao iniciar a discussão sobre a "Arquitetura Escolar", surge de imediato a seguinte 

indagação: o que é arquitetura? Para responder a essa questão, faz-se necessário discutir o 

próprio conceito de arquitetura e toda a complexidade a ele associada. Para Gonçalves (1996, 

p. 2), a “arquitetura pressupõe vida ou espaço vívido; trabalho humano para realizá-lo e dar-

lhe significado (...) e a arquitetura não acaba no projeto nem mesmo na construção”. Nesse 

sentido, a arquitetura é mais ampla que o trabalho de organizar o espaço, pois, como espaço 

vívido, inclui a atuação da vida na sua manifestação multifacetada na construção 

arquitetônica. Assim, a arquitetura não cessa na construção, o trabalho humano modifica o 

espaço, dando-lhe um significado que é constantemente modificado. A construção é como 

uma veste da arquitetura. E a arquitetura é a vida, a interação, a apropriação dos sujeitos 

dentro e fora de sua roupagem. A vida modifica o espaço e o transforma em arquitetura, por 

isso a arquitetura é dinâmica e multifacetada. A arquitetura é constantemente modificada 

pelos usuários, os quais lhe dão ou não sentido. 

A arquitetura surge com a necessidade de abrigo para a proteção do ser humano, 

criando para ele uma outra camada de proteção contra ataques e intempéries. Ao longo do 

tempo, cada cultura tem produzido e reproduzido diferentes tipos de arquitetura, ou seja, 

diferentes camadas de proteção. Por esta razão, Hall (1977, p. 66) defende que o meio 

ambiente arquitetônico e urbano criado pelas pessoas são expressões de um processo cultural 

histórico, que traduz seus valores. Desse modo, ao analisar a arquitetura de um lugar, pode-se 

compreender quais os valores que norteiam aquela determinada sociedade. Por conseguinte, a 

arquitetura é uma fonte de investigação histórica materializada. Por meio da arquitetura, 

pensando nesta linha, podem-se ler, os valores de uma época, ora de forma escancarada, como 

o fazem as suntuosas igrejas góticas, ao transmitirem a ideia da pequenez humana, ora de 

forma mais sutil, a exemplo das construções da cultura árabe, cujas paredes com texturas e 

aromas remetem ao modo como aquelas pessoas percebem suas experiências, revelando a 

percepção do ambiente daquela cultura. 
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Do mesmo modo, os brasileiros têm alguns padrões de construção que demonstram os 

seus costumes e cultura. Os valores culturais influenciam na construção e percepção espacial. 

Desta maneira, a percepção espacial é influenciada pela cultura e a cultura hierarquiza os 

sentidos humanos. Essa hierarquização, ou melhor, esse filtro utilizado para valorar um 

sentido em detrimento do outro, gera limitações da percepção espacial, uma vez que a 

arquitetura, para ser captada, depende da multissensorialidade e da vivência. Por isso, pode-se 

afirmar que a forma de apropriação dos lugares depende da cultura e esta, por sua vez, é 

renovada com o nascimento que reforça os costumes, como fonte de repasse cultural dos 

padrões construtivos e da percepção espacial. A este respeito, Sommer (1973) alerta para a 

instituição escolar que, em geral, possui formato retangular, com paredes claras e lisas, 

cadeiras enfileiradas, o quadro negro e o professor é o ponto de foco desse ambiente. E toda 

essa construção do ambiente da sala de aula valoriza apenas dois sentidos do ser humano, a 

visão e a audição. Por via de consequência, visão e audição são os sentidos mais valorizados 

pela cultura local, por meio dos quais as experiências com o espaço são percebidas. Ao se 

privilegiar apenas dois dos sentidos, há uma “descorporalização” do homem, pois deixa-se de 

explorar os demais sentidos (tato, olfato, paladar), o que torna a sua percepção espacial 

limitada. Nesse sentido, a instituição escolar pode se apresentar como uma das formas que 

favorecem o mecanismo limitador do ser humano, pois atuam na construção da percepção do 

espaço, marcando como esses sujeitos irão atuar na produção arquitetônica. 

Assim, é fundamental ressaltar que este trabalho está apresentando o conceito de 

arquitetura como “espaço vívido” e, portanto, fonte de investigação de dados históricos. Puls 

(2006, p. 553) desenvolve o termo “espaço vívido” e demonstra como o valor dado pelas 

pessoas a uma edificação depende de como cada pessoa estabelece o vínculo com a 

edificação. A relação homem e estrutura física não se limita ao concreto, na medida em que 

há simbologias subliminares na arquitetura, que implantam singularidades de percepção e 

significação do local. A adjetivação do espaço em lugar vivido o qualifica para uma 

investigação dos lastros das relações sociais estabelecidas no seu interior, ou seja, a 

arquitetura é uma materialização histórica. Por exemplo, o Coliseu dos tempos romanos, não é 

o mesmo que o atual, e o sentido que cada coletividade (e cada sujeito) atribui ao Coliseu é 

peculiar. Nos termos de Norman Foster (2015), “a arquitetura é uma expressão de valores - a 

forma como construímos é um reflexo do modo como vivemos”. A arquitetura, nesse caso, é 

um espelho da sociedade que a construiu e, em concordância com essa frase, Hall (1977) 

aponta que pode-se conhecer os valores de uma cultura pela sua produção arquitetônica. A 

maior parte da nossa compreensão da cultura Egípcia 
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Tem-se, com isso, respondida a primeira questão em torno do conceito de arquitetura. 

No entanto, este trabalho não se preocupa com a arquitetura em geral, mas com a arquitetura 

escolar em particular. Nesse sentido, cumpre indagar: o que é arquitetura escolar? Ao recorrer 

à literatura especializada, observa-se que o termo arquitetura escolar aparece como sinônimo 

de espaço escolar. Porém, surge uma nova pergunta: arquitetura e espaço são sinônimos? A 

busca por resposta a essa pergunta abre um grande debate na área da Geografia e da 

Arquitetura e Urbanismo, sem que haja um consenso em torno de um conceito único de 

espaço. 

Reis-Alves (2006), em sua tese sobre o pátio escolar, faz uma apresentação de vários 

autores da área, evidenciando a existência desse impasse: 

Arquitetos, ao se questionarem sobre o que é a Arquitetura, acabaram por refletir 

sobre a questão do espaço. Zevi (1996) afirma que as quatro fachadas de um edifício 

constituem apenas a caixa dentro da qual está encerrada a jóia arquitetônica, isto é, o 

espaço. O autor coloca como o protagonista da arquitetura o espaço, o vazio. O 

referido autor considera o espaço e o vazio como sinônimos. Para ele, a arquitetura 

não provém de um conjunto de larguras, comprimentos e alturas dos elementos 

construtivos que encerram o espaço, mas precisamente deste vazio, do espaço 

encerrado, do espaço interior em que os homens andam e vivem. A relação entre a 

Arquitetura e o espaço é retomada também em Coelho Netto (1999), que afirma que 

a Arquitetura não é somente a organização do espaço, mas também é o ato de criá-

lo. Oliveira (2002) em seu pensar, por uma via fenomenológica, sobre o que é a 

arquitetura, a define como a “instauração de uma espacialidade no mundo por um 

corpo polarizado por suas tarefas” (OLIVEIRA, 2002, p. 14). Segundo a autora, a 

arquitetura por ser atividade transformadora e ordenadora, podemos compará-la a 

um jogo dado por meio de atos primordiais de ordenar e construir, atos como: 

adicionar-subtrair, alternar, antepor-pospor, apoiar, etc. [grifos nossos] (REIS-

ALVES, 2006, p. 220). 

Esse trecho situa no campo teórico do debate sobre a relação entre arquitetura e o 

espaço. Como se vê, dado que a discussão é vista sob perspectivas diferentes, faz-se 

necessário definir claramente a forma como os conceitos de “espaço” e “arquitetura” serão 

trabalhados nessa dissertação. Com o objetivo de efetuar esse posicionamento, foram 

analisados três relevantes autores: Zevi (1996), Oliveira (2002) e Coelho Neto (1999). 

Segundo Zevi (1996), o espaço é o principal elemento de que a arquitetura dispõe, 

todavia o espaço para esse autor é o “vazio” interno gerado no interior das construções. A 

adoção do conceito de espaço como o vazio parece limitada, quando observa-se o significado 

de vazio dado, por exemplo, pelo Dicionário Aurélio5: “Ausência de conteúdo; Sentimento de 

ausência ou de perda; Que não encerra nada ou só ar; Que contém algo em pequena 

                                                 

5
VAZIO. In: DICIONÁRIO Aurélio Online, 2019. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/vazio>. Acesso em: 27 de Jul. de 2019. Verbete de Dicionário. 

 

https://dicionariodoaurelio.com/vazio
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quantidade; Cujo conteúdo foi retirado; Que não é habitado ou frequentado; Que tem falta de 

algo”. Dada essa interpretação mais restrita, considera-se insatisfatório a adoção neste 

trabalho do conceito de Zevi (1996) sobre o espaço, por não considerar-se o vazio como 

sinônimo de espaço. Sobre essa insuficiência do significado de vazio, Lima (1989 apud 

GONÇALVES, 1996, p. 13) elucida que “não há espaço vazio, nem de matéria nem de 

significado, nem há espaço imutável. Nada é mais dinâmico do que o espaço, porque ele vai 

sendo construído e destruído permanentemente, seja pelo homem, seja pela natureza”. 

Já para Oliveira (2002), a arquitetura é um corpo que pode ser manipulado por um 

jogo de ordenamento espacial. Nesse posicionamento, há uma objetivação da atuação do 

homem na criação do espaço. Para a autora, a operação primária que origina o espaço é 

realizada com o objetivo de ordenamento espacial pelo ser humano. Contudo, igualmente este 

conceito não afigura suficiente, visto que o espaço também deve ser considerado como 

conjunto de relações sociais, já que os conflitos gerados em seu interior não são resolvidos ou 

criados apenas com operações simplificadas de um jogo de adicionar ou subtrair elementos 

arquitetônicos, como defende Oliveira (2002). 

Por fim, Coelho Netto (1999) defende que a arquitetura não apenas organiza o espaço, 

mas é, ao mesmo tempo, criadora de espaço. Nesta perspectiva, o espaço é dinâmico, mutável, 

cheio de significados, materialidade e a sua percepção espacial é singular. Pensando na 

singularidade da percepção espacial e ciente de que há variadas noções espaciais, na medida 

em que, uma criança não tem a mesma noção de espaço que um adulto, nem uma comunidade 

rural tem a mesma noção espacial do que uma população urbana. Assim, Coelho Netto (1999, 

p. 21) adverte sobre a “necessidade de estudar e delimitar, praticamente, caso por caso, os 

sentidos específicos do espaço, conforme o lugar e o tempo”. Desse modo, Gonçalves (1996, 

p. 14), apoiada no conceito de Coelho Netto sobre o espaço, elabora o seguinte conceito de 

espaço escolar: 

Assim, quando dizemos “espaço escolar”, estamos nos referindo, ao mesmo tempo, 

a um lugar físico construído pelo homem num dado momento histórico e a um 

conjunto de relações sociais que ocorrem na realização da tarefa social, a educação 

formal. De maneira geral, dizer o “espaço escolar” tanto significa referência ao 

edifício construído, como a um conteúdo ou conjunto de relações pedagógicas. 

Tratado genericamente, o “espaço escolar” representa, então, um conjunto de 

acontecimentos ou relações, e também um lugar físico no território geográfico. É 

assim que “Espaço” assume a condição de materialidade histórica. [grifos nossos] 

Em vista desses conceitos, é possível afirmar que o espaço escolar compreende dois 

sentidos. O primeiro, mais comumente utilizado, é o de sinônimo de um lugar físico 
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construído por pessoas, compreensão que é de fácil entendimento. No segundo sentido, refere-

se a esse mesmo espaço como sendo o conjunto das relações sociais que ocorrem em torno da 

educação formal. Neste último sentido, o espaço perde a sua materialidade e para a sua 

compreensão abstrata é preciso empreender um esforço maior para compreender esse sentido 

do espaço. Nesta linha de raciocínio, não pode-se perder de vista que o espaço escolar aqui 

referido é sinônimo de espaço vívido, espaço que contém vida, logo a composição do espaço 

não poderia se limitar apenas às paredes construídas, mas também abarcar o conjunto de ações 

sociais exercidas por mais de um sujeito em função da educação formal que constitui o espaço 

escolar. Portanto, considerando o espaço escolar como espaço vívido, verifica-se como as 

relações sociais se manifestam no espaço escolar e o transformam e são, ao mesmo tempo, por 

ele transformadas. 

2.3. Trajetória da arquitetura escolar no Brasil 

Uma tal compreensão sobre o espaço escolar, convida a pensar o que tem sido o 

espaço escolar no Brasil. Como esse espaço tem se desenvolvido ao longo da história? Uma 

forma de responder a este questionamento é recorrer à literatura histórica que se dedica a 

analisar o desenvolvimento dos edifícios escolares no Brasil. O trabalho desenvolvido por 

Faria Filho & Vidal (2000) pode, nesse sentido, ser citado como uma referência. Em seu 

artigo denominado Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da 

escola primária no Brasil, Faria Filho & Vidal (2000) esboçam um panorama histórico da 

arquitetura escolar brasileira, o qual compreende basicamente três períodos: a Escola de 

Improviso (séc. XVIII e XIX), a Escola-Monumento (séc. XIX) e a Escola Funcional (meados 

dos séc. XIX a XXI). 

Na linha histórica traçada por Faria Filho & Vidal (2000), a Escola de Improviso é 

marcada pelas escolas que, a partir da segunda metade do século XVIII, foram criadas em 

espaços cedidos e organizados pelos pais das crianças e jovens. Nessas escolas os professores 

recebiam baixos salários, a higiene não era prioridade e havia escassez de material. Faria 

Filho & Vidal (2000), embasados em Bernardo Pereira de Vasconcelos, sustentam que, nesse 

período, as escolas também chamadas de “escolas régias” ou escolas isoladas, em que os 

professores eram reconhecidos ou nomeados pelos órgãos de governos, eram reduzidas em 

comparação à rede de escolarização doméstica, mesmo porque não era tão difícil reproduzi-la 

no âmbito doméstico, visto que, até a primeira metade do século XIX, o currículo escolar 
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compreendia basicamente aprender a ler, escrever, fazer as quatro operações matemáticas nas 

escolas de primeiro grau, com acréscimo da aritmética e proporções no segundo grau. 

No final do século XIX, entretanto, houve uma mudança significativa do currículo que 

foi equiparado ao de vários países como os Estados Unidos e países da Europa ocidental. 

Faria Filho & Vidal (2000, p. 21) retratam que, no decorrer do século XIX, o Brasil vivenciou 

um novo tipo de escolarização, fruto de iniciativas de um conjunto de pais que contratavam os 

professores sem vínculo com o Estado: os Colégios e as escolas régias. Com exceção dos 

Colégios, os outros utilizavam locais improvisados ou prédios isolados, os quais não foram 

construídos ou reformados especificamente para abrigar o processo de escolarização, como 

prédios públicos já existentes, casas e fazendas.  

No século XIX, no regime de Império, desenvolve-se um novo método de ensino, 

denominado mútuo. Faria Filho & Vidal (2000 p. 21) referem-se a esse método como um 

estímulo inicial para a mudança dos espaços escolares improvisados que abrigavam as 

escolas, pois para concretizar o método mútuo era necessária a construção de novos espaços. 

No entanto, o método de ensino mútuo recomendava ser aplicado e inserido em um ambiente 

retangular, sem divisórias internas, com dezenas de alunos sentados um atrás do outro 

formando fileiras e o professor de frente aos seus alunos com uma mesa situada em um nível 

acima do piso dos alunos. 

 

Figura 2 – Método de ensino mútuo 

 

Fonte: Site História da Educação Brasileira
6 

 

                                                 

6
 SITE História da Educação Brasileira. Disponível em: 

<https://historiadaeducacaobrasileira.files.wordpress.com/2011/11/ensino-mc3batuo-_-lancaster-1810.jpg>. 

Acesso em 19 jul. de 2019. 

https://historiadaeducacaobrasileira.files.wordpress.com/2011/11/ensino-mc3batuo-_-lancaster-1810.jpg
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Nesse método, o professor ensinava aos monitores e esses ficavam incumbidos de 

repassar o conteúdo aos colegas. Dessa forma, havia necessidade de apenas um professor para 

uma multidão de alunos, como mostrado na Figura 2. No caso brasileiro, a preconização desse 

novo método, com baixos investimentos para a construção e adequação do mobiliário 

necessário, não logrou sucesso e foi logo substituído pelo misto ou ensino individual. 

Desse modo, com a carência de infraestrutura para sustentar um método que atendesse 

em grande escala a população brasileira, a escola oitocentista foi categorizada por Faria Filho 

& Vidal (2000, p. 23) como Escola de Improviso, caracterizada pelos “parcos salários dos 

professores, a falta de prédios apropriados ao ensino, a pobreza material e metodológica da 

aula e a ausência de observância às prescrições higiênicas”. Manuel A. de Almeida, em seu 

romance Memórias de um Sargento de Milícias, situado no cenário oitocentista, oferece um 

retrato bastante fiel das condições desse tipo de educação. O enredo do romance desenvolve-

se a partir da história de um padrinho, o barbeiro, que era responsável por uma criança. A 

partir dos noves anos de idade, o padrinho começa a alfabetizá-la em sua própria casa. 

Somente após algumas dificuldades é que o padrinho recorre à escola. O espaço escolar é 

retratado da seguinte maneira: 

Com efeito, foi cuidar nisso e falar ao mestre para receber o pequeno; morava este 

em uma casa da Rua da Vala, pequena e escura. Foi o barbeiro recebido na sala, 

que era mobiliada por quatro ou cinco longos bancos de pinho, sujos já pelo uso, 

uma mesa pequena que pertencia ao mestre, e outra maior onde escreviam os 

discípulos, toda cheia de pequenos buracos para os tinteiros; nas paredes e no teto 

havia penduradas uma porção enorme de gaiolas de todos os tamanhos e feitios, 

dentro das quais pulavam e cantavam passarinhos de diversas qualidades: era a 

paixão predileta do pedagogo. Era este um homem todo em proporções 

infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, excessivamente 

calvo; usava óculos, tinha pretensões de latinista, e dava bolos nos discípulos por 

dá cá aquela palha. Por isso era um dos mais acreditados da cidade. O barbeiro 

entrou acompanhado pelo afilhado, que ficou um pouco escabriado à vista do 

aspecto da escola, que nunca tinha imaginado. Era um Sábado; os bancos estavam 

cheios de meninos, vestidos quase todos de jaquetas ou robissões de lila, calças de 

brim escuro e uma enorme pasta de couro ou papelão pendurada por um cordel a 

tiracolo: chegaram os dois exatamente na hora da tabuada cantada. Era uma espécie 

de ladainha de números que se usava então nos colégios, cantada todos os sábados 

em uma espécie de cantochão monótono e insuportável, mas de que os meninos 

gostavam muito. As vozes dos meninos, juntas ao canto dos passarinhos, faziam 

uma algazarra de doer os ouvidos; o mestre, acostumado àquilo, escutava 

impassível, com uma enorme palmatória na mão, e o menor erro que algum dos 

discípulos cometia não lhe escapava no meio de todo o barulho; fazia parar o canto, 

chamava o infeliz, emendava cantando o erro cometido, e cascava-lhe pelo menos 

seis puxados bolos. Era o regente da orquestra ensinando a marcar o compasso. 

O compadre expôs, no meio do ruído, o objeto de sua visita, e apresentou o pequeno 

ao mestre. _Tem muito boa memória; soletra já alguma coisa, não lhe há de dar 

muito trabalho, disse com orgulho [grifos nossos] (ALMEIDA, 1997, p. 46-47). 
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A passagem acima demonstra o ambiente escolar imbricado com o ambiente privado 

do pedagogo. O endereço da residência do pedagogo era o mesmo da escola e está decorado 

com o seu hobby: os pássaros que “cantavam” junto com os alunos. Esse retrato da escola 

isolada se encaixa no adjetivo “improviso”, uma vez que, sem um local destinado 

exclusivamente à educação, optava-se por adequar soluções mais convenientes e mais baratas. 

Entretanto, esse adjetivo “improviso” pode gerar uma ideia de uma escola com menos 

prestígio que as outras categorias de escola, a saber, a Monumental e a Funcional. Nesse 

particular, cabe salientar que a Escola de Improviso era próxima à cultura da população e o 

adjetivo “improviso” somente parece válido quando comparado com as escolas dos anos 

adjacentes. 

Faria Filho & Vidal (2000, p. 177) afirmam que a escola de improviso “participa e é 

parte do grupo social dos alunos. Essa escola, imersa nas práticas e representações culturais 

das populações atendidas, não tinha como tarefa fundamental de modificar (...) a cultura”. A 

educação oitocentista era marcada pelo ensino doméstico, como relatado no romance acima 

mencionado, na medida em que o responsável pela criança, quando decidia por alfabetizá-la, 

optava primeiramente pelo ensino doméstico. E a escola isolada por ser inserida nas práticas 

culturais das populações atendidas, do ensino doméstico, tinham em seu espaço físico uma 

extensão da casa.  

A mudança de regime político da Monarquia para a República pressionou mudanças 

no contexto escolar brasileiro. A Escola de Improviso não era compatível com os ideais 

positivistas dos Republicanos, e esses clamavam pela ordem e progresso. Desse modo, os 

pontos cruciais de mudança da Escola de Improviso para a Escola Monumental foram 

diversos: Governo do Estado contra o Governo da Casa; locais necessários para os materiais 

didáticos; os higienistas preocupados com a saúde das crianças e a falta de fiscalização das 

escolas que eram pulverizadas no espaço geográfico. Verifica-se, ao analisar esse período, 

que, por detrás destes pontos, encontra-se o discurso de que as Escolas de Improviso 

simbolizavam uma condição de atraso à modernidade. E a modernidade clamava adequações 

nas Escolas de Improviso para atender a realidade urbana e fabril. Sendo assim, as escolas 

isoladas, aquelas que funcionavam em locais improvisados ou nas casas dos professores eram 

vinculadas ao mundo doméstico, religioso, ao trabalho manual e ao Império. Todos esses 

elementos eram tidos como contraditórios para a realidade urbana e fabril que se pretendia 

estabelecer. Desse modo, o Governo do Estado teria que atuar de forma a criar novos espaços, 

simbolizando novos tempos, de controle ao ensino que garantiria a incorporação do povo à 

nação e ao mercado de trabalho capitalista. 
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Mais vigilante, o Estado passou a propagar a construção do Grupo Escolar, as Escolas 

Monumentais, como forma de rompimento com o passado, garantindo o bom funcionamento 

da escola. A organização racional do espaço é defendida para garantir maior controle do 

processo educativo, visto que nas escolas isoladas as informações sobre o processo educativo 

eram fornecidas pelo próprio professor, que as repassava para o Governo, havendo grande 

possibilidade de que informações fossem fraudadas ou distorcidas, falta de controle que não 

era compatível com a ideia de modernidade racional. No final do século XIX e início do XX, 

emerge o que Faria Filho & Vidal (2000) caracterizaram como Escolas-Monumentais. Esse 

período foi marcado pela criação dos chamados grupos escolares, com sua arquitetura 

monumental, para que se destacassem no tecido urbano, nos novos tempos republicanos de 

ordem e progresso.  

Sobre esse primeiro momento dos grupos escolares, regidos agora pelo método 

intuitivo e a escola seriada, Faria Filho & Vidal (2000, p. 25) argumentam que “a rígida 

divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços individuais na sala de aula e o controle dos 

movimentos do corpo na hora de recreio conformavam uma economia gestual e motora que 

distinguia o aluno escolarizado da criança sem escola”. O trecho citado aponta para uma 

arquitetura traduzida em uma linguagem de poder, por meio do esquadriamento do espaço; 

um espaço rígido; e com o intuito de disciplinar o corpo para torná-lo eficiente e dócil. Vale 

dizer que Foucault (1984) salienta que o corpo humano sempre foi objeto de poder em todos 

os momentos da humanidade. Todavia, a partir do século XVIII, depois de Descartes e outros 

que prosseguiram o seu pensamento, consolidou-se a visão do Homem-máquina, momento 

em que surgem novas técnicas de exercício do poder sobre os corpos para torná-los dóceis, ou 

seja, corpos que podem ser transformados e aperfeiçoados como as máquinas. Para tais 

objetivos, os regulamentos institucionais atuam por meio da política das coerções.  

A política da coerção é um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 

elementos, de seus gestos, de seus comportamentos, que no mesmo mecanismo o torna mais 

obediente quanto é mais útil para economia. Diante desse pensamento, de tornar os corpos 

obedientes e úteis, pode-se enquadrar os grupos escolares planejados com salas e áreas 

externas, em que a posição dos alunos e professores eram bem definidas e fixas em um misto 

de organização e consolidação de uma nova cultura escolar, a racional.  

Observa-se que o grupo escolar conseguia gerar distinção do aluno escolarizado e da 

criança sem escola por meio do seu comportamento corporal. A criança sem escola era vista 

como selvagem e a escola tinha o papel de civilizá-lo. Faria Filho & Vidal (2000, p. 91) 

alertam que “era preciso, pois, inventar a escola e construir a cidade e seus cidadãos”. Nesse 
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sentido, a criação de uma instituição que seria um instrumento e mecanismo de transformação 

cultural da população, aproximando a população do mercado de trabalho capitalista e gerando 

relações sociais mais racionais. 

Com o intuito de racionalizar o espaço escolar, e tendo em vista a grande demanda por 

escolas em São Paulo e Minas Gerais, surge a imposição do funcionamento das escolas em 

dois turnos, mesmo contra o costume da época, criando a escola o seu próprio tempo e espaço. 

Os grupos escolares do século XX se organizaram com classe seriada, o espaço e tempo 

foram racionalizados de forma sistemática que permitia o controle das atividades e a 

conferência do desenvolvimento das atividades escolares. Vale ressaltar que as análises de 

Faria Filho & Vidal (2000) centram-se no contexto da região sudeste do país, uma vez que 

essa região parece refletir e disseminar com maior força política e econômica o discurso 

republicano de valorização da educação racional e científica, com seus edifícios, que 

carregavam as simbologias estéticas, culturais e ideológicas em favor da República. 

Nota-se, assim, que, por meio de imposições e discursos de progresso, o Poder Público 

modifica o tempo e espaço vivenciado na sociedade. A escola em dois turnos imprime outra 

organização interna às famílias e a produção de um espaço interno escolar que fixa todas as 

atividades a serem desenvolvidas, equiparando o corpo humano a uma máquina que pode ser 

posicionada e controlada a partir da disciplina corporal. Os olhos do poder sobre as pessoas 

são incutidos na sensação de estarem a todo momento vigiadas pela forma que o novo espaço 

escolar foi construído. A fachada das escolas não possuía uma padronização, mas eram 

marcadas pela imponência do Estado, que se afirmava como capaz de comandar e realizar 

progresso econômico, social e político na sociedade. 

Já a partir do século XX, segundo Faria Filho & Vidal (2000), desenvolvem-se 

pesquisas História da Educação com alguns estudos em escolas de Belo Horizonte, inspiradas 

inicialmente por mudanças nas metodologias de ensino e nos ideais escolanovistas. Os ideais 

escolanovistas defendiam a junção dos sexos nos espaços escolares, a reorganização do tempo 

escolar pelo tempo psicológico e uma nova interação entre professor e aluno, deslocando a 

posição central do professor como o único detentor do conhecimento.  

Raimann (2008 apud KOWALTOWSKI, 2011, p. 87) em consonância com Faria 

Filho & Vidal (2000), afirmam que, no período entre 1921 até a década de 1950, “inicia-se o 

funcionalismo na arquitetura escolar”. A arquitetura escolar funcional é marcada pela 

liberdade da implantação dos edifícios construídos, visto que na Primeira República não havia 

essa liberdade, pois os projetos arquitetônicos eram padronizados e impostos. A arquitetura 

após a Primeira República é “essa nova arquitetura racionalista [e] tem como principais 
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características a linguagem formal sem ornamentação, de formas simples e bem geométricas, 

com aberturas predominantemente horizontais” (RAIMANN, 2008 apud KOWALTOWSKI, 

2011, p. 87). 

 

Figura 3 – Escola Modelo da Luz - Av. Tiradentes, São Paulo (1987), do arquiteto Ramos de 

Azevedo 

 

Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.
7
 

 

Figura 4 – Grupo Escolar Visconde Congonhas do Campo - projeto de José Maria da Silva 

Neves (1936) 

 

Fonte: BUFFA; PINTO, 2002 apud CARVALHO, 2009
8
 

 

                                                 

7
 ESCOLA Modelo da Luz/G. E. Prudente de Moraes. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 

Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra21518/escola-modelo-da-luzg-e-prudente-de-moraes>. 

Acesso em 23 de jul. 2019. Verbete da Enciclopédia. 
8
 CARVALHO, Isabella Chaves. Projeto Arquitetônico Escolar: uma proposta voltada à Educação 

Ambiental. 2009. 227p. Trabalho Final de Graduação (TFG) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal do Pará (FAU-UFPa). Pará, 2009. In: Site Germinal – Educação e Trabalho. 

Disponível em: https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-

arquitetura-escolar-do-brasil/>. Acesso em 23 jul. 2019. 

https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura-escolar-do-brasil/
https://germinai.wordpress.com/textos-classicos-sobre-educacao/linha-historica-da-arquitetura-escolar-do-brasil/
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A mudança de paradigma entre o estilo arquitetônico da Escola Monumental para a 

escola funcional é visível, como pode-se observar nas Figuras 3 e 4. Nota-se que a fachada da 

escola Monumental tem muitos ornamentos e remetem a uma arquitetura neoclássica com 

frontais gregos, abobadas romanas e uma simetria estética. Já a fachada da Escola Funcional 

remete ao ambiente urbano e fabril. Depois dos anos de 1930, no Rio Janeiro e São Paulo, os 

edifícios escolares passaram a ser criticados por simbolizarem uma elitização da educação, 

pois eram obras dispendiosas para o Estado, situação que não condizia com os ideais de 

ampliação do ensino primário para a população no interior do Brasil. É nesse momento que 

Anísio Teixeira e Almeida Júnior mostram propostas mais econômicas e simples de 

arquitetura escolar, baseadas em uma padronização de plantas funcionalistas e racionais, que 

relacionassem o tamanho da escola com a densidade demográfica dos locais.  

Anísio Teixeira é apresentado pela literatura como um arauto da Escola Funcional. De 

acordo com Kowaltowski (2011, p. 89), Anísio se inspirou nas escolas comunitárias norte-

americanas com o programa da escola-parque e propôs uma escola que funcionasse como uma 

unidade urbana mais completa, com educação em tempo integral, biblioteca pública, abrigo 

para crianças, parque para a comunidade, enfim, a escola seria um centro de convívio da 

comunidade. Desse modo, a intenção de Anísio Teixeira era ampliar o acesso à educação e 

ofertar serviços sociais por meio das escolas-parque, uma vez que cada escola-parque tinha a 

pretensão de atender cerca de quatro mil alunos. No entanto, o número de prédios construídos, 

em meados do século XX, era muito inferior ao necessário para suprir a demanda, o que 

intensificou a proposta funcionalista, a qual era capaz de enfrentar conflitos maiores como a 

discrepâncias de atendimento do ensino rural e urbano e a ampliação do ensino para além do 

sudeste brasileiro. Para atender sanar os conflitos, após os anos de 1950, as escolas 

construídas substituíram o ideal de imponência pela luta por uma escola democrática. Assim, 

as construções passaram a ser simples; econômicas; funcionais; e práticas; para uma educação 

rápida e eficiente (FARIA FILHO; VIDAL, 2000). 

Verifica-se, portanto, que o início do período das escolas funcionais é marcado pelo 

gérmen do discurso de modernização e democratização da escola, porém a falta de 

investimento necessário para tal empreendimento e a falta de capilaridade territorial da escola 

primária exigiu que outras medidas fossem tomadas para atender o processo de modernização 

e democratização da escola. Priorizou-se, neste processo, a arquitetura que apresentava o 

melhor custo benefício para a reprodução em grande escala, marca do funcionalismo. A 

Escola Funcional escolhe um caminho de produção arquitetônica escolar que seja rápida e 

eficiente. 
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Kowaltowski (2011, p. 90) defende que depois desse primeiro período das escolas 

funcionais, entre os anos de 1921 a 1950, houve a continuação das construções das escolas 

funcionais, agora reconhecidas por uma intensificação da produção de edifícios escolares 

mais simplificados. Assim, Kowaltowski (2011, p. 90) descreve o segundo período das 

escolas funcionais no Estado de São Paulo, compreendido entre 1960 a 1990 da seguinte 

forma:  

(...)o novo sistema de construções escolares era simplificado, distribuído em um 

grande corredor que dá acesso às dependências escolares, com paredes de alvenaria 

de blocos aparentes de concreto; o teto de laje pré-moldada, com cobertura de telhas 

de fibrocimento. A modéstia dos materiais empregados é consequência da política 

governamental de diminuir custos e prazos de construção. 

Nesse trecho fica evidente que o processo de simplificação dos espaços escolares 

gerava maior quantidade de construção de edifícios escolares, sem garantir, contudo, maior 

qualidade do espaço escolar. O concreto e os elementos pré-fabricados ampliaram as 

possibilidades das técnicas construtivas que, por meio de normas técnicas padronizadas, 

guiaram os projetistas garantindo um mínimo de conforto ambiental escolar, custo baixo e 

agilidade na construção. 

Kowaltowski (2011) alerta para o fato de que as normativas técnicas desenvolvidas no 

período de 1960 a 1990 são utilizadas até os dias atuais para concursos de editais de licitação 

de obras para novas escolas. Essas normas técnicas padronizam as escolas brasileiras por 

meio de especificações a serem seguidas nas construções das edificações escolares, como, por 

exemplo, as normas de área mínima da sala de aula de 1m² por aluno, área mínima de 20m² 

para a cozinha, etc. Assim, a elaboração do projeto arquitetônico de novas escolas públicas 

brasileiras, a partir da Escola Funcionalista, tornou-se um jogo, cujo objetivo é atender ao 

conjunto de normas estritamente técnicas associadas ao baixo custo de construção. Jogo por 

meio do qual o espaço escolar ignora, na maioria das vezes, as questões relacionadas às 

práticas pedagógicas. 

Kowaltowski (2011, p. 98-110) elabora uma síntese da arquitetura escolar brasileira no 

período de 1990 a 2010 e argumenta que “as edificações escolares dos últimos trinta anos, na 

maioria dos Estados, apresentam arquitetura bastante padronizada”. O principal meio 

apontado pela autora que justifica a construção padronizada das edificações públicas escolares 

refere-se ao processo produção arquitetônica escolar via licitação e pela contratação do menor 

preço. Para atender projetos públicos, as empresas privadas e os órgãos públicos priorizam 

projetos padrões para a construção de novas escolas e, na maioria dos casos, recorrem a esses 
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projetos alegando que a padronização acarreta maior economia pela produção em massa; a 

redução de custo de projeto; maior qualidade de mão de obra especializada em construções 

repetidas.  

Vale ressaltar que os projetos padronizados geram uma identificação urbana das 

instituições escolares e criação de vínculo com um determinado momento político. Como 

exemplo, cita-se o Centro Integrado de Apoio à Criança (CIAC), criado em 1991, que foi um 

projeto padronizado vinculado ao governo do presidente Fernando Collor, como também o 

Centro Integrado de Educação Profissional (CIEP), implantado em 1983, por meio de projetos 

padrões que são associados ao governador Leonel Brizola no Rio de Janeiro
9
. 

Entretanto, a padronização do projeto arquitetônico escolar, em geral, negligencia as 

singularidades dos locais implantados, resultando problemas de conforto ambiental, visto que 

o mesmo projeto arquitetônico não devia ser aplicado em terrenos ou regiões diferentes, 

aterrissados como discos voadores, já que os projetos padronizados não consideram as 

especificidades térmicas, acústicas, de luz e cultura do lugar implantado. Os projetos 

padronizados não consideram nem mesmo o entorno, por exemplo, uma escola construída ao 

lado de um arranha céu e com via movimentada deveria considerar o conforto acústico e 

lumínico diferente de outra construída em um bairro calmo e residencial ou dentro de um 

aglomerado de favelas. 

E em relação à arquitetura escolar atual, o que ela expressa? Os edifícios escolares 

foram assumindo maior importância na cidade ao longo do tempo, conforme evidenciam Faria 

Filho & Vidal (2000) nas escolas de improviso, monumental e funcional. É a partir da Escola 

Monumental que a escola passa se preocupar com as demandas fabris e urbanas e, com isso, 

torna-se um ícone urbano e, por conseguinte, passa a influenciar e ser influenciada pelo meio 

urbano. É dessa recíproca influência que nascem as questões que provocaram a presente 

pesquisa. Como foi apresentado, a Escola Monumental levantou a bandeira do discurso 

modernista de progresso fabril e urbano. Esse discurso foi intensificado pela Escola Funcional 

que fomentou o ideal de democratização da escola pela ampliação do acesso gratuito a essa 

instituição, que deveria ser propiciado por uma arquitetura racional. 

Mas qual seria a arquitetura das escolas dos dias atuais? Quais seriam as suas 

características? A quais ideais, problemas ou desafios ela atenderia? Poder-se-ia aventar a 

                                                 

9
 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), implantados na década de 1980 no Estado do Rio 

de Janeiro, constituem uma emblemática experiência de educação pública integral. Tais centros são 

considerados, para alguns autores, como marco político educacional praticado no Rio de Janeiro, sob a 

liderança intelectual de Darcy Ribeiro. A despeito da relevância desta proposta na história educacional 

brasileira, nossa crítica ao projeto em questão está relacionada à padronização do projeto arquitetônico. 
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hipótese de novos elementos na tipologia de arquitetura escolar atual que substituísse a Escola 

Funcional? Ou a hipótese de que novos elementos pudessem vir a se somar a essa tipologia? 

Para autores como Kowaltowski (2011) e Faria Filho & Vidal (2000), a escola brasileira ainda 

estaria vivendo o período da Escola Funcional, iniciado nos meados do século XX. 

Obviamente, toda tipologia traz vantagens e desvantagens ao serem elaboradas. A tipologia 

ajuda a compreender tendências. Porém, não há, em cada época, só uma tipologia e elas 

convivem simultaneamente. Na imensidão do território brasileiro, pode-se atualmente 

encontrar escolas semelhantes às Escolas de Improviso. Assim, não se pretende encerrar a 

atual arquitetura escolar brasileira em uma tipologia rígida e unívoca, mas compreender a 

escola e sua arquitetura a partir do olhar de fora da Escola. O que ocorre no ambiente externo 

repercute na Escola, de modo que a cultura e o cotidiano da comunidade podem ser chaves de 

interpretação para a análise educacional. 

2.4. A arquitetura como retrato de uma época: o medo e seu reflexo na 

arquitetura 

A produção arquitetônica escolar brasileira, ao longo da história, revela uma falta de 

diálogo entre os educadores e arquitetos, resultando em uma produção espacial sem a 

participação dos usuários. Sommer (1973) aponta para o distanciamento de propósitos entre o 

arquiteto e os educadores. O arquiteto, no processo construtivo do espaço, em geral, considera 

apenas o ambiente físico e os educadores atribuem maior importância ao comportamento do 

estudante. Essa postura do arquiteto é visível nas revistas de arquitetura em que as pessoas 

não aparecem nas ilustrações das construções modelos e o espaço é demonstrado como uma 

escultura a ser apreciada pelo seu aspecto estético. Sobre o relacionamento arquiteto-

educadores Buffa & Pinto (2002, p. 154) argumentam: 

Às vezes, educadores e arquitetos estão próximos, há uma clara concepção 

pedagógica a influenciar a conceito arquitetônica. (...) Outras vezes, percebe-se um 

maior distanciamento entre eles, talvez pela ausência de uma proposta pedagógica 

explícita, ou talvez porque falte ao arquiteto que projeta a escola uma sensibilidade 

pelas questões de ensino. 

Mesmo sem uma intencionalidade clara, a arquitetura escolar influencia no processo 

educativo e a educação influencia na arquitetura. Portanto, a arquitetura escolar não é neutra, 

não é apenas um cenário no qual ocorre a prática escolar. Como foi apresentado no trecho 

acima, é preciso que o arquiteto compreenda que está gerando um espaço escolar que 
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influenciará na formação espacial dos sujeitos e em seu processo educativo formal. Deve ser 

considerado, pois, que o espaço escolar não se limita à materialidade, ao concreto que se 

materializa. Igualmente, que a arquitetura escolar é um instrumento da prática pedagógica, de 

modo que, mesmo quando a proposta pedagógica não manipula a arquitetura escolar, esta não 

deixa de atuar e influenciar a prática pedagógica que se desenvolve naquele local. Neste 

ponto, emerge a produção arquitetônica escolar como um agente do processo de ensino-

aprendizagem, pois  

(...) a arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de 

discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, 

disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma 

semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. 

(FRAGO; ESCOLANO, 2001, p. 26). 

Frago & Escolano (2001) dissertam sobre a influência da arquitetura no currículo 

escolar, já que, para ele, a arquitetura escolar não é neutra, mas carregada de simbologias, 

ideologias e discursos que materializam um sistema de valores, sendo a disciplina, ordem e 

vigilância geralmente alguns desses valores transmitidos. Neste contexto, a arquitetura escolar 

também pode ser inserida no sistema de linguagem. Como um meio de comunicação, as suas 

formas transmitem ideias e valores. Ditada pela espacialidade, a arquitetura pode ser 

entendida como um sistema de valores que falam por simbologias. A simbologia compreende 

o conjunto de signos da arquitetura escolar que podem se expressar de forma sutil ou grotesca. 

Um exemplo de signos sutis são os artigos religiosos, bandeiras, quadro de diretores 

anteriores que transmitem valores de moralidade, civilidade e autoridade. Já um exemplo de 

signo grotesco é a concentração de várias salas em um extenso corredor transmitindo a ideia 

de vigilância e controle sobre os alunos. Dessa forma, a arquitetura escolar não é neutra no 

processo de educação, ao contrário, reflete discursos, ou seja, representações culturais que 

constroem uma realidade. Como afirma Costa (2014, p. 2), 

Os elementos pertencentes à arquitetura escolar brasileira, suas transformações e 

representatividade acompanham a história do próprio país, refletindo seus modelos 

políticos, ideologias pedagógicas e aspectos culturais de cada período histórico 

vivido (...). 

Nota-se que é estreita a relação entre arquitetura escolar e o período histórico que vive 

cada sociedade, uma vez que a arquitetura escolar incorpora as aspirações, os desafios e os 

problemas de uma época. Por essa razão, a arquitetura escolar pode ser comparada a um 

documento histórico, passível de ser analisado, principalmente pelos elementos simbólicos, e 
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realizar algumas alusões históricas dos discursos da época. A trajetória da arquitetura escolar 

no Brasil mostra como o discurso de cada época ajudou a projetar a arquitetura das escolas. 

Costa (2014, p. 6), embasada na visão Foucaultiana, define 

(...) a arquitetura como a linguagem do poder, e sendo linguagem pode ser associada 

com a fala, sendo permitida a quem detém o poder e por outro lado, pertence a quem 

é comandado o silêncio, discurso este pode ser evidenciado nas mensagens 

transmitidas pela arquitetura, a qual sempre esteve vinculada ao reforço do poder de 

alguns. 

Assim, a arquitetura não é neutra e expressa os anseios e os desafios de uma 

coletividade. A arquitetura como linguagem de poder é evidenciada pelos signos que 

carregam a mensagem que se quer transmitir. É fácil visualizar esse argumento dando 

exemplo de arquiteturas suntuosas que intimidam a entrada com trajes mais casuais e até 

afastam a possibilidade de acesso, por exemplo, por pessoas pobres. Desse mesmo modo, 

atuam os shoppings centers, condomínios fechados, fóruns judiciais, lojas, parques, 

restaurantes, etc. O projeto arquitetônico contém em si elementos relacionados ao público 

alvo a ser atingido, de modo que os excluídos desse universo não se aproximam por entender, 

por meio da arquitetura, que aquele lugar não lhes pertence. 

Por meio de sua linguagem de poder, uma das formas que a arquitetura pode expressar 

é o medo, tão presente no cotidiano das cidades. Para melhor compreender a ideia de medo e 

sua repercussão na sociedade contemporânea, recorre-se ao pensamento de Zygmunt Bauman, 

sociólogo polonês que dedicou parte de seus estudos à compreensão das relações entre os 

indivíduos nas sociedades ocidentais. Bauman (2008, p. 8) define que o “medo é o nome que 

damos a nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito - do que pode e 

do que não pode - para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso 

alcance”. Dessa maneira, Bauman associa o medo à nossa incerteza e à falta de ciência de 

como combatê-lo.  

Apoiando-se em parte no conceito de Freud para quem o medo é um dos sofrimentos 

humanos, Bauman (2009) sustenta que o medo não é causado pela perda da segurança, mas, 

sim, pela nossa percepção da fragilidade corporal perante a morte e das misérias de origem 

social. Em relação à morte do corpo, o destino é determinista, porém as misérias de origem 

social são um campo que se abre para a análise do medo, de maneira que se pode atuar, 

refletir e descobrir suas imbricações sociais.  

Mas quais seriam essas misérias no mundo atual causadoras do medo? Segundo 

Bauman (2009, p. 19), a acentuação das misérias sociais está associada ao processo de 
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globalização, que se afigura como causador do medo contemporâneo. Para melhor 

compreensão desse processo, faz-se necessário entender a distinção desenvolvida pelo 

sociólogo entre Modernidade Sólida e Modernidade Líquida. A Modernidade Sólida pode ser 

entendida como o período da sociedade ocidental que teve início com a formação do Estado 

Nacional e seu fim com a derrocada do Estado Social. Essa forma de modernidade é 

conhecida pela estabilidade das instituições estatais, pela formatação da família, trabalhos e 

ofícios bem delineados. Para Bauman (2009), portanto, na Modernidade Sólida os conceitos, 

ideias e estruturas eram mais rígidos e inflexíveis. O mundo apresentava mais certezas, ainda 

que definidas por determinado grau de autoritarismo. 

Acontece que, com a desregularização estatal, fruto da transição do Estado Social para 

o Estado Neoliberal, houve uma transformação do modo de viver e operar da sociedade 

ocidental, que até então possuía redes de solidariedade vinculadas ao local e fundadas na 

estabilidade. Surge, então, a chamada Modernidade Líquida, típica da sociedade 

contemporânea, que fomenta a competição entre os sujeitos, a irmandade (solidariedade 

limitada a um grupo específico de pessoas), laços “artificiais” com individualismo 

exacerbado. Diante disso, dissolve-se a forma como se administrava o medo na Modernidade 

Sólida, aumentando as incertezas do cotidiano, gerando um mercado de trabalho instável e 

sem que haja aproximação da vizinhança imediata. 

Quando a solidariedade é substituída pela competição, os indivíduos se sentem 

abandonados a si mesmos, entregues a seus próprios recursos - escassos e 

claramente inadequados. A corrosão e a dissolução dos laços comunitários nos 

transformaram, sem pedir nossa aprovação, em indivíduos de jure (de direito); mas 

circunstâncias opressivas e persistentes dificultam que alcancemos o status implícito 

de indivíduos de facto (de fato). (BAUMAN, 2009, p. 21). 

O que se verifica é que a desregularização estatal deslocou a resolução da insegurança 

para o indivíduo, que se vê vulnerável e uma das saídas mais anunciadas é o consumo de 

segurança pessoal. Aragão (2017) concorda com a existência desse vínculo entre o medo e o 

consumo de segurança privada, pois defende que a constante invenção de dispositivos de 

proteção, as buscas por segurança, embora se saiba, provavelmente possam até reduzir o 

medo, nunca podem eliminá-lo. Nesse sentido, o medo, sendo considerado como algo 

inesgotável, é uma mina de ouro para o mercado econômico, como os dados desse segmento 

econômico confirmam.10 

                                                 

10
 Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), no 

Brasil o setor de segurança monitorada cresceu 10% em 2019 e existem cerca de 815 mil imóveis com 

sistemas eletrônicos de segurança no país. Este é um mercado que tende a crescer ainda mais. 
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Nesse cenário, o medo sentido pela sociedade, representado pela crescente formação, 

por exemplo, dos condomínios fechados, é retroalimentado pela lucrativa rede de serviços 

privados de segurança. O medo é um sentimento lucrativo para o mercado, como ressaltam 

autores como Aragão (2017); Castel (2005); Glassner (2003). Aragão (2017), inclusive, 

aponta para a existência de uma indústria do medo, cuja lucratividade depende justamente do 

aumento do medo, de tal forma que, ao mesmo tempo que sugere combater o medo, acaba por 

incrementá-lo. No mesmo sentido, Castel (2005, p. 8) assevera que a causa da insegurança 

moderna não é a falta de segurança, mas sim as soluções fabricadas pelo sistema, que são 

complexas e frágeis, com o risco de serem falíveis para suscitar decepções. O que Bauman 

(2009) traduzirá nos objetivos nebulosos da causa da insegurança. 

Essa forma como o mercado econômico oferece produtos para mitigar o medo é 

exemplificada nas Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5 – Anúncio publicitário de Seguro de Vida – Banco Bradesco 

 

Fonte: Site Bradesco
11

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Disponível em: <http://patrocinados.estadao.com.br/verisure/o-crescimento-da-seguranca-residencial-

no-brasil/>. Acesso em 04 ago.2019. 
11

 SITE Bradesco. Disponível em: https://segurodevida.club/seguro-de-vida-bradesco/. Anúncio 

Publicitário. Acesso em 23 ago. 2019. 

 

http://patrocinados.estadao.com.br/verisure/o-crescimento-da-seguranca-residencial-no-brasil/
http://patrocinados.estadao.com.br/verisure/o-crescimento-da-seguranca-residencial-no-brasil/
https://segurodevida.club/seguro-de-vida-bradesco/


41 

Figura 6 – Anúncio publicitário de Condomínio Residencial – Condomínio Quinta do Bosque 

 

Fonte: Site Castilho Propaganda
12

 

 

Note que, no caso do seguro de vida, a mão que carrega a família é simbólica na 

representação de como se pode atuar de forma direta para proteger a família. Do mesmo 

modo, a publicidade do condomínio apresenta o fato de o terreno ser cercado como uma das 

principais vantagens e garantia de segurança, elemento marcante no anúncio. Mais do que 

uma boa moradia, vende-se a almejada paz, tão bem retratada na imagem inserida no anúncio, 

longe de todo perigo (sem sequer apontar qual seria o perigo que se pretende impedir). 

Nesta linha de raciocínio, Castel (2005, p. 9) afirma que o sentimento de insegurança é 

antes um descompasso entre uma expectativa socialmente construída de proteção e o que a 

sociedade pode oferecer. Assim, não há proteção total, sempre haverá riscos e mesmo 

tentando cercar todas as possibilidades de vulnerabilidade os riscos são inerentes à vida. É 

nesse contexto que Bauman (2008) relaciona a exploração do medo de terrorismo nos Estados 

Unidos com o aumento de 45% de veículos utilitários esportivos que representariam uma 

“cápsula defensiva”. 

Glassner (2003, p. 40), por sua vez denuncia que há “muito poder e dinheiro à espera 

daqueles que penetram em nossas inseguranças emocionais e fornecem substitutos 

simbólicos”. Cumpre analisar que essa afirmativa é embasada em várias denúncias feitas pelo 

autor de que diversas notícias são divulgadas pelas mídias de forma alarmista, escolhendo o 

                                                 

12
 SITE Castilho Propaganda. Disponível em: 

http://www.castilhopropaganda.com.br/2012/12/06/castilho-e-a-responsável-pelo-lancamento-do-maio-

condominio-fechado-de-castanhal-quinta-do-bosque/. Anúncio Publicitário. Acesso em 23 ago.2019. 

http://www.castilhopropaganda.com.br/2012/12/06/castilho-e-a-responsável-pelo-lancamento-do-maio-condominio-fechado-de-castanhal-quinta-do-bosque/
http://www.castilhopropaganda.com.br/2012/12/06/castilho-e-a-responsável-pelo-lancamento-do-maio-condominio-fechado-de-castanhal-quinta-do-bosque/
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que mostrar. Como exemplo, ele aponta para os acidentes aéreos, morte em série em escolas, 

sequestros de crianças, que são notícias exploradas pela mídia gerando uma comoção nacional 

e a sensação do medo supervalorizado. A probabilidade fática de sofrer acidentes aéreos, 

ataques terroristas e massacres escolares são bem menores do que fazem crer a mídia. 

Glassner (2003, p. 40) denomina esse estado de coisas como cultura do medo, que por meio 

da mídia e imprensa, aumenta as notícias sobre o crime, provocando um aumento do medo do 

crime desproporcional em relação às estatísticas do crime na realidade. 

Desse modo, a mídia instala notícias alarmistas e as pessoas podem sentir um medo 

constante de morrer em um acidente aéreo, ignorando completamente os dados que, a partir 

da realidade estatística, evidenciam que a possibilidade de ocorrer acidentes aéreos, por 

exemplo, são ínfimas. No entanto, coincidência ou não, nos contratos de seguros de vida, há 

cobertura para acidentes aéreos e no seguro de casa inclui-se cobertura de queda de aeronave. 

Ambas coberturas acabam por proporcionar ao contratante maior sensação de proteção e, por 

óbvio, são consideradas coberturas legitimas. 

Assim, a sociedade vive um medo supervalorizado, um medo difuso que não se sabe 

ao certo, se, quando ou onde a violência pode se concretizar. Para minimizar as incertezas, 

refugiamo-nos em shoppings centers, nos condomínios fechados, nos carros velozes e 

blindados. Mesmo assim, a sensação do medo continua rondando as pessoas, porque, 

conforme Baumam (2009), a incerteza é elemento constitutivo da sociedade líquida. 

De tudo isso, destaca-se que o medo acaba por interferir na paisagem urbana e foi 

justamente para interpretar essa influência que surgiu o conceito de “Arquitetura do Medo” 

(ARAGÃO, 2017; ELLIN, 1997). A “Arquitetura do Medo” pode ser identificada de forma 

genérica na seguinte noção “se as formas, materiais, procedimentos de uso de uma arquitetura 

apontam para uma possibilidade de medo, esta arquitetura pode ser adjetivada de Arquitetura 

do Medo” (ARAGÃO, 2017, p. 36). 

Como vêm demonstrando os estudos no campo da arquitetura, esse tipo de arquitetura 

teria como característica o uso de signos, objetos e interpretantes, relacionados à existência ou 

diminuição do medo. Exemplos desses signos são os muros altos, grades, câmeras de 

segurança, guarita, catracas, procedimento de identificação, etc. Tais dispositivos de 

segurança revelam-se uma das marcas da arquitetura que se observa constantemente nas ruas 

e avenidas dos grandes centros urbanos brasileiros. Prova disso é que, conforme a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) de 2009, dos 58,6 milhões de domicílios 

particulares permanentes, 34,8 milhões, em torno de 60%, utilizaram algum dispositivo de 

segurança. Na análise por regiões este percentual permanece alto e em todas elas ultrapassou 
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50%. As Regiões Sudeste (63,9%) e Centro-Oeste (64,9%) destacaram-se com os maiores 

percentuais e, não por acaso, são as regiões mais urbanizadas do país. Os dispositivos de 

segurança mais utilizados pelos moradores foram as grades (nas janelas/portas), presentes em 

35,7% dos domicílios. 

A aludida pesquisa confirma a busca generalizada das famílias pelos dispositivos de 

segurança nas casas brasileiras como forma de proteção e de mitigação do medo da violência. 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança 

(Abese), o mercado de segurança eletrônica responde por mais de 250 mil empregos diretos e 

mais de 2 milhões indiretos e faturou R$7,17 bilhões em 2019. O segmento reúne mais de 26 

mil empresas e cresce, em média, 8% ao ano. Portanto, os símbolos do medo foram 

apropriados por uma lógica de mercado que retroalimenta o medo numa relação de 

interdependência. 

Foi a pesquisadora Nan Ellin que, ao organizar o livro Architecture of Fear 

(Arquitetura do Medo), em 1997, batizou o termo Arquitetura do Medo, após o 

desenvolvimento de estudo em relação ao medo e o desenho urbano Norte Americano. Nesse 

livro, vinte ensaios delineiam uma arquitetura que o medo ajuda a construir e que exprime a 

tentativa de mitigação do medo. Essa Arquitetura do Medo é aquela “arquitetura que tem 

signos, objetos e interpretantes, relacionadas a existência ou diminuição do medo" 

(ARAGÃO, p. 45, 2017). 

Ellin (1997) argumenta que todos os mamíferos compartilham três respostas 

neurofisiológicas ao medo e à ansiedade: congelar, fugir e lutar. Os seres humanos, no 

entanto, estão equipados com vários atributos que permitem transcender essas respostas 

primárias ao medo e à ansiedade. Um desses atributos é a razão, cuja vulnerabilidade ao medo 

é capturada no popular filme de 1952, O Dia em que a Terra Parou, quando o homem 

espacial benéfico que pousa em Washington e anuncia aos terráqueos: “Eu só temo que o 

medo tenha substituído a razão”. E ao deixar o planeta o mesmo homem adverte: “Deve haver 

segurança para todos, onde ninguém está seguro. Isso não importa em desistir de qualquer 

liberdade se não de agir com responsabilidade”. No Planeta de origem do homem espacial há 

um mecanismo contra a violência que faz com que essa não valha a pena ser praticada: “O 

resultado é que vivemos em paz sem arma ou exército; seguros no conhecimento que estamos 

livres da agressão e da guerra, livres para prosseguirmos em empreendimentos mais 

lucrativos”, diz o personagem. 

Outro atributo humano em resposta ao medo é a criatividade, a capacidade de 

combinar as coisas de novas maneiras para produzir novos resultados. E há a humanidade que 
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preza a união, a conexão e a santidade em detrimento da separação e do profano. Esse 

impulso nos leva a defender o otimismo para as gerações futuras, no sentido de que as coisas 

podem e vão melhorar se as pessoas souberem, como seres humanos, utilizar a criatividade 

para superar o medo atualmente predominante. Sobre esse medo e sua influência na 

arquitetura, Ellin posiciona esse projeto colaborativo, consubstanciado na obra Architecture of 

Fear. 

A obra Architecture of Fear (1997), organizada por Ellin, compila vários artigos de 

diferentes autores, iniciando pela análise da construção de espaços pessoais e coletivos de 

expressão do medo e conclui situando-os no mundo exterior e no futuro. Os ensaios coletados 

para o livro Archieture of Fear aspiram ir além do urbanismo defensivo para gerar o que 

poderia ser chamado de urbanismo ofensivo. A coleção resultante da obra apresenta um 

espectro bastante amplo de tradições intelectuais e atividades profissionais, bem como 

variados pontos de vista sobre a Arquitetura do Medo. Dentre os colaboradores estão 

incluídos arquitetos, planejadores, críticos/teóricos urbanos, educadores, geógrafos, escritores, 

artistas, fotógrafos, um produtor de notícias de televisão, um coreógrafo, um sociólogo e um 

físico, a maioria deles uma combinação de duas ou mais dessas atividades. Seus ensaios 

descrevem uma variedade de esforços para revigorar um domínio público significativo, a fim 

de diminuir o medo, de escancarar fisicamente as fronteiras da comunidade, aplicar 

dispositivos retóricos, criar hipóteses fictícias, organizar parentes fictícios, organizar 

comunidades ou estabelecer redes físicas ou virtuais (ELLIN, 1997, p. 30). 

Embora seu escopo seja amplo, Architecture of Fear não se destinou a uma pesquisa 

abrangente do trabalho sobre medo e design urbano. É uma avaliação crítica de nossa 

paisagem de maneira holística, com o objetivo de detectar tendências menos otimizadas do 

projeto e sugerir alternativas viáveis, como de unir como comunidade e deixar à mostra as 

faces das pessoas por meio de muros baixos, espaços públicos, pequenas intervenções no 

espaço urbano que gere redes de relacionamento, fluidez no tecido urbano e uma arquitetura 

que integra o interior com o externo de forma dinâmica. 

Para melhor compreensão da dinâmica da Arquitetura do Medo, Aragão (2017) a 

ilustra por meio de um diagrama (FIG. 7). Pode-se observar que, no centro da figura, está a 

Arquitetura do Medo, ou seja, a arquitetura que possui signos, objetos e interpretantes, 

relaciona-se com a existência ou diminuição do medo. Como exemplos de alguns signos 

pode-se citar: muros altos, grades, câmeras de segurança, guaritas de vigilância, cercas 

elétricas, etc. Estes dispositivos de proteção estão apontados para a cidade perigosa, 

caracterizada pela violência urbana, que por sua vez é intensificada pela globalização. 
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Figura 7 – Diagrama Arquitetura do Medo 

 

Fonte: ARAGÃO, 2017, p. 48
13

 

 

Concordando com esse argumento, Pedrazzini (2006) apresenta um caminho lógico. 

Para ele, a violência social é provocada pela violência urbana, que, por sua vez, é 

desencadeada pela violência da globalização. Nesse quadro, a violência social, que possui por 

caricatura os favelados, negros e traficantes, é apenas a ponta do iceberg, pois a globalização 

impede a legitimidade social e, por via de consequências, estimula ações consideradas 

“antissociais”. Pedrazzini (2006) realizou estudo sociológico da violência por meio de sua 

vivência etnográfica em várias favelas da América Latina, convivendo diretamente com seus 

moradores, e denuncia que 

(...) a violência das favelas, de seus moradores e das gangues que os dominam não 

era decorrente da atuação destas últimas e muito menos dos moradores das favelas. 

Pelo contrário, elas eram como mares lunares, crateras devastadas pelos cometas da 

globalização, da economia neoliberal, da urbanização instável e da pobreza. 

(PEDRAZZINI, 2006, p. 10) 

A violência urbana é divulgada a todo tempo nos jornais, televisões e outros meios de 

comunicação, a partir de uma abordagem alarmista das ações infracionais ocorridas em algum 

                                                 

13
 Disponível em: ARAGÃO, Antônio Caetano Teixeira Paz. Arquitetura do Medo em Fortaleza. 

Salvador, 2017. 
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lugar da cidade, mas não aborda as motivações das infrações. No imaginário construído, os 

pobres e favelados são os responsáveis pelas ações; no entanto, são ignoradas as lutas 

anônimas e as dificuldades dos supostos infratores. O que se sabe dos reais problemas e 

causas da violência? Quando veiculada na mídia, quem são os autores da violência? 

Peralva (2000) sustenta que a interpretação de que a violência advém dos pobres é de 

autoria dos que estão de dentro da cultura dominante e olhando para fora. Essas pessoas não 

consideram que a sociedade é quem produz uma contra cultura delinquente, que expulsa e 

rejeita dentro de si as suas fraquezas e contradições. Desse modo, a sociedade é banhada de 

contradições e violações internas, como a prostituição, corrupção, consumo e tráfico de 

drogas, etc., o que ocasiona “decomposição das normas e dos vínculos tradicionais e introduz 

um individualismo destruidor, que se traduz, por sua vez, na prioridade da busca do dinheiro a 

qualquer preço” (PERALVA, 2000, p. 13). 

De acordo com Pedrazzini (2006, p. 172), “as violências do mundo são cada vez 

maiores e mais complexas, como também nossa descrença diante das soluções encontradas”. 

Em uma sociedade descrente e ludibriada pelas soluções de segurança do mercado capitalista, 

consome-se cada vez mais proteção, como por exemplo, casas em condomínios fechados, 

carros potentes, seguros de vida, seguros de carro, alarmes, câmeras, guaritas, etc. 

No entanto, ao se armarem de dispositivos de segurança, reveste-se a arquitetura com 

os signos do medo. Pensando estar resolvendo o medo da violência pela Arquitetura do Medo, 

na verdade se está retroalimentando-o, sem atacar a causa desse medo. Em concordância com 

essa afirmação, Aragão (2017, p. 22) defende que a “Arquitetura do Medo causa e é efeito de 

sua própria construção espacial”. 

Como uma das consequências da Arquitetura do Medo para as relações sociais, pode-

se destacar a cultura do não encontro. A cultura do não encontro é marcada pela utilização de 

espaços em que há uma previsibilidade do grupo de pessoas que irão encontrar. Isso gera 

abismos de diferenciação cultural, política e religiosa. Em relação a esse abismo, enfatiza-se 

que ele pode se alargar a medida em que se evita o reconhecido do outro como cidadão de 

direitos, a vivência favorece a tolerância; a segregação realimenta a intolerância (SPOSITO, 

1998). Ser indiferente e não tolerar o outro são formas de relações interpessoais frequentes em 

espaços que promovem a cultura do não encontro. 

Nesse cenário, os shoppings centers, por exemplo, podem ser vistos como os novos 

espaços de encontro de iguais, que selecionam seus usuários por meio de seguranças e 

imposição de arquitetura imponente, barrando simbolicamente a entrada de pessoas 

“inconvenientes” - ou mesmo impedindo fisicamente, quando os “estranhos” ousam 
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ultrapassar as barreiras simbólicas. Assim, os shoppings centers, aeroportos, cinemas e 

condomínios geram o encontro de iguais, não havendo, por exemplo, os imprevistos que 

muitos bares ou feiras situadas ao longo de ruas e avenidas poderiam promover. 

Eliane Brum (2019) escancara essa divisão territorial e social criada pelos shoppings. 

A autora relembra o movimento ocorrido ao final do ano de 2013 e início de 2014 que ficou 

conhecido como “rolêzinho”, no qual centenas de jovens de comunidades periféricas 

combinavam pelas redes sociais de se encontrarem em shoppings próximos de suas 

comunidades para “zoar, dar uns beijos, rolar umas paqueras”. Dois exemplos citados por 

Brum (2019) merecem ser transcritos: no dia 14 de dezembro de 2013, jovens da periferia 

resolveram adentrar no Shopping Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo entoando 

trechos de músicas do gênero musical “Funk Ostentação” e, mesmo sem registro de crimes 

(roubo, dano ou porte de drogas), 23 jovens foram levados até a delegacia. No dia 22 do 

mesmo mês, jovens que ousavam querer entrar no Shopping Interlagos foram “recebidos” por 

forte esquema policial, com participação inclusive do Grupo de Operações Especiais (GOE), 

que, além de revistar todo o grupo, “convidou” alguns a se retirarem do prédio. Mais uma vez, 

não houve registro de furto. 

Fora do contexto do “rolêzinho”, pode ser mencionado o episódio, também lembrado 

por Brum (2019), que ocorreu em 2016, no qual um homem branco estava na companhia de 

uma criança negra numa mesa de café, quando foi abordado pela segurança do shopping: 

“Senhor, este menino está lhe incomodando?”. Ocorre que aquele menino era filho do homem 

branco e foi visto, pela segurança negra, como uma possível pessoa “inconveniente” no local 

pela cor de sua pele (embora trajasse uniforme de um dos colégios mais caros de São Paulo). 

De acordo com informações extraídas de matéria do globo.com
14

, “o pai da criança afirmou 

que a segurança explicou que “tinha ordens de não deixar „pedintes crianças‟ molestar a quem 

quer que fosse no shopping”. Segundo a matéria, o centro de compras, ao ser indagado sobre 

o fato, limitou-se a afirmar que o “Shopping Pátio Higienópolis reforça que todos os 

frequentadores são sempre bem-vindos, sem qualquer distinção”. 

Esses exemplos revelam que a cultura do não encontro está cada vez mais presente na 

sociedade brasileira. Não há como negar a intenção segregacionista subjacente à construção 

de shopping centers quando jovens negros da periferia são simplesmente barrados de entrar no 

local, sem que tenham praticado nenhum ato ilícito que justificasse o impedimento – reitera-

se que nos exemplos citados nenhum crime foi cometido. Brum (2019, p. 410) suscita uma 

                                                 

14
Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-do-shopping-de-area-

nobre-de-sp-de-racismo.ghtml> (último acesso em 27/06/2020). 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-do-shopping-de-area-nobre-de-sp-de-racismo.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pai-acusa-seguranca-do-shopping-de-area-nobre-de-sp-de-racismo.ghtml
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questão pertinente: “Se não havia crime, por que a juventude pobre e negra das periferias da 

Grande São Paulo foi criminalizada?”. E a própria autora logo aponta uma possível resposta à 

indagação, justamente na linha do que foi argumentado anteriormente no presente texto:  

Por causa do passo para dentro. Os shoppings foram construídos para mantê-los do 

lado de fora e, de repente, eles ousaram superar a margem e entrar. E reivindicando 

algo transgressor para jovens negros e pobres, no imaginário social e racial do 

Brasil: divertir-se fora dos limites do gueto e desejar objetos de consumo fora do 

alcance de sua cor e classe (...) O "crime" dos garotos dos rolêzinhos é que, em vez 

de se contentarem em trabalhar na construção civil e em serviços subalternos de 

empresas de segunda a sábado, e ficarem trancados em casas sem saneamento no 

fim de semana, queriam também se divertir. Zoar, como disseram (BRUM, 2019, p. 

410).  

Nesse particular, é importante lembrar que a legislação brasileira veda qualquer tipo 

de discriminação ou distinção entre os consumidores, de modo que o fornecedor de produtos 

ou serviços, como no caso dos shoppings, não pode recusar a entrada ou a venda de bens e 

serviços a qualquer pessoa, independentemente da classe, cor ou origem, tendo todos o direito 

de adquirirem os produtos expostos mediante o pagamento do valor estipulado. É o que prevê 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 39, II e IX. Desse modo, por lei, é - ou 

deveria ser - livre o acesso aos centros comerciais para toda população, fato que, aliás, é de 

conhecimento das administrações dos shoppings, como se observa na manifestação do 

Shopping Pátio Higienópolis supracitada, embora nem sempre observada na prática. 

Evidentemente, o acesso pode ser condicionado ao pagamento de algum valor para 

entrada ou idade mínima permitida (18 anos), como acontece comumente em bares, 

restaurantes e casas noturnas. Nesses casos, é lícito que eventuais interessados sejam 

barrados, caso não paguem o valor exigido ou não tenham atingido a idade mínima 

estabelecida. Mas não é esse o caso dos shoppings e centros comerciais, cuja entrada é 

sabidamente gratuita e permitido o ingresso de crianças e adolescentes. 

Além dos shoppings, o universo dos condomínios fechados também é um ótimo 

exemplo de uma Arquitetura do Medo que segrega. A comercialização de residências que 

isolam uma parte da população com um mesmo padrão econômico gera consequências no 

âmbito social, político e econômico. Auto segregação dos moradores dos condomínios 

fechados, muitas vezes apoiados no discurso de defesa em relação à negligência do Estado 

diante das misérias sociais, é marcada pelo desejo de gerar segurança pela via privada e evitar 

a convivência com os desiguais: o grupo que representa o perigo. 

A tentativa de auto isolamento acentua a desigualdade social das cidades, que 

respondem com o aumento da violência que, por sua vez, é respondida com a criação de mais 
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dispositivos de segurança. A solução desse círculo vicioso parece distante. Em vista disso, a 

utilização do espaço público se afigura como um agente importante para recuperar o aspecto 

comunitário da sociedade contemporânea. É no espaço público que pessoas de diferentes 

locais com diversidades socioeconômicas se encontram e o encontro não as tornam invisíveis, 

retira o véu criado de uma classe perigosa, que pode ser descartada. Sem os vínculos de 

solidariedade, os indivíduos vivem com maior fragilidade os fenômenos urbanos, pois nas 

grandes cidades as pessoas não podem contar com os vizinhos mais próximos, os quais não 

sabem nem o nome (BAUMAN, 2009). 

Assim, a Arquitetura do Medo se situa na contramão dos espaços públicos. Em 2006, 

Ellin publica o livro Integral Urbanism (Urbanismo Integral em tradução livre) obra em que 

apresenta suas propostas para uma nova prática urbana, de mudança de pensamento para a 

resolução dos problemas da cidade e que fomenta a utilização dos espaços públicos, no que 

ela intitulou de “Urbanismo Integral”: A obra é sobre redes e não limites; relacionamento e 

conexões, não objetos isolados; interdependência não (in)dependência; transparência não 

opacidade; permeabilidade não paredes; fluxo e fluidez não estaticidade; conexão com a 

natureza e não controle da natureza; catálises, pontuações não produtos finais, masterplans ou 

utopias (ELLIN, 2006, p. 02). 

Ellin, no Urbanismo Integral, defende processos criativos de intervenção no espaço 

urbano que levem em consideração a volatilidade da sociedade contemporânea, sem a 

pretensão de permanência. Para tal realização, o Urbanismo integral envolve as comunidades 

para identificar as potencialidades e problemas locais e a melhor forma de aproveitá-los. Com 

isso, move um mecanismo de auto ajuste, generativo e dinâmico, em que as comunidades 

desenvolvem criativamente seus pontos fortes e muitas vezes, no processo, até convertem 

seus maiores problemas em grandes soluções. 

O Urbanismo Integral apresenta-se como uma tendência do design urbano inspirado 

em sistemas naturais, mais orgânicos, mutantes, flexíveis e adaptativos, diferenciando-se da 

fortificação pós-moderna. O Urbanismo Integral gera membranas permeáveis e enfatiza o 

movimento por meio do espaço, assim como o tempo por meio de sistemas de circulação e 

flexibilidade embutidas. O desenho urbano resultante prestigia as margens, os marginalizados 

e as redes existentes e em potenciais, valorizando a diversidade do sistema por meio de 

mecanismos de feedback. As suas ações se assemelham a acupuntura, que encontra pontos 

catalisadores, os quais acionam redes conectadas, de modo que a atuação local atinge a macro 

escala global. 
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Martinez (2008, p. 72), depois de expor a opinião de vários autores sobre soluções 

contemporâneas para os problemas urbanos, esclarece que  

É unânime entre os autores consultados que o projeto contemporâneo deve se 

concentrar nos pequenos espaços livres públicos. Nan Ellin (2006) define que o 

Urbanismo Integral reside em intervenções pontuais que contribuem para a ativação 

de segmentos urbanos, sem a necessidade de grandes obras sobre a estrutura 

permanente da cidade. Enquanto os grandes planos urbanos constituíam uma forma 

de cirurgia numa cidade anestesiada, o Urbanismo integral poderia ser considerado 

como uma forma de acupuntura em uma cidade completamente alerta e engajada 

(ELLIN, 2006: 09, grifo nosso) 

Vale salientar que o Urbanismo Integral apresentado por Ellin (2006) é uma resposta 

da autora à Arquitetura do Medo, conceito por ela também elaborado. Se por meio do 

Urbanismo Integral a proposta é de intervenções coletivas por meio de redes, 

compartilhamento, solidariedade; a Arquitetura do Medo, por sua vez, é da segregação, 

isolamento e individualismo. A Arquitetura do Medo evita por vários mecanismos, a 

convivência dos “estranhos”, a partir da adoção de elevadores de serviço, necessidade de 

identificação na entrada do edifício, catracas, câmeras de segurança, artigos religiosos, muros 

altos, segurança privada etc. Esses são alguns elementos da simbologia da Arquitetura do 

Medo, ou melhor, da “arquitetura que tem signos, objetos e interpretantes, relacionadas a 

existência ou diminuição do medo” (ARAGÃO, p. 45, 2017), de que trata esta pesquisa. 

2.5. Arquitetura Escolar, Arquitetura do Medo e espaços públicos: um diálogo 

necessário 

Como exposto na seção anterior, a arquitetura escolar não é imune a características 

que compõem a sociedade contemporânea e, em especial, o medo da violência nela presente. 

Ao contrário, a arquitetura escolar não é algo à parte da realidade do cotidiano, de maneira 

que as vivências das pessoas são assimiladas pela arquitetura escolar, que acaba por registrar 

marcas e linguagens de seu entorno. Neste sentido, a arquitetura escolar pode ser comparada a 

um documento histórico, passível de ser analisado, principalmente pelos seus elementos 

simbólicos, bem como deve ser vista como uma produção do período histórico em que vive a 

sociedade, pois incorpora as aspirações de cada época, seus problemas sociais e educacionais. 

Concorre para a construção dessa hipótese, isto é, de que a arquitetura escolar é um 

documento histórico resultado da produção cultural da sociedade em determinado período, a 

situação peculiar vivenciada pelas escolas nos dias atuais. Por um lado, a escola é parte do 

tecido urbano e, como tal, vivencia quotidianamente os fenômenos da violência urbana e do 
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medo da violência urbana, característicos das nossas formações sociais. Por outro lado, nas 

últimas décadas, as escolas, consideradas geralmente espaços de segurança e paz, passaram a 

ser diretamente invadidas, no sentido concreto e simbólico do termo, pelo fenômeno 

específico da violência escolar, que abarcaria tanto uma violência exterior vinda do conjunto 

da sociedade, como formas de violência mais internas, derivadas de seus problemas 

institucionais e das dificuldades de convivência entre as pessoas próprias que habitam o seu 

interior. 

Sposito (1998) expõe que o debate sobre violência escolar no Brasil se iniciou na 

década de 1980 junto com o processo de redemocratização do país. Curiosamente, nesse 

primeiro momento, a violência era percebida pelas marcas que ela infringia à arquitetura 

escolar como os atos de “vandalismo” e depredações. Essa afirmativa foi baseada na análise 

feita pela autora da literatura produzida sobre o tema violência escolar no período de 1980 a 

2000: 

Em um período de 15 anos (1980 - 1995) foram defendidos cerca de 6.092 trabalhos 

entre teses de doutorado e dissertações de mestrado. Desse expressivo volume, 

apenas quatro estudos (duas teses de doutorado e duas dissertações de mestrado) 

examinaram a violência que atinge a unidade escolar. 

Dos quatro estudos encontrados, dois são da mesma autora, Áurea M. Guimarães, que 

desenvolveu sua dissertação de mestrado e tese de doutorado sobre depredação escolar e a sua 

relação não linear com a rigidez disciplinadora da escola, que resultaram em dois livros. Os 

livros publicados como consequências de sua dissertação e tese foram os seguintes, nesta 

ordem cronológica: Vigilância punição e depredação escolar (1985) e A Dinâmica da 

Violência Escolar (1996). No seu primeiro livro, Guimarães discorre sobre a depredação 

escolar, assunto que interessa à presente pesquisa, pois, ao investigar quem seriam os 

responsáveis pela depredação escolar, segundo os próprios discentes, constata que: “Em todos 

os períodos os entrevistados [os discentes] apontam gente de fora, marginais, bagunceiros, 

revoltados, ex-alunos” (GUIMARÃES, 1985, p. 122). E na pergunta aos discentes sobre 

como os alunos solucionariam o problema da depredação, as respostas apontam para o 

aumento da segurança do prédio por meios de dispositivos de segurança, como, grades, 

colocação de vidros quebrados sobre os muros e isolamento social do responsável pela 

degradação da escola. A autora afirma então que, à medida que acontecem as depredações, a 

escola reforça os mecanismos disciplinares e a sua segurança. 

Como se nota, a causa apontada para esses problemas de violência era colocada sobre 

o entorno escolar, ou melhor, “gente de fora”. Em São Paulo, por exemplo, uma das soluções 
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apontadas pelo governo estadual para combater e prevenir a violência foi a apropriação das 

escolas nos finais de semana pelas comunidades. No entanto, como analisa Sposito (2001), 

apenas abrir portões da escola sem considerar o distanciamento histórico dessa instituição em 

relação a sua vizinhança trouxe alguns problemas. Sposito (2001) cita a degradação do espaço 

e dos materiais de lazer das escolas que, no contexto das instituições públicas, requer um 

grande esforço para reposição. A experiência de abertura dos portões das escolas em São 

Paulo perdeu força depois da década de 1980, pois os resultados não foram considerados 

consistentes para resolver a violência escolar. Uma reflexão importante que pode ter surgido 

como resultado dessa experiência estatal foi a ideia de que a escola não pode ser considerada 

apenas um edifício, e que o combate a violência requer mudanças nas próprias práticas 

escolares para gerar novas interações sociais. 

No período da década de 1990, surge um conjunto expressivo de produções 

acadêmicas sobre violência escolar. E em relação à pesquisa de maior escala, houve um 

levantamento nacional que tratou da violência escolar, dando continuidade às preocupações 

da década anterior
15

. Publicado em 1998
16

, o estudo evidenciou que: os índices de depredação 

escolar são mais suscetíveis em instituições escolares maiores (com mais de 2.200 alunos) e 

que a presença de segurança ostensiva coincide com a maior incidência de vandalismo.  

Já ao final da década de 1990, os estudos sobre violência escolar apresentam uma 

singularidade, saindo de cena a depredação em Instituição Escolar. Não são estudos voltados 

exatamente para análise da violência em escolas, mas com enfoque em outras variáveis, como 

as práticas de agressões interpessoais, sobre a violência e a juventude, a exemplo dos grandes 

surveys realizados pela Unesco
17

com jovens de Brasília apontando as motivações dos atos 

violentos na juventude. 

Desse modo, Sposito (2001, p. 94) anuncia que: “Os anos 1990 apontam mudanças no 

padrão da violência observada nas escolas públicas, atingindo não só os atos vandalismo, que 

continuam a ocorrer, mas as práticas de agressões interpessoais, sobretudo entre o público 

estudantil”. Sposito (2001) realiza um grande panorama passando por produções acadêmicas 

da década de 1990 até o ano de 2000, a partir do qual realiza considerações importantes 

acerca da temática violência escolar nas produções acadêmicas, especificamente como a 

                                                 

15
 O universo da pesquisa foi constituído por 52.000 profissionais dos sistemas públicos de ensino, 

distribuídos em todo o país. O trabalho de campo teve início em 1997 e foi produto do apoio da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), UNICEF e CNPq. 
16

CODO. Wanderley (coord.). Educação: carinho e trabalho. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
17

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) foi fundada em 

1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, ciências 

naturais, ciências sociais/humanas e comunicações/informação. 



53 

violência contra a instituição escolar perde espaço para as violências interpessoais no espaço 

escolar. 

É interessante notar que a produção acadêmica sobre a violência escolar, mesmo após 

a década de 1980, tangencia o tema da arquitetura escolar, embora não conferindo a ela 

centralidade e um tratamento teórico ou empírico específico. Para exemplificar, podem ser 

citados os trabalhos acadêmicos da Célia Marra (2007); Yamasaki (2007); Lucas Silva 

(2010); que abordam indiretamente a violência patrimonial, vandalismo, depredações etc. Em 

alguns trabalhos sobre violência escolar, a dinâmica da Arquitetura do medo chega a ser 

exposta, sem atribuir essa denominação ou efetuar análises mais profundas. Yamasaki (2007, 

p. 47) aponta algumas soluções corriqueiras no espaço escolar em relação a violência 

patrimonial
18

:  

Aumentar os muros, incorporar sistemas de segurança mecânicos e eletrônicos 

grades de proteção, portões com lanças pontiagudas, que assumem a máscara da 

segurança e da proteção individualizados, só fazem prosperar a indústria da 

segurança privada. São medidas desesperadas por proteção que nem sempre 

conseguem evitar atos de violência patrimonial e humana. A brutalidade e a 

banalidade que marcam a prática da violência hoje ignoram a existência de 

mecanismos eletrônicos de segurança, sejam estas práticas realizadas em ambientes 

coletivos – como a escola, ou em ambientes mais particulares e isolados como é o 

caso de um beco ou o interior de uma casa. 

Portanto, os estudos sobre violência escolar (GONÇALVES; TOSTA, 2008; 

WEKERLIN FILHO 2007; GUIMARÃES 1985; GUIMARÃES, 1998) sinalizam que a 

Arquitetura do Medo passou a ser assimilada no ambiente escolar, sobretudo quando a causa 

da violência é identificada como externa à escola. Isso corrobora com o argumento anterior de 

que a arquitetura escolar reflete aspirações de cada época, seus problemas sociais e 

educacionais. A partir dessa premissa é que delinea-se o problema principal da presente 

pesquisa, que se origina justamente da justaposição entre arquitetura escolar e Arquitetura do 

Medo: a Arquitetura do Medo, tão presente na contemporaneidade, tem sido incorporada 

também à arquitetura escolar de escolas públicas? 

Tal questão se afigura relevante, uma vez que a dinâmica da Arquitetura do Medo, 

como dito, está inserida na lógica de espaços privados, pois envolve auto isolamento, 

segregação socioespacial, fragmentação do tecido urbano, forte delimitação da unidade 

arquitetônica, a fim de tornar menos permeável a seu entorno e se fechar dos agentes externos, 

impedindo o encontro com o diferente, gerando o medo supervalorizado de uma “classe 
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A autora define a violência patrimonial, como aquela que envolve a depredação de patrimônio, os 

furtos a equipamentos da escola e os furtos a bens e objetos pessoais. 
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perigosa”. Assim, a princípio, numa análise apressada, poder-se-ia afirmar que haveria 

incompatibilidade entre a Arquitetura do Medo, típica de espaços privados, e a arquitetura 

escolar de escolas públicas. Mas, se a arquitetura escolar sofre influência do meio social, 

atualmente dominado pelo medo de violência, como ela estaria blindada de assimilar a 

Arquitetura do Medo em escolas públicas? De quem a escola pública se protegeria? Quem 

seriam considerados os perigosos num ambiente que deveria estar aberto a todos? 

Para discutir essa questão, é preciso entender a relação entre violência, Arquitetura do 

Medo e espaços públicos. Para isso, recorre-se a Santos Neto (2016), que desenvolveu 

importante pesquisa sobre a Arquitetura do Medo em bairros populares de Feira de Santana, 

Bahia. O autor afirma que: “A „Arquitetura do Medo‟ se faz presente em todas as classes 

sociais, inclusive nas menos favorecidas e se representa nas moradias ou em imóveis 

comerciais onde as pessoas procuram se proteger com aparatos de segurança”. De acordo com 

o autor, seu estudo é pioneiro e que os poucos estudos latino-brasileiros sobre o tema 

Arquitetura do Medo evidenciam o fenômeno nos espaços elitizados. Sua pesquisa então 

confirma que a desconfiança e o medo também estão presentes em localidades populares (e 

não apenas em classes sociais melhores posicionadas em termos econômicos) por meio da 

utilização de dispositivos de segurança, retraimento das pessoas e abandono de espaços 

públicos. Neste sentido, Santos Neto (2016, p. 4) sustenta que a temática da Arquitetura do 

Medo é composta por três elementos principais: o crime, a Arquitetura do Medo e o espaço 

público. 

Todavia, ousa-se discordar de Santos Neto (2016) em relação ao primeiro elemento, 

notadamente por fazer alusão a “crime”, pois na presente pesquisa foi dada preferência por 

utilizar, em vez deste termo, a acepção de “violência”, por ser mais abrangente que a de 

crime. Como se sabe, o conceito de crime remete ao Direito Penal, isto é, pressupõe a 

existência de uma lei que preveja que determinada conduta seja tipificada como crime e, por 

consequência, se praticada, resultará na sanção também prevista em lei (que pode ser privação 

de liberdade e/ou multa pecuniária). Evidentemente, há diversas condutas violentas que são 

tipificadas como crimes pela legislação penal brasileira, a exemplo do crime de Lesão 

Corporal (art. 129 do Código Penal) e do Homicídio (art. 121 do Código Penal). No entanto, 

nem todo tipo de violência é, necessariamente, reconhecida pela lei brasileira como crime, de 

modo que a utilização do termo “violência” melhor se adequa à presente pesquisa, uma vez 

que há certas formas de violência simbólica e imaterial que, mesmo não sendo crime, 

provocam medo nas pessoas, razão por que devem ser consideradas, independentemente de 

configurarem um crime. 
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Assentada essa ressalva, concorda-se com o autor supracitado que o estudo da 

Arquitetura do Medo associa-se, invariavelmente, à violência (para ele, crime) e espaços 

públicos. Decerto, o espaço público urbano é diretamente influenciado pela dinâmica da 

Arquitetura do Medo. Primeiramente, há um perceptível esvaziamento dos espaços públicos e 

um enclausuramento de pessoas em propriedades privadas. Algumas décadas atrás, as ruas 

eram encontro de crianças e as calçadas dos bairros ocupadas por cadeiras, em que os 

habitantes dedicavam várias horas na parte externa de suas residências. Atualmente, contudo, 

especialmente nas grandes cidades, essas vivências vão se tornando raridades. Em segundo 

lugar, o esvaziamento pode ser visto por várias perspectivas: pela ótica das tecnologias, que 

tem afetado o cotidiano das pessoas; pelo viés do medo da violência urbana. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), a partir de estudos 

realizados em 2013 em países da América Latina, aponta que em países desta região, entre 

20,6% a 59,1% dos entrevistados (variação de acordo com cada país) rejeitam os espaços 

públicos como forma de recreação. Os espaços públicos, portanto, estão se tornando menos 

atrativos que os espaços privados que oferecem segurança e uma certa previsibilidade do que 

irá acontecer. Cimino (2013, p. 86) expõe que “a obsessão por segurança, um fenômeno 

global, encontra sua expressão mais eloquente nas cidades brasileiras, que abrigam gente cada 

vez mais isolada e insegura. Na contramão, há quem ache que a solução está nos movimentos 

que tentam reocupar a cidade”. 

Assim, Santos Neto (2016), na mesma linha que Bauman (2009), Caldeira (2000) e 

Ellin (1997), apresenta a apropriação do espaço público como o antídoto contra a dinâmica da 

Arquitetura do Medo. Entretanto, a partir dessa concepção, sobressaia já mencionada aparente 

contradição no problema apresentado nesta pesquisa: ora, se o espaço público é antagônico à 

Arquitetura do Medo, como discutir a influência da Arquitetura do Medo em escolas 

públicas? Ocorre que conceituar um espaço como público não é tarefa fácil como se pode, no 

primeiro momento, imaginar. Embora a escola possa ser adjetivada como pública (“escola 

pública”), a que este adjetivo se refere? Ao fato de que a escola ser gratuita? Pertencer ao 

Estado? Ter amplo acesso? Ser um espaço de debate e construção coletivos? 

É necessário, pois, delimitar o conceito de público, uma vez que, conforme alerta 

Valverde (2007, p. 84), inexiste consenso sobre a origem da noção de espaço público, de 

modo que seria preciso trazer à tona a teorização de diferentes autores como Alexis de 

Tocqueville, de Jürgen Habermas, de Hannah Arendt, de Richard Sennett, entre outros. Se, 

por um lado, tratar a questão do público e do privado em todos seus meandros fugiria ao 
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escopo deste trabalho, por outro é imprescindível definir o conceito de público e privado 

utilizado como norteador da presente pesquisa. 

Em virtude disso, serão destacadas algumas discussões realizadas por Hannah Arendt 

sobre o espaço público, por ser uma pensadora que teoriza o espaço público e, ao mesmo 

tempo, é reconhecida na área da Educação. Afinal, a pergunta que guia neste momento é: a 

escola pública seria um espaço privado ou público de acordo com a teoria Arendtiana? 

Inicialmente, para que se possa melhor compreender a noção de público e privado em 

Hannah Arendt, é indispensável delimitar alguns conceitos prévios da autora. Para tanto, será 

iniciado pelos conceitos contidos no livro A condição humana, pois nessa obra a pensadora 

teoriza o espaço público, privado e social. Nessa obra, a autora debate sobre “O que estamos 

fazendo” como seres humanos. O caminho de exploração do tema central perpassa por duas 

linhas de análise: uma acerca das capacidades humanas gerais, ou seja, as atividades que 

tradicionalmente estão ao alcance de todo ser humano na sua vitaactiva
19

; a outra, de natureza 

histórica, tem a intenção de compreender a natureza da sociedade, por meio da moderna 

alienação do mundo. A primeira linha de análise concentra-se na compreensão da condição 

humana, ou força condicionante de nossa existência. Dentro das forças condicionantes de 

nossa existência, há as que compõem a vitaactiva. Por sua vez, a compreensão da vida ativa 

do ser humano pressupõe a compreensão de três conceitos fundamentais que constituem a 

gênese da antropologia filosófica de Hannah Arendt: trabalho, obra e ação. 

Em relação ao trabalho, Arendt (2010, p. 8) assim o descreve: 

O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, 

cujos crescimento espontâneo, metabolismo e resultante declínio estão ligados às 

necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo vital pelo trabalho. A 

condição humana do trabalho é a própria vida.  

Dessa forma, o trabalho está relacionado à força condicionante humana da 

sobrevivência, às necessidades biológicas da espécie. Por causa de a vida ter sido dada às 

pessoas, elas são induzidas a trabalhar. O trabalho é o puro metabolismo do homem na 

natureza, é ação repetitiva, mecânica e automática, que tem um fim em si mesmo e se repete, 

situa-se, portanto, na manutenção biológica. Nesse sentido, pode-se entender o trabalho como 

ação que também pertence aos animais, de modo que a pessoa que, na sua vida ativa, atua 

apenas no ciclo de trabalhar para sobreviver e sobrevive pela força do trabalho, pode ser 

chamado de animal laborans. Para esses, a luta pela sobrevivência e contra o desemprego 
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vitaactiva: “vida humana na medida em que se empenha em fazer algo” (ARENDT, 2007, p. 31) 
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torna-se o ponto central de suas preocupações. Os escravos gregos, por exemplo, atuavam na 

esfera do trabalho, ou seja, da manutenção biológica, uma vez que atuavam nas atividades que 

tinham fim em si mesmas para a manutenção da vida. Por sua vez, a obra em Arendt (2010, p. 

8) define-se como: 

a atividade correspondente à não-naturalidade [unnaturalnes] da existência humana, 

que não está engastada no sempre-recorrente [ever-recurrent] ciclo vital da espécie e 

cuja mortalidade não é compensada por este último. A obra proporciona um mundo 

"artificial" de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de 

suas fronteiras é abrigada cada vida individual, embora esse mundo se destine a 

sobreviver e a transcender todas elas. A condição humana da obra é a mundanidade 

[worldliness]. 

A obra está, pois, situada no mundo do artifício, da construção de objetos. A produção 

de objetos gera permanência e durabilidade, que podem continuar existindo além da vida de 

quem a construiu. E o intuito da obra é de diminuir o esforço do trabalho. Os instrumentos 

aumentam a fertilidade natural do animal laborans e produzem uma abundância de bens de 

consumo. A obra é o estágio do homo faber, ou seja, o homem que produz para consumir e 

consome para produzir, que produz objetos duráveis (técnicas) partilhando o seu saber de 

fabricar com outros homens. Os artesãos com a criação de ferramentas são exemplos de obra, 

pois produzem algo para além da manutenção biológica, por meio da elaboração de 

instrumentos que suavizam os esforços do trabalho e aumentam a fertilidade natural do 

animal laboraris
20

, produzindo uma abundância de consumo. Custódio (2011 p. 19), elabora 

dentro da teoria Arendtiana a seguinte afirmação: 

Ora, nossa relação com a objetividade do mundo - ou seja, com seu caráter material - 

acarreta uma condição de mão dupla: por um lado, a transformação de elementos da 

natureza em artefatos é condicionada pelo processo de fabricação empreendido pelo 

homens sobre tais materiais, bem como pelo significado que lhes é concedido; por 

outro, a própria interação do homem com esses objetos acaba por condicioná-lo, isto 

é, por modificar a existência humana no mundo. 

Ao longo do tempo, o ser humano se relacionou com a objetividade do mundo e o 

condicionou a sua existência a um ciclo perverso. Ao longo do tempo, a obra é intensificada 

pela divisão do trabalho e sua especialização. A capacidade da sociabilidade da convivência 

existe de forma incipiente no mundo do trabalho ficou mais visível no mundo da obra e 

fabricação, antes revolução industrial. A revolução industrial rompe com a tradição, 

substituindo todo artesanato pelo trabalho. Assim, os objetos do mundo moderno se tornam 
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produtos do trabalho cujo destino natural é serem consumidos, em vez de produtos da obra, 

que se destinam a serem usados. Com isso, o fabricante na revolução industrial se volta para 

uma condição de animal laborans, especializado em uma tarefa. Alimentando dois 

metabolismos na relação do homem com a natureza: a do ganhar para consumir e ao consumir 

fomenta o ganhar, gerando um ciclo perverso do escravo moderno, o ciclo de puro trabalho do 

homem com a natureza. 

O terceiro conceito fundamental é o da ação, característica matricial da vida humana 

em sociedade. Os homens agem e interagem uns com os outros no seio de uma vida política 

em sociedade. A ação é a única característica da essência humana e que depende 

exclusivamente da contínua presença de outros homens. O animal laborans moderno pode ser 

um escravo moderno, isolado e oculto. O fabricante, homo faber, pode trabalhar no 

laboratório, escritório, minimamente convivendo e também oculto. Apenas o homem de ação 

precisa da presença dos outros para agir. Custódio (2011, p. 18), expõe que 

(...) podemos dizer que a ação - unida ao discurso - é a atividade humana relacionada 

à pluralidade, pois trata do desencadeamento da interação entre os homens em uma 

teia de relações humanas na qual eles, na medida em que agem, revelam sua 

singularidade, sendo vistos e ouvidos pelos outros. É uma atividade estritamente 

política, uma vez que diz respeito à união de seres plurais - e ao mesmo tempo 

singulares - que se dedicam a criar leis para o estabelecimento de um espaço comum 

a todos. 

A ação política nunca é equivalente ao um trabalho necessário à sobrevivência 

biológica ou produção técnica. A ação é uma atividade comunicacional mediada pela 

linguagem da pluralidade e singularidade de opiniões no confronto político e efetivada por 

meio da retórica. E essa linguagem da pluralidade tem o consenso e o conflito, fazem parte da 

vida política. Na pluralidade de opiniões, portanto, o conflito é importante para as instituições, 

ou melhor, o que dá sustentação para a instituição é o conflito. 

Na sociedade atual o espaço público da política representa a extensão da esfera 

privada doméstica e uma nova esfera surgiu: a esfera social. O domínio do social é a esfera 

em que não existe o privado, pois o privado, oculto, passa a ser exibido e o público é 

consumido pelas questões da necessidade econômica e outras questões do âmbito privado. O 

privado passa a ser social no sentido de exibição, o grande “Big Brother” da vida, basta olhar 

a dimensão das redes sociais na sociedade para entender o domínio do social. Questões antes 

ocultas, como o nascimento e a morte, sobre o privado passam a serem expostas. Não é 

incomum a divulgação, a exposição da esfera privada como o parto, das conquistas do 

desenvolvimento da criança, de um noivado, um jantar romântico, etc.  
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Custódio (2011, p. 44) afirma que “a esfera privada possui grande relevância na 

manutenção da esfera pública, já que constitui o único espaço em que o homem pode se 

proteger da luminosidade do mundo”. O privado é importante na vida humana no sentido de 

estar a sós conosco mesmos; é no privado que o ser mergulha para dentro de si e fomenta o 

pensar. O privado está diminuindo, o espaço da retrospectiva. É visível o monopólio do social 

em que há apenas uma convivência funcional. Não é como no espaço público que há encontro 

de iguais, que no mundo de convivência utilizam as interlocuções, discussão, discordância, 

criação, invenção.  

Dessa forma, é preciso reconhecer que, atualmente, a linha divisória é inteiramente 

difusa entre esferas pública e privada, pois na sociedade atual a esfera privada não é 

exclusiva, os interesses privados assumem importância pública. O espaço de liberdade está 

em não precisar lidar com as necessidades de subsistência para poder se participar do espaço 

público, do mundo comum. Nesse sentido, o mundo comum, as instituições, tudo aquilo que 

pretende realizar a mediação entre homens, constrói mais pluralidade e menos deserto, mais 

compartilhamento do que isolamento e só pode ser construído se a política for sinônima de 

liberdade (ARENDT, 2010). 

Portanto, estabelecida a distinção entre público e privado em Hannah Arendt, pode-se 

retomar a questão que trouxe até aqui: à luz da teoria arendtiana, a escola pública seria um 

espaço público? 

Custódio (2011, p. 117), que pesquisou, baseada em Hannah Arent, a relação de 

aproximação e distanciamento da educação com a esfera pública, define que “a educação 

institucional como estando localizada em uma esfera pré-política interposta entre o público e 

o privado, e como sendo, pois, incumbida da inserção dos novos no legado histórico-cultural 

dos homens”. Portanto, para a autora, com quem concorda-se, a educação institucional 

(independente se custeada pelo Estado ou por particulares) está localizada numa esfera 

interposta entre o público e o privado, de modo que, com base nos conceitos de Hannah 

Arendt, a escola pública não se encontra exclusivamente na esfera pública. É claro que, em 

relação à privada, a escola pública tem maior presença na esfera pública, notadamente em 

razão do amplo acesso a toda população, sem condicionar ao pagamento de mensalidade ou 

qualquer outra contraprestação por parte dos alunos e, ainda, por integrar o Estado, o que 

torna a escola pública um espaço de construção de pluralidade de opiniões e discussão 

agonística. Mas não de forma exclusiva, pois a escola pública também perpassa a esfera 

privada. 
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Um demonstrativo da esfera privada na Escola é a obrigatoriedade da merenda escolar 

ofertada pelo poder público, assim como materiais escolares em várias redes municipais e 

programa de higiene pessoal, etc. A merenda escolar ganha um destaque por ser uma prática 

em todo território nacional. Turpin (2008, p. 131), expõe que a merenda escolar foi 

consolidada atualmente como uma política de Estado e não de Governo. E foi criada pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA), em 1954, no Ministério da Saúde, com o 

intuito de combate à desnutrição infantil, e depois transferido, em 1995, para o Ministério da 

Educação e Cultura, passando a ser um programa federal com interesse no fortalecimento da 

indústria alimentícia nacional. O último marco da merenda escolar foi 1994, com a 

descentralização da gestão do Governo Federal para as Entidades Executoras locais. Depois 

desse evento, o governo fomentou a agricultura familiar, participação social e fortalecimento 

da economia local. Turpin (2008, p. 131 e 132), afirma sobre a dimensão da alimentação 

escolar brasileira: 

Essa história fez da PNAE o programa de alimentação escolar mais abrangente da 

América Latina, com o maior fornecimento de refeições e gasto de recursos, 

atendendo de forma universal a mais de 36 milhões de crianças, com um orçamento 

de ordem de R$ 1,6 bilhão (...) reunindo três temáticas: educação, Segurança 

Alimentar e Nutricional e inclusão produtiva. 

O contexto da merenda escolar nas escolas brasileiras demonstra a dimensão da esfera 

privada (no sentido arendtiano) na escola pública. Por meio da merenda escolar, o Estado 

vincula sua atuação na alimentação infantil e no fortalecimento da economia local. Ou seja, as 

instituições escolares se apresentam como garantidoras de necessidades mais primárias, como 

a alimentação. Arendt (2010), ao afirmar o domínio da esfera social na Política, apresenta 

como as questões de subsistência ganham maior destaque que as questões para além do uso e 

consumo. A promessa de maior tempo na escola inclui no pacote suprir necessidades básicas 

de higiene pessoal, alimentação e vestimenta, transformando a Escola em uma “segunda 

casa”. E sendo uma segunda casa não é incomum a utilização do termo tia para designar as 

professoras. Paulo Freire, 1997, em seu livro “Professora sim, tia não”, escreve:  

Ser professora implica assumir uma profissão, enquanto ser tia é viver uma relação 

de parentesco. Chamar a professora de tia é no fundo uma ideologia que trabalha 

contra o rigor da profissionalização da educadora, como se para ser boa professora 

fosse necessário ser pura afetividade. 

Desse modo, a escola pública brasileira possui, em seu meio, questões da esfera 

privada. Outro aspecto da esfera do privado é a segurança. Da mesma forma que algumas 
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propriedades privadas se comportam consumindo dispositivos de segurança para se 

protegerem do medo da violência, as escolas públicas também intervêm com as mesmas 

ferramentas encontradas para a proteção de residência particular. Prova disso é que, conforme 

a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) realizada em 2009, dos 58,6 

milhões de domicílios particulares permanentes, 34,8 milhões, em torno de 60%, utilizaram 

algum dispositivo de segurança. Ademais, não há uma barreira cultural e legal que impeça a 

inserção de dispositivos de segurança nas escolas públicas.
21

 

Percebe-se, portanto, que nas Escolas Públicas Brasileiras há a atuação das duas 

esferas: pública e privada. As Escolas Públicas atendem demandas do privado, da necessidade 

de sobrevivência e a segurança se inclui no pacote de se preservar, ao mesmo tempo em que 

também se constituem como um espaço público de construção de pluralidade de opiniões e de 

contato entre o interno (professores, estudantes e demais integrantes da comunidade escolar) e 

externo (comunidade do entorno). 

Assim, os conceitos de público e privado assumidos nesta pesquisa, a partir do marco 

teórico de Hannah Arendt, indicam a possibilidade do problema proposto, isto é, investigar a 

existência ou influência da Arquitetura do Medo na arquitetura escolar em escolas públicas. É, 

portanto, nesse encontro entre arquitetura escolar, Arquitetura do Medo e espaço público, que 

foi construído o objeto da pesquisa e o trabalho de campo. Foi tomado por objetivo identificar 

as marcas do medo na arquitetura escolar e a aproximação das escolas públicas escolhidas 

com a dinâmica da Arquitetura do Medo. 

 

 

                                                 

21
 Ressalta-se que, ao apontar a alimentação e segurança como aspectos da esfera privada na escola 

pública, não pretende-se, com isso, tecer qualquer crítica ou juízo de valor acerca de tais elementos, mas 

tão somente evidenciar que, à luz da teoria arentiana, alimentação e segurança pertencem à esfera 

privada e que justamente por estarem presentes na educação institucional pública, esses elementos 

corroboram a classificação da escola pública como instituição interposta entre o público e o privado. 

Até porque, no caso do Brasil, não se pode ignorar o papel crucial do oferecimento de merenda escolar 

em escolas públicas, uma vez que, em muitos casos, a alimentação fornecida pela escola é a alimentação 

principal (quando não a única) dos alunos. 



 

3 COMO A PESQUISA FOI REALIZADA? ALGUNS ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

Conforme procurou-se demonstrar, esta pesquisa tem como objetivo analisar de que 

forma a arquitetura escolar expressa o medo ou a tentativa de diminuição do medo da 

violência no ambiente escolar. Para isso, foi delineado um percurso metodológico que 

envolve os seguintes passos ou procedimentos:  

a) definição do campo de pesquisa, assessorado pela equipe da Secretaria Municipal 

de Educação de Belo Horizonte, em que foram indicadas as escolas segundo critérios 

preestabelecidos pela pesquisa; 

 b) construção e aplicação dos instrumentos de coleta de dados, por meio de escolhas 

metodológicas, que visaram ao alcance do objetivo da pesquisa. Desse modo optou-se por 

uma abordagem qualitativa, por meio de instrumentos da observação e entrevista 

semiestruturada
22

 para coletar os dados; 

c) a análise dos dados ocorreu depois da coleta por meio da descrição da observação e 

análise de conteúdo, atravessada pelas considerações teóricas delineadas no Capítulo 2. 

3.1 O campo de pesquisa 

O percurso metodológico da investigação iniciou-se com a escolha do município no 

qual a pesquisa foi realizada: a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essa escolha se 

deveu ao fato de a literatura indicar que o processo da Arquitetura do Medo é mais visível nas 

metrópoles, cidades com grandes e intensos fluxos de população e que abarcam funções 

avançadas do capitalismo, incluindo má redistribuição de renda, o que faz com que seu tecido 

social seja mais tensionado. 

Belo Horizonte, como mostra o mapa abaixo, possui um intenso processo de 

urbanização, o qual se iniciou a partir de uma centralidade predefinida, mas que foi se 

espalhando ao longo dos anos, ampliando significativamente a sua extensão. Fundada em 

1897, para atender a 200 mil habitantes, estimava-se haver, em 2015, aproximadamente 2,5 

milhões de habitantes na cidade, sendo o 6º município mais populoso do país. A cidade 

possuía 971 estabelecimentos de ensino escolar no ano de 2017, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

                                                 

22
 A entrevista foi realizada virtualmente pelo contexto da pandemia do Covid-19. 
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Figura 8 – Evolução da Macha de Ocupação Populacional em Belo Horizonte de 1918 a 2007 

 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte
23 

 

Após a seleção do município, foi realizado o processo de escolha das escolas que iriam 

participar da pesquisa. Para esse fim, foram escolhidas oito escolas da Rede Municipal de 

Belo Horizonte, tomando-se por base os seguintes critérios: 

a) Duas escolas com menos de 5 anos de construção. A definição desse critério teve 

como objetivo observar a inserção de signos do medo em edifícios escolares que 

tenham sido recentemente construídos. 

b) Duas escolas com mais de 80 anos de construção. A definição desse critério teve 

como objetivo averiguar a inserção de signos do medo em edifícios escolares que 

possuam longa existência na cidade e cujos projetos arquitetônicos não fossem 

atuais. 

c) Duas escolas que, independentemente do tempo de construção, que apresentassem 

alto índice de boletins de ocorrência de violência, de acordo com o Plano de 

                                                 

23
 Disponível em: Belo Horizonte (2015). Evolução da mancha de ocupação populacional. 

<https://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/paginas/Apêndices/

evolucao_mancha_ocupacional_populacional_1918_2007.pdf>. 

https://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/paginas/anexos/evolucao_mancha_ocupacional_populacional_1918_2007.pdf
https://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/paginas/anexos/evolucao_mancha_ocupacional_populacional_1918_2007.pdf
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Segurança Escolar da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. A 

definição desse critério teve como objetivo averiguar a relação entre uma maior 

presença da violência no estabelecimento e no seu em torno com a presença de 

signos do medo em sua arquitetura. 

d) Duas escolas, independentemente do tempo de construção, que apresentassem 

baixo índice de boletins de ocorrência de violência, de acordo com o Plano de 

Segurança Escolar da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. A 

definição desse critério teve como objetivo averiguar a relação entre uma menor 

presença da violência no estabelecimento e no seu em torno com a presença de 

signos do medo em sua arquitetura. 

Cabe salientar que esses critérios não são variáveis isoladas, assim o tempo de 

construção dos edifícios também se relaciona com o seu contexto urbano, porém prédios 

antigos e novos apontam diferentes perspectivas de análise. O processo de escolha das escolas 

envolveu um contato pessoal da pesquisadora com cinco funcionárias da Gerência do Clima 

Escolar (Gclim) da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. Essa gerência está 

inserida na Diretoria de Políticas Intersetoriais da Prefeitura. A Gerência do Clima Escolar 

tem como objetivo a “promoção da cultura de paz, das práticas restaurativas no tratamento 

dos conflitos escolares e da prevenção e combate à violência escolar, bem como ações que 

fortaleçam o pertencimento escolar por meio da integração escola e comunidade” (Prefeitura 

de Belo Horizonte, 2019). A pesquisadora explicou para as funcionárias da Gerência os 

objetivos da pesquisa e o perfil das escolas a serem selecionadas. Consultados os dados 

disponíveis no órgão e considerando outras informações fornecidas pelas profissionais, foram 

selecionadas as seguintes instituições
24

:  

1. Escolas com arquitetura antiga: Escola Topázio e Escola Mármore. 

2. Escolas com arquitetura recente: Escola Ave e Escola Granito. 

3. Escolas com alto índice de ocorrência policial: Escola Bonsai e Escola Bambu. 

4. Escola com baixo índice de ocorrência policial: Escola Palmeira e Escola 

Coelho
25

. 

                                                 

24
 Todos os nomes das escolas selecionadas são fictícios.  

25
 Não foi possível realizar observação na Escola Coelho, pois a mesma não autorizou a entrada da 

pesquisadora. 
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3.2 Construção e aplicação dos instrumentos de coleta de dados 

Para a realização da pesquisa, foi empregada a abordagem qualitativa, pelo 

entendimento de que é essa a melhor abordagem para alcançar a dimensão complexa do 

fenômeno estudado. A pesquisa qualitativa é uma ferramenta importante para explorar um 

fenômeno que depende fortemente do seu contexto. Captar o fenômeno in loco envolve 

considerar outros pontos de vista que serão revelados (GODOY, 1995, p. 21). A pesquisa 

qualitativa, geralmente a mais utilizada nas pesquisas em Educação, não deve ser banalizada 

ou significar menor rigor acadêmico. Por isso, deve se embasar em parâmetros teóricos claros, 

com riqueza e rigor na observação do campo, metodologia clara e análise crítica 

contextualizada (GATTI, 2002, p. 14). Assim, cumpre ressaltar que o objeto da pesquisa é a 

arquitetura escolar e as suas marcas do medo. Para observar e registrar essas marcas, dentre 

várias possibilidades metodológicas, opta-se pela abordagem da observação, registros 

fotográficos e entrevista semiestruturada. 

A atividade científica já tem a observação como uma das características. No entanto, a 

observação é uma valiosa fonte de informações em pesquisas qualitativas em Educação, cuja 

qualidade vai depender, em grande parte, da maior ou menor habilidade do observador, pois 

este deve saber ver, identificar e descrever diversos tipos de interações e processos humanos. 

Para obter maior êxito na observação, é importante planejar. E para implementar e planejar a 

observação científica, foram utilizados os preceitos de Vianna (2003), que prescreve que para 

observação são necessários fundamentos teóricos consistentes.  

A observação tende a usar um referencial mínimo para estruturar o fenômeno a 

estudar, assim como as questões que serão levantadas no momento da sua efetiva prática. 

Uma observação de qualquer tipo deve considerar ao longo do trabalho algumas questões, tais 

como: O que deve ser efetivamente observado? Como proceder para efetuar o registro dessas 

observações? Que tipo de relação estabelecer entre o observador e o observado, qual a sua 

natureza e como implementar essa relação? (VIANNA, 2003) 

Em relação ao que foi efetivamente observado, foram aplicadas metodologias 

adequadas para identificar fatores em relevância ao estudo. Logo, como esta pesquisa visa 

identificar as marcas do medo na arquitetura escolar, a observação se manteve atenta aos 

procedimentos de entrada à escola; aos dispositivos de segurança; os artigos religiosos; a 

posição desses signos do medo, se voltados para fora da escola ou para dentro; regras de 

entrada e permanência de pessoas que diferem da comunidade escolar; características da 

arquitetura escolar e sua invisibilidade ou visibilidade em relação à rua; a forma como o 
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espaço escolar é segregado, seja por grades ou por outros elementos que impeçam a livre 

apropriação desse espaço. 

Quanto ao registro das observações, foi realizado de duas formas: por registros 

fotográficos; e por anotações em uma caderneta de campo, na qual as observações foram 

registradas por descrições detalhadas, evitando palavras com múltiplas interpretações. As 

anotações foram estabelecidas por: breves descrições de ocorrências; ideias analíticas e 

inferências; impressões e sentimentos; e notas para futuras informações. As observações 

tiveram a intenção de retratar ao máximo a realidade com anotações completas e 

adequadamente realizadas. 

No que tange ao tipo de relação estabelecida entre o observador e o observado, esta 

pesquisadora procurou estabelecer uma relação respeitosa e cordial com a gestão escolar, mas 

sem muitas interações verbais para não conduzir comportamentos. Não foi estabelecida uma 

relação baseada na oralidade com os alunos e funcionários, sem que fossem dispensados 

sorrisos e olhares de receptividade. Buscando estabelecer uma relação de natureza respeitosa 

sem deixar explicar muito a intenção no local, visto que o papel de identificar as marcas do 

medo na arquitetura escolar poderia constranger ou reativar traumas em algumas pessoas no 

ambiente. O mínimo de dias do processo de observação foram três e o máximo cinco, de 

modo que a relação do tempo de permanência dependeu da complexidade do contexto escolar. 

A estruturação do material coletado foi elaborada de tal modo que apresentasse 

características gerais das escolas mescladas com as anotações do campo e registros 

fotográficos no intuito de permitir o cruzamento de dados secundários com os registros 

fotográficos e comportamentos. Com isso era pretendido gerar um panorama das escolas 

selecionadas, elaborando um relato sobre os elementos da Arquitetura do Medo encontrados. 

Diante desse panorama, duas escolas foram selecionadas para aprofundar a coleta de dados 

por meio de entrevista semiestruturada. 

A entrevista se afigura como importante instrumento para aprofundar os 

conhecimentos e permitir a compreensão mais minuciosa dos dados. A interação pesquisador-

pesquisado pode ser vista como uma arena de conflitos e contradições, de sorte que, sendo o 

entrevistado um sujeito interativo, devem ser consideradas não apenas suas falas, mas as 

emoções e as condições psicossociais no processo da entrevista (GATTI, 2002). 

Não se pode desconsiderar, ainda, a relação de poder e desigualdade entre 

entrevistador e entrevistado e as intencionalidades diferentes de ambos na entrevista. Por isso, 

a entrevista deve se posicionar como uma interação humana provocada pelo pesquisador em 

concordância com o entrevistado, que fornece dados, organiza e processa um conjunto de 



67 

informações e aceita os interesses de quem está pesquisando - o entrevistado é considerado 

detentor de informações importantes. O diálogo e o respeito a outros saberes são fatores 

importantes para a conquista da horizontalidade na entrevista. As condições de 

horizontalidade podem ser estabelecidas na entrevista semiestruturada, submetendo a 

compreensão da fala do entrevistado a ele para que discorde ou modifique suas proposições 

durante a entrevista (GATTI, 2002). 

As entrevistas podem ser: estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas. As 

entrevistas estruturadas são realizadas a partir de um roteiro que orienta todo o processo da 

entrevista, com questões previamente estruturadas. Nas entrevistas não estruturadas, os/as 

entrevistados falam livremente sobre o tema proposto. Entretanto, na entrevista 

semiestruturada articulam-se ambas as modalidades (MINAYO, 1994). 

 Para a realização das entrevistas, foi construído roteiro de entrevista (Apêndice A), 

com base dos seguintes procedimentos ou passos:  

1º Momento: Elaboração do roteiro de entrevista: o roteiro foi planejado em seis temas 

tendo em vista os objetivos e referencial teórico da pesquisa:  

Tema 1 – Intitulado “Dados pessoais e trajetória na escola”, tem como objetivo 

caracterizar a diretora e os motivos que a levaram ser diretora da escola por meio da produção 

de informações como: nome; idade; formação; raça; gênero; o tempo de atuação na escola 

pesquisada; os motivos que a incentivaram a se candidatar diretora; como tem sido a atividade 

de direção; quais os maiores desafios. 

Tema 2 – Intitulado “Impressões gerais sobre a escola”, tem como objetivo explorar as 

singularidades e generalidades da escola por meio da visão da diretora; as características 

socioeconômicas e raciais dos alunos; e a relação dos alunos com a instituição escolar; a 

relação dos professores com a instituição escolar. 

Tema 3– Intitulado “Relação escola e comunidade”, tem como objetivo explorar 

características da comunidade do entorno escolar e a relação que os funcionários da escola 

estabelecem com aqueles; o sentimento de segurança pelos funcionários da escola no bairro 

em que a escola está inserida; as relações de apropriação do espaço escolar pela comunidade o 

entorno. 

Tema 4 – Intitulado “Sentimento de segurança, violência, medo: no interior e exterior 

do espaço escolar”, tem como propósito captar a sensação de segurança, violência e medo da 

diretora da escola nos espaços dentro e no entorno escolar; a frequência desses sentimentos; 

exemplos de situações em que provocaram esses sentimentos; qual a visão da diretora em 

relação à permanência desses sentimentos nos professores.  
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Tema 5 – Intitulado “Observações sobre os signos encontrados”, tem como meta 

apresentar os signos do medo fotografados durante a observação e explorar a sua 

temporalidade; os motivos da existência dos signos; se os signos do medo acarretam maior 

sensação de segurança; e quais as alterações dos signos na arquitetura escolar. 

Para cada um desses objetivos, foi elaborado um conjunto de questões que, juntas, 

procuram produzir as informações que atendam ao objetivo. O roteiro foi elaborado pensando 

uma sequência lógica de desenvolvimento da entrevista e que, ao mesmo tempo, permitisse 

que o tema principal fosse introduzido paulatinamente ao longo da conversa. O roteiro de 

entrevista com a indicação das questões referentes a cada um dos objetivos está disponível no 

Apêndice A desta dissertação.  

2º Momento: A realização das entrevistas ocorreu por meio virtual devido à pandemia 

do Covid-19, na plataforma do Google Meet. Participaram da entrevista duas pessoas, a 

diretora e a pesquisadora, as duas entrevistas foram realizadas no mesmo formato, porém em 

dias diferentes e com duração de aproximadamente três horas. 

3º Momento: Transcrição das entrevistas. Após a execução das entrevistas, o material 

foi transcrito pela pesquisadora com o apoio de um grupo de duas alunas bolsistas do 

Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação (PET). O material foi transcrito 

manualmente pelas alunas, na medida que ouviam cada trecho do vídeo. Após a transcrição, 

as entrevistas foram ouvidas e lidas ao mesmo tempo pela pesquisadora para verificar e sanar 

possíveis problemas.  

4° Momento: Análise das entrevistas: Para análise das entrevistas, foi utilizada a 

análise de conteúdo. O ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem em suas 

diversas formas, e é indispensável considerar as condições contextuais que estão vinculadas à 

emissão das mensagens, pois estão carregadas de componentes cognitivos, afetivos, 

valorativos e historicamente mutáveis. Todavia, a análise do conteúdo não é entendida como o 

estudo da língua, mas como a busca descritiva, analítica e interpretativa do sentido que um 

indivíduo (nesta pesquisa, as diretoras) atribui as mensagens verbais ou simbólicas sobre os 

signos do medo, a violência, arquitetura escolar das escolas que atuam (FRANCO, 2005). 

A análise de conteúdo requer que as descobertas tenham relevância teórica, uma 

informação puramente descritiva não relacionada a outras características do emissor, 

tornando-as de pequeno valor. A análise de conteúdo deve ser representada por alguma forma 

teórica, implicando em comparações contextuais e para tanto é necessário realizar a operação 
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classificatória, que pressupõe uma atividade intelectual de abstração e agrupamento 

(FRANCO, 2005)
26

. 

No próximo tópico, será apresentada a análise dos dados coletados durante o processo 

de pesquisa por meio das observações realizadas nas escolas e das entrevistas realizadas com 

duas diretoras de escolas, a partir quais das análises sobre a Arquitetura do Medo foram 

aprofundadas. 

3.3 Elementos da Arquitetura do medo nas escolas: a análise dos dados 

De início, vale reiterar o objetivo geral da pesquisa consistente em analisar quais os 

signos do medo identificados na Arquitetura Escolar das escolas investigadas. Um primeiro 

desafio relativo ao estudo da Arquitetura do Medo repousa justamente em apreender e 

mensurar o medo e o modo como ele se manifesta na arquitetura. Como salientam Gonçalves 

& Tosta (2008), Bauman (2008) e Glassner (2003), o medo da violência contemporânea 

independe da realidade fática do perigo da violência. Muitas vezes, o medo é maior quando 

não se conhece os seus motivos, não sabe de onde vem, isto é, o medo é maior quando as 

pessoas se sentem vulneráveis, sem controle da situação, sem ter certeza do que deve ser feito 

para cessar a ameaça do perigo, da insegurança. 

Por isso, a identificação do medo não é tarefa fácil, pois, ao contrário da violência, não 

há mecanismos mais diretos de registros, como por exemplo, nesta última, há as ocorrências 

policiais. O medo, portanto, é difícil de ser mensurado. Na tentativa de poder captar esse 

medo e a forma de mitigá-lo, voltou-se o olhar para as dinâmicas da Arquitetura do Medo 

presentes em cada escola, buscando compará-las, a partir dos dados das observações e 

registros fotográficos, e tendo em vista os seguintes elementos: 

 Grau (forte ou fraco) de presença dos signos do medo nas escolas: quantidade de 

signos do medo. Os signos para essa pesquisa têm o seguinte conceito: 

o O signo é qualquer coisa que representa uma outra coisa, o objeto do 

signo é o que representa o signo e o interpretante do signo é o que 

passa na mente de alguém. (ARAGÃO, 2017). Uma ilustração da 

concepção triádica dos signos é descrita por Santaella (2008) da 

seguinte forma: 

                                                 

26
 O processo de categorização das entrevistas, parte importante da análise de conteúdo, será detalhado 

no capítulo empírico (Capítulo 2). 
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Tomemos um grito, por exemplo, devido a propriedades ou qualidades que lhe são 

próprias (um grito não é um murmúrio) ele representa algo que não é o próprio grito, 

isto é, indica que aquele que grita está, naquele exato momento, em apuros ou sofre 

alguma dor ou regozija-se na alegria (essas diferenças dependem da qualidade 

específica do grito). Isso que é representado pelo signo, quer dizer, ao que ele se 

refere é chamado de seu objeto. Ora, dependendo do tipo de referência do signo, se 

ele refere ao apuro, ou sofrimento ou à alegria de alguém, provocará em receptor um 

certo efeito interpretativo: correr para ajudar, ignorar, gritar junto etc. Esse efeito é o 

interpretante (SANTAELLA, 2008).  

 O exemplo de aplicação da semiótica ao fenômeno do grito reflete o seu signo, ou 

seja, representa algo que não é o próprio grito e provocará um efeito no receptor. 

Dessa maneira, esse exemplo ajuda a compreender o que se pretende com a 

semiótica nesta pesquisa: a exploração dos signos do medo na arquitetura escolar. 

Assim, como por exemplo, a grade alta representa algo que não é a própria grade e 

provoca um efeito nos receptores, que é o que se pretende averiguar. 

 Grau (forte ou fraco) de delimitação do espaço escolar: indica o grau em que o 

espaço interno da escola é segregado em relação ao espaço externo, por exemplo, 

de muros altos, guaritas, porteiros eletrônicos e outros elementos que tornam mais 

difícil a permeabilidade do contexto urbano dentro do espaço escolar; 

 Posição em que os signos do medo se localizam no espaço escolar: identificar se 

esses signos estão mais apontados para o perigo externo ou interno do espaço 

escolar: Gonçalves & Tosta (2008, p. 201) alertam que a instituição escolar pode 

ser uma ilha dentro de contexto urbano violento ou pode eclodir violência e medo 

oriundos de sua localidade. Gonçalves & Tosta (2008, p. 200) afirmam que o 

medo se personifica. Mas o medo é de quem em uma instituição escolar: das 

pessoas de fora do espaço escolar ou das que estão dentro da escola? 

 Configuração espacial do espaço de forma a segregar o interior do espaço escolar: 

indica se a arquitetura visa obter o controle social e diminuir o medo da violência 

por meio de uma política do não encontro, desse modo isolando pessoas ou grupo 

de pessoas por meio do esquadrinhamento do espaço, controlando e limitando o 

acesso das pessoas sobre a totalidade do espaço escolar. 

 Presença de signos do medo mais ofensivos: a mitigação do medo é utilizada pelo 

mercado econômico como fonte inesgotável de produtos e serviços a serem 

consumidos com um grande espectro de variedades, valores e tecnologia. A 

escolha de algum determinado serviço ou procedimento é feita na tentativa de ser 

mais eficaz diante dos recursos possíveis para se livrar do medo. “Quem tem 

medo, quer livrar-se dele da melhor forma possível” (ARAGÃO, 2017, p. 46). 



71 

Contudo, algumas formas de mitigar o medo acabam chamando mais atenção do 

expectador, tendo em vista o seu caráter mais agressivo. Desse modo, é possível 

identificar alguns elementos que têm a capacidade de ferir o invasor, como as 

concertinas e cercas elétricas. Já outros que não ferem fisicamente, mas que 

apresentam maior nível de hostilidade, como a presença frequente de Guardas 

Municipais ou uma grande quantidade de signos que tentam atingir qualquer tipo 

de abertura do espaço escolar. 

Esses elementos foram utilizados para analisar os dados coletados. A partir deles, foi 

possível também classificar as escolas pesquisadas em três grandes categorias: 

1) Escolas com menor presença de elementos da Arquitetura do Medo: são as escolas 

Ave e Topázio; 

2) Escolas com mediana presença de elementos da Arquitetura do Medo: são as 

escolas Granito, Mármore e Palmeira;  

3) Escolas com maior presença de elementos da Arquitetura do Medo: são as escolas 

Bonsai e Bambu. 

Porém, é preciso advertir que, conforme alerta Silva (2007, p. 111), é sempre bom ter 

em mente os limites desse tipo de classificação. Obviamente, a realidade das escolas é bem 

mais complexa e é somente por um esforço analítico que pode-se separá-las em três grupos 

distintos. A classificação realizada por meio de comportamentos e objetos registrados não 

deve ter a pretensão de apreender toda a complexa realidade. É uma ferramenta importante do 

pesquisar, organizar e manipular os dados, sem, contudo, esgotar as outras possibilidades de 

classificações. A escolha em duas categorias de maior presença de elementos da Arquitetura 

do Medo e de menor presença de elementos, apenas compara duas possibilidades de cenários 

de acordo com a temática da Arquitetura do Medo. 

No Quadro 1 há uma representação gráfica da forma como esses elementos foram 

identificados nas sete escolas investigadas. Como elemento determinante para efetivar uma 

classificação das escolas, foi utilizado o nível de presença dos signos do medo na arquitetura 

escola. 
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Quadro 1 – Categorias dos signos do medo na Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de 

Belo Horizonte 

Escolas 

Categorias 

Classificação 

das Escolas Grau de 

presença 

dos signos 

do medo 

nas escolas 

Configuração 

espacial do 

espaço de forma 

a segregar o 

interior do 

espaço escolar 

Posição em 

que os 

signos do 

medo se 

localizam 

no espaço 

escolar 

Presença 

de signos 

do medo 

mais 

ofensivos 

Grau de 

delimitação 

do espaço 

escolar 

Escola 

Topázio 
Fraco Forte Externo 

Não 

existente 
Fraco 

Menor presença 

de elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Escola 

Ave 
Fraco Fraco 

Interno e 

Externo 

Não 

existente 
Fraco 

Menor presença 

de elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Escola 

Granito 
Fraco Forte 

Interno e 

Externo 
Existente Fraco 

Mediana 

presença de 

elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Escola 

Mármore 
Fraco Forte Externo Existente Forte 

Mediana 

presença de 

elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Escola 

Palmeira 
Fraco Forte Externo Existente Forte 

Mediana 

presença de 

elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Escola 

Bonsai 
Forte Forte 

Interno e 

Externo 
Existente Forte 

Maior presença 

de elementos da 

Arquitetura do 

Medo 



73 

Escola 

Bambu 
Forte Forte 

Interno e 

Externo 
Existente Forte 

Maior presença 

de elementos da 

Arquitetura do 

Medo 

Fonte: Compilação da Autora
[27 

 

De modo geral, o Quadro 1 revela um panorama das escolas pesquisadas em cotejo 

com as cinco categorias elaboradas. Dessa maneira, de forma geral as escolas foram 

comparadas em relação aos critérios anteriormente citados e, com base nas categorias, 

surgiram três grandes grupos, de acordo com a afinidade de quantidade de variáveis que 

foram atribuídas. Nas seções 3.4 e 3.5 serão detalhadas as variáveis de cada escola, pois cada 

escola possui suas peculiaridades.  

Ao final das apresentações dos dois grupos opostos, escolas com menor presença de 

elementos da Arquitetura do Medo e escolas com maior presença de elementos da Arquitetura 

do Medo, será delineado um aprofundamento de uma escola selecionada para explorar a 

coleta e análise dos dados dos dois grupos opostos. Esse aprofundamento consiste na análise 

da entrevista semiestruturada com a diretora da escola selecionada para aprofundar questões 

levantadas durante o processo de pesquisa e apontar características das duas categorias 

opostas. Assim, para apresentar os resultados, será realizada uma análise de duas escolas 

dentro dos dois grupos opostos identificados. O destaque dessas duas escolas para o 

aprofundamento, Topázio e Bambu, se deu pelas suas intrigantes características. A escola 

Topázio por estar na categoria de menor presença de elementos da Arquitetura do Medo, 

embora inserida em um ambiente hostil. Já a escola Bambu, por estar na categoria de maior 

presença de elementos da Arquitetura do Medo e possuir grande quantidade e singularidade 

de signos do medo. 

3.4. Escolas com menor presença de elementos da Arquitetura do Medo 

Conforme foi mostrado no Quadro 1, duas escolas apresentaram menor presença de 

signos da Arquitetura do Medo: Escola Topázio e Escola Ave. A discussão será aprofundada 

por meio de uma análise mais detalhada sobre o caso da escola Topázio. A escola chamou a 

                                                 

27
AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. 
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atenção de um modo especial porque situa-se no grupo de menor presença de signos, porém 

está localizada em região de alta criminalidade. 

A Escola Topázio tem mais de oitenta anos de existência, tombada pelo patrimônio 

público estadual, apresenta poucos signos do medo, apesar de estar situada em uma região 

com alto índice de criminalidade e marcada pela comercialização e uso de crack. A escola é 

mantida aberta para a comunidade por um longo período, das 6h às 22h e duas vezes na 

semana das 6h às 24h. 

A Escola Ave tem poucos signos do medo, sua construção é recente, menos de oito 

anos, resultado de parceria público-privada. Ela apresenta bom padrão construtivo e o signo 

do medo mais evidente é a câmera de segurança. O seu entorno é composto, na maioria, por 

prédios construídos pelo poder público com baixo padrão construtivo para atender a 

população de baixa renda. O entorno escolar recebeu grandes picos populacionais. 

A seguir tem-se a análise detalhada de cada uma das duas escolas com menor presença 

de elementos da Arquitetura do Medo. 

3.4.1 A Escola Ave: Os olhos permanentes... 

Cheguei à escola Ave às 14 horas da tarde. A escola situa-se numa rua larga com 

vários prédios populares ao redor, localizada no alto de uma montanha. Os meus 

olhos divagavam por paisagens naturais ao longe. A sensação era de tranquilidade 

com poucos transeuntes. Entrei na Escola depois de me identificar e a paisagem 

natural continuava presente com um enorme frescor do vento. A minha primeira 

impressão era que não se tratava de uma escola pública, tudo novo. Comecei a ficar 

com os olhos e sentidos atentos para absorver o local. Aí me deparei com aqueles 

olhos mágicos, a primeira vez que de parei em frente daqueles olhos o meu andar 

desconjuntado ganhou um endireitamento. Percebendo esse ato tão involuntário, 

fiquei olhando para aqueles olhos mágicos que viam sem estar presente. E assim as 

crianças, que tudo percebem vieram e começaram a dar tchau para a câmera. Será 

que o tchau é para quem estar olhando? Mas será que há alguém olhando? (NOTA 

DE OBSERVAÇÃO, outubro de 2019). 

A Escola Ave, que foi escolhida pelo critério “construção com menos de cinco anos”, 

está localizada na regional Leste de Belo Horizonte, no Bairro Granja de Freitas. Segundo 

Baptista (2011, p. 74), o Bairro Granja de Freitas pertenceu ao município de Sabará e 

destinava-se à implantação de chácaras. A origem do seu nome é de uma família Freitas, à 

época criadora de frangos no território. A origem rural, entretanto, foi substituída pelas 

demandas de moradia urbana. As primeiras ocupações no atual Granja de Freitas ocorreram 

por meio de moradias em condições de infraestrutura muito precárias. A primeira intervenção 

pelo poder público no local ocorreu em 1990, com a implantação de uma linha de ônibus e 



75 

com a construção de uma escola estadual para crianças de 1ª a 4ª séries, constituindo esta o 

primeiro equipamento comunitário do bairro. 

A construção do primeiro conjunto habitacional, o Conjunto Granja de Freitas I, se 

deu em 1997, constituído de 85 casas de um pavimento e com laje de cobertura passível de 

expansão para o segundo pavimento, a ser feito pelos próprios moradores. Em 1998, decidiu-

se pela implantação de dois novos conjuntos, um com 146 unidades e outro com 544. Em 

2002, foram finalizadas as duas últimas áreas do Conjunto Granja de Freitas II concluindo as 

544 unidades previstas. Em 2004, foi construída, com verbas estaduais e em caráter 

emergencial, a Granja de Freitas III, ou Minas Solidárias, contendo 100 unidades 

habitacionais, construídas para abrigar as vítimas do período de chuvas de 2003, ou seja, 

moradores de áreas de risco. Em 2008, foram construídas mais moradias para 62 famílias de 

Núcleos de Sem Casa, a Granja de Freitas IV. Esse projeto incluiu moradias para quatro 

famílias de policiais, iniciativa de prevenção à criminalidade local, iniciativa preventiva de 

segurança, visto que nos empreendimentos anteriores houve vários conflitos com os 

moradores novos. No estudo de Baptista (2001), que dissertou sobre a privatização dos 

espaços públicos no conjunto Granja de Freitas e para tal proposta realizou entrevista 

semiestruturada com moradores, esses apresentaram a sua perspectiva sobre o bairro, em 

relação a violência: 

É importante ressaltar que o bairro ficou conhecido pela violência associada aos 

homicídios relacionados à disputa entre gangues pelo controle do tráfico de drogas. 

(...) “Aqui houve muita morte. Muita gente saiu daqui. Esse lugar já saiu no Jornal 

Nacional. Porque vieram um galerão de vários bairros e ficavam disputando quem 

vai dominar a parada” (LIIA4); “O mais difícil foi o relacionamento entre as 

pessoas. Principalmente pelos usuários de droga e até de arma. Muitos tiveram que 

fugir. Outros foram presos. Já colocaram armas em mim para eu socorrer alguém do 

grupo deles” (SIIV1); “De início tem realmente essa violência. Tem rixa entre as 

gangues, que querem fazer os espaços deles. Mas um bocado morreu. Outros foram 

presos”. (BAPTISTA 2011, p. 77) 

Como demonstram os relatos dos moradores, a região recebeu grandes picos de 

crescimento populacional de pessoas que vieram de várias regiões e foram alocadas ali, ao 

longo de trinta anos. Ao longo do tempo o bairro sofreu com novos ajustes e conflitos de 

costumes advindos das chegadas em massa de novos moradores. 
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Figura 9 – Contexto Urbano da Escola Ave 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth
28

 

 

Na imagem de satélite, pode-se perceber as diferentes texturas do tecido urbano no 

entorno da Escola Ave, com conjuntos habitacionais verticalizados em formato de H, outros 

em I, alguns cobertos com telha metálica e outra textura de casas sem verticalização. Cada 

agrupamento de prédios compreende uma história e tempo de ocupação do bairro, assim como 

a paisagem natural revela que ainda há possibilidades de expansão urbana. A Escola Ave 

situa-se, portanto, inserida dentro do contexto urbano de um local que, no decorrer dos anos, 

recebeu demandas habitacionais de uma população de baixa renda. Vale ressaltar que 

observa-se a predominância no bairro de construções de natureza residencial, havendo nítida 

carência de edificações comerciais e equipamentos urbanos relacionados ao lazer. 

Diante dessa crescente populacional, em 2015, foi construída uma nova sede para a 

Escola Ave, em que foi duplicada a capacidade da Escola. No antigo prédio, que continuou 

sendo usado para fins educacionais, a capacidade era de 480 alunos e tornou-se, com a nova 

unidade, apta para receber até 1.090 alunos. Portanto, a escola Ave pode ser classificada como 

recém-construída, fruto de uma iniciativa denominada INOVA BH, resultado de Parceria 

                                                 

28
 Disponível em: AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acessado em 15 fev. de 2020. 
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Público Privada (PPP), entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a construtora Odebrecht, que 

envolveu a construção de cinco escolas de Ensino Fundamental num prazo de 24 meses, com 

incremento de 4.800 vagas para os alunos da rede municipal. Nesse sentido, há uma 

aproximação dessa escola com a Arquitetura Funcional, em que os projetos são racionalizados 

e padronizados para produção em larga escala - no caso da PPP entre Odebrecht e a Prefeitura 

de Belo Horizonte, além das cinco escolas de Ensino Fundamental, houve a construção de 51 

Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis). Essas Umeis podem ser consideradas 

estandardização de um projeto, de tal forma que se destacam pela paisagem urbana, 

notadamente pelas cores e características marcantes padronizadas, o que facilitam o seu 

reconhecimento pela população e, com isso, acabam por se tornar signo de ampliação da 

Educação Infantil pelo poder público municipal, ou seja, vinculando-se como propaganda 

política. 

Mesmo não sendo a referida escola uma Umei, ela está no mesmo pacote de ampliação 

do acesso ao ensino por meio de uma arquitetura funcional. No site da Odebrecht sobre a PPP 

Educação encontra-se a seguinte afirmação sobre a iniciativa: “A rapidez e a eficiência no 

trabalho realizado até aqui demonstram o quanto a PPP está em consonância com as 

necessidades e demandas da área de Educação”, disse Sueli Baliza, ex-secretária Municipal de 

Educação. Essa frase referenda a análise da arquitetura escolar da Escola Ave como inserida 

no contexto de uma Arquitetura Funcional, pois o objetivo dessa arquitetura racional é a 

rapidez, eficiência e economia. 

Segundo Kowaltowski (2011), a arquitetura escolar contemporânea é marcada pelo 

racionalismo e pela preocupação em atender o mínimo exigido pelas leis vigentes sobre as 

dimensões, acessibilidade, condições sanitárias, etc. Ao analisar a Escola Ave, percebe-se 

uma preocupação equivalente àquela que, mais a frente, será apresentado em relação à Escola 

Granito, no sentido de se garantir um espaço escolar mais acessível, por meio de rampas, 

banheiros e portas com dimensões apropriadas às diversas necessidades do público. A solução 

arquitetônica encontrada garante uma unidade entre a rampa e os blocos de sala de aula e 

proporciona um espaço escolar integrado entre a rampa e as salas de aula por meio de um 

formato curvilíneo. Como a imagem área o formato da escola em uma vista superior é de um 

D. 

Adentrando a escola... 

A Escola Ave tem uma construção robusta, de estrutura pré-fabricada, realizada com 

materiais de qualidade e que estão bem conservados. A Escola conta com dois edifícios, o 

primeiro com os blocos de sala de aula e o segundo com a quadra poliesportiva. Os edifícios 
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não são interligados com uma cobertura. A quadra poliesportiva, construída com estrutura 

metálica e telhas metálicas, tem as paredes de vedação de alvenaria com pequenas aberturas 

de cobogó. Aparecem poucos elementos danificados ou vandalizados. A arquitetura da escola 

privilegiou materiais de qualidade, como acabamento cerâmico, piso industrial e escadas 

pintadas com números e cores primárias. O formato de uma parte do edifício é arrojado, o 

edifício das rampas forma um semicírculo. 

Kowaltowsi (2011) alerta que os projetos arquitetônicos contemporâneos têm como 

principal característica a padronização e, dentro da técnica da padronização, o território não é 

considerado, pois as normas vigentes são genéricas para garantir um mínimo de qualidade 

arquitetônica. Em outras palavras, ao se aterem à observância estrita dos parâmetros legais 

(normas genéricas e abstratas) com a padronização de projetos, a arquitetura escolar 

contemporânea funcional ignora as singularidades locais. Com isso, os projetos dessa vertente 

de arquitetura escolar, comumente geram distorções, como ocorreu no caso da Escola Ave, 

pois, em relação à implantação do edifício, optou-se por janelas das salas de aula voltadas 

para a fachada norte, com maior incidência solar, o que, do ponto de vista arquitetônico, não é 

o mais aconselhável no ambiente escolar, ante o menor conforto térmico que gera dentro da 

sala de aula. E, para que fosse constatado, seria necessário que o projeto se ocupasse das 

singularidades do local. 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a escola apresenta as 

seguintes características:  

 grau fraco de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de signos 

do medo;  

 grau fraco de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo interno e externo a 

escola;  

 e a configuração espacial não segrega o interior do espaço escolar;  

 e não há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das Figuras 10 e 

11. 
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Figura 10 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Ave 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 11 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Ave 

 
Fonte: Compilação foto tirada pela Autora, 2019.29 

 

 

                                                 

29
Disponível em: AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Fotografias tiradas pela Autora em outubro de 2019 
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Diante das figuras e dos elementos da Arquitetura do Medo analisados, percebe-se que 

na Escola Ave há fraca presença dos signos do medo. Quanto ao fraco grau de signos do 

medo, destaca-se que ela possui poucos signos do medo, quais sejam: o espaço reservado para 

estacionar os carros, as câmeras, e uma guarita na entrada, na qual há um porteiro que já tinha 

sido avisado da visita da pesquisadora, logo não houve problemas de acesso e não foi preciso 

comprovar a identidade. 

Os signos do medo na Arquitetura Escolar são qualquer coisa que tenha como 

fundamento a mitigação do medo. Desse modo, são variadas as possibilidades de signos do 

medo encontrados. E o estacionamento interno ao edifício pode ter alguns fundamentos, como 

a comodidade da facilidade de estacionar em áreas de grande fluxo de veículos, ou para 

mitigação do medo da violência. Nas ruas do entorno a Escola Ave, existe faixa destinada ao 

estacionamento de carros, não há restrição de tempo (o chamado “rotativo”) demonstrando 

que na região não tem demanda de grande tráfego de trânsito.  

Desse modo, essa pesquisa aponta o estacionamento como um possível signo do medo 

incorporado no projeto arquitetônico da recém-construída Escola Ave, que apresenta esses 

dois elementos incorporados na sua arquitetura: a guarita e o estacionamento. Em relação a 

essas decisões arquitetônicas e sabendo sobre a participação de entidade privada na 

construção de um bem público, sobrevém a seguinte questão: será que foi uma demanda 

advinda no processo licitação abarcando essas exigências? Ou esta previsão foi incorporada 

na prática construtiva da empreiteira? 

Outro signo do medo encontrado na arquitetura escolar foi a presença de cinco 

câmeras de segurança. As câmeras de segurança exigem um investimento maior de instalação 

e manutenção e possuem a finalidade de atuar como olhos a desvendar atitudes antes ocultas. 

As câmeras atuam como a torre de vigilância do pan-óptico de Jeremy Benthan, gerando uma 

sensação de vigilância onipresente no espaço. Não se sabe se estavam funcionando ou não, 

mas, ainda assim, o nosso comportamento se altera perante a possibilidade da visibilidade. O 

que faz pensar: será que a câmera substitui outros artefatos de segurança? Será que a câmera 

traz maior sensação de proteção para as pessoas da escola? 

Observa-se que, mesmo estando no alto, há uma grade de proteção em uma câmera, 

pois, como visto, os dispositivos de segurança são falíveis e, como há brechas, surgem novas 

versões, mais recursos tecnológicos ou outros artefatos de venda conjunta, como são as grades 

para as câmeras de segurança. Assim, a grade de proteção da câmera é um dispositivo de 

segurança para proteger o outro dispositivo de segurança.  
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Por outro lado, encontra-se poucos cadeados: o mais marcante foi uma caixa de 

proteção do sistema elétrico da quadra. As janelas de vidro não possuem grades, apenas a 

cantina que tem uma grade e tela de proteção a insetos. Então diante da observação e o 

registro fotográfico dos signos do medo encontrados, a Escola Ave foi caracterizada como 

fraco grau de presença de signos do medo. 

A Escola Ave apresenta fraco grau de delimitação do espaço escolar. O principal 

motivo dessa caracterização é constatado pela presença de poucos elementos de separação da 

Escola com a rua. Desse modo, o principal artefato que exerce a função de separação da 

Escola com a rua é o muro de alvenaria que tem uma altura de aproximadamente dois metros. 

No entanto, na maior parte da extensão do muro, não há outros signos para dificultar o acesso 

à Escola. Da rua, é possível avistar boa parte da arquitetura escolar e o porteiro não 

apresentou grandes empecilhos, ou procedimentos que dificultassem o acesso em relação à 

entrada desta pesquisadora.  

Os signos do medo encontrados apontam para o perigo externo e interno da escola. 

Percebe-se, por exemplo, que a guarita e o estacionamento visam à proteção de um perigo 

externo à escola. Do mesmo modo, uma das câmeras está posicionada na parte interna da 

escola, apontada para as entradas, ou seja, para um perigo externo. No entanto, há também 

câmeras no interior da escola, as quais mitigam o medo de algum perigo interno, pois a sua 

abrangência mapeia comportamentos das pessoas que estão em seu interior. A câmera é uma 

extensão dos olhos, nela pode-se observar sem estar presente. Mas, na maioria das vezes, não 

está sendo observados, de tal forma que a mera presença da câmera é capaz de gerar a 

sensação de que estão sendo observados – ainda que não estejam. 

Assim, diante da sensação de observação, impõe-se um agir de modo diferente. Diante 

de uma câmera, as pessoas ficam coibidas de agir espontaneamente. Nesse sentido, o que será 

que uma câmera gera nos alunos ao passarem por aqueles espaços filmados? Mudam o seu 

comportamento? Evitam passar por ali? Ou são indiferentes? Quais signos do medo são mais 

ofensivos ao processo educacional: as grades ou as câmeras? Ou ambos?  

Em relação ao aspecto da segregação do espaço interno à Escola, percebe-se que este 

não é fragmentado. Dessa maneira, não há barreiras físicas internas que segregam 

determinados espaços na escola, sendo possível a visitação do espaço escolar praticamente na 

sua totalidade, com exceção da área anexa à cozinha. Essa configuração contribui para o 

encontro e o contato dos outros alunos de diferentes idades e costumes. E também 

considerando a arquitetura escola como um agente que atua no processo educativo e 

proporciona experiências multissensoriais, a disponibilidade da apropriação do espaço de 
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forma integral amplia as possibilidades de a arquitetura proporcionar diferentes vivências, 

experimentação e descobertas. 

A Escola Ave apresenta uma singularidade em relação ao critério de presença ou 

ausência de signos do medo mais ofensivos. Não foi encontrado nenhum signo que apresenta 

características mais ofensivas. Porém, a maior parte do muro externo é de alvenaria sem 

dispositivos de segurança na parte superior, apenas um pequeno pedaço tem concertina, ou 

seja, um signo do medo mais ofensivo pela sua natureza. Esse trecho do muro com concertina 

se encontra na divisa com uma residência onde essa concertina continua a delimitar a casa. 

Logo, pode-se deduzir que não foi uma intervenção advinda da Escola e sim da residência 

contígua. Diante da pequena extensão dessa concertina e a sua origem, desconsidera-se a 

presença de signos do medo mais ofensivos na Escola Ave, caracterizando-a na categoria de 

ausência de signos do medo mais ofensivos. Porém, a presença dessa concertina faz refletir 

sobre a atuação da vizinhança na Arquitetura do Medo. Imóveis da vizinhança podem 

influenciar e interferir no espaço que não apenas está circunscrito a eles. 

No entorno escolar, não há muitos elementos da Arquitetura do Medo, de modo que a 

Escola se torna uma continuidade dessa paisagem. O que pode ser um indício de que a 

dinâmica da Arquitetura do Medo não possui vínculo com a realidade fática da violência, 

pois, em 2017, o portal Atlas da Violência, do IBGE, revela que, tendo como parâmetro a taxa 

de mortes por 100 mil habitantes, as regionais com maiores índices são Leste, Norte e Oeste. 

“Os bairros Taquaril, Alto Vera Cruz e Granja de Freitas (todos na Leste) são os locais na 

capital mineira com maior número de assassinatos. Isso porque são muitas desvantagens 

sociais em um mesmo local”, explicou a diretora de Prevenção Social ao Crime e à Violência 

da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Márcia Alves [grifo nosso].
30

 Nesse sentido, 

mesmo tendo um alto índice de criminalidade na região, a Escola não apresenta muitos signos 

do medo na arquitetura. Por outro lado, locais com índices de criminalidade menores, podem 

apresentar maior presença de signos do medo na arquitetura. Comprovando que o caminho do 

medo é, em alguma medida, autônomo em relação à probabilidade fática da ocorrência de 

violência, uma vez que perpassa outras lógicas, mais nebulosas do que o fato concreto de 

haver ou não violência no local. 

                                                 

30
Entrevista retirada no Jornal Estado de Minas do dia 24 de novembro de 2018. 
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3.4.2 A Escola Topázio: pode a escola ser um oásis? 

Cheguei à escola Topázio às 13 horas. Minha intenção naquela primeira visita era 

exercitar um momento contemplativo, no qual o pesquisador deve abrir seus 

sentidos para o fenômeno. Estacionei o meu carro na rua da entrada principal a 

escola. Dentro do carro já houve uma grande sensação de medo ao avistar a alguns 

quarteirões mais a frente pessoas armadas. Ao sair do carro para acessar a escola o 

meu corpo foi invadido pelo medo de ser furtada ou ter o carro violado pelos 

usuários de crack que ocupavam o passeio no entorno da Escola. Sentindo o meu 

coração acelerado adentrei a escola que tinha o portão principal aberto e um porteiro 

sentado avistando a rua, me identifiquei e o porteiro se manteve sentado permitindo 

a minha entrada. Não houve qualquer conferência interna em relação a minha 

identificação e aproveitando esse primeiro contato sentei-me no centro da 

edificação, no pátio interno, em um beiral de um jardim de inverno, daquele lugar 

visualizei uma boa parte do ambiente externo escolar.  

Aos poucos o coração já pulsava desacelerado, ouvia barulhos de crianças 

conversando e correndo. Momentos de silencio eram intercalados a conversas, 

adensamento de pessoas e esvaziamento. O movimento de pessoas era ritmado com 

o som do sinal. As cores daquela paisagem eram vibrantes. As paredes tinham 

textura lisa, sem muitas manchas, os objetos com características de novos. As 

principais qualidades do ambiente escolar que penetravam eram de uma construção 

nova sem muitos desgastes e com vivacidade. (NOTA DE OBSERVAÇÃO, outubro 

de 2019). 

Em 2020, a cidade de Belo Horizonte completa 123 anos. Desse modo, a escola 

Topázio, assim com a escola Mármore, sobre a qual será tratada adiante, com mais de 80 anos 

de existência, são edifícios de grande relevância histórica e cultural, que revelam informações 

sobre os primórdios da jovem Belo Horizonte. Não é objetivo de esse trabalho aprofundar 

nessa temática, mas cabe ressaltar que os edifícios da Escola Topázio e da Escola Mármore 

são marcos de uma iniciativa municipal na seara da educação e a suas arquiteturas contam 

essa história.  

Durante o trabalho de campo, foi descoberto que as duas escolas estão relacionadas 

historicamente; ambas são personagens principais no enredo da criação do primeiro Ginásio 

Municipal Gratuito de Belo Horizonte. Gentilini (2001) evidencia que a criação do primeiro 

Ginásio Municipal foi uma concretização de uma promessa de campanha do prefeito Otacílio 

Negrão de Lima que, influenciado pelo movimento de 1930 e pelas novas condições da 

sociedade surgidas com a (re)democratização do país em 1946, elabora um Projeto de Lei que 

culminou no Ginásio Municipal, no intuito de atender a demanda de acesso ao Ginásio, ou 

seja, o atual fundamental II, da população mais pobre. Cabe ressaltar que, naquela época, não 

havia ginásios gratuitos na capital; mesmo os colégios oficiais cobravam mensalidades, por 

isso Gentilini (2001) comparou a concretização do Ginásio Municipal a uma utopia do 

possível.  



85 

O Colégio Municipal foi instalado no Parque Municipal e depois transferido para a 

Região da Lagoinha, onde atualmente fica a Escola Topázio. Gentilini (2001, p. 81), baseado 

nas falas do prefeito, aponta que a mudança de localidade se justifica na intenção da 

Municipalidade de ampliar o campo do ensino secundário e atender os critérios técnicos 

exigidos pela Lei Orgânica vigente do Ensino Secundário. E, para isso, o Ginásio deveria ter 

instalações adequadas para obter licença de funcionamento. No entanto, o autor aponta para 

outros interesses, sendo um deles uma manobra utilizada pelo vice-prefeito da época, 

Américo Renê Giannetti, para se eleger vereador por meio dos votos da população do entorno 

do novo edifício. 

Desse modo, a sua localização, Bairro São Cristóvão, integrando ao conjunto 

residencial do Instituto de Aposentados e Pensionistas Industriários (IAPI), com capacidade 

para atender dois mil e quatrocentos alunos, seria uma ótima propaganda de governo. 

Gentilini (2001, p. 83) afirma, em relação à construção da Escola Topázio, que “as obras, 

iniciadas em 1952, seguiram requisitos cuidadosamente descritos: desde as salas de aula, 

laboratórios à iluminação percebe-se uma preocupação com os padrões de construção os mais 

modernos possíveis para a época”. A Escola Topázio possuiu a intencionalidade de uma 

construção modelar no meio de uma das mais populosas regiões de operários, na época de sua 

construção. 

Atualmente, a Escola Topázio continua inserida no Bairro São Cristóvão, mancha 

laranja do mapa abaixo, que teve como origem uma alternativa para o refúgio dos operários e 

trabalhadores que participavam da construção de Belo Horizonte. O Bairro vizinho da Escola 

é o da mancha avermelhada, que nasceu a partir de uma pedreira, atividade de extração de 

minerais em razão da grande demanda da materialização do Plano de Arão Reis
31

 para 

construir a cidade de Belo Horizonte. A região do entorno do Bairro São Cristóvão, o Bairro 

Pedreira Prado Lopes contém um tecido urbano mais orgânico, com um grande adensamento 

populacional e a utilização da autoconstrução, ou seja, construção feita pelo próprio morador. 

Já a mancha alaranjada contém o conjunto IAPI como principal marco urbano, construído na 

década de 1940 no intuito de conter e ordenar as ocupações do seu entorno. Na atualidade, o 

entorno desse conjunto é ocupado por usuários de crack e a região em laranja e vermelho 

como um todo apresenta alto índice de violência, adensamento populacional, baixa renda per 

capita, moradias em condições precárias, etc.  

 

                                                 

31
 O Plano Arão Reis consistiu no projeto urbano inicial a construção da cidade de Belo Horizonte, em 

que a cidade era circunscrita pela Avenida do Contorno. 
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Figura 12 – Contexto Urbano da Escola Topázio 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth.
32

 

 

Salgado (2017), em dissertação sobre a cartografia do crack em Belo Horizonte, cita a 

região na qual está localizada a Escola Topázio, como a segunda região de maior apreensão 

policial de pedras crack, perdendo apenas para o Bairro Centro. Porém, o segundo lugar de 

apreensões de pedras de crack ganha um agravante, pois no primeiro lugar, o Centro da 

capital mineira, as várias apreensões são de transeuntes que não necessariamente pertencem 

ao local. Nessas condições a posição de segundo lugar se destaca pela vinculação do crack à 

localidade. Salgado (2017) revela que essa região foi pioneira na comercialização do crack, 

com incidência de prostituição, locais degradados e alto índice de crimes. 

A região do entorno da escola foi consolidada por um processo de gentrificação33, que 

perdura até os dias de hoje, com a presença de baixa renda per capita e alto índice de tráfico 

de drogas. Porém, em que pese o contexto urbano em que a Escola Topázio está inserida, não 

há muitos signos do medo na arquitetura das residências. Como observa-se nas residências da 

mancha vermelha, da Figura 12 e no da mancha laranja, da mesma figura, entorno é esse que 

possui a área de circulação e estacionamento aberto à cidade. Os primeiros andares possuem 

grades, todavia, não há dispositivos de segurança mais ostensivos, como vigilância 24h, 

câmeras de segurança, guaritas, procedimento que impeça a circulação nas garagens. E nas 

                                                 

32
Disponível em :AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acessado em 17 fev. de 2020  
33

 A gentrificação pode ser entendida como um processo de exclusão das classes menos favorecidas 

para regiões periféricas, comercialmente menos valorizadas. 
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casas no entorno da escola na mancha vermelha não é diferente, inexistem signos do medo 

estampados na arquitetura, muros sem grande extensão ou proteção na sua parte superior e 

janelas sem grandes, embora alinhadas com a rua – notou-se, quando muito, a presença de 

cachorros de guarda em algumas residências. 

Adentrando a escola... 

Na Escola Topázio, o trabalho de observação foi realizado entre os dias 1º e 4 de 

outubro de 2019. A rua na qual fica localizada a Escola é de fácil acesso, larga e 

com diversas vagas para estacionar os veículos. Como mostrado no trecho de 

observação acima, ao estacionar meu veículo fui abordada por vários usuários de 

drogas e tive que me desviar deles para que pudesse adentrar a Escola Topázio. Ao 

entrar a Escola, o portão principal, pertencente à fachada frontal, paralelo à rua, 

estava aberto, sem nenhum obstáculo para acessar a instituição. Fui recebida por um 

porteiro, que estava sentado ao lado de fora, sem nenhum tipo de proteção como 

guarita. O portão interno foi facilmente aberto depois que me apresentei ao porteiro. 

Não houve necessidade de apresentar a minha identidade. Fui recebida pela Diretora 

da Escola que me deixou bem à vontade para observar a arquitetura e funcionamento 

da Escola. . (NOTA DE OBSERVAÇÃO, outubro de 2019). 

Já nos primeiros contatos com a escola, a questão que orientou a observação foi saber 

quais as marcas do medo estariam presentes na Arquitetura da Escola Topázio. E diante dessa 

intenção, aponta-se as seguintes características em relação à dinâmica do medo:  

 grau fraco de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau fraco de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo a 

escola;  

 e a configuração espacial segrega o interior do espaço escolar;  

 e não há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das figuras 13 e 

14. 
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Figura 13 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Topázio 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 14 – Diagrama de Registro Fotográfico da Escola Topázio 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Um primeiro dado que chama a atenção na escola Topázio é que existem poucos 

dispositivos de segurança internos à escola, o mais expressivo são grades na cantina, alarme 

nas salas administrativas e grade nos bebedouros. Diante de poucos signos do medo no 

interior da Escola, esse bebedouro com grade na parte inferior se destaca e intriga, pois o 

bebedouro do lado já não tem proteção e outros bebedouros, no momento da observação,
34

 

não possuíam grade. 

Outras observações referentes à Escola Topázio são as paredes, em que não foram 

encontradas muitas pichações ou atos de vandalismo. Ao contrário, o ambiente era muito 

agradável com canteiros, jardins com plantas verdes, cheias de mudas e flores. A escola tem 

dois andares construídos envolta de um pátio interno. A partir do pátio interno, pode-se 

visualizar uma boa parte das salas de aulas. Ha várias pinturas e grafites na parede remetendo 

à natureza e pessoas. Nenhuma dessas pinturas foi descaracterizada. Os banheiros estavam 

limpos e sem muitas marcas, o que é raro em muitas escolas. A Escola apresenta um bom 

estado de conservação e as pessoas se movimentavam muito pela escola. A Escola não possui 

muitos pontos cegos, propícios para servirem de esconderijos. Há apenas uma área isolada das 

demais, que compreende um acesso diferenciado pela lateral, que atende crianças menores. 

No período noturno, a Escola Topázio cede o seu espaço para a realização de atividades 

físicas abertas para a comunidade do entorno. 

Durante a observação no espaço escolar, esta pesquisadora se deparou com alguns 

conflitos entre os alunos e pode observar que a postura dos adultos diante desses conflitos foi 

sempre de buscar mediar, sem muito medo das ameaças e com respeito aos alunos. Mas o que 

ter poucos signos do medo na Escola Topázio provoca nos alunos? Observa-se uma 

autonomia nos alunos, que mudam de sala a cada 45 minutos. Os corredores se enchem e se 

esvaziam a cada intervalo de aula. A escola fica fechada das 22h às 6h da manhã. E, no 

período noturno, a Escola é apropriada por moradores do entorno que fazem atividades físicas 

como luta, ginástica funcional, dança e futebol. 

No perímetro do espaço escolar, a fachada frontal se apresenta mais aberta, mais 

disponível para adentrar, do que os fundos e as laterais da Escola. O fundo e a lateral direita 

da escola, onde se localiza uma quadra poliesportiva, são locais mais protegidos, em que há 

parede de alvenaria que se estende do chão até o teto na fachada dos fundos, sendo difícil 

transpô-la. Essas fachadas, fundo e lateral direita são as mais próximas da região da favela 

existente no entorno da escola e não possuem portão de acesso. Essa observação leva a inferir 

                                                 

34
Vale ressaltar que as análises não são realizadas a partir das fotos, mas sim dos objetos visualizados in 

loco. 
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que o local de maior proteção está voltado para a favela. E mesmo não possuindo muitos 

signos do medo, os existentes apontam para uma proteção externa à escola. 

A fachada frontal e a fachada lateral esquerda apresentam maior abertura para o 

externo. Sendo a fachada frontal a mais aberta por possuir cercamento de grade, permitindo 

que seja visualizado o interior da escola. O acesso principal da escola é pelo portão da fachada 

frontal e perto desse portão os muros são baixos, de grade, de aproximadamente 1,70m e não 

há muitas barreiras em transpô-la. Quando das observações da pesquisa, o portão principal 

estava aberto e com contato direto com o porteiro (sem guarita), ao contrário, este se 

encontrava em uma cadeira observando a rua. Bastou uma identificação verbal para a 

permissão da minha entrada. 

Essas observações apontam para uma abertura da Escola para o encontro com o outro, 

com fraca delimitação territorial por deixar o externo permear o interno. Não acontece esse 

movimento em todos os lados da escola, mas pela entrada principal há um sinal de 

permissividade da entrada à escola. Os signos da Arquitetura do Medo, como catracas ou 

protocolos de identificação, câmera de segurança ou guarda municipal, não foram 

encontrados. E até signos do medo de mais fácil acesso de serem consumidos como muros 

com concertinas e cadeados não foram encontrados. No entanto, nas ruas próximas à Escola 

Topázio, facilmente encontra-se populares armados e dependentes químicos utilizando 

drogas, os quais poderiam ser considerados a sobredita “classe perigosa”. 

Mas por que essa Escola, inserida em semelhante contexto, não tem muitos 

dispositivos de segurança? Por que essa Escola se encontra aparentemente tão vulnerável a 

invasões? Quais as estratégias utilizadas pela escola para “não se proteger” contra o ambiente 

externo, aparentemente tão hostil? Haveria pouco medo da violência na Escola Topázio? 

Como foi relatado, nas ruas próximas à Escola Topázio, encontra-se populares 

armados e dependentes químicos utilizando drogas. Esses, por muitos, são considerados a 

“classe perigosa”. Bauman (2008, p. 9) defende que “o pressuposto da vulnerabilidade aos 

perigos depende mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do volume ou da 

natureza das ameaças reais”. No caso da Escola Topázio, quais as defesas disponíveis para um 

eventual caso de ameaça? Ao que tudo indica, o caso da Escola Topázio confirma a hipótese 

de Sposito (2001), segundo o qual a violência urbana difere da violência escolar. Nessa 

perspectiva, Gonçalves & Tosta (2008, p. 197) advertem que muitas vezes “a escola surge 

como uma espécie de „ilha‟ que possibilita certa proteção garantida por certo isolamento 

frente à realidade da qual o aluno é originário”. O clima de medo e violência que marcam o 

exterior da Escola Topázio não transparece no interior da escola. Seria a Escola Topázio uma 
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„ilha‟ de proteção local. Essa e outras perguntas geradas na observação contribuíram para a 

escolha da escola para aprofundar as análises. Para isso, foi realizada uma longa entrevista 

com a diretora da escola, a fim de ampliar as nossas informações sobre a Escola Topázio. 

Aprofundando a investigação... 

Dentro da categoria de escolas com menores elementos da Arquitetura do Medo e 

eleita pelo critério “com mais de 80 anos de construção”, a Escola Topázio apresentou um 

perfil interessante a ser investigado, pois, mesmo tendo um ambiente externo aparentemente 

hostil, apresenta poucos signos do medo. Para aprofundar a investigação, foi optado por 

realizar entrevista semiestruturada com a Direção da Escola
35

. Essa entrevista com a Diretora 

da Escola Topázio foi realizada seguindo um roteiro previamente preparado. (Apêndice A). A 

Diretora, de nome fictício Margarida, possui 59 anos e se autodeclara branca. Possui uma 

ligação com a Escola Topázio desde 2004, quando atuava de forma indireta como supervisora 

regional da Secretária Municipal de Educação, na regional em que a Escola Topázio está 

inserida. Em 2006, passou a atuar como gerente do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) na região pertencente ao entorno escolar da Escola Topázio, em que atuou 

durante oito anos.  

Quando indagada sobre como era a Escola Topázio em 2004, Margarida responde que: 

(...) não sei nem o que te falar, que confusão, muito confuso, assim, os professores, 

os alunos muito violentos, sabe? Estou falando como acompanhante, muita 

violência, os professores não dando conta, os professores saindo, os meninos sem 

aula, a diretora também muito sem ajuda sabe? Era muito, “sai, vai embora”, era a 

falta de diálogo mesmo ... 

Margarida, narra um contexto escolar violento e o relaciona à confusão, falta de 

diálogo, rotatividade de professores e falta de apoio à direção escolar. Fatores esses 

conhecidos de escolas que sofrem com violência escolar. Desse modo, nas memórias de 

Margarida referentes a como era a escola em 2004, quando ela era gerente do CRAS, 

sobressaem temas como a violência, confusão e dificuldades no convívio escolar. Por isso diz 

a diretora: “Eu morria de medo de lá”. Contudo a diretora revela que seu medo aos poucos foi 

se metamorfoseando, como demonstra no trecho abaixo: 

Diretora: O estigma da Pedreira, a favela, a favela a gente tem medo. Igual estou 

falando com você, eu tenho medo da Sumaré, mas eu nunca fui lá. 

                                                 

35
A princípio, o objetivo era realizar o aprofundamento da escola a partir da visão dos alunos, por meio 

de roda de conversas. No entanto, com o fechamento das escolas em razão da pandemia do novo 

coronavírus,para viabilizar nossa pesquisa, foi preciso realizar a entrevista por videconferência com a 

Direção da Escola, por ser uma alternativa viável no momento de quarentena. 
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Entrevistadora: Mas porque você tem medo de que lá? Na Sumaré? 

Diretora: Então, porque é favela, porque eu não conheço as pessoas, eu posso ser 

abordada. Na Pedreira eu conheço todo mundo, se eu for abordada eu sei o porquê 

vou ser abordada, visto que já conheço, é o medo que a gente tem, você não tem 

medo não? De andar em favela? Então, por eu acompanhar a escola, o que eu pensei, 

para eu entender os alunos preciso entender o lugar onde eles estão, então eu peguei 

alguns líderes comunitários, que eu lembro direitinho, que são o Mimi, a Valéria, 

que andaram comigo lá, eu tinha medo, mas eu andava com eles, então beleza, com 

eles era tranquilo, as pessoas os conheciam. E acaba que fui ficando conhecida, 

quando eu fui para o CRAS atender as famílias, com o fortalecimento de vínculo 

familiar e comunitário, eles respeitam muitas as pessoas do serviço, eles respeitam 

muito as pessoas que trabalham por ali, então, vou te falar, eu tenho mais medo de 

andar no Caiçara, onde eu morei, do que na Pedreira. Porque dá muito mais medo, a 

Pedreira você entra ali, não tem roubo, eles não vão te roubar ali, entende? Existe 

um combinado, com os gerentes, com o tráfico, a polícia não tem que estar ali 

causando, inclusive, com os meninos adolescentes, eu falava: “Eu não vou chamar a 

polícia, eu não vou, mas tem que resolver comigo, porque se eu chamar a polícia”, 

eu posso falar tudo, Poliana? 

Note que a quebra desse imaginário do medo se deu, segundo o discurso da diretora, a 

partir do (re)conhecimento do outro. O desconhecido, o oculto, a incerteza é o local em que 

mora o medo. Assim, Bauman (2008) se refere às pessoas que não transitam a noite pelas ruas 

como as que possuem mais medo. O perigo é atravessado por um imaginário que rompe a 

razão. O medo inicial da entrevistada foi vencido com o auxílio de lideranças locais, que 

fizeram a ponte entre os dois lados desconhecidos: Margarida e a comunidade. E ao conhecer 

o local, ainda que marcado pela forte presença do tráfico de entorpecentes, Margarida passa a 

sentir mais segura que em outros locais em que o índice de criminalidade é menor como o 

bairro onde residia (Caiçara em Belo Horizonte).  

Refletindo a afirmação de Bauman (2008, p. 8) que “o medo é mais assustador quando 

difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo 

claros; quando nos assombra sem que haja uma explicação visível”. Nesse caso, o medo então 

existente prescindiu de um caso concreto de violência envolvendo a entrevistada, pois 

decorria do desconhecido. Esse medo foi então substituído por uma noção de segurança, em 

virtude do (re)conhecimento das pessoas da comunidade, embora tal acordo seja celebrado 

com sujeitos envolvidos numa espécie predeterminada de crime: o tráfico de drogas. 

Nessa linha de raciocínio, Gonçalves & Tosta (2018, p. 214) afirmam que “o medo 

provém da incapacidade de se controlar a situação. Tem-se medo de tudo que foge ao 

controle, seja na natureza, seja na cultura”. Nessa perspectiva, na favela do entorno da escola, 

Margarida tem menos medo do que na cidade formal (no caso, o bairro onde residia Caiçara), 

como se o “poder paralelo” do tráfico de entorpecentes controlasse a situação de tal forma que 

haveria menos incertezas do que na cidade formal, controlada pelo Estado, que não supre a 

sensação de segurança nas vias urbanas. Ferraz (2016, p. 92) expõe que as favelas também 
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são consideradas enclaves fortificados, pois apenas seus moradores andam por todo espaço, 

algumas com apenas pequenas vias de acesso, passam a ser espaços privadamente apropriados 

como exclusivos desse segmento da sociedade.  

Interessante observar, ainda, que o conhecimento da dinâmica da violência local 

permite que a Diretora Margarida realize associações entre os conflitos internos na escola e a 

violência do seu entorno, explicitado da seguinte forma: 

Quando acontece alguma coisa com o aluno a gente sabe que é por causa da 

violência do território, então se eu for falar para você uma coisa que eu não gosto, 

vou ter que parar e pensar muito. Porque lá é um território que tem muita associação 

com o tráfico, então, primeiro que tem aquela Cracolândia ali perto, que já traz para 

a gente uma baixa de energia com os meninos e tal, e a gente tem muitas famílias 

de estudantes que são envolvidas com o tráfico, entendeu? Irmãos, e a família 

sempre tem um membro no sistema prisional, ou é o pai, ou é a mãe, ou um irmão, 

ou um tio, mas sempre tem. Então, nós temos que trazer isso para a gente e não é 

fazer vista grossa, é saber que ele tem um conflito que ele está trazendo para a 

gente, e não é coisa apenas da escola, são coisas que ele traz também do dia a dia 

dele. [grifos nossos] 

Assim, a diretora evidencia que vários conflitos não são apenas da escola, mas do 

envolvimento dos alunos e familiares com tráfico de drogas, da utilização da substância 

entorpecente crack e da aproximação deles com membros no sistema prisional. Confirmando 

os apontamentos de Guimarães & Tosta (2008, p. 201), que colocam a escola como a arena de 

muitos conflitos presentes na sua localidade e como conectada ao entorno espacial, emerge 

explosão de violência dentro do espaço escolar alimentados pelos conflitos entre gangues, 

tráficos de drogas, etc.  

Durante a entrevista, Margarida relatou que a escola esteve fechada para uma reforma 

nos anos de 2006 a 2008, voltando a funcionar em 2009. Indagada sobre o motivo do 

fechamento da escola, Margarida discorreu: 

Vou te explicar como que foi, no período de 2004 e 2005, eu acompanhava a escola, 

lembra que eu falei? Eu era da regional e acompanhava a escola, e aí tinha um 

conflito muito grande, a escola estava passando por um processo dificílimo 

pedagógico e administrativo, e até físico mesmo. Então, em 2006 teve um conflito 

muito grande na escola, de jogar carteira lá para baixo, um aluno jogou uma 

bombinha caseira na sala da diretora e fechou aporta, deu polícia. Tinha pouco 

tempo que eu acompanhava a escola, morria de medo. Aí teve conflito e tal, e a 

SMED resolveu fechar a escola, mas para fazer uma reforma significativa, da rede 

física de acessibilidade, colocaram elevador, as portas são mais largas para 

cadeirante, rampas, (...) a reforma foi por isso, tanto por conflitos, como pela rede 

física e ficou bem bacana a escola, sabe? 

Segundo Margarida, o fechamento da Escola Topázio teria ocorrido por uma explosão 

de conflitos internos à escola. A violência escolar chegou ao estopim, ao ponto de ser 
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necessária a troca do corpo pedagógico, de professores, diretores e uma requalificação do 

espaço escolar. Diante dessa nova possibilidade de renascimento, guiado pela reforma do 

espaço escolar, outras possibilidades de relacionar com a violência do entorno surgiram 

segundo a diretora. Sua mudança radical na organização da Escola Topázio parece ser 

fundamental na explicação de ela estar inserida na nossa classificação de escolas com menor 

número de elementos do Arquitetura do Medo. Ou seja, a partir da reforma em 2009 até os 

dias atuais, há uma conservação da requalificação do espaço escolar e aparentemente 

mudanças significativas em relação aos conflitos existentes na escola. Questionada sobre as 

formas como atuaram e atuam para manter a qualidade do espaço escolar, Margarida responde 

que: 

A gente entrou em 2015, e foi um ano muito difícil, porque tinha aquela coisa dos 

meninos quebrarem cadeiras, quebrar mesa do professor. Eu lembro que eu e 

Girassol
36

, isso que está acontecendo agora é porque a prefeitura e nós estamos com 

um movimento de fazer uma sala com tecnologia, com computadores, câmeras, 

multimídia, painel, para o professor dar aula. Eu lembro que em 2015 eu e Girassol, 

a gente chegou com essa perspectiva, porque a escola tinha sido reformada em 2009, 

então, todas as salas têm ponto de rede. Os professores me falavam que não dava 

para colocar não, porque os meninos vão quebrar, então tinha essa coisa dos 

meninos quebrar. [sic] 

Esse discurso da diretora revela que frente a depredação da escoa pelos alunos, os 

professores passam a desincentivar a aquisição de aparelhos eletrônicos, por exemplo, porque 

seriam quebrados. Guimarães (1985, p. 119) em sua pesquisa sobre a depredação escolar, 

constata que a instituição é pouco questionada sobre sua responsabilidade na depredação 

escolar e que “à medida que surgem as depredações, a escola reforça os sistemas de vigilância 

e punição, marginalizando, assinalando negativamente aqueles que contestam a 

uniformização” (GUIMARÃES, 1985, p. 73).  

Parece-nos que, contrariando essa lógica, a mudança que possibilitou que a escola 

Topázio alterasse a sua situação de permanente conflito e de degradação do espaço escolar, 

foi justamente na tomada de consciência de sua responsabilidade em relação a esses conflitos 

e degradações. Assim a diretora relata como a Escola tem procedido em relação aos atos de 

vandalismo, os quais, segundo o seu discurso, passaram a ser vistos como sendo de 

responsabilidade pedagógica da instituição, embora tenham que ser permanentemente 

vigiados e punidos. 

                                                 

36
 Girassol é a vice-diretora da atual gestão que a Margarida é diretora 
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Assim, nós fomos fazendo um trabalho, eu não sei te falar exatamente, mas foi um 

trabalho conjunto, com a coordenação, com os meninos, com os professores, de 

valorizar o patrimônio público. Pegamos uns três bodes expiatórios. Já aconteceu de 

fazer os meninos pagarem, porque, por lei, nós temos um manual, por lei se o 

menino quebrar ele tem que pagar, assim, vou te falar, dois quebraram a lixeira, 

chutou a lixeira, nossa, “Você vai chutar a lixeira, querido, da sua casa, essa aqui 

custou tanto, toma a nota fiscal”, e chamamos a família, mas agora não tem mais 

nada disso. Porque quando você faz isso dá um “Opa! Espera aí”, o menino quebrou 

a porta, chutou a porta, a gente gasta um dinheiro da prefeitura, presta conta, eles 

têm que entender todo o processo, da onde vem o dinheiro da escola, porque a 

escola é pública e não é paga? Não, ela é paga, seu pai paga ela, seu pai paga luz, 

seu pai paga IPTU, todos os impostos que a gente está pagando, até de uma bala, ela 

é o custo que vem para garantir a escola que você está, então a escola é sua, sabe 

essa cadeira? Sabe essa cadeira que você está sentando agora de manhã? Essa 

cadeira outro menino vai sentar nela a tarde e um adulto vai sentar de noite, então, 

ela não é sua, ela é de todo mundo, ela é pública. [sic] 

O recurso utilizado pela Diretora Margarida de responsabilizar o aluno que cometeu o 

ato de vandalismo, foi chamado por ela de “bodes expiatórios”. Mas essa conduta de caráter 

mais punitivo foi acompanhada de uma política de ações pedagógicas na escola, que 

valorizam o caráter público da instituição escolar. Como se percebe no seu discurso e nas 

ações promovidas pela escola, que fomentam a abertura da escola à comunidade local e 

permite a apropriação da comunidade do espaço escolar.  

Então, eu acho que a Escola Topázio está à frente (...) ,Mas, todo mundo é muito 

envolvido, consegui envolver os segmentos da escola, do porteiro à direção da 

escola com as famílias, com a questão de educar e tudo. Você pode ir lá na escola e 

vai ver que a escola não é pichada, ela é cuidada, por quê? Porque a comunidade 

entende que a escola é dela, a comunidade se apropriou da escola de uma maneira 

que eles cuidam, final de semana tem a escola aberta, não estou falando em época de 

pandemia, fora da pandemia. Então, a Pedreira, vou falar principalmente do lugar 

onde estou, ela não tem um lugar onde as pessoas possam se socializar sabe? A 

questão da socialização, então a gente empresta a escola para fazer aniversário, final 

de semana, sexta, sábado e domingo, para fazer aniversário. Lá só não teve velório 

até hoje, porque aniversário, casamento, festa de quinze anos, chá de bebê, então, as 

famílias conversam com a gente sabendo que a escola, que eu sou diretora da escola 

porque tem que ter uma rubrica, tem que ter alguém para coordenar e tal, e eles 

entendem muito isso, mas entendem, também, que eu não sou a dona da escola, a 

Girassol também não é a dona da escola, os professores não são os donos da escola, 

todo mundo está ali no conjunto. Então, eu acho que essa coisa que rola no 

pensamento de todo mundo, que não foi uma coisa combinada, mas que ficou 

combinada, é que faz a diferença na escola, que faz as pessoas se apropriarem. Ano 

passado nós fizemos uma festa junina que teve mil e quatrocentas pessoas 

circulando lá dentro, e foi à noite, sexta à noite, e eu pensei “Gente, vamos fazer 

alguma coisa, já que a Pedreira não tem um lugar para eles irem”, quando tem a 

festa da escola, é a festa da escola, por falta de lugar. 

Nota-se que, segundo a avaliação da diretora, a escola só conseguiu manter um espaço 

sem depredações e pichações, a partir do momento em que promoveu a abertura do espaço 

escolar para ser apropriado pela comunidade, fazendo às vezes de espaços públicos da cidade. 

De fato, renegado o direito à cidade nas favelas, estas encontram dificuldades de 
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equipamentos públicos de lazer, sendo a Escola importante ponto de encontro que estende as 

dimensões educacionais para as demandas urbanas. Dentro da discussão do espaço público e 

privado pela teoria Arendtiana, percebe-se que o discurso promovido pela Escola Topázio tem 

um caráter mais da ação, do público, que a escola é um espaço de todos, não pertence aos 

funcionários que a gerem o espaço e, por isso, a comunidade externa passa a se apropriar do 

espaço. No entanto, a Diretora cita a necessidade do seu aval para tais eventos. 

Dentro da discussão em torno da distinção entre espaço público e privado, percebe-se 

que a Escola Topázio tem vários elementos que a aproximam mais de um espaço público. 

Assim, a escola permanece aberta das 6h às 22h e em dois dias da semana tem futebol de 22h 

às 24h. Na parte da noite, realiza atividades abertas à comunidade do entorno. Na literatura, 

Sposito (2001) menciona a abertura da escola à comunidade na década de 1980 como forma 

de atuação contra a violência em escolas e explicita problemas em relação a essa política. 

Contudo, as ações da escola Topázio não se limitam a simples abertura da escola promovendo 

concomitante a cultura do diálogo não violento entre as famílias, professores, alunos e 

comunidade. Isso é o que se extrai da fala da diretora Margarida sobre quais as ações que 

mais modificaram o contexto escolar da Escola Topázio: 

Mas nada que você não resolva, que você não dialoga, a gente tem muito essa coisa 

de comunicação não violenta, nós temos um trabalho para isso, porque é um lugar 

que eles vivem muita violência física, psicológica, financeira, social. Então, é muita 

violência, assim, se você for com violência, você recebe com violência, vai de uma 

outra maneira para você ver como as coisas acontecem. Tem mães que chegam lá 

gritando, e falamos com ela que não, vamos nos sentar aqui, vamos acalmar, tomar 

uma água, um café, as meninas já sabem essa dinâmica. Ao sentar com uma mãe já 

vem um café, uma água, vamos sentar e tal, vamos explicar e ver o que aconteceu, 

aconteceu isso, você ainda quer chamar a polícia? Porque é um direito seu! Aí a mãe 

fala, “Não, não já entendi o que aconteceu, agora tenho que ir!” Nesses lugares que 

têm essa coisa da violência, se você for com violência, violência com violência dá 

errado, entendeu? 

Durante o trabalho de observação, um dos principais pontos que chamou a atenção na 

Escola Topázio foi o sentimento de segurança e a existência de poucos signos do medo em 

seu interior, uma espécie de ilha que difere do ambiente hostil externo. Assim, o discurso da 

Diretora Margarida de mediar os conflitos de forma não violenta, a par dos poucos signos do 

medo na arquitetura escolar, gera uma linguagem de coragem, diante da violência externa. 

Como já dito, os signos do medo são uma forma de responder à violência de forma a violenta. 

Desse modo, Aragão (2017, p. 45) defende que a Arquitetura do Medo mitiga medo de quem 

a produz, mas por meio dela pode produzir medo nos usuários da arquitetura. Dependendo das 
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circunstâncias referenciais e existenciais das mentes interpretantes dos signos do medo, a 

arquitetura pode produzir e se alimentar do medo causado. 

Dessa maneira, a mensagem a ser transmitida ao fortificar uma arquitetura está 

relacionada ao processo de segregação, isolamento, discriminação, de tal sorte que a ausência 

de signos do medo pode indicar coragem, gerando uma arquitetura mais próxima do espaço 

público e aberta à diversidade, ao diferente, às incertezas e ao diálogo. Esse diálogo, 

especialmente com os alunos, é apontado pela diretora com uma espécie de trunfo para se 

garantir que a escola seja bem cuidada e não seja marcada pelos conflitos e violência. 

Porque eu fui no CRAS, não adianta, o CRAS me deu uma segurança para eu 

conversar com os meninos igual eu converso, o menino fala “Eu vou bater na 

professora” eu falo “Você vai cair matando sobre mim primeiro, primeiro você vai 

me bater, para depois você bater nela, porque se você for bater nela você vai ver o 

que vai acontecer, porque ela está aqui do mesmo jeito que você está, eu protejo 

você de um, eu protejo ela de você, então vem, bate em mim primeiro”, “Que isso 

Margarida, você é doida?”, “Sou doida não, o meu trabalho aqui é cuidar de todos, 

inclusive de você”. Então, é isso que faz a gente mudar o papel da gente, da 

comunidade, porque você tem que conhecer a comunidade, não adianta ... 

Vale ressaltar que essa forma da diretora Margarida lidar com o conflito demonstra 

uma atitude de coragem, mas também de esperteza pessoal diante da mediação de conflitos. 

Esse aprendizado, essa esperteza em não demonstrar medo e, ao mesmo tempo, mostrar 

diálogo, parece ser fruto de seu vínculo com a comunidade. Observa-se que depois de narrar o 

conflito, ela discorre sobre a necessidade de conhecer a comunidade. Logo, conhecendo a 

comunidade ela se sente encorajada a se expor, “a dar a cara à tapa”. E essa segurança parece 

estar relacionada com a cumplicidade da Diretora Margarida com a comunidade, como elas 

relata: 

(...) eu não quis guarda municipal na escola para você ter ideia, porque eu achava, o 

que acontecia, igual estou te falando da violência, não adianta você ir com violência 

com quem está acostumado com violência em casa, polícia chega é enfiando o pé na 

porta, entendeu? Todo mundo traumatizado, quando a gente tinha algum caso 

pedagógico lá, às vezes os guardas municipais ou polícias iam para cima deles, eu 

falava “Pode deixar!” 

Eu não quero policial na escola não, quando eu precisar eu chamo. Quando eu 

precisava eu chamava o guarda, aí vem o carro, como é que chama? A viatura, mas 

raramente eu ia, às vezes a viatura chega lá para tomar um cafezinho, e ver como 

está. Eu não gosto de polícia na porta da escola, com carro de polícia, com aquela 

coisa rodando, porque parece que a gente chamou sabe? Aí, eu percebi, depois que a 

gente não tem policial, melhorou o ambiente, o clima escolar, eu acho a escola 

segura, mas me acho muito suspeita, porque tenho uma coisa muito emocional 

envolvida com a escola, com a Pedreira, (...) então assim, ando lá tranquilamente, de 

manhã, de tarde e de noite, saio de noite, todo mundo sai! E me perguntam, “Meu 

carro pode ficar lá”, “Pode, pode sim”, meu carro fica fora da escola, eu tenho meu 
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carro desde 2007, eu acho que não troco porque na Pedreira todo mundo já conhece 

meu carro, o pessoal do tráfico fica: “Olha a Ferrari”, aí eu acho que estou em uma 

Ferrari mesmo né (risada), é um corsinha vermelho, e aí, não tem, assim, mas depois 

é exatamente (...) 

(...) eu tive aluno que assaltou na rua e correu para Escola, por exemplo, eles correm 

sempre para lá, é muito engraçado, como eles correm para Escola, é a segurança 

deles. Mas, a gente tem o tempo todo falando com eles que estão errados, que não 

estão certos, (...) O policial, por exemplo, aconteceu na rua debaixo, o policial pegou 

os meninos lá, e ficaram em um aperto, e me falam “Margarida, estão te chamando 

lá, porque a polícia...”, e lá vai eu, e falo para os policiais que eles estudam na escola 

sim, e puxam a ficha dele toda, ai o menino falou assim “Margarida, está tudo lá”, e 

eu falei que estava tudo lá esperando ele fazer dezoito anos, porque quando ele fizer 

dezoito anos nem eu vou poder te salvar, porque ai eles ficam ... 

Nota-se por essas ações que a diretora compreende a violência de uma forma diferente 

do senso comum. E, de certa forma, aproxima-se das assertivas de Pedrazzini (2006), que 

coloca as gangues, os traficantes, como proletariados da violência da Globalização. Cometem 

o principal crime de recusarem a miséria causada pelo processo neoliberal de globalização. 

Antes de cometerem violência na sociedade, as gangues sofrem a violência que a cidade 

impõe de não oportunizar direitos fundamentais. Pedrazzini (2006, p. 78) afirma que 

“devemos suspeitar da criminalidade dos pobres”, que, em realidade, é apenas fruto de 

complexos processos socioeconômicos, e que questionar as ideologias que visam transformar 

os setores mais desfavorecidos em “monstros”. Assim, quando Margarida refere-se aos 

alunos, os chama de meninos, com um tom de carinho, e várias vezes durante a entrevista cita 

sua parceria com eles, como se de alguma forma olhasse para a violência para além da ótica 

da gangue, se assemelhando com a proposta de Pedrazzini (2006), como uma possibilidade de 

transformação da realidade violenta. 

Portanto, a Escola Topázio se encontra mais próxima das características dos espaços 

públicos, a exemplo do fato de o principal portão externo ficar constantemente aberto, com 

porteiro sem guarita, vários equipamentos eletrônicos no interior da escola, sem proteção, 

com poucos signos do medo encontrados na Escola Topázio. Além disso, a forma de mediar 

conflitos por meio do diálogo não violento, com construção de consensos e envolvimento de 

todos os sujeitos parece ser decisiva para a solução dos problemas na escola. Entretanto, essas 

práticas institucionais da Escola Topázio seriam fruto apenas de iniciativas individuais da 

atual gestão da Direção ou fariam parte de um esforço coletivo da escola? Ao responder sobre 

os cadeados no extintor e na grade do bebedouro, a entrevistada acaba por indicar que a 

resposta para essa questão parecer estar mais próxima da segunda hipótese (esforço coletivo): 
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Horrível, feiura pura, igual o extintor de incêndio, o nosso extintor de incêndio tem 

cadeado (risada), você acha que vou procurar chave? Se a escola pegar fogo, você 

acha que vou procurar chave para abrir o extintor de incêndio? Vou mandar todo 

mundo cascar o fora da escola, sai todo mundo daqui. Mas a Girassol é diferente de 

mim nesse ponto aí, ela tem o trem de trancar, de trancafiar e tal, aí ela colocou essa 

grade, porque estava balançando, e aí, chegou a quebrar o cano de um bebedouro, aí 

colocou isso para segurar, feio para caramba. Mas agora que você está vendo 

comigo, especificamente os detalhes, que estou vendo mais feio ainda, estou 

conseguindo avaliar que é mais feio ainda, no corre-corre a gente não consegue ver 

direito não, a gente banaliza. 

O signo do medo mais incomum internamente é a grade no bebedouro na parte 

inferior. Mas quando questionou-se os motivos que levaram a sua implantação, Margarida 

respondeu que estava balançando e quebrando o cano e que os cadeados do extintor de 

incêndio estavam ali para que os estudantes parassem de brincar com os extintores. Todavia, 

Margarida ressalva que a grade no bebedouro foi instalada no período em que estava de férias 

e que ela achou que gerou uma estética feia na escola, mas foi banalizada pelas demandas do 

cotidiano.  

Portanto, esses relatos sugerem que a não utilização de signos do medo na Escola 

Topázio pode não ser unânime na escola. Parece-nos, portanto, que a Direção Escolar assume 

um papel relevante no sentido de manter e valorizar esse tipo de decisão. O seguinte trecho 

evidencia como a postura da equipe gestora se apresenta fundamental para se compreender o 

que ocorre na escola. 

Entrevistada: Ah, eu acho que é a relação que a gente cria com as pessoas, me 

conhecem, conhecem a Girassol. Uma vez, roubaram um som na escola, bem no 

início que a gente estava, roubaram um som e falei “Que isso gente?”, roubaram a 

mesa de som, com o som, como assim? Tal, falei lá na escola e tudo, o negócio 

apareceu, devolveram, e falaram que estava entregando porque a direção era 

Margarida e Girassol, por isso que estavam devolvendo. Tem essa coisa, a gente 

personificou eu acho, a direção Margarida e Girassol desse jeito, mas também não 

sei né, não vou ficar me gabando, porque as vezes entra e olha eu passando 

vergonha. 

Entrevistadora: Quando roubaram esse som, o que vocês fizeram? 

Entrevistada: Ah! Eu fui na fonte. 

Entrevistadora: Como assim? 

Entrevistada: Eu fui em uma pessoa que eu achava que podia saber. 

Entrevistadora: Aham! 

Entrevistada: Entendeu? Aí essa pessoa falou que procurar saber, pegou e tal, e 

descobriram quem que pegou e devolveu, fizeram devolver, entendeu? 

Entrevistadora: Você acha que fizeram devolver por quê? 

Entrevistada: Porque não pode fazer isso, na escola do território, a escola está ali 

para ajudar, não pode fazer isso. Ali a gente tem muita proteção, que a gente não 

sabe de quem, mas como a gente trabalha com os alunos como um todo, e por ter 

filho ali e ver como a gente trabalha e tudo, uma vez um traficante falou, me dá 

licença está bem dona Margarida? “Que isso cara? Ficar fazendo essas coisas”, 

quando quebraram a porta que te falei, “Fica fazendo essas coisas, com as 

professoras, desculpa está bem dona Margarida, vocês ganham uma merreca de 

dinheiro, uma semana que vocês ficam na esquina, vocês ganham mais do que ela”, 
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eu fiquei me sentindo, assim, (risada). Mas, então é assim, tem essas coisas, mas não 

sei 

Refletir sobre essa questão é semelhante a indagar se determinada Política Pública é de 

Governo ou de Estado, já que, no primeiro caso, dependerá daqueles que estiverem no 

comando do Poder Executivo, ao passo que, na segunda hipótese, tornam-se de tal forma 

institucionalizada que, independentemente de quem esteja à frente da gestão pública, 

continuarão a existir. É dizer: ao ser institucionalizada, determinada política pública tem 

maior probabilidade de permanecer em execução e depender menos das variáveis eleitorais. 

No caso da escola, à medida em que as iniciativas de aproximação da escola com a 

comunidade externa e diminuição dos signos do medo se tornarem práticas institucionais e 

objetivamente previstas e incorporadas à rotina escolar, maior será a possibilidade de que elas 

sejam mantidas independente de quem ocupa os cargos de gestão da escola. Daí a relevância 

de que mais pessoas se envolvam nesse processo e que sejam, por exemplo, elaboradas 

normas e regimentos internos que prevejam a possibilidade de realização de eventos da 

comunidade no interior da escola, o diálogo como forma de prevenção de conflitos e a 

interação amistosa com a comunidade. 

Por fim, da entrevista com a diretora Margarida emergem várias outras indagações 

sobre a relação da violência escolar e a violência urbana, que, por extrapolarem o objeto desta 

pesquisa, não serão analisadas, mas algumas delas registradas como provocação para estudos 

posteriores. Como lidar com a violência no contexto escolar quando a Escola está inserida em 

uma comunidade com elevado índice de criminalidade? Como implementar ações que 

perdurem por gestões escolares ao longo do tempo e não dependam exclusivamente das 

pessoas que a implementaram? Quais são as variáveis que fazem com que uma escola seja 

mais ou menos apropriada pela comunidade do entorno e se torne, efetivamente, um espaço 

público? E quais as (des)vantagens de se permitir que uma Escola se torne um equipamento 

para oferecimento de outras oportunidades para a comunidade, além da educacional?  

3.5. Escolas com mediana presença de elementos da Arquitetura do Medo 

As escolas com mediana presença de elementos da Arquitetura do Medo são aquelas 

possuidoras de todas ou, pelo menos, três das variáveis da dinâmica da Arquitetura do Medo e 

duas das variáveis que não aderem a dinâmica da Arquitetura do Medo, apresentados no 

Quadro 1. Assim as escolas Granito, Mármore e Palmeira apresentam três das cinco variáveis 

à dinâmica da Arquitetura do Medo. Essas escolas se agrupam por apresentar um estágio 



102 

intermediário entre o grupo de menor presença de elementos da Arquitetura do Medo e do 

outro grupo de maior presença de elementos da Arquitetura do Medo. 

3.5.1. Escola Mármore: O medo das e nas ruas... 

Cheguei a Escola Mármore e tive muita dificuldade de estacionar. Dois flanelinhas 

me abordaram oferecendo o serviço de limpeza e vigia do carro. Nos passeios no 

entorno escolar estava cheio de transeuntes que andavam rápidos, alguns carregavam 

papeis nas mãos outros seguravam fortemente a bolsa comprimida perto do peito. Os 

altos edifícios do entorno estavam fortificados com guaritas, cercas e muros altos, 

havia também sinal que sinalizava a saída de carros. 

Ao entrar na Escola Mármore senti uma sensação de pequenez no espaço escolar e 

dificuldade de orientação espacial. Nas paredes predominava cores sóbrias e 

acinzentadas. O barulho que predominava era baixo, de crianças. A movimentação 

na área interna da Escola era pequena e na área externa ganhava grande fluxo no 

recreio escolar, depois era pulverizado pela área destinada ao esporte. A piscina 

olímpica mantinha sua água parada refletindo um céu azul. (NOTA DE 

OBSERVAÇÃO, outubro de 2019). 

A Escola Mármore foi fundada em 1937, com uma arquitetura estilo art déco, e ocupa 

uma grande quadra, em bairro nobre de Belo Horizonte. O prédio oferece uma infraestrutura 

diferenciada com piscina, quadras poliesportivas e anfiteatro. Os construtores desse edifício, 

de origem italiana, empregaram materiais nobres e equipamentos esportivos que atendem a 

prática de atividades esportivas pelos alunos. O seu edifício originalmente tinha o formato em 

M e já antes da Segunda Guerra Mundial oferecia alto nível de excelência aos alunos, como 

por exemplo, uma grade curricular que abarcava línguas estrangeiras diversificadas e 

atividades físicas de alta performance. Em consonância com o papel que visava executar, de 

uma escola de destaque na capital, construíram uma arquitetura escolar monumental. 

Como arquitetura monumental, a sua fachada frontal é imponente, virada para a 

principal rua que circunda a Escola. Não por acaso, o muro da fachada frontal é uma mureta 

de aproximadamente um metro, de tal forma que sua face simétrica com formas 

semicirculares se harmoniza com as outras formas. A mureta permanece no seu tamanho 

original nos dias atuais; no entanto, todos os signos do medo encontrados na Escola Mármore 

demonstram não serem originais à sua construção. 
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O entorno escolar... 

 

Figura 15 – Contexto Urbano da Escola Mármore 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth
37

 

 

A Escola Mármore, selecionada pelo critério “escola com mais de 80 anos de 

construção”, situa-se no bairro que possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) da Região Metropolitana de Belo Horizonte
38

. A mancha de verde é do 

bairro ao qual a Escola Mármore pertence e observa-se que as vias possuem traçado urbano 

regular, com função veicular e de pedestres. O parcelamento do solo possui lotes retangulares 

e tamanhos regulares. O solo é ocupado predominantemente com edifícios de altimetria com 

mais de quatro pavimentos. O contexto urbano da Escola Mármore é farto de bens e serviços, 

assim como de equipamentos públicos, como posto de saúde, ponto de ônibus, etc. 

                                                 

37
Disponível em: AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acessado em 4 mar. de 2020. 
38

Informação do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, produzido 

pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento (Pnad), pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e pela Fundação João Pinheiro. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/11/cai-distancia-entre-pior-e-melhor-idh-de-16-regioes-metropolitanas-do-pais.html
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Sendo a tipologia de ocupação residencial predominante, com moradias de alto padrão 

construtivo e multifamiliares verticais, tal tipologia contribui para a alta taxa de ocupação e 

densidade construtiva. A paisagem urbana local é marcada por signos do medo como guaritas, 

cercas elétricas, câmeras de segurança e porteiros em guaritas. O bairro ao qual a Escola 

Mármore pertence foi noticiado por jornais e televisão depois de uma moradora colocar uma 

faixa com os dizeres: “ALERTA! Rua com alto índice de assaltos!”. Porém, em resposta a 

essa faixa, o tenente Alexandre Melgaço, da 125ª Companhia da Polícia Militar (PM), que 

atende o bairro, declarou para o Jornal O Tempo
39

, em 2017, que “O Bairro Gutierrez é um 

dos menos perigosos da nossa área de atuação. Inclusive, o número de roubos lá caiu cerca de 

60%. No último mês, tivemos apenas um registro de roubo grave, de um morador que 

chegava em casa pela madrugada”, ponderou o militar. Essa notícia aponta para a divergência 

da sensação de insegurança pelos moradores, em vista dos signos do medo presentes de forma 

unânime nas fachadas frontais e o discurso da PM, que caracteriza o bairro em questão como 

menos perigoso da região no qual atua a 125ª Companhia. 

Adentrando a escola... 

Para ter acesso à escola, é necessário subir uma escadaria e acionar um interfone, ou 

seja, há uma proteção eletrônica anterior ao porteiro físico. A pesquisadora precisou visitar 

várias salas administrativas para conseguir a autorização. A fachada frontal é imponente, com 

três andares e uma escadaria entre as duas grandes paredes semicirculares que remetem às 

colunas Gregas, essas se estendem do chão até o telhado. No interior do edifício, há vários 

longos corredores com o pé direito alto e várias portas fechadas. Não é fácil ter uma visão 

ampliada do todo, o edifício é cheio de quinas e em vários momentos surpreende-se com 

pessoas saindo de locais inesperados. Por meio dos materiais empregados, percebem-se 

características de uma construção antiga, por exemplo, chão de ladrilhos, portão com adornos, 

escadas largas, portas, móveis de madeira maciça, etc. 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a Escola Mármore 

apresenta as seguintes características:  

 grau fraco de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

                                                 

39
Disponível em: <https://www.otempo.com.br/cidades/faixa-em-rua-do-gutierrez-alerta-para-o-risco-

de-assaltos-1.1428278> (último acesso em 09/08/2020).  

https://www.otempo.com.br/cidades/faixa-em-rua-do-gutierrez-alerta-para-o-risco-de-assaltos-1.1428278
https://www.otempo.com.br/cidades/faixa-em-rua-do-gutierrez-alerta-para-o-risco-de-assaltos-1.1428278
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 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo a 

escola;  

 e a configuração espacial que segrega o interior do espaço escolar;  

 e há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das Figuras 16 e 

17. 

 



106 

Figura 16 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Mármore 

 
Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 17 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Mármore 

 
Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Diante da característica de grau fraco da presença dos signos do medo, ou seja, pouca 

quantidade de signos do medo. Em relação a quais signos do medo que foram encontrados 

tem-se a seguinte descrição, como mostram as Figuras 16 e 17: adesivos de uma empresa de 

segurança privada pregados nas janelas da fachada frontal; interfone de acesso ao porteiro 

físico; grades que aumentaram o comprimento do muro chegando há aproximadamente três 

metros, em alguns locais no final das grades pontas metálicas pontiagudas. Em alguns pontos 

há um duplo muro, que consiste em um muro de alvenaria com concertina na sua parte 

superior, com um espaçamento de aproximadamente três metros entre o muro e uma grade de 

aproximadamente dois metros de comprimento com pontas metálicas na parte superior; 

concertinas debaixo de janelas voltadas para a fachada externa da Escola; predominância de 

um tipo de grade nas janelas, com ótimo estado de conservação e com bom padrão estético, 

que não cobrem toda a sua extensão, as venezianas das janelas não são protegidas com essas 

grades. E as correntes com os cadeados são frequentes para separar o espaço escolar, como 

área da piscina, do contra turno escolar e cantina. 

A categorização é um processo complexo que envolve separar comparar e analisar 

contextos. Diante do desafio imposto de agrupar as Escolas pesquisadas, percebe-se que não é 

grande a quantidade de signos encontrados na Escola Mármore, diante da sua dimensão em 

comparação às Escolas que serão apresentadas posteriormente com grande quantidade de 

signos do medo. 

Em relação à configuração espacial e à segregação do interior do espaço escolar, 

observa-se que as correntes com os cadeados são frequentes para separar o espaço escolar, 

como área da piscina, do contra turno escolar e cantina. A escola é grande, ocupando um 

quarteirão e no seu espaço interior é possível se deparar com frequência com a presença de 

grades com correntes e cadeados separando alguns acessos, assim como são separadas as 

áreas do contra turno escolar, cantina e o Fundamental II (anos do sexto ao nono ano do 

Ensino Fundamental). Essas separações e a grande extensão da Escola exigem um esforço 

maior para compreender a totalidade da escola. As grades fragmentam o espaço escolar e 

restringem o acesso e limitam o encontro de diferentes grupos de alunos. 

Em relação à posição dos signos do medo na Escola Mármore, estão apontados para o 

perigo externo à escola. Os signos do medo voltados para o externo do espaço escolar são 

mais expressivos, como demonstra a fachada frontal com adesivos de uma empresa de 

segurança privada em janelas voltadas para a rua. Esse é um signo do medo de baixo custo, 

mas que demarca uma tentativa de proteção, assim como o interfone de acesso ao porteiro 

físico e as grades, que aumentaram o comprimento do muro chegando a aproximadamente 



109 

três metros, em alguns locais. Ao final das grades, é possível observar pontas metálicas 

pontiagudas. E, em outros locais, há um duplo muro, que consiste em um muro de alvenaria 

com concertina na sua parte superior, com um espaçamento de aproximadamente três metros 

entre o muro e uma grade de aproximadamente dois metros de comprimento, com pontas 

pontiagudas metálicas na parte superior da grade. Percebe-se que os signos do medo 

encontrados na Escola Mármore estão concentrados no seu perímetro, reforçando os limites 

do acesso por meio dos seus muros e se protegendo de perigo externo à Escola. 

Há um grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que utilizam muitos 

signos do medo para segregar o espaço interno escolar do espaço externo, da rua. Os signos 

encontrados já citados na periferia da Escola Mármore não apenas apontam para a mitigação 

do medo externo a escola como reforçam a permeabilidade da arquitetura escolar à cidade. 

Pelas ruas da cidade, é possível de ver pouco do interior da escola e os signos apontados em 

direção à rua inibem a abertura das pessoas ao espaço escolar. O ponto de exceção a esse forte 

grau de delimitação da Escola Mármore com a cidade é a paisagem da fachada frontal, que é 

composta por um jardim, que possui uma mureta de menos de um metro de comprimento para 

rua. Depois dessa mureta, há um jardim com grama alta, poucas plantas, lixo, resto de comida 

e vestimentas jogadas. O jardim de entrada é a parte mais permeável do externo no espaço 

escolar, depois desse jardim, a fachada frontal apresenta concertinas debaixo de janelas 

voltadas para o jardim da entrada da Escola, retornando o seu forte grau de delimitação do 

espaço escolar. No ponto de exceção, que é justamente o jardim de entrada, encontra-se 

vestígios de uso por transeuntes. 

Observa-se que a Escola Mármore incorpora os signos do medo na parte periférica, 

apontando para a área externa do espaço escolar. Como se pretendesse se proteger do perigo 

vindo de fora da Escola. Nesse sentido, a arquitetura da escola acompanha a arquitetura do 

seu contexto urbano, na medida em que ao redor da escola há outras arquiteturas que também 

se protegem do perigo externo. Em razão de a arquitetura da Escola Mármore estar em 

consonância com seu entorno, há uma continuidade na paisagem urbana em relação às outras 

arquiteturas, as quais igualmente utilizam signos do medo, apontados para a rua perigosa. 

A presença significativa de signos do medo mais ofensivos foi detectada na Escola 

Mármore, em virtude da existência de concertina em alguns pontos da fachada frontal e finco 

metálicos pontiagudos em alguns locais na parte superior do muro. Esses signos do medo 

apresentam uma ofensividade na sua característica intrínseca, pois podem ferir ao contato 

físico com eles. Essa hostilidade aponta não apenas para um signo do medo que mitiga o 

medo por meio de uma dificuldade de acesso como também pela violência que pode acarretar 
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o seu contato. No ambiente escolar, em que a arquitetura escolar participa do processo 

educativo, esses signos são destacados como hostis, ao remeterem a uma mitigação do medo 

de forma a poder provocar uma violência.  

Desse modo, a Escola Mármore é uma escola de grande proporção espacial no tecido 

urbano e sua arquitetura impacta no entorno, continuando a paisagem urbana com forte 

presença de signos da Arquitetura do Medo apontados para o perigo externo. E com alguns 

signos voltados para o externo apresentando uma ofensividade como é o caso da concertina e 

fincos. 

3.5.2. Escola Granito: Remendo velho em roupa nova... 

Assim que cheguei à Escola Granito com a intenção de um momento inicial 

meditativo, fiquei procurando um local que tivesse uma visão mais ampla da escola. 

Andei para um lado, andei para outro e sempre me esbarrava numa torre gigante da 

rampa do meio. Queria amplidão e me contentei com um canto do pátio para onde 

minha visão se voltava para torre gigante no meio do espaço escolar. Paredes com 

pastilhas cerâmicas com cores cintilantes, toldos de policarbonato, aberturas 

redondas. Se não fosse o barulho e a presenças das crianças, me questionaria se 

estava no local certo. (NOTA DE OBSERVAÇÃO, outubro de 2019). 

A Escola Granito, que foi escolhida pelo critério de edificação recente, inaugurada no 

dia 6 de dezembro de 2016, por meio de um convênio público e privado. Como é de práxis na 

construção de projetos escolares, a comunidade não participou de sua elaboração, que ocorreu 

por meio de Parceria Pública e Privada (PPP), como a Escola Ave, também por intermédio da 

parceria entre a empreiteira Odebrecht e a Prefeitura de Belo Horizonte. Essa iniciativa 

denominada INOVA BH, resultou na construção de cinco escolas de Ensino Fundamental, 

num prazo de 24 meses, com incremento de 4.800 vagas para os alunos da rede municipal. 

Na Arquitetura Funcional, os projetos são racionalizados e padronizados, nesse caso 

da PPP entre Odebrecht e a Prefeitura de Belo Horizonte, contavam com cinco escolas de 

ensino fundamental e 51 UMEIS - Unidades Municipais de Educação Infantil. Dentro dessas 

5 escolas de ensino fundamental construída a Escola Granito é uma delas. 

Contexto urbano... 

A Escola Granito está localizada na regional Barreiro em Belo Horizonte. O Barreiro é 

uma região industrial, com população predominantemente operária. A Escola situa-se no 

Bairro Distrito Industrial Jatobá. A área do entorno escolar contém as ocupações urbanas 

organizadas Eliana Silva, Camilo Torres e Irmã Doraty, Nelson Mandela, Portelinha e Paulo 

Freire e mais algumas residências de ocupações espontâneas (FIG. 18). 
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Figura 18 – Contexto Urbano da Escola Granito 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth

40
 

 

O processo de ocupação do terreno por movimentos sociais se iniciou com a Ocupação 

Camilo Torres, com apoio das Brigadas Populares, no ano de 2008, com 140 famílias e foi 

estendido ao longo da Rua Capão da Posse, em 2010, com a Ocupação Irmã Doraty, com 200 

famílias. Em 2012, iniciou a Ocupação Eliana Silva, com 350 famílias. Portanto, nos últimos 

cinco anos a região recebeu aproximadamente 2000 famílias, que por meio da produção de 

autoconstrução edificaram os espaços privados e coletivos. Esse aumento demográfico na área 

do entorno da escola ocorreu a partir de uma interface com movimentos sociais e as famílias 

que não possuem moradias dignas, na luta pelo direito à cidade e à moradia. 

As ocupações organizadas, mancha amarela da Figura 18, vivem em casas de 

alvenaria; com predominância de casas com baixo padrão construtivo; sem revestimento e 

acabamento externo; sem ruas internas pavimentadas. São organizadas por movimentos 

sociais de luta pela moradia em Belo Horizonte e atuam de forma incisiva pelo direito à 

cidade. E isso acaba repercutindo na própria escola, como exemplo, a cerimônia de 

inauguração da Escola Granito não foi no local da Escola, pois o poder público municipal 

temia algum tipo de interferência pelos movimentos sociais. 

                                                 

40
Disponível em : AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acesso em 7 mar. de 2020. 
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As ocupações de um lado e a área industrial, mancha vermelha da Figura 18, do outro 

evidenciam um tecido social tensionado. O terreno onde atualmente estão as ocupações era 

destinado ao desenvolvimento industrial e adquirido por empresas a preços baixos 

condicionados a exercer a função industrial, no entanto ficou anos ociosos sem cumprir o fim 

de sua destinação. Essas ocupações se apresentam como atos de resistência às regras vigentes, 

que não garante o direito à moradia. Portanto, a Escola Granito está situada no meio desse 

conflito fundiário. Em vários momentos do processo de ocupação desses terrenos houve 

conflitos com a polícia. Em uma notícia de 2016 no Jornal Hoje em Dia, do dia 18 de 

setembro, relata o segundo despejo a 300 famílias em uma área da mancha amarela da Figura 

18. Nos relatos de despejo lideranças de movimentos sociais e policiais confirmam que houve 

vários feridos no confronto.  

Adentrando a Escola... 

A Escola Granito apresenta, no centro da edificação, uma grande estrutura de rampa, 

posicionada entre os dois grandes blocos de salas de três pavimentos e ganha destaque não 

apenas pela sua dimensão e localização, mas também pelo revestimento externo de pastilhas, 

janelas redondas e toldos de policarbonato. Há um piso tátil na área de circulação da escola. O 

quarto edifício é uma quadra poliesportiva coberta com o nome da Escola escrita com design 

de grafite. 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a Escola Granito 

apresenta as seguintes características:  

 grau fraco de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo a 

escola;  

 e a configuração espacial segrega o interior do espaço escolar;  

 e não há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos. 

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das figuras 19 e 

20. 
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Figura 19 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Granito 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 20 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Granito 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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No aspecto de quantidade de signos do medo, pode-se apontar a Escola Granito com 

fraco grau de presença dos signos do medo comparando a Escola Granito com as demais. Os 

signos do medo encontrados foram: guarita perto da entrada principal; grade que estende o 

muro de alvenaria na lateral direita, concertina no topo do muro de alvenaria na lateral 

esquerda; grade alta de aproximadamente cinco metros nos fundos da escola; grade que separa 

a quadra poliesportiva do bloco de salas de aula; cadeados nas portas e grades que separam os 

ambientes; grade na maioria das janelas do térreo, portão de grade com cadeado antecedendo 

as portas da biblioteca, depósito, auditório e laboratório de informática (porta dupla); alarme 

nas salas administrativas; grade que separa a área destinada à horta. 

Nota-se que a guarita faz parte do projeto arquitetônico da escola recém-construída. 

Há uma grande área destinada ao estacionamento, separada do restante do edifício com uma 

cerca interna e murada com concertina no confrontante com a rua. As salas administrativas e a 

cantina ficam no primeiro andar e todas possuem grades. Observa-se que a guarita do porteiro 

se posiciona na entrada do edifício. A sua existência impõe um distanciamento ao pedestre e o 

protocolo de abordar as pessoas não uniformizadas restringe o acesso à Escola. Nota-se 

também que o estacionamento ocupa aproximadamente um quinto do terreno da escola. Na 

rua da fachada frontal da Escola, há uma faixa de estacionamento sem rotativo, gerando 

indicio de uma rua de pouco trafego de trânsito, de forma que esse estacionamento tem como 

possibilidade ser um signo do medo. 

Vale ressaltar dos signos do medo encontrados chamam a atenção para inclusão de tais 

signos em uma escola com menos de cinco anos de construção, sendo, portanto, alguns signos 

originários da sua construção, como a guarita na entrada da escola, muros de alvenaria e a 

área destinada ao estacionamento de carros. Ou seja, a dinâmica da Arquitetura do Medo 

parece ter se associado ao mercado imobiliário, que aderiu como forma de valorização do 

imóvel. Embora esteja tratando de uma escola pública, percebe-se que a guarita se assemelha 

ao padrão dos condomínios de alto padrão, indicando uma absorção desse elemento na 

arquitetura escolar pública. Vale ressaltar que a construtora responsável por construir a Escola 

Granito, Odebrecht, tem um grande repertório de construções com alto padrão construtivo. 

Além disso, com pouco tempo de construção, já foram acrescentados na Escola Granito outros 

signos do medo como grades, alarme e concertinas. 

Em relação ao aspecto da configuração espacial, há na Escola Granito signos da 

Arquitetura do Medo que exercem segregação do espaço. Há um portão de acesso à quadra e 

outro portão de acesso às salas de aula, de tal forma que, para acessar as salas de aula, passa-

se por um portão principal e depois uma guarita com porteiro 24h e um segundo portão, assim 
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como por uma grade com portão que segrega a área da horta. E outro elemento que segrega o 

espaço é uma grande torre de rampa construída entre os blocos de sala de aula. Esse espaço 

todo fragmentado não fomenta a apropriação da totalidade do espaço e exerce controle de 

quem e quando cada espaço será utilizado. A escola tem uma dimensão e capacidade de 

alunos parecida com a Escola Ave, porém apresenta maior quantidade de signos do medo e 

segregação espacial do espaço escolar. Para uma investigação dos motivos dessas 

intervenções arquitetônicas por meio dos signos do medo, indaga-se: Por que a Escola Ave e a 

Escola Granito, advindas de mesmo pacote de produção arquitetônica, seguiram caminhos 

diferentes em matéria de Arquitetura do Medo? 

De maneira geral, percebe-se que os signos do medo encontrados na Escola Granito 

estão apontados para os perigos externos e internos à Escola. No primeiro caso, há presença 

da extensão do muro, concertina, guarita com porteiro; no segundo, isto é, voltado ao interno, 

os signos do medo mais presentes foram as grades que segregam os espaços internos; portas 

duplas na sala de biblioteca, depósito e laboratório; armários metálicos com cadeados para 

guardar utensílios de funcionários; grades nas janelas das salas térreas. 

Em relação ao aspecto do grau fraco de delimitação do espaço escolar, a Escola 

Granito apresenta uma singularidade paradoxal, pois no muro confronte com o passeio, a 

lateral esquerda é de alvenaria, acrescida de concertina. O muro da lateral direita confrontante 

com residências é alto e de alvenaria. E o muro de fundo que é confrontante com a Umei, é 

alto e de tela metálica, porém o muro da fachada frontal é de tela metálica. O material e altura 

da tela da fachada frontal sem carregar um signo do medo na sua extensão pode indicar uma 

fraca segregação do espaço interno escolar em relação ao espaço externo, a rua. A tela em 

toda a extensão do muro nas fachadas frontal e de fundo funcionam como uma forma de 

deixar o espaço escolar mais permeável ao externo da escola no seu interior. Dessa forma, ao 

passar pela rua é possível visualizar o interior do espaço escolar, o que foi confirmado pela 

visita da pesquisadora à escola, pois, durante a observação, foram flagrados momentos em 

que alunos comunicavam com pessoas externas à escola por meio dessas telas. 

Em relação ao muro da fachada esquerda, percebe-se que no seu topo há concertina, 

um signo do medo de caráter ofensivo. E foi usado pela escola na extensão inteira do muro na 

fachada esquerda. Vale ressaltar que essa rua que confronta o muro com concertina é uma rua 

pouco movimentada. E que os edifícios confrontantes são industriais e utilizam o mesmo 

modo construtivo, isto é, muros de alvenaria com concertina no topo. O que gera um padrão 

espacial da rua de confinamento para os transeuntes na passagem entre muros. Esse padrão 

espacial é um fator que pode fomentar o medo de transitar na rua pela sua pouca visibilidade 
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das esquinas e o confinamento dos muros de alvenaria com concertina pode gerar maior 

incerteza e medo dos perigos que podem surgir, além de enclausuramento para uma possível 

fuga. 

A Escola Granito apresenta, em pouco tempo de construção, menos de cinco anos, 

poucos signos do medo em comparação às Escolas que será mostrado mais adiante, no 

entanto, em relação à Escola Ave, que apresenta a mesma categoria de escola recém-

construída, é significativa a quantidade a mais da presença dos signos do medo na Escola 

Granito. O título da seção, remendo velho em roupa nova, demonstra camadas de 

intervenções arquitetônicas que remontam a soluções arquitetônicas escolares antigas em uma 

veste arquitetônica nova, como é o caso da segregação do espaço escolar por grades e das 

portas dupla. 

 

Figura 21 – Remendo velho em roupa nova – Escola Granito 

 

Fonte: Registro da Autora, 2019 

3.5.3. Escola Palmeira: O medo pintado... 

A Escola Palmeira, escolhida pelo critério baixa incidência de ocorrências policiais, 

está situada no Bairro Fernão Dias. Esse bairro é originário de loteamento de fazendas 

restantes na região nordeste de Belo Horizonte, na década de 1990, acompanhando a 

construção do Minas Shopping. O bairro nasceu cercado por outros bairros mais antigos, o 

que fez com que na região houvesse uma demanda da classe média por ocupá-lo rapidamente. 
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Figura 22 – Contexto Urbano da Escola Palmeira 

Fonte: 

Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth
41

 

 

A Figura 22 apresenta a localização da escola e o seu entorno. Há predominância de 

residência multifamiliar vertical na área azul e residência unifamiliar na área vermelha. Em 

ambas as manchas as construções em geral possuem bom padrão construtivo, com 

revestimento externo, espaçamento entre as edificações e passeios. O tecido urbano revela 

formato cartesiano, o qual gera vias de acesso veiculares e uma regularidade geométrica nos 

quarteirões. Há uma grande área verde de parque, que é mais um equipamento urbano do 

bairro. De um modo geral, a mancha vermelha possui residências com menos signos do medo 

do que as arquiteturas da mancha azul, sendo que esta tem tipologias mais verticalizadas que 

àquela. Em relação a seu entorno, vista na paisagem urbana, a Escola Palmeiras se destaca e é 

marcada pela presença dos signos do medo visto pelas ruas. 

Adentrando a escola...  

A Escola Palmeira foi construída em setembro de 1992, sobre uma área de 5.200 m², 

em estruturas pré-moldadas. Até mesmo o muro é composto de peças pré-moldadas, as quais 

geram uma estética peculiar. A Escola Palmeira é composta por dois edifícios, um de 

altimetria de dois pavimentos e outro de um pavimento. No total, a escola Palmeiras conta 

com 27 salas, um laboratório, biblioteca e quadra coberta. 

                                                 

41
Disponível em : AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acesso em 10 mar. de 2020. 



119 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a escola apresenta as 

seguintes características:  

 grau fraco de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo a 

escola;  

 e a configuração espacial segrega o interior do espaço escolar;  

 e há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das Figuras 23 e 

24. Essas foram elaboradas por meio da observação nos dias 28 a 30 de outubro. 
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Figura 23 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Palmeiras 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 24 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Palmeira 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Em relação à identificação dos signos da Arquitetura do Medo, encontram-se os 

seguintes signos: guarita na entrada do portão principal; basculantes metálicos (Bises) nas 

janelas como um componente arquitetônico originário da construção; alarme nas salas 

administrativas, sala multiusos, biblioteca, laboratórios e sala de informática; caixa metálica 

trancada com cadeado as caixas de som; finco metálicos em cima do portão; grades que 

segregam espaços internos a escola; grade nas janelas da sala de informática. 

Quando começa-se a observar a presença dos signos do medo na Escola Palmeiras, a 

primeira coisa que chama a atenção é a guarita. A guarita, que se encontra acoplada ao muro e 

é reservada para o porteiro/vigilante, tem características curiosas, pois não tem estrutura para 

banheiro e não é ergonômica. Tendo pouco conforto, o vigilante/porteiro fica sempre na 

posição mais alerta para não ser surpreendido. No entanto, essa guarita está abandonada e em 

desuso, sendo o acesso da Escola feito por interfone e atendido por um porteiro que possui 

uma bancada mais confortável no interior da Escola. Mesmo estando em desuso, a existência 

de uma guarita é um signo do medo que pode gerar uma incerteza aos transeuntes locais, que 

não sabem se tem ou não alguém no seu interior. 

Vale salientar que não encontram-se grades nas janelas das salas de aula, visto que as 

janelas são constituídas por um elemento construtivo de basculantes metálicos, de tal forma 

que servem como cortinas e grades. Esse elemento construtivo gera uma unidade 

arquitetônica mais harmônica do que as que possuem grades metálicas. Essa solução 

arquitetônica se apresenta de forma interessante, pois a Escola Palmeira foi construída em 

1992 e não foram acrescentados outros elementos aos basculantes, como por exemplo, 

cortinas e grades e se apresenta em bom estado de conservação. E nas escolas recém-

construídas, na Escola Ave foi acrescentada cortina nas janelas das salas de aula, ao passo que 

na Escola Granito, grade.  

Kowaltowski (2011) critica a forma como é produzida a arquitetura escolar no Brasil 

nas últimas décadas, isto é, sem uma autocritica das produções arquitetônicas existentes, razão 

pela qual os erros têm se repetido, pois não são construídos com clareza pontos positivos e 

negativos da trajetória das produções arquitetônicas, como pelo fato de que as normas 

técnicas não sofrerem reajuste na mesma velocidade da produção arquitetônica. Assim, pode-

se dizer que basculante da Escola Palmeira equivale a uma mitigação do medo, ainda que de 

forma mais camuflada, mas nem por isso deixa de ser interpretado como um signo no medo. 

Afinal, será que as grades das escolas, se fossem associadas a esse tipo de solução 

arquitetônica, mudariam a sensação de insegurança interna? Ou é apenas a mesma sensação 

camuflada, ou o medo pintado? 
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Quanto ao forte grau de segregação do espaço interno escolar, percebe-se que os 

signos do medo encontrados estão localizados na ala do Fundamental II, na quadra 

poliesportiva e área de vôlei de mesa. Os principais signos internos foram portões com 

cadeados, que delimitavam a área do Fundamental I do Fundamental II. Há uma nítida 

diferença de enfeites e pichações entre o espaço destinado ao Fundamental I e o II. Enquanto 

o Fundamental I é todo decorado com painéis, pinturas novas, banheiro sem peças 

danificadas, o espaço reservado para o Fundamental II já apresenta menos cores vibrantes, 

banheiros com pichações e peças danificadas, mas mesmo no ambiente do fundamental II não 

encontram-se muitos signos do medo na arquitetura escolar, mas sim equipamento “data 

show” sem dispositivos de segurança. 

Durante a visita técnica, foi percebido que os signos do medo encontrados estão 

localizados nas bordas da Escola Palmeira, apontados para o perigo externo à Escola 

Palmeira. Em relação aos signos do medo apontados para os perigos externos à Escola 

Palmeira, pode-se observar oito fileiras de arames farpados, que aumentam a altura do muro 

externo. O suporte dos arames farpados é pintado, tendo recebido um tratamento estético. O 

portão principal tem uma guarita acoplada e o vão de abertura dessas para a rua é protegido 

por uma grade. 

Na questão do grau forte de delimitação do espaço escolar em relação ao espaço 

externo a cidade, observa-se uma fortificação do espaço escolar com arames farpados, 

guaritas e o interno perto do entorno escolar é todo arborizado, de tal forma que não há muita 

visibilidade do interior escolar na rua. Essa impermeabilidade do espaço escolar com a cidade 

reflete na sensação de medo nos passeios que contorna a Escola Palmeira. A Escola Palmeira 

tem dimensão de um quarteirão e o seu muro com elementos agressivos, arames farpados e 

monotonia dos elementos construtivos do muro gera uma parede de pouca visibilidade do 

porvir. A utilização do signo do medo ofensivo, arame farpado, na Escola Palmeira, é um 

signo que não foi encontrado nas outras escolas. É um signo de baixo valor econômico, no 

entanto, também como a concertina, mitiga o medo por meio da possibilidade de violentar o 

outro. O muro apresenta na sua parte superior oito fiadas de arame farpado, cujos suportes são 

pintados na mesma cor do portão principal. 

Desse modo, um aspecto que se destaca na instituição é que vários signos do medo 

aparecem na escola com uma estética suavizada, por exemplo, a caixa de proteção dos 

extintores com lacres de plástico, finco em cima do portão principal pintado com a mesma cor 

do portão, grade na janela da sala de informática pintada com a mesma cor da parede, os 

basculantes das janelas das salas de aula. Por isso, o título o medo pintado, pois os signos do 
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medo encontrados estavam esteticamente camuflados, o que pode ter gerado uma suavidade 

na hostilidade dos signos. 

3.6. Escolas com maior presença de elementos da Arquitetura do Medo 

As escolas com maior presença de elementos da Arquitetura do Medo são aquelas 

possuidoras de todas as variáveis favoráveis à dinâmica da Arquitetura do Medo, apresentadas 

no Quadro 1. Assim, as escolas Bonsai e Bambu aderem fortemente à dinâmica da 

Arquitetura do Medo. Essas escolas se agrupam por apresentar um estágio em que há forte 

grau de presença de elementos do medo; barreiras que segregam o interior da escola; forte 

grau de delimitação da escola em relação à cidade; signos do medo ofensivos e agressivos; e 

localização dos signos do medo a se protegerem de um perigo interno e externo à escola. 

3.6.1. Escola Bonsai: Guardar o que de quem... 

Cheguei à Escola Bonsai às 15 horas de um dia de outubro e assim que entrei 

encontrei com guardas municipais, percebe que os meus olhos estatelaram fiquei 

tensa como se preparasse para prestar satisfação dos motivos da minha visita a 

Escola Bonsai. Notei que as crianças aproximavam de mim, me tocando e 

perguntando o porquê da minha presença. Mas nenhuma criança interagia com os 

guardas, em alguns momentos pareciam se desviar a uma bem antes da corporeidade 

dos guardas municipais.  

Tentei observa lós, mas a visita dos guardas não foi longa e a minha observação 

tinha um acanhamento, não sei se era a arma de fogo, ou o cacetete, ou o colete a 

prova bala que gerava essa sensação de acanhamento ou se era isso tudo e muito 

mais. Os guardas municipais guardam o que de quem? (NOTAS DA 

OBSERVAÇÃO-ACERVO PESSOAL).  

A Escola Bonsai foi escolhida pelo critério de alto índice de ocorrência policial. A 

localização da Escola Bonsai é no Bairro Vera Cruz e faz limite com os bairros da Escola 

Bambu e Escola Ave. As vias de acesso à Escola Bonsai são vias de tráfego intenso com 

várias linhas de ônibus passando, que atendem uma população de baixa renda e com alta 

vulnerabilidade social. O Bairro Vera Cruz nasceu de loteamentos informais e ocupações 

urbanas, em uma região acidentada e rejeitada pelo mercado imobiliário pela declividade dos 

terrenos. Excluídos do direito à cidade, o bairro superou e supera vários desafios de falta de 

infraestrutura, saneamento básico e preconceito da sociedade em relação à localização das 

moradias42. 

                                                 

42
Histórias de bairros [de] Belo Horizonte: Regional Leste / coordenadores, Cintia Aparecida Chagas 

Arreguy, Raphael Rajão Ribeiro. – Belo Horizonte: APCBH; ACAP-BH, 2008. 
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Figura 25 – Contexto Urbano da Escola Bonsai 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth.
43

 

 

Observa-se na imagem área da região do entorno da Escola Bonsai dois tipos de 

tecidos urbanos: o amarelo e o verde. O amarelo é marcado pelo esquadrinhamento da área 

em formatos retangulares, o que se assemelha a empreendimentos de loteamentos urbanos 

formais. No entanto, ao observar o interior desses quarteirões, percebem-se vielas ou vias 

apenas de pedestre rompendo com o tecido cartesiano aparente da área amarela. A área verde 

aparece nas vias mais orgânicas e um alto adensamento populacional. 

Na mancha amarela, observa-se que as edificações possuem dois pavimentos, sem 

afastamentos laterais e frontais e que há predominância na paisagem urbana de signos do 

medo como concertinas e grades. Na região da mancha verde encontram-se menos signos do 

medo do que a região amarela; naquela, as casas são predominantemente de um pavimento e 

                                                 

43
Disponível em : AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acesso em 13 mar. de 2020. 
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sem revestimentos externos, remetendo a um padrão construtivo mais econômico do que o do 

a área amarela.  

Adentrando a Escola... 

A Escola em questão possui edifícios de um pavimento, todos no mesmo nível. As 

salas de aula foram enfileiradas, formando dois grandes retângulos de blocos de salas de aula, 

em que há um edifício separado desses, onde é a administração e a cantina escolar foram 

instaladas. A quadra poliesportiva é coberta e forma um edifício independente dos outros. 

A escola foi construída com materiais de baixo custo, em estrutura blocos de concreto 

autoportante e telhas metálicas. Percebe-se a presença de ventiladores nas salas de aula, 

demonstrando que não há muito conforto térmico. As cores da Escola são opacas, com 

materiais desgastados pelo uso, além de pichações. Há longos edifícios de um pavimento 

formando corredores de área livre. No centro desse corredor interno, há canteiro de plantas 

vistosas, bem cuidadas e cercadas, com madeiras pintadas formando um guarda corpo com 

cores primarias impedindo o livre acesso ao canteiro. 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a escola apresenta as 

seguintes características:  

 grau forte de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo e 

interno a escola;  

 e a configuração espacial segrega o interior do espaço escolar;  

 e há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo, foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das Figuras 26 e 

27. 
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Figura 26 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Bonsai 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Figura 27 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Bonsai 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Em relação aos signos do medo encontrados, pode-se identificar: tela aumentando 

duplicando o muro de alvenaria e concertina no topo; grades em todas as janelas das salas de 

aula; grade separando ambientes internos a escola; grade na abertura das portas das salas de 

aula; portas metálicas nas salas de aula; grade em vãos no interior do banheiro; cadeado nos 

armários metálicos no interior das salas de aula; caixa metálica trancada que envolve a 

televisão; grade em lâmpadas incandescentes; grades que cobrem refletores; alarme em salas 

administrativas. Diante da grande quantidade e tipos de signos do medo, essa Escola foi 

caracterizada como grau forte de presença dos signos do medo.  

Em relação à ofensividade dos signos do medo no espaço escolar, na Escola Bonsai foi 

encontrado arma de fogo e cacete portados pelos Guardas Municipais e a concertina no topo 

do muro. Nos dias em que a pesquisadora esteve na escola pode presenciar duas visitas dos 

Guardas Municipais. Na primeira vez, eles estavam saindo, quando a pesquisadora estava 

entrando, no entanto, fizeram algumas recomendações de segurança para a Diretora da Escola. 

Os Guardas Municipais estavam uniformizados com colete a prova de bala, algemas, 

cassetetes e arma de fogo. A Guarda Municipal é um signo do medo que pode representar um 

agente repressor e aplicador da lei. E dentro de um contexto escolar, a presença da guarda 

pode gerar uma medida exacerbada na resolução de mediação de conflitos. Então, qual a 

necessidade de pedir ajuda a um agente de representação tão repressiva? Isso significa o que 

para a Escola? E para os alunos?  

Essas perguntas perpassam pelo entendimento da função do Guarda Municipal em 

Belo Horizonte. Cardeal (2018, p. 11) expõe que a Guarda Municipal de Belo Horizonte 

(GMBH) foi criada em 2003 com o objetivo de proteção ao patrimônio do Poder Público 

Municipal. Para cumprir tal função, a maior parte da sua corporação desenvolvia função em 

postos fixos e era gerida principalmente por policiais militares. O cenário de atuação, segundo 

Cardeal (2018, p. 12), mudou em 2015 com a troca de chefia de um coronel da Polícia Militar 

por um Guarda Municipal de Carreira, implementando na GMBH um posicionamento de um 

agente repressor e aplicador da lei e não um perfil de mediação de conflitos como previsto nos 

preceitos
44

 da Secretaria Municipal de Segurança.  

Tal mudança resultou num perfil de Guarda Municipal semelhante à função do 

Policiamento Militar. Dessa forma, foi permitido o porte de arma de fogo; treinamento com 

                                                 

44
 São atribuições da Guarda Municipal, segundo art. 5, do Estatuto Geral de 2014, “atuar mediante 

ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o 

corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da 

cultura de paz na comunidade local”. 
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espingardas calibre 12 de bala de borracha
45

; construção de trabalhos conjuntos com a Polícia 

Militar. Antes de 2015, todas as escolas da rede municipal podiam ter Guardas Municipais 

fixos; agora, apenas noventa escolas com maior número ocorrências policiais contam com a 

presença constante da Guarda Municipal, como é o caso da Escola Bonsai. 

Observa-se que a corporação da GMBH passou a se movimentar no espaço municipal, 

antes em postos fixos, atualmente móveis tornando-a mais visível na sociedade. No entanto, a 

sua função de mediadora de conflito para proteção patrimonial vai se perdendo para uma 

função de controle social mais de nível municipal. Não se conseguiu achar estudos que 

demonstram o impacto da Guarda Municipal antes e depois da sua atuação nas escolas 

municipais. Na dissertação de Cardeal
46

 (2018, p. 93), há um trecho de uma entrevista em que 

a chefia da GMBH, em 2018, defende a saída dos postos fixos da Guarda Municipal das 

escolas: 

A Guarda Municipal tem cada vez mais ganhando um espaço. Ela estava restrita a 

segurança patrimonial, que era escola, centro de saúde, é muita coisa, que é de 

onde a gente tem tirado muito guarda mesmo que é fazendo administrativo, dentro 

de secretaria, como se fosse um vigia. Esses aí, a gente está cortando mesmo, 

esses que estão indo para a rua. Todo mundo quer um guarda para chamar de seu. 

Por que não um vigilante? Para que um vigilante se tem um guarda municipal? 

Guarda municipal que é um vigilante, eles que fazem segurança patrimonial. Isso já 

cansamos de escutar, e eles falam para que sirva a guarda? Ela não é segurança 

patrimonial? Mas ela também é segurança da cidade. Nós vamos priorizar um roubo, 

ou priorizar uma segurança interna nossa? (...) Todo mundo vai dizer que piorou, 

que é equivocado, que guarda não tinha que sair, que está inseguro. Mas o 

secretário não tem a menor dúvida que tem que caminhar para sair, a 

estratégia, o prefeito e o secretário, vão continuar com essa lógica de pôr na 

rua. Mas a gente tem de tomar cuidado de fazer isso de uma maneira que não fique 

esse vácuo total (trecho de entrevista com Entrevistado 14). [grifos nossos] 

(CARDEAL, 2018, P. 93) 

Esta pesquisa não tem como foco discorrer sobre a saída ou permanência da Guarda 

Municipal nas escolas municipais de Belo Horizonte. No entanto, a fala do Entrevistado 

remete para uma tendência dessa corporação de não se equiparar a um vigilante e sim a um 

policiamento ostensivo, presente nas ruas.  

O signo do medo da Guarda Municipal em escolas públicas, portanto, não representa 

um vigilante e sim uma autoridade maior de segurança pública, mais ostensiva, que pode 

provocar um maior controle social por meio da repressão e cumprimento da lei pela força da 

coerção. Isso pode indicar uma forma de mitigar o medo de uma violência escolar de forma 

                                                 

45
 Notasse que essa espingarda de borracha é usada pela Policia Militar de Minas Gerais para dispersar 

manifestações. Logo, podemos levantar alguma hipótese que esses treinamentos teriam essa intenção. 
46

É importante destacar que os dados do survey da pesquisa de Cardeal, 2018, revelaram que os guardas 

municipais entrevistados mais de 90% consideraram as atividades da patrulha escolar importantes. 
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mais contundente, por meio de força externa à comunidade escolar, por órgão que atua na 

sociedade no combate à criminalidade. 

Em relação ao grau forte de delimitação do espaço escolar em relação ao externo, a 

Escola Bonsai possui muro de alvenaria e sobre o muro, na parte superior, concertina. O 

portão de entrada principal é metálico, alto e não há nenhuma fresta para visualizar o interior 

da Escola. A pesquisadora precisou bater várias vezes no portão para ser atendida. O porteiro 

grita na parte interna, pedindo a sua identificação e o visitante grita da parte externa se 

identificando sem uma visualização. Assim, o grande portão metálico sem fresta aparece 

como um escudo de proteção do porteiro. Nas ruas do entorno escolar não é possível 

visualizar a parte interna da escola, apenas as concertinas. Outro signo do medo que vale ser 

ressaltado são as grades laterais da escola. Essas laterais fazem divisa com as casas e não com 

a rua. Observa-se que, nesse ponto, os muros são mais protegidos, com acréscimo do muro de 

grade, que aumenta a altura do muro em aproximadamente seis metros, acrescido, ainda, de 

concertina na parte superior da grade. 

Em relação ao aspecto de forte grau de segregação do espaço interno escolar, foi 

percebido que alguns locais mais ermos da escola são isolados com grades, e não é possível 

precisar se são ermos, porque estão isolados. As quadras poliesportivas também são isoladas 

por meio de grades com cadeados. E os canteiros dos jardins são isolados com tábuas de 

madeira. Vale ressaltar que o tamanho das áreas isoladas por meio de grade são consideráveis 

e atualmente são utilizadas para materiais escolares estragados e a outra área para uso apenas 

dos funcionários. O isolamento das áreas restringe o acesso dos estudantes na totalidade do 

espaço escolar reduzindo os espaços de convivência e vivência dos alunos. 

Referente ao aspecto dos signos do medo estarem apontados para o externo e interno à 

escola, foram encontrados vários cadeados dentro dos ambientes internos, assim como todas 

as janelas das salas de aula possuem grades, revelando uma preocupação em se proteger de 

um perigo interno e externo à Escola. Dentro desses signos encontrados, alguns merecem 

destaque como: alarmes com sensor de presença nas salas administrativa e na biblioteca, caixa 

metálica sem frestas trancada com cadeados cobrindo os diversos aparelhos eletrônicos dentro 

de sala de aula; padrões de energia trancados com cadeados. 

Há outros elementos que corroboram a caracterização dos signos apontados também 

para o perigo interno a escola, que são os materiais empregados nos signos do medo como 

portas e caixa metálica e robusta de proteção dos aparelhos eletrônicos dentro da sala de aula, 

que se desta por ser m constituída de elemento sem acabamento estético. Essa robustez dos 
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signos do medo no interior da sala de aula pode demonstrar uma fortificação interna da 

Escola.  

As portas das salas de aula são outros signos do medo que se destacam pela sua 

fortificação por meio do material metálico e por possuírem uma abertura circular na altura 

média equivalente a altura da cabeça de uma pessoa adulta. Essa abertura é coberta por uma 

grade metálica, de tal forma que, do lado de fora, um adulto consegue olhar para dentro da 

sala de aula. Mas, por meio da grade, essa abertura não se torna um ponto de fácil infiltração. 

Diante da observação, infere-se que os signos do medo são apontados tanto para o 

interno da escola, como a presença de Guardas Municipais e proteção de materiais escolares e 

eletrônicos da escola, assim como para o terno, com a utilização de concertina como 

dispositivo de segurança, que apresenta uma ofensividade pela consequência de ferir o invasor 

externo. 

A Escola Bonsai possui, em toda sua confrontação com a rua, concertinas na parte 

superior do muro de alvenaria, de tal forma que contribui com a paisagem urbana da 

Arquitetura do Medo local. O muro da lateral direita, que confronta a Escola Bonsai com a 

área verde, gera um padrão espacial dessa rua de estreita ou uma sensação de confinamento 

para quem nela transite. Tal espaço é fator de medo quando o transeunte tem que transitar por 

ela. E nota-se que a configuração do muro externo da Escola Bonsai contribui para essa 

paisagem urbana. 

3.6.2. Escola Bambu: quem está preso os de dentro os de fora? 

Não consegui contato com a Escola via telefone e decidi tentar um primeiro contato 

pessoalmente. Por meio de aplicativo de trânsito, fui encaminhada para uma local 

que difere da Escola Bambu. Abandonei o aplicativo e fui perguntar às pessoas na 

rua onde era a Escola Bambu. Fui guiada a adentrar dentro da favela por meio de 

becos, ruas estreitas, sem saída e com alta declividade. Estava tensa em dirigir em 

vias com difícil acesso e com medo de quem e o que encontraria naquele local tão 

desconhecido. Ao chegar à Escola Bambu percebi olhares como a perguntar quem 

eu era e o que estava fazendo. Uma estrangeira em uma cidade em que todo mundo 

se conhece. Direcionei-me, bati no portão e por meio de um buraco o porteiro me 

atendeu. Tive que dialogar um bom tempo argumentando, pois o porteiro estava 

receoso com a minha presença e solicitando pelo menos agendar outro dia de visita à 

Escola. Felizmente, o coordenador pedagógico resolveu me atender, uma vez que a 

diretora não estava na escola. Posteriormente ela foi acionada pelo telefone e 

conseguimos autorização da Direção para conhecer a escola. 

Depois da epopeia para iniciarmos a nossa observação, o nosso acompanhante 

sempre dizia quando estávamos na fachada frontal da escola “não fica aí parada 

porque podem achar que estamos olhando para eles." Fui invadida pelo sentimento 

de medo, provado pelo discurso do medo e a sensação de vulnerabilidade do local. A 

escola está cravada dentro de uma comunidade com vias estreitas e de difícil acesso, 

estava me sentindo uma intrusa, com a prancheta, papéis e uma máquina fotográfica, 

me sentia como uma estrangeira. (NOTAS DA OBSERVAÇÃO) 
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A Escola Bambu, escolhida pelo critério de escolas com alto índice de ocorrência 

policial, está localizada na região do Taquaril, bairro que faz parte de um conjunto 

habitacional localizado na Zona Leste da cidade. O Conjunto Taquaril é dividido em quatorze 

setores, sendo os doze primeiros setores denominados Taquaril e localizados geograficamente 

em Belo Horizonte. Os setores treze e quatorze, onde os índices de vulnerabilidade social são 

ainda mais altos, fazem parte do bairro Castanheiras, que está localizado na divisa entre Belo 

Horizonte e a cidade de Sabará. Atualmente, segundo informações fornecidas pelo site da 

Prefeitura de Belo Horizonte, o Conjunto Taquaril conta com 40.796 habitantes e 3.848 

domicílios registrados. 

A comunidade surgiu por meio de um movimento, liderado pelo Centro de Ação 

Comunitária Vera Cruz, em prol da liberação e destinação, para a população cujo direito à 

moradia estava sendo violado, de terras denominadas, à época, de Castanheiras, as quais 

pertenciam à extinta Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais 

(Codeurb). Após a Prefeitura autorizar a ocupação, os próprios moradores iniciaram a 

construção do bairro, contando especialmente com a força das mulheres. 

Desde o surgimento do Conjunto Taquaril, não houve planejamento urbanístico, o que 

gerou sucessivas ocupações de áreas verdes e de preservação ambiental, margens de córregos, 

talvegues, ravinas, terrenos de altíssima declividade e de risco geológico. O movimento 

comunitário na região é intenso desde o início da ocupação, em 1981, da liberação e da 

construção destes setores. Não existia comércio, água, redes de esgoto, luz e transporte 

público. Aparentemente, foram conquistas estabelecidas pelo diálogo intenso entre os 

moradores e os órgãos públicos. 

Atualmente, a situação é de alto índice de vulnerabilidade social no Conjunto Taquaril, 

pois se nota que a população sofre com as consequências de uma barreira social, que se 

estabelece na Região Leste. No documentário Retalhos do Taquaril, há relatos de que os 

problemas oriundos da desigualdade geram preconceito e discriminação. Segundo alguns 

depoimentos de moradoras no documentário, a exclusão é fruto também de uma visão 

negativa do Taquaril. Quando abordam o bairro, as notícias divulgadas geralmente são 

voltadas para a violência, deslizamento de terra e criminalidade local. Por este motivo, as 

moradoras alegam que não há oportunidades de emprego para os jovens residentes no 

conjunto. Os problemas com o tráfico de drogas também são mencionados em depoimentos 

retirados do documentário. 
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Figura 28 – Contexto Urbano da Escola Bambu 

 

Fonte: Elaborada pela Autora, por meio de imagem do Google Earth.
47

 

 

Observa-se na Figura 28 a presença de duas manchas (verde e vinho), um tecido 

urbano marcado por formas cartesianas, no entanto in loco pode-se verificar que a dimensão 

dessas vias é de aproximadamente cinco metros. Muitas são utilizadas como mão dupla, ou 

apenas para acesso de pedestre, ou sem saída para veículos, são vias predominantemente com 

alta declividade. As residências da área da mancha verde diferem pouco da área da mancha 

vinho, todas elas com predominância de dois pavimentos, sem afastamentos frontais e laterais, 

com baixo padrão construtivo. No entanto, a área vinho apresenta casas com predominância 

de revestimento externo, enquanto a área verde há predominância de casas sem revestimento 

externo e com mais vias sem acesso veicular. Na borda da mancha verde há a presença de 

uma área com vias sem pavimentação e residências em processo de construção. No passeio 

que pertence a Escola Bambu encontram-se vários pontos com lixo acumulado e cavalos se 

alimentando dele. 

 

                                                 

47
Disponível em: AMBRÓSIO, Poliana Matias. Arquitetura do Medo em Escolas Públicas de Belo 

Horizonte. Mariana – Minas Gerais, 2020. Elaborado pela Autora por meio de imagem do Google 

Earth, acessado em 16mar. de 2020. 
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Adentrando a Escola Bambu... 

O terreno da Escola Bambu é em aclive acentuado e, por via de consequência, a 

implantação gerou três edifícios e jardins que possuem alta declividade. A Escola conta com 

três grandes blocos de sala de aula com dois pavimentos. Percebe-se a utilização de materiais 

de construção mais econômicos como telhas de amianto, blocos de concreto pintados, sem 

reboco. As cores das paredes são opacas e apresentam várias pichações. 

Quanto à dinâmica da Arquitetura do Medo, observa-se que a escola apresenta as 

seguintes características:  

 grau forte de presença dos signos do medo, ou seja, pouca quantidade de 

signos do medo;  

 grau forte de delimitação do espaço escolar, indicando que não utiliza muitos 

elementos para segregar o espaço interno escolar do espaço externo;  

 a posição dos signos do medo está mais apontada para o perigo externo e 

interno a escola; 

 e a configuração espacial que segrega o interior do espaço escolar;  

 e há a presença significativa de signos do medo mais ofensivos.  

Todos esses elementos da Arquitetura do Medo foram expostos na seção anterior na 

definição das categorias de análise e serão exploradas a seguir com o auxílio das Figuras 29 e 

30. 
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Figura 29 – Diagrama dos Signos do Medo da Escola Bambu 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 

 

  



137 

Figura 30 – Diagrama do Registro Fotográfico da Escola Bambu 

 

Fonte: Compilação fotos tiradas pela Autora, 2019. 
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Em relação à identificação dos signos do medo na Escola Bambu pode-se observar: 

muros altos; grades com cadeados utilizados para separar ambientes; câmera na sala de 

informática; adesivo “Sorria, você está sendo filmado!”; portas duplas; alarme nas salas 

administrativas; caixa de grade protegendo a caixa de disjuntor; grade em janelas de pequenas 

dimensões perto do teto; suporte móvel da televisão com grade e cadeado; grade vedando a 

parede externa de alguns corredores estendendo o guarda corpo até o teto; a maioria das 

janelas das salas de aula com grade; grade cobrindo as pequenas aberturas da quadra 

poliesportiva; cantina com alarme e grades na janela; grade envolvendo as caixas de som; 

caixa gradeada envolvendo lâmpadas incandescentes com cadeado; grades e cadeados 

envolvendo o botijão de gás; porta dupla na biblioteca; refletores de luz com grades; grades 

em pequenos vãos entre o telhado e a parede; concertina em alguns pontos da escola; 

procedimento mais rígido de controle de acesso à escola; inibimento do uso da máquina 

fotográfica na fachada frontal. 

Há forte grau da presença dos signos do medo na Escola Bambu, em vários pontos da 

escola, começando na entrada. A entrada da Escola Bambu é na esquina do terreno, o portão 

principal de acesso tem uma guarita de alvenaria acoplada. Há uma pequena abertura na 

guarita, toda de alvenaria para a rua, de tal forma que apenas é possível visualizar os olhos do 

porteiro. Dessa forma, o porteiro visualiza de forma integral o externo, mas o externo não 

consegue dimensionar quem está atrás da guarita. O porteiro teve resistência à entrada da 

pesquisadora, mesmo mostrando documentos que comprovavam a identidade estudantil. Isso 

demonstrou, desde logo, que o signo do medo, do procedimento de impedir ou barrar pessoas 

não conhecidas, ocorre de forma mais ostensiva na Escola Bambu. 

A maioria das janelas das salas de aula possuem grades metálicas, há grades até nas 

janelas pequenas de difícil acesso pela altura, perto do teto. Os vãos dos corredores, entre o 

guarda corpo e o teto, em alguns pontos são gradeados. Os equipamentos de sala de aula são 

trancados, como televisão e materiais escolares. As salas administrativas, biblioteca e 

laboratórios possuem portas duplas, uma porta de grade que é trancada por cadeado e outra 

porta interna de vidro. Em alguns pontos em que há computadores, nota-se a presença de 

câmeras. E em algumas salas há uma caixa de proteção até mesmo para as lâmpadas 

incandescentes. 

Como mostram as Figuras 29 e 30 de signos do medo da Escola Bambu, as grades são 

robustas nas caixas de som, portões, etc. A estrutura que protege a televisão é robusta e com 

rodas para se movimentar. Essa robustez demonstra uma fortificação da Escola Bambu na 

tentativa de proteção dos materiais escolares. Apontando uma mitigação do medo de uma 
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violência interna na Escola. Essa escola foi a que mais apresentou signos da Arquitetura do 

Medo. E os signos sugerem outras formas de interpretação, pois não estão localizados com 

ostensividade apenas no entorno escolar, mas de maneira muito forte também em seu interior. 

Em relação à segregação do espaço interno, há a presença de grades que separam os 

ambientes, de tal forma que os locais como jardins, quadra aberta e o pátio são acessados com 

supervisão. A Escola Bambu foi a que apresentou mais áreas segregadas, em verdade, o 

território é praticamente todo delimitado em pequenas porções por grades com cadeado. Cada 

pequeno espaço é cercado por grades com cadeados, restringindo o acesso, as portas e janelas 

com grades e cadeados das salas de aula remetem à proteção não apenas da unidade escolar 

como um todo, mas também a um controle interno, equivalente ao controle de uma cela de 

uma unidade prisional.  

As caixas gradeadas e trancadas utilizadas para proteger lâmpadas incandescentes 

demonstram a preocupação de proteger até objetos de menor valor econômico, mas 

fundamentais para o funcionamento da escola. As grades utilizadas até em janelas de 

pequenas dimensões perto do teto demonstram a maneira de proteger quase todas as formas 

de acesso à sala. O curioso é que o signo do medo materializado em grades, que cercam as 

menores frestas de penetração na sala, não condiz com a falta de dispositivos de segurança na 

fachada frontal, pois é baixo e desprotegido. Ou seja, a entrada no espaço escolar não é tão 

protegida quanto os objetos internos à sala de aula. Isso levou a questionar se o que a escola 

encara como fonte do perigo seria a invasão de fora para dentro do espaço escolar ou o que 

está no interior da própria escola.  

Foucault (1984, p. 127) sustenta que as instituições se valem do tempo e do espaço 

como mecanismos para disciplinar os corpos, de modo a aumentar as forças desses corpos em 

relação à utilidade econômica e diminuir as forças em termos políticos, gerando, com isso, 

obediência. O confinamento dos corpos causa maior dominação sobre esses, sendo a 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos, 

características da política de coerção. E os detalhes são importantes na anatomia política da 

coerção.  

Nesta linha de raciocínio, pode haver uma tentativa de gerar obediência dos corpos 

pelo esquadriamento do espaço escolar da Escola Bambu, por meio da separação e restrição 

do acesso integral ao espaço escolar. Como dito, a Escola Bambu está situada em um local de 

alto índice de vulnerabilidade social, violência, tráfico de drogas, discriminação pela 

localidade, etc. Os moradores são considerados a “classe perigosa”, temida e excluída pelas 

outras localidades. No entanto, no seu processo educativo obrigatório, os signos do medo já 
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estão presentes desde muito cedo. Afinal, medo de quem? As grades são proteção ou prisão? 

O que os signos do medo dentro da sala de aula provocam nos alunos? Sendo arquitetura 

escolar um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, o que esses signos 

do medo de forma suscitam nos alunos? Como é estudar dentro de ambiente cheio de grades e 

em outro em que não há muros? 

Em relação à forte delimitação do espaço interno escolar em relação ao espaço 

externo, pode-se observar a configuração do muro alto na lateral esquerda com o acréscimo ao 

muro de alvenaria de uma tela, muro que é de aproximadamente seis metros de comprimento 

e, nas laterais confrontantes com o posto de saúde e moradias, o comprimento do muro de tela 

e concertina é maior, chegando a aproximadamente doze metros. No entanto, há um ponto de 

maior fragilidade para invasão, que é o muro da fachada frontal, que tem aproximadamente 

três metros, sem concertina ou alguma proteção que dificulte o acesso à Escola. E durante a 

observação, quando a pesquisadora visitou a fachada frontal, o responsável pela escola no 

momento aconselhou não tirar fotos no local. O motivo está explícito na intensa 

movimentação de comercialização de entorpecentes. Porém, o signo do medo ofensivo 

(concertina em conjunto com um muro de aproximadamente doze metros) não estava 

direcionado à fachada frontal e sim um muro sem signos do medo. 

Em relação à segregação do espaço interno, há a presença de grades que separam os 

ambientes, de tal forma que os locais como jardins, quadra aberta e o pátio são acessados com 

supervisão. A Escola Bambu foi a que apresentou maior quantidade de partes de áreas 

segregadas, o território praticamente todo e delimitado em pequenas porções por grades com 

cadeado. Desse modo, a Escola Bambu possui muitos signos do medo na sua arquitetura, 

esses instalados de forma ostensiva, provocam mal estar, são externos e internos e segregam 

as áreas internas à Escola. Em seguida, na entrevista com a diretora da Escola Bambu, 

constata-se a absorção pela Escola dos conflitos presentes na localidade, podendo então 

reforçar, por meio da utilização tão ostensiva de signos do medo, a lógica de violência que os 

alunos já vivenciam na sociedade. Em outras palavras, a ostensividade dos signos do medo 

também pode, paradoxalmente, configurar uma forma de violência, ainda que tenha como 

propósito repelir a violência.  

Aprofundando a investigação... 

No grupo das Escolas com maiores elementos da Arquitetura do Medo, as Escolas 

Bambu e Bonsai apresentaram características semelhantes, a justificar uma investigação 

aprofundada. No entanto, a Escola Bambu, difere-se da Bonsai, por apresentar ainda maior 

aproximação com a dinâmica da Arquitetura do Medo, uma vez que já na observação notou-se 
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maior intensidade de dispositivos de segurança e até utilizados em objetos de pequeno valor, 

como lâmpadas; observou-se também segregação de várias áreas do espaço escolar, 

corredores com grade, portas duplas e procedimentos que impedem a entrada de 

desconhecidos. Inclusive, durante a observação, houve restrição, em alguns pontos da escola, 

à utilização de máquina fotográfica, o que reforça nosso interesse em um aprofundamento das 

análises em tal escola. Por que a Escola Bambu é tão fortemente marcada por esses elementos 

da Arquitetura do Medo? Isso teria relação com o contexto social em que ela se localiza? 

Teria relação com problemas internos vividos pela escola?  

Para isso, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a Diretora da Escola 

Bambu. A entrevista foi realizada com a diretora Violeta, de 49 anos, auto declarante branca, 

formada inicialmente em nível de Ensino Médio, Magistério. E, ao longo dos 18 anos de 

atuação escolar, no meio dessa jornada de docência, licenciou-se em Matemática. Na rede de 

ensino municipal trabalhou desde 2002, apenas na Escola Bambu, nos cargos de professora, 

coordenadora de turno, coordenadora pedagógica, vice-diretora e atualmente diretora. 

A entrevista apresentou algumas tensões, principalmente no momento em que mostrei 

fotos dos signos do medo fotografados na Escola Bambu. As narrativas de violência escolar 

apareceram de maneira fluida durante a conversa, no entanto os questionamentos de suas 

causas, assim como as causas dos signos do medo encontrados na Escola Bambu gerava 

tensão, respostas curtas e silêncio. O processo de entrevista não foi fácil. Foi percebido em 

diversos momentos certa tensão e dificuldade de tratamento de temas mais delicados por parte 

da diretora, em uma postura de se defender. Contudo alguns elementos da entrevista e da 

própria observação parecem apresentar evidencias de possíveis elementos para essa 

compreensão.  

Violeta declarou que a maioria dos alunos da Escola Bambu são pardos e que mais de 

50% das famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, ao passo que apenas dez por 

cento dos alunos possuem condições financeiras acima da miserabilidade, sendo, na visão da 

diretora, uma escola com grande diversidade cultural, embora lamente o envolvimento de 

alguns alunos com o tráfico de drogas. Quando indagada sobre o que não gosta na Escola 

Violeta expõe justamente no tráfico ilegal de entorpecentes: 

Tem alunos nossos, alunos bons que a hora que o pai e mãe conseguem uma 

oportunidade para “tirá-los de lá, tiram”. E não é porque a escola é ruim, é porque 

não querem o convívio do filho com determinado aluno que eles conhecem a fama lá 

fora. Alguns até falam: “nossa, esse menino estuda aqui?” e recomendam que o filho 

não fique perto. Há muita discriminação, ninguém pensa na falta de oportunidade, 

nos problemas familiares; todo mundo vê como marginal e não como uma criança 
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que infelizmente está indo para um caminho ruim. A escola não pode discriminar, 

tem que acolher todo mundo e sem fazer diferença entre um e outro. 

O relato de Violeta escancara a dinâmica perversa educacional da exclusão dentro da 

exclusão, visto que a Escola Bambu se encontra em um território de vulnerabilidade social e 

pesquisas na área da educação como a desenvolvida por Érnica & Batista (2012), expõem o 

“efeito território” ou de “vizinhança”, ou seja, a atuação da segregação socioespacial dos 

grandes centros urbanos favorecendo e desfavorecendo alguns grupos em função da 

localidade. No âmbito escolar, o “efeito território” foi verificado por Érnica & Batista (2012), 

apontando que pessoas do mesmo nível socioeconômico tem desempenho escolar diferente 

dependendo do território em que a escola se localiza.  

Érnica & Batista (2012, p. 16) denunciam que um dos mecanismos que atuam na 

intensificação do “efeito território” é um quase-mercado escolar, isto é, há uma concorrência 

entre as escolas: as que se destacam pela atuação dos profissionais e dos alunos em detrimento 

das demais. A narrativa de Violeta de “alunos bons”, que quando têm oportunidade, os pais os 

retiram da Escola Bambu, evidencia que, dentro de um quase-mercado escolar, a Escola 

Bambu não é considerada pelos pais como uma instituição escolar para “bons alunos”, como 

não sendo, portanto, a melhor opção. Érnica & Batista (2012, p. 16) relatam que as escolas 

que ficam com vantagens em relação às outras nesse quase-mercado, mantém maior facilidade 

de gestão do que outras, consideradas desvalorizadas no quase-mercado escolar, que acabam 

matizando os problemas. Entretanto, uma depende da outra para formar essa relação de quase-

mercado, pois por meio da concorrência a uma segregação dos “alunos bons” dos “alunos 

maus”. 

Érnica & Batista (2012, p. 12) também defendem que o isolamento de unidades 

escolares em territórios de vulnerabilidade social, sem que haja uma rede eficaz de apoio do 

Poder Público, faz com que tais escolas matizem demandas e urgências sociais, que não estão 

dentro do escopo da Educação. 

Além dessa sobrecarga das escolas, há a reprodução, no interior do espaço escolar, de 

práticas sociais da localidade, de difícil enfrentamento pelo docente. Como demonstra Violeta 

na entrevista, ao relatar que a mudança de atuação de professora para gestora escolar veio por 

um convite que a entrevistada relata como que ninguém queria. E indagada sobre os motivos 

do pouco interesse pelo cargo de coordenação, Violeta responde que não há acréscimo no 

salário e ainda a relação de acolhimento de demandas extraescolares. 
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Entrevistada: Lá em 2012 nós entramos quatro coordenadores pedagógicas [sic], eu 

fiquei até o final em 2014, acompanhando a gestão e mais uma do terceiro ciclo. 

Outras duas no meio do caminho pediram para sair. 

Entrevistadora: E por que você acha que elas pediram para sair? 

Entrevistada: Elas falavam que não queriam aquele tipo de coisa; que queriam a 

salinha para cuidar dos seus alunos, aquele grupinho e pronto e não ter uma escola 

inteira, 5 a 7 turmas para administrar os conflitos, família, aluno, família, professor. 

Porque a escola ela acaba não vivenciando só as questões dela, ela acaba 

absorvendo... até o que acontece lá na família acaba lá na escola para resolver. 

[sic] [grifos nossos] 

Nesse relato, Violeta demonstra as dificuldades da escola em ter docentes que estejam 

dispostos a mediar conflitos, tema que assume relevância na gestão escolar em um território 

de vulnerabilidade. Na frase em que Violeta se refere à ação das outras coordenadoras 

desistentes como “elas não querem esse tipo de coisa”, pode-se considerar que elas não 

querem lidar com questões que ultrapassem a atuação da sala de aula, questões que, em boa 

parte, envolvem violência escolar, a relação com as famílias dos alunos e a violência do 

entorno.  

Violeta, durante vários momentos da entrevista, relata o ambiente de muita violência 

praticado no entorno escolar, com episódios de violência escolar. No entanto, ao ser 

perguntada se ela se sente segura na escola, ela responde que sim. 

Entrevistadora: O que traz essa segurança? 

Entrevistada: A questão de eu sentir que as pessoas que estão em volta, embora 

estejam envolvidas em alguma criminalidade, respeitam o espaço da escola. Não é 

porque tem muro, porque tem grade, porque nisso eles sobem e pulam, se 

necessário. Lá tem porteiro, ele é de lá e se alguém quiser entrar ele não vai impedir, 

claro que possui hora marcada e tudo, mais se quiser entrar à força ele não tem 

condição de segurar. Então, a segurança que eu sinto é pelo respeito que a 

comunidade tem, os pais as mães que têm filhos lá e até as pessoas envolvidas com a 

criminalidade - temos filhos de traficante lá e ele não vai colocar o próprio filho em 

risco. A escola é um espaço respeitado e que é exigido esse respeito, não por nós, 

mas pelas pessoas da própria comunidade. 

Entrevistadora: gera medo ter ponto de venda de droga tão perto da Escola? 

Entrevistada: não. Porque a gente sabe que o interesse deles é traficar, podemos 

falar até em uma proteção, digamos assim. Porque onde o poder público não age, 

o poder paralelo age. Então, de certa forma, eles protegem, porque é escola, eles não 

querem que aconteça nada que vá chamar atenção das autoridades para verem eles 

lá. Mais ou menos por aí. Não tem nenhuma relação direta com a escola não. [grifos 

nossos] 

Interessante ressaltar que o sentimento de segurança nesta fala é sustentado pelo poder 

simbólico da Instituição Escolar na sociedade, vista como um lugar a ser respeitado. E pela 

proteção dos traficantes, mais do que pelos dispositivos de segurança. Violeta expõe uma 

respeitabilidade da Escola perante a sociedade. No entanto, o seu discurso apresenta a lógica 

de proteção associada ao poder paralelo, pois presume que algum possível perigo advenha dos 
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traficantes, de modo que a Escola Bambu inibiria essa ação pelo motivo que eles (os 

traficantes) não iram colocar os próprios filhos, que estudam na escola, em risco. Mas vale 

ressaltar que a Escola Bambu possui vários elementos de adesão à Arquitetura do Medo, 

assim como a grande quantidade de signos do medo estampados na sua arquitetura escolar.  

O discurso de Violeta quando a falividade dos dispositivos de segurança desperta a 

teoria outrora exposto no Capítulo 2, de que há uma indústria do medo, que fomenta e 

propaga seu consumo, mas não há garantias de uma segurança total. Caso houve essa 

possibilidade os bancos, detentores de grande quantia de dinheiro, não seriam roubados. 

Violeta ao dizer que se alguém quiser entrar na Escola Bambu não são os dispositivos de 

segurança que impedirá, expõe a fragilidade desses. No entanto se não são garantia para uma 

invasão servem para que? E porque tantos?  

Contudo, o medo apresenta discursos diferentes do sentimento de segurança, pois 

quando indagada sobre o medo, Violeta responde: 

Entrevistadora: E você tem medo de alguma coisa na escola? 

Entrevistada: Já! Na época que eu estava na coordenação, teve alguns fatos que 

aconteceram, de adolescente que não era aluno nosso e foi encaminhado para nossa 

escola por problemas na Escola Antiga. 

Esse adolescente chegou para nossa escola transferido e a Secretaria Municipal de 

Educação tem o costume de não relatar o motivo, até para preservar o adolescente. 

Ele tinha levado uma arma para a escola anterior e tinha ameaçado um 

professor e esse aluno nos primeiros dias ele ficou muito bem, mas depois ele 

despertando; os professores iam até a coordenação para perguntar sobre ele, 

alegando uma postura diferente dos alunos que a gente tinha, até que chegou a 

nosso conhecimento que ele havia participado desse evento na outra escola. A 

partir do momento que todos ficaram sabendo do episódio, ele não precisava 

mais fazer um tipo e ele chegou ameaçava e expunha o episódio.[sic] 
Então, nessa época, eu tinha que bater de frente com ele, porque dificilmente ele 

ficava bem na aula de alguém. Os professores iam à minha sala para que eu retirasse 

ele de sala e ligasse para a tia dele (...) Por diversas vezes eu tive que ligar para essa 

tia e ela vir buscar e ela falava para ele que ia ter que morar na rua, porque já tinha 

dado trabalho para a mãe dela e para a irmã e ainda continuava dando com ela, e ele 

muito agressivo, xingava palavrões... até que ele se encheu de mim também e 

quando eu ia tirar ele da sala ele dizia apostar que eu dedaria ele para a tia e eu 

falava que era minha obrigação, mas que no dia que ele ficasse bem, participasse e 

não criasse nenhum conflito, eu não precisaria fazer isso. Só que com o tempo o 

comportamento que ele tinha com a tia começou a ser para mim e o que eu vi depois 

que tudo passou é que ele queria que eu tivesse medo, ele me cercava no ponto de 

ônibus. Nessa época eu fiquei com muito receio de acontecer algo comigo... 

Entrevistadora: E o que é que você fez? 

Entrevistada: Nada! Eu fingia não ter medo, porque não adiantava eu fazer 

boletim de ocorrência, a polícia não ia ficar comigo 24h por dia. Era ele quem tinha 

que perceber que eu estava lá na escola cumprindo meu papel... [grifos nossos] 

Nesse episódio, percebe-se um encadeamento de situações na atuação do aluno novato 

e dos profissionais da escola. No começo, quando era desconhecido o episódio na escola 

anterior, não havia situações de conflito em relação ao estudante. Porém, no momento 
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posterior, quando o evento ocorrido em outra escola ficou exposto, nas palavras de Violeta, 

“ele não precisava mais fazer um tipo”. Caldeira (2000) aborda a fala do crime como 

elemento auto alimentador do medo e da violência, que organiza a paisagem urbana e os 

espaços públicos. A fala do crime não apenas discrimina, mas criminaliza alguns grupos. 

Caldeira (2000, p. 43) adverte que, na fala do crime, “faz o medo circular através da repetição 

de histórias e, sobretudo, ajuda a deslegitimar as instituições da ordem e a legitimar a 

privatização da justiça e o uso de meios de vingança violentos e ilegais”. 

Logo, não se sabe se, depois de exposta a ocorrência na escola anterior, o aluno que 

modificou seu comportamento ou se foram as pessoas que modificaram o tratamento com o 

aluno, o discriminando. O que Caldeira (2000) alerta é que a repetição da fala do crime 

alimenta o medo de o evento ocorrer novamente e que a fala do crime apresenta uma ordem 

simbólica discriminatória, transformando os fatos e os envolvidos em uma dualidade de bons 

e maus. E os maus, na fala do crime, são os pobres, que provocam o caos, “favelados”, que 

tem problemas familiares. Assim, quando se conta uma história de um crime, o lado mal 

representa um grupo da sociedade, a “classe perigosa”, da qual se pretende proteger.  

No caso, a narradora-entrevistada posiciona o aluno como mal a ser combatido, a ser 

expulso das salas de aula, da escola, como se faz com o que é sujo, desordenado, indesejado e 

caótico. Caldeira (2000, p. 97) afirma que “as pessoas acham que reabilitar alguém que 'entra 

no caminho errado' é quase sempre impossível” e justamente por se entender que inexiste 

caminho reversível, a prática de um crime pode se tornar uma sentença de morte social. 

Quando pergunta-se a Violeta qual foi a sua ação diante da ameaça, ela responde que 

“fingia não ter medo” e que não adiantava recorrer à Polícia. Wekerlin Filho (2007, p. 74) 

expõe que experiências com animais demonstram que uma das estratégias de reação inatas aos 

animais, ao serem expostos a perigos potenciais, é a paralisação. E, segundo este autor, os 

seres humanos podem apresentar a mesma reação diante do perigo. Nesse sentido, quando 

Violeta expõe que fingia e que não fez nada, não significa que o medo não tenha atuado em 

seu corpo ou em ações do cotidiano.  

Por outro lado, Violeta afirma que, diante de uma ameaça real, não adiantaria recorrer 

à Polícia. Sobre isso, Caldeira (2000, p. 185) assevera que “em situações de crime e violência, 

os trabalhadores sentem-se impotentes. Ficam paralisados entre o medo da polícia, o medo da 

vingança do criminoso e, (...) a crença de que o sistema judiciário é incapaz de oferecer 

justiça”. 

Essa linha de raciocínio corrobora os dizeres de Violeta, no sentido de que a Polícia 

não é suficiente para resolver a situação, pois, como ela disse, não ficaria o tempo todo com 
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ela e, justamente no momento em que a polícia não estivesse presente, poderia acontecer 

alguma retaliação pelo fato de ter acionado a polícia anteriormente. Desse modo, ficou 

paralisada entre uma ação de acionar a força policial, incapaz de efetivamente protegê-la e o 

medo de vingança. Na esteira de Caldeira (2000), essa incapacidade do sistema de justiça de 

garantir a segurança é uma das fontes que fomentam a segurança privada, as milícias e a 

Arquitetura do Medo, que nada mais são do que resoluções privadas para tentar resolver 

questões coletivas. Será que os vários elementos da Arquitetura do Medo encontrados na 

Escola Bambu não refletem essa tentativa de resolução do problema da violência dentro da 

esfera privada, por soluções que não perpassa pelo diálogo constante coletivo? 

Quando questionada se, na visão dela, algum professor não tem medo, Violeta 

responde: 

Entrevistada: Acho que todo mundo tem receio de alguma coisa. Não tem ninguém 

lá que não tenha medo de nada não, pelo convívio que eu tenho com eles, eu sinto 

que todo mundo tem receio de alguma coisa.  

Entrevistadora: E você acha que esse medo vem de onde? De quem? 

Entrevistada: A gente vive numa sociedade muito violenta, né?! Então o medo é 

por não conhecer a família de todos os alunos, o que realmente se passa com cada 

um. Muitas vezes o aluno relata o que vai ser bom para ele e chega em casa e fala 

que o professor fez algo, mas não conta o que ele fez e até aumenta.  

A maioria dos professores passa na Direção e relata algum acontecimento em sala e 

pergunta o que eu acho, como é a família, se vou chamá-los para conversar. Então 

eles têm essa preocupação de como é, se vale a pena chamar a família para 

conversar – porque muitas vezes você chama e a família é pior que o menino e a 

comunicação é mais fácil com o aluno do que com a família.  

Lá na escola tem uma minoria que sempre acha que o filho tem razão e que até faz o 

filho achar que fez certo, apontam que a escola está tomando certa postura por 

preconceito por serem pobres e não é bem assim. Lógico que, na hora da raiva, pode 

ser que extrapole, mas na maioria das vezes os professores são até muito 

ponderados. 

Entrevistadora: Mas há um medo é do aluno ou da família? 

Entrevistada: Da família... [grifos nossos] 

Nesse trecho, fica evidente a presença do medo na Escola Bambu, o qual, na visão da 

Diretora Violeta, é sentido por todos os professores, sendo personificado na família dos 

alunos. E acrescenta que o medo da família é por não a conhecer. Nesse aspecto, Gonçalves & 

Tosta (2008, p. 2000) afirmam que “o medo se personifica - sem esquecer que a persona é 

uma máscara social -, fazendo de umas vítimas, e de outros, algozes”. Por outro lado, ao 

afirmar que o desconhecimento sobre os familiares dos alunos, a entrevistada corrobora o 

pensamento de Bauman (2008), que vincula o medo ao desconhecido, a incerteza do que pode 

acontecer.  

Essas incertezas em torno da família dos alunos remetem ao cenário da Escola 

Topázio, em que, conforme acima relatado, a Diretora Margarida, afirmou não ter medo das 
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famílias, justamente por conhecer todos os familiares dos alunos e, quando é ameaçada por 

alunos, sabe como é a família daqueles alunos. É preciso destacar que uma particularidade 

explica esse conhecimento pela Diretora. É que, como visto, durante oitos anos, a Diretora 

Margarida atuou na unidade do CRAS no bairro da Escola Topázio, tendo, em razão disso, 

entrado em praticamente todas as casas da comunidade envolta e, com isso, adquirido um 

vínculo de confiança com os moradores. 

Outro importante aspecto da temática da Arquitetura do Medo é que sua dinâmica vai 

na contramão dos espaços públicos. Os espaços públicos são os locais em que o 

reconhecimento do outro acontece, em que o outro tem visibilidade, do enfrentamento, de 

conflitos coletivos; do debate público, local em que se sai da esfera privada, das questões 

biológicas, do oculto, e se apossa das ações políticas, conforme se demonstrou no Capítulo 2. 

No entanto, com a deterioração desses espaços, o outro “não visível” pode passar a ser fonte 

de incertezas, de perigo. Fato que desperta o questionamento sobre a importância de fomentar 

a visibilidade das famílias e da comunidade do entorno no espaço escolar como uma forma 

mais efetiva de mitigar o medo da violência. 

Dentro desse contexto urbano, em que o medo molda sua paisagem, por meio de 

enclaves fortificados nas arquiteturas, políticas do não encontro, Arquitetura do Medo, 

deterioração dos espaços públicos, as Escolas Públicas, consideradas por muitos uma segunda 

casa, assumem uma dimensão maior, como alternativa para fomentar a vivência do espaço 

público. A diretora Violeta expõe a importância da Escola Bambu neste contexto: 

Entrevistadora: E você acha que os alunos gostam da Escola? 

Entrevistada: Eu acho que sim, nem que seja como espaço de encontro, espaço 

social. Porque lá no Taquaril, os alunos que nós recebemos, não tem outro espaço, 

tipo centro esportivo. Tem uma praça que as vezes é mal frequentada por pessoas 

viciadas, então muitas famílias não deixariam seus filhos irem para lá e não tem 

nenhum outro espaço e eles não tem contato com o lazer. As casas são pequenas e 

na maioria das vezes são coladas umas nas outras, e geralmente moram muitas 

pessoas da família.  

Na perspectiva da entrevistada, os alunos gostam da escola por ser um lugar de 

encontro. E, ainda, a Diretora destaca a falta desses espaços e que os espaços públicos 

existentes não têm o uso estimulado. A escola vista como esse espaço de encontro é um ponto 

relevante para essa pesquisa, na medida em que, ao ser/tornar esse lugar de encontro, a escola 

se apresenta como antídoto da dinâmica segregacionista advinda da Arquitetura do Medo.  

Diante disso, sobrevieram as seguintes indagações: no caso da Escola Bambu, como 

explorar o espaço escolar para que ele se torne esse lugar de encontro que proporcione o 
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reconhecimento do outro? Como tornar a escola ainda mais atraente para os alunos, 

professores e comunidade do entorno, suprindo, de alguma forma, a carência de espaços 

públicos do entorno? Será que tornar a escola pública um espaço público é um ideal das 

escolas? 

Ao apresentar fotos dos signos do medo da Escola Bambu para a Diretora Violeta, esta 

esclareceu que nenhum dos signos do medo foi colocado em sua gestão na direção da escola. 

Foi questionado então o porquê de cada grade, alarme, uma falsa câmera no laboratório, 

grades nas lâmpadas, grades para separar o jardim, e as grades na extensão do muro. Em 

relação aos motivos, a Diretora ora os relaciona à proteção à integridade física dos alunos, ora 

optava por não entrar no assunto. Notou-se, aliás, um certo desconforto da entrevistadora 

quanto ao tema do medo, pois quando abordado, as respostas foram dadas com frases menores 

e curtas, sendo que a entrevistada apontou o motivo principal da colocação dos signos do 

medo como sendo para proteger os alunos de não se machucarem. Em relação à grade na 

lâmpada, foi indagado o motivo de sua colocação, e Violeta alegou que não foi na sua gestão, 

mas que deveria ser porque os alunos jogam mochila para o alto e poderiam quebrar a 

lâmpada e se machucarem.  

Entrevistada: Ás vezes o pessoal fala, “gente mais uma escola cheia de grade 

parece cadeia” [sic], tá mas se pensa em segurança, deveria ter grade aí, que é um 

segundo andar, que na verdade faz efeito de terceiro; porque aquele primeiro que 

tem no nível do laboratório de informática, já é um nível alto do primeiro piso, que é 

onde a gente fica na parte administrativa, na cantina e que se você for pensar “o 

menino não vai querer subir ai”, quase toda hora, eles fazem fila e ficam com as 

cintura para cima desse balcãozinho, nesse beiral. Se você for pensar em segurança 

devia ter grade também. “ah mais é escola, não era para ter tanta grade”.[sic] 

Entrevistadora: Você faria isso, de tirar as grades? 

Entrevistada: Eu não tiraria não, já sou responsabilizada por tanta coisa, não quero 

mais nenhum motivo, de jeito nenhum. [grifos nossos] 

No trecho da entrevista em que os signos do medo são expostos por meio de imagens, 

Violeta não cita a palavra medo, o discurso perpassa pela ideia de segurança dos estudantes, 

isto é, preocupação com a integridade dos alunos, como revela o trecho acima em relação ao 

guarda-corpo dos corredores no segundo andar. E sem que eu questionasse as motivações, a 

entrevistada argumenta que, se fosse para roubar, não seriam grades que impediriam. Aragão 

(2017, p. 38), ao defender os signos do medo como elementos que compõem a Arquitetura do 

Medo, aponta que para compreender uma grade como um signo do medo, o interpretante do 

signo grade tem que fazer uma dupla significação do signo. A primeira significação do signo 

grade em um senso comum seria de dar segurança, mas, no caso de Violeta, a segurança que 

relata é dos alunos não se machucarem.  
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Todavia, Aragão (2017, p. 38) sugere que o mesmo signo quando se sai de um senso 

comum e o questiona: O que o signo se refere? A que ele se aplica? O que ele denota? Pode-

se sair então de uma interpretação, de um repertório prévio dos estereótipos, para fazer 

suposições mais profundas. E uma dessas suposições é que, se os signos do medo encontrados 

na Escola Bambu, quando questionados pelo medo, estariam na fundamentação desses signos. 

Por isso, quando muda-se a estratégia da pergunta e, em vez de perguntar o motivo da 

inserção do signo, mas o que aconteceria na visão da entrevistada se fossem retirados os 

elementos de proteção da escola, a resposta da Violeta é que não os retiraria. 

Entrevistadora: E se abrissem esses portões todos, o que você acha que 

aconteceria?  

Entrevistada: A gente perde um pouco o controle das coisas, acha que quem 

não trabalha em escola não sabe como é que é a escola. Vamos supor, está na 

hora do recreio, a coordenadora de turno, que agora é a Flora, tem que ir lá na 

biblioteca, que fica no fundo da escola, vem de lá passa pelas salas pedindo aos 

alunos para irem para sala, se não ninguém volta. Se tivesse aberto menino sobe, 

esconde alguns ali, que horas ela conseguiria juntar todo mundo para voltar para 

sala? Acho que só quem está na escola entende a rotina de uma escola. 

Entrevistadora: E esses cadeados e grades, apontando para fotos, do diagrama da 

Escola Bambu?  

Entrevistada: São as grades que vão para o vídeo, para a biblioteca, que também 

são espaços que a gente precisa manter um controle para não acontecer algo sério e 

sem ninguém vigiando. 

Entrevistadora: Os cadeados acabam ajudando? 

Entrevistada:: Pois é, igual lá atrás. São espaço que se eles foram sem ninguém 

estar lá não vai ter ninguém vendo. E qualquer coisa que acontecer dentro da 

escola, nós somos responsáveis. São medidas necessárias, porque se der 

oportunidade de as coisas acontecerem elas vão acontecer e nós seremos 

responsabilizados. 

Entrevistadora: Então acaba que essas medidas que servem para auxiliar nessa 

condução? 

Entrevistada: É para o controle dos alunos, eles precisam ser controlados. [grifos 

nossos] 

A partir do momento em que foi proposto imaginar a Escola Bambu sem os signos do 

medo, aparecem os conceitos de caos; de perda de controle; de um possível acontecimento 

mais sério, de um perigo. E, nesse cenário, os signos do medo são relacionados à sua função 

para “o controle dos alunos, eles precisam ser controlados”. Esse ideal das Escolas como um 

agente de controle social no Brasil foi intensificado com os Grupos Escolares, com as Escolas 

Monumentais, com os ideais de aproximar as Escolas dos processos fabris e urbanos, e para 

tal finalidade o corpo é o instrumento a ser manipulado.  

Nesse contexto, Foucault (1984, p. 125) alerta sobre o controle do corpo como forma 

de controle social. Assim, quando Violeta expõe que os alunos precisam ser controlados, 

pode-se refletir sobre o ideal de estabelecer uma ordem que pode ser vinculada aos valores da 

modernidade de urbanização, higienizado, “um mundo em que nada estragasse a harmonia; 
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nada „fora do lugar‟; um mundo sem 'sujeira', um mundo sem estranhos”. (BAUMAN, 2009, 

p. 21).  

Violeta expõe que algumas salas que tem materiais escolares mais caros “são espaços 

que a gente precisa manter um controle para não acontecer algo sério e sem ninguém 

vigiando”. Nesse discurso, os signos do medo encontrados apresentam uma possível 

justificativa. São formas de vigiar, controlar, disciplinar os corpos dos alunos. O que não foi 

possível compreender é se o medo é das famílias, por que tanto se quer controlar os alunos? 

Para uma possível compreensão desse impasse, reporta-se a uma parte da entrevista em que 

Violeta relaciona os alunos e o contexto familiar: 

Às vezes, existem alunos que se envolvem com drogas; alunos que se envolvem com 

a própria criminalidade, alguns só usam, outros traficam também. Temos todo tipo 

de aluno; as vezes essas questões aparecem lá na família e vai parar lá na escola. 

A escola não é mais: “Ah, ele veio, estou aqui ensinando e ele aprendendo”, não. É 

um atendimento até social, vamos dizer assim. Em todos os âmbitos, o pessoal lá até 

brinca, somos médico, psicólogo, nutricionista – porque as vezes a gente percebe 

que tem alguém lá na segunda-feira parecendo que estava preso, porque não tinha 

alimentação em casa; então quando vai sentar para comer a gente percebe que come 

exageradamente porque passa falta... então tem todas essas questões, que a escola 

está absorvendo. 

Dessa forma, Violeta, ao constar a existência de questões familiares associadas à 

criminalidade, associa o seu reflexo nos conflitos no espaço escolar. Nesta linha de raciocínio, 

Gonçalves & Tosta (2008, p. 201) afirmam que “a escola acaba por se transformar na arena de 

muitos conflitos presentes na localidade”. A absorção da violência advinda do território 

escolar, que é de alta vulnerabilidade social, exige outras formas de atuação não 

convencionais dos funcionários da Escola Bambu. Érnica & Batista (2012) ao pesquisarem 

educação em territórios de alta vulnerabilidade social, defendem cinco mecanismos que atuam 

no processo de aprendizagem nesses territórios. Um desses mecanismos é a inadequação do 

modelo institucional escolar em territórios de alta vulnerabilidade social.  

Assim, seria preciso que a escola se adequasse à realidade em que está inserida, de 

modo que o modelo escolar não deveria ser o mesmo em todos os contextos socioespaciais. 

Dentro de um modelo institucional universalizado, há uma expectativa idealizada em relação 

aos alunos, que pode incorrer em preconceitos e descrença quando a expectativa é frustrada. 

Por isso, seria interessante que a escola, embora seja construída a partir de diretrizes gerais, 

pudesse se adequar à realidade socioespacial em que está inserida, respeitando as 

peculiaridades e idiossincrasias locais.  



151 

Essa necessidade de adequação do modelo institucional escolar em territórios de alta 

vulnerabilidade social aparece no discurso de Violeta: “A escola não é mais: Ah, ele veio, 

estou aqui ensinando e ele aprendendo”. Ao defender que a escola dos dias atuais deixou de 

ser como antes, se ignora que houve a ampliação do acesso à educação e justamente a classe 

mais pobre, que antes era excluída do acesso à escola, agora se faz presente. Dentro do 

contexto de territórios de alta vulnerabilidade social, em que o poder público pouco atua, a 

escola para fazer sentido à comunidade, deve atuar de outras maneiras, o que Érnica & Batista 

(2012) chamam de adequar o modelo institucional de forma a compreender as singularidades 

locais.  

Como se sabe, o modelo institucional escolar brasileiro advém dos princípios 

modernistas da formação dos Grupos Escolares. Em relação ao processo de formação dos 

Grupos Escolares, Faria Filho (2000) chamou de movimento de constituição de uma cultura 

escolar que está vinculada à realidade urbana e fabril. A escolarização passa a ser um símbolo 

de distinção social e vinculada aos habitantes do mundo urbano-industrial. Faria Filho (2000) 

aponta que, por meio do comportamento corporal, classificavam-se os alunos como 

escolarizados e não escolarizados. Estes últimos eram considerados selvagens, desordeiros, 

bárbaros, etc.  

A escola, neste sentido, corroborou a homogeneidade, pela perda de identidades 

tradicionais, “pelo movimento incessante e desnorteador tão bem simbolizado na multidão 

urbana” (FARIA FILHO, 2000, p. 202). E essa homogeneização contou e conta com a 

disciplinação dos corpos por meio do espaço e tempo da instituição escolar. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Arquitetura do Medo no espaço escolar é um fenômeno complexo, com múltiplas 

causas e diversas formas de manifestação. Este fenômeno figura quase invisível na escala das 

preocupações educacionais. Um fenômeno multidisciplinar que abarca Educação, Sociologia, 

Arquitetura e Urbanismo. Os estudos que foram encontrados que fazem essa aproximação são 

feitos de forma indireta sem referência direta ao termo Arquitetura do Medo: Gonçalves & 

Tosta (2008), Guimarães (1985), Wekerlin Filho (2007). Dentro da temática proposta, a 

presente pesquisa objetivou analisar quais os signos do medo poderiam ser identificados na 

Arquitetura Escolar de escolas públicas da Rede Municipal de Belo Horizonte. E, mais 

especificamente, objetivou identificar a presença dos signos do medo existentes na arquitetura 

escolar pública; identificar em que locais os signos do medo estão localizados no espaço 

escolar; e, ainda, verificar possíveis relações entre os signos do medo presentes na escola 

pública e o contexto socioespacial em que ela está inserida. 

Em primeiro lugar, a pesquisa de campo constatou que há, com maior ou menor 

presença, signos do medo em todas as escolas estudadas. São signos do medo encontrados nas 

escolas: grades, concertinas, muros de alvenaria altos, arames farpados, guaritas, vigias e 

porteiros, alarmes, câmeras, adesivos de empresa de segurança, guardas municipais, 

procedimentos burocráticos de segurança para ingresso na escola e estacionamentos 

fortificados. 

Em segundo lugar, os dados evidenciam que os signos do medo estão presentes, 

majoritariamente, no perímetro da escola, isto é, voltados para a parte exterior. Isso porque 

em todas as escolas foram encontrados signos nesse sentido, o que denota uma preocupação 

com um “perigo externo” à escola. Por outro lado, como visto acima, em algumas delas, 

portanto, em menor escala, notou-se a presença de signos no interior da escola, de modo a 

revelar um medo quanto a um “perigo interno”.  

Em terceiro lugar, infere-se dos dados que não há, necessariamente, uma relação direta 

entre o contexto socioespacial em que a escola está inserida e a maior ou menor presença da 

dinâmica da Arquitetura do Medo. Isso porque há contextos socioespaciais externos que 

diferem da escola no que diz respeito à presença de signos do medo, ao passo em que em 

outros há um reflexo do contexto no ambiente escolar.  

Para melhor evidenciar essa conclusão, recorre-se aos exemplos das Escolas Topázio e 

Bambu. No primeiro caso, a escola está inserida num contexto socioespacial hostil, com a 

presença de usuários de entorpecentes, elevado índice de criminalidade, em região marcada e 
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reconhecida pela mercancia de “crack”, ao passo que a escola em si não apresenta muitos 

signos do medo e pouco adere à dinâmica da Arquitetura do Medo; ao contrário, se coloca 

como um espaço aberto e plural. Por sua vez, no caso da Escola Bambu, inserida em contexto 

socioespacial semelhante, isto é, com presença marcante de tráfico de drogas, alto índice de 

criminalidade e elevada vulnerabilidade social, o espaço escolar reflete o contexto em que 

está inserido, com alta adesão à dinâmica da Arquitetura do Medo. Isso permite afirmar que 

não há uma relação direta entre o contexto socioespacial e a maior ou menor presença da 

Arquitetura do Medo, já que esta possui causas múltiplas e variáveis, que não estão 

vinculadas, necessariamente, à ocorrência fática de violência, mas sim ao medo, que, como 

visto ao longo do trabalho, apresenta caminhos diversos. O medo mora na incerteza, no 

desconhecido, na surpresa e imprevisibilidade. Isso fica claro quando analisa-se a Escola 

Mármore, localizada em região nobre da cidade, com imóveis de alto padrão e baixo índice de 

violência, ou seja, pouca ocorrência efetiva de violência urbana, mas com adesão mediana à 

dinâmica da Arquitetura do Medo, maior, inclusive, do que a Escola Topázio, mencionada no 

parágrafo anterior. 

Diante desses resultados, verifica-se que, em todas as escolas pesquisadas, a dinâmica 

da Arquitetura do Medo está presente, o que corrobora com a impressão inicial de que é um 

importante campo de estudo. Entretanto, embora haja esse elemento comum (presença dos 

signos do medo), nota-se uma gradação na intensidade da utilização dos signos, isto é, 

algumas escolas aderiram mais fortemente à concepção da Arquitetura do Medo do que 

outras. Nesse sentido, pode-se perceber que as escolas que mais aderiram à dinâmica da 

Arquitetura do Medo utilizam dos signos do medo de forma mais ostensiva/ofensiva e 

segregam o espaço interno, delimitando fortemente o espaço escolar em relação à comunidade 

externa; tem-se, como resultado, um espaço fechado. É interessante registrar que o controle 

rígido de ingresso e permanência nessas escolas acaba por distanciar não apenas a 

comunidade do entorno, como também os próprios alunos, de modo que a apropriação do 

espaço escolar é restringida, reduzindo as possibilidades de encontro e de convívio com a 

diferença e a pluralidade. A maior adesão à dinâmica do medo torna as escolas públicas mais 

semelhantes a espaços privados, reproduzindo, com isso, a lógica a eles inerente. 

Por outro lado, as escolas que menos aderiram à dinâmica da Arquitetura do Medo, 

apresentam menor quantidade de signos do medo e se mostraram mais abertas à comunidade 

do entorno e permeáveis à entrada do externo no meio escolar. Ao se tornarem espaços com 

pouca segregação, essas escolas se apresentam como espaços públicos, de encontro com 

outro, de diversidade, tanto de encontro entre os próprios alunos, professores e funcionários, 
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como entre estes e a comunidade externa. Tais escolas, portanto, ao não resistirem ao 

desconhecido, diminuem o medo e, por isso, podem ser consideradas antídotos da Arquitetura 

do Medo, como, aliás, apontam Caldeira (2000), Ellin (1997) e Bauman (2009). 

Em relação às contribuições, entende-se que um dos avanços dessa pesquisa foi 

justamente analisar a Arquitetura do Medo dentro do contexto escolar, a partir da verificação 

da utilização dos signos do medo como forma de mitigar o medo da violência em Escolas 

Públicas. Com isso, aproxima-se temáticas que não possuem, até o presente momento, muitos 

diálogos nas produções acadêmicas. Além disso, a pesquisa corrobora com a importância da 

arquitetura escolar como um agente educativo no problema sistêmico educacional, de modo a 

evidenciar que a arquitetura escolar não é um elemento neutro (FRAGO; ESCOLANO, 2001) 

e que os elementos da arquitetura escolar são interpretados pelas pessoas gerando reações a 

essa. A arquitetura, ao ser construída e apropriada, é impregnada em suas paredes, pelas 

marcas dos problemas sociais e anseios de uma coletividade. Valida-se, dessa maneira, a 

investigação de pesquisas escolares por meio da arquitetura escolar como fonte de 

informações. 

Nesse sentido, esta pesquisa demonstra a importância de se considerar o espaço 

escolar, no caso a presença de signos do medo na arquitetura escolar, uma vez que tais signos 

(e a própria arquitetura) exercem influência no processo educativo, cujas consequências 

merecem ser estudas e melhor compreendidas, justamente porque dizem respeito ao processo 

de aprendizagem dos alunos que frequentam aquele espaço. Contudo, é preciso salientar 

algumas limitações desta pesquisa: 1) a pesquisa se refere a um número restrito de escolas, até 

mesmo em função das condições em que são realizadas no curso do trabalho de mestrado; 2) 

os registros fotográficos dos signos do medo encontrados se referem especificamente à 

percepção da pesquisadora; 3) os dados analisados referentes ao aprofundamento das escolas 

por meio de entrevista se referem especificamente à percepção das diretoras. 

O presente estudo, entretanto, parece confirmar a relevância, a necessidade e a 

potencialidade de se investigar a Arquitetura do Medo nas Escolas e as práticas das 

instituições escolares para se tornarem um espaço mais público que privado. A título de 

sugestão, acredita-se, por exemplo, que seria interessante que novos estudos desvendassem 

quais as variáveis de maior aderência a dinâmica da Arquitetura do Medo nas Escolas 

Públicas. Sugere-se também a possibilidade de realização de estudos qualitativos que 

contemplem a relação das marcas do medo na arquitetura escolar por meio de várias 

perspectivas como: professores, gestores e alunos, funcionários terceirizados, familiares, 

vizinhos da escola, etc. 
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Apêndice A – Roteiro das Entrevistas Semiestruturadas 

Tema: Dados pessoais e trajetória na escola 

 Nome, idade, formação, raça, gênero. 

 Quanto tempo você atua na escola? Quais motivos te levaram a ser diretora dessa 

escola? 

 Como tem sido essa atividade? Quais são os seus maiores desafios? 

 

Tema: Impressões gerais sobre a escola 

 O que você gosta e o que você não gosta na escola? 

 Em quais aspectos você acha que a sua escola se parece com outras escolas? E em 

quais aspectos ela é diferente? 

 Como são os alunos dessa escola? Como você caracterizaria os alunos dessa 

escola do ponto de vista socioeconômico? E do ponto de vista racial? Eles gostam 

da escola? Se relacionam bem com ela? Gostam de estar na escola? 

 E os professores? Como são? Gostam da escola? Gostam de estar na escola? 

 

Tema: Relação escola e comunidade 

 Como é a comunidade em que a escola está localizada? 

 Como é a relação comunidade com a escola? Os alunos que estudam aqui são 

dessa comunidade? E os professores de onde vêm? 

 A comunidade está presente na escola? Como? Ela demonstra gostar da escola? 

Sempre foi assim? Vocês acham isso importante? 

 Você se sente segura no bairro da escola? Alguma vez já teve medo de algo nesse 

bairro? Por quê? De que? 

 E os alunos e professores se sentem seguros no bairro da escola? Por quê? 

Parecem ter medo de algo nesse bairro? De que? 

 

Tema: Sensação de segurança, violência, medo. Interior e exterior da escola 
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 Você acha sua escola segura? 

 Se sente segura nessa escola? Alguma vez já teve medo de algo nessa escola? 

Quando? Por quê? De que? 

 E os alunos e professores acreditam que eles se sentem seguros nessa escola? 

Acredita que eles têm medo de algo nessa escola? Por quê? De que? 

 Nessa escola já tiveram problemas de segurança? Quais? Com qual frequência? 

Como foi? O que fizeram? Funcionou? 

 Já tiveram roubos, depredações ou invasões na Escola? O que fizeram? Se sentem 

protegidos agora? 

 

Tema: Observações sobre os signos encontrados  

 Essas foram algumas fotos que tirei na sua escola. Me fale sobre essas fotos. O 

que você pensa sobre elas? O que você sente ao vê-las?  

 Sabe me dizer por que vocês colocaram esses XXXX? Quando foram colocados 

você se lembra? 

 O que vocês esperam ao colocar esses XXX? Vocês esperavam se proteger? De 

que ou de quem? 

 Você se sente mais segura na escola com esses XXXXX? E os alunos e 

professores acredita que se sentem mais seguros? 

 Acha que esses XXX protegem a escola? Protegem de que e de quem?  

 O que você acha da Arquitetura da sua Escola? O que gosta e o que não gosta? 

 Vocês fizeram modificações na Arquitetura da escola? O que alteraram? O que 

você mudaria na Arquitetura Escolar? 

 Você acha sua escola segura? O que faria para se sentir mais segura? 

 

Tema: Questões específicas para a escola Bambu 

 Porque a Escola tem grade que estende o muro no entorno da Escola, mas na 

frente o muro é baixo? 
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 Eu notei que há venda de drogas na frente da Escola. O que vocês acham disso? 

Como vocês lidam com isso? 

 

Tema: Questões específicas para a escola Topázio 

 Notei que lá fora ficam muitos dependentes químicos. O que você acha disso? 

Como vocês lidam com isso?  

 Mas notei também que vocês deixam a escola bem aberta? Notei que o som, 

computadores e televisões não ficam protegidos. 
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Apêndice B – Pesquisas com a temática Arquitetura Escolar no período de 1995 a 2018 (Banco da Capes) 
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