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Nota à edição: 

    A presente dissertação foi redigida segundo o acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990, em vigor desde 2009. 
   As citações transcritas referentes a edições de língua não portuguesa foram 
sujeitas a uma tradução livre pela autora de modo a transmitir uma leitura mais 
coerente e fluída.
    A manipulação dimensional ou cromática das imagens apresentadas é também 
responsabilidade da autora.
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“A educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo” 1

1 Nelson Mandela (1918-2013; Presidente da África do Sul de 1994 à 1999; vencedor 
do Prémio Nobel da Paz em 1993)
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Abstract

      The dialogue between Architecture and Education takes place for the 

reflection developed in this work.

        As a starting point, this dissertation envisioned a possible responde 

to an architecture competition prepared by Archstorming in partnership 

with Estamos Juntos and the ONG Somos Del Mundo, which, by launching 

that initiative, seeks to provide better study conditions for children 

community, in the rural area of Xai-Xai, in Mozambique.

      The development of a teaching space project that presented positive 

stimuli for learning and, at the same time, could incorporate aspects 

related to ecology, concern for the environment and the resources of the 

local community was the mais objective of this dissertation. The proposal 

sought, precisely, to reevaluate local constructive possibilities for the 

project options, in the sense of the possibility of self-construction and 

autonomy of resources.

         The developed project tried to combine the sense of place and the 

sense of the school, understood, in this work as a public equipment, but 

also a place of reference for the whole community.
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Resumo

          O diálogo entre a Arquitetura e a Educação toma lugar para a reflexão 

desenvolvida no presente trabalho.

    Como ponto de partida, esta dissertação imaginou uma resposta 

possível a um concurso de arquitectura elaborado pelo Archstorming, em 

parceria com Estamos juntos e a ONG Somos del mundo que, através do 

lançamento daquela iniciativa, procura proporcionar melhores condições 

de estudos para as crianças de uma comunidade, da zona rural de Xai-Xai, 

em Moçambique.

     O desenvolvimento de um projeto de espaço de ensino que apresentasse 

estímulos positivos à aprendizagem e, ao mesmo tempo, pudesse 

incorporar aspetos ligados à ecologia, à preocupação com o meio 

ambiente e aos recursos da comunidade local foi o objetivo principal da 

presente dissertação. A proposta procurou, justamente, a reavaliação de 

possibilidades construtivas locais para as opções do projeto, no sentido da 

possibilidade de autoconstrução e autonomia de recursos. 

           O projeto desenvolvido tentou combinar o sentido do lugar e o sentido 

da escola, entendida, neste trabalho como um equipamento público, mas 

também um lugar de referência para toda a comunidade.
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 Introdução

Motivação, objeto e objetivo

      A partir do programa elaborado no âmbito do concurso “Flor 
da manhã” pretende-se desenvolver uma reflexão como intervir em 
contextos onde predomina a pobreza e a falta de escolaridade. Tendo em 
conta as condicionantes locais, procura-se encontrar uma solução para 
uma escolinha1 que permita a autoconstrução e o desenvolvimento das 
populações locais.

      A educação é a base primordial para iniciar a mudança do mundo 
no mundo: é uma das grandes aliadas no combate à pobreza; permite a 
aprendizagem das bases para o desenvolvimento de práticas amigas do 
meio ambiente nos diferentes níveis de atuação do ser humano; atenua 
a violência (uma vez que a falta de educação se encontra diretamente 
relacionada com a desigualdade social, o que conduz inevitavelmente à 
violência). E ainda, a educação encaminha o ser humano para a tolerância 
e permite a compreensão do mundo, dando-lhe conhecimento para se 
colocar no mundo de uma forma mais crítica e consciente.

      No âmbito da poluição do meio ambiente, o setor da construção, nos 
nossos dias, é uma das atividades que mais afetam o equilíbrio ambiental 
global, devido a altos consumos energéticos e de recursos a que obriga a 
produção de materiais e a sua aplicação em obra, como também na ope- 
racionalização dos diversos sistemas técnicos necessários às exigências 
de conforto requeridas atualmente. Assim, a construção de edifícios é 
responsável, de forma direta e indireta, pela poluição do solo, pela poluição 
da água, pelo desflorestamento, pela extração de recursos não renováveis, 

pela queima de combustíveis fósseis, entre outros.

1 Termo este utilizado pelos habitantes locais ao espaço dedicado à educação infantil 
pré-escolar.
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      O estímulo para a transformação do paradigma atual poderá residir 

no seio da arquitetura, pois, a partir de uma equação mais abrangente 

no âmbito do desenvolvimento do projeto, poderá ser possível encontrar 

alternativas para o uso de tecnologias limpas, materiais energicamente 

mais eficientes tendo por base recursos naturais renováveis, o que levará 

à reformulação dos sistemas e métodos construtivos com o objetivo de 

alcançar a regeneração ambiental e o equilíbrio ecológico.

      Considera-se que a Arquitetura poderá ser a disciplina própria para 

iniciar, de forma permanente, o caminho de transformação no âmbito da 

sustentabilidade do planeta.

      Assim, este trabalho pretende ligar o binómio educação e arquitetura 

para refletir as questões reais da atualidade, procurando encontrar respos- 

tas a vários níveis, a partir do desenvolvimento de um projeto para uma 

escolinha para crianças de uma zona rural de Xai-Xai, Província de Gaza.

Enquadramento

      Moçambique é um país onde 64% da população vive abaixo da linha 

da pobreza.2 Uma difícil situação económica afeta, de forma mais grave, 

as crianças, onde a falta de recursos financeiros e educacionais são uma 

barreira significativa para o usufruto de seus direitos fundamentais. 

Estima-se que o acesso a serviços de aprendizagem, de crianças entre 3 e 5 

anos, são de 5% e a taxa de conclusão do estudo primário é de 42%. Assim, 

só apenas 16% das crianças concluem o ensino fundamental, frequentam 

o ensino secundário. O número estimado de crianças fora da escola é de 

1,2 milhões.3

      A melhoria do sistema educacional é uma componente evidente 

que implica uma grande reforma a vários níveis: o fornecimento de 

equipamentos específicos, a habilitação de funcionários qualificados e, 

principalmente, a disponibilização de um maior número de instalações 

educacionais com condições básicas para o aprendizado infantil, são os 

pontos essenciais para alcançar tal objetivo.

2 Unicef - para todas as crianças; Pobreza infantil Multidimensional em Moçambique; 
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância; p.8.
3 Disponível em https://www.unicef.org/mozambique/educação; consultado em Se-
tembro de 2020
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      Contudo, a educação pré-escolar em Moçambique não é considerada 

obrigatória e o baixo número de escolas não pagas dificulta ainda mais o 

acesso às famílias das crianças. Assim, as crianças que não têm a possi- 

bilidade de ingressar no ensino pré-escolar, entram no ensino básico com 

menos habilidades intelectuais, sociais e têm tendência em abandonar 

o sistema educacional. Consta-se também, que o grande número de 

desistências escolares está fortemente ligado à exploração do trabalho 

infantil.

       Desta forma, a disponibilização de espaços educativos sem restrições de 

acesso a qualquer família é de principal atenção, seguido da importância 

sobre proporcionar espaços que sejam verdadeiramente estimulantes e 

favoráveis ao aprendizado infantil.

      Além disso, considera-se de igual relevância salientar que as 

características espaciais desses ambientes infantis, devem responder 

especificamente ao nível de desenvolvimento da criança. Ou seja, segundo 

Jean Piaget, a criança atravessa diferentes níveis de crescimento ao longo 

da vida, no qual representam diferentes formas de organização mental por 

parte da mesma, apresentando consequentemente diferentes maneiras 

desta de se relacionar com a envolvente a que está sujeita .

     Assim, o projeto escolar propõe, o desenvolvimento de uma escolinha 

de fácil acesso para todos, que tem como base a experiência espacial 

da criança. Mais especificamente, crianças de faixa etária entre 0 e 5 

anos, denominado, estádio sensório-motora e estádio pré-operário, 

caracterizado pela experiência imediata, transmitida através dos sentidos; 

pelo domínio de linguagem; aperfeiçoamento da coordenação motora; 

interesse e tentativa de interação em grupo; assim como, a aquisição de 

noções básicas de comportamento e conceitos socioculturais.

Metodologia

      De modo a realizar os objetivos propostos, a metodologia desta dis- 

sertação baseou-se, numa abordagem de investigação empírica, utilizando 

uma variedade de fontes que serviram como base de estudo; da leitura do 
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programa e a interpretação do local, apoiado nos dados recolhidos, uma 

vez que, por motivos maiores, a visita ao local não foi possível.

  Após uma profunda pesquisa bibliográfica, faz-se também, um 

levantamento de exemplos de escolas desenvolvidas no continente 

africano procurando apontar a caracterização destes, a questão do 

elemento árvore no ambiente educacional e a relação dos materiais com 

o espaço, tendo em consideração a criança e sua percepção espacial como 

principal protagonista. São desenvolvidos também, uma série de leituras 

que complementam o olhar da arquitetura, nomeadamente o livro “The 

History of Childhood” de Llyod deMause; “Psicologia Educacional - Uma 

Abordagem Desenvolvimentista” de Norman A. Sprinthall, Richard C. 

Sprinthall e o livro sobre o pedagogo e sua filosofia educacional, “Friedrich 

Froebel”.

      Devido a pretensão de traçar sobretudo conceitos e diretrizes a partir de 

uma análise que engloba temas como: o contexto moçambicano; educação 

infantil; questão ecológica; entre outros; é importante referir que optou-

se neste trabalho por não privilegiar outra componente como o tema de 

crianças com necessidades especiais.

Estrutura

      O trabalho encontra-se organizado em três momentos equivalentes 

ao processo de desenvolvimento do mesmo: a primeira parte, faz-se uma 

investigação teórica aos temas e problemáticas condutores do projeto; 

a segunda, é apresentada uma aproximação ao contexto onde este será 

inserido, identificando suas caracterísicas; e, por fim, apresentamos o 

projeto que deste nasce; as soluções espaciais e arquitetônicas resultantes 

para a escolinha em Xai-Xai, de modo a complementarem-se uma à outra 

e justificarem todo o percurso de evolutivo realizado.

      No âmbito do desenvolvimento de um projeto de uma instituição 

educacional que atende crianças entre 0 à 5 anos de idade e, na busca 

de proporcionar um ambiente de qualidade que incentive e colabore 

com o crescimento, a boa evolução cognitiva e aprendizagem infantil, 
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considera-se indispensável uma reflexão sobre a criança em sua infância, 

seu desenvolvimento e a forma como esta se relaciona com sua envolvente 

nas diferentes etapas de evolução; sendo este o tema de reflexão abordada 

na primeira na primeira parte deste trabalho. Aborda-se também a 

evolução do conceito de infância desde o sec. XVIII e, o estudo de métodos 

pedagógicos que modificaram e lançaram bases sobre o pensamento 

infantil, usadas ainda hoje, para o espaço infantil e a educação pré-escolar.

      Num segundo momento, faz-se uma análise do contexto Moçambicano. 

Retrata de forma breve, informações e particularidades contextuais 

mais relevantes do país, relativamente a geografia, cultura, demografia, 

economia e sociedade. Realiza-se também, o estudo do terreno projectual 

em diversas escalas, de modo a identificar e relacionar projeto com a 

sua envolvente. Em seguida, o estudo assenta na análise das principais 

características que moldam a configuração e o desenvolvimento do sistema 

educacional do país.

      Por fim, a terceira parte, tratará da parte da proposta desenvolvida; 

onde apresenta-se o resultado gráfico dos estudos mencionados 

previamente aplicados no seu contexto; interpretando as especificidades 

topo-morfológicas, sociais e culturais e o modo particular de intervir e 

construir, no lugar. Proposta essa que pretende ensaiar uma resposta 

sensível e crítica às circunstâncias analisadas.
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Capitulo 1

Enquadramento teórico
A criança e a Infância
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1. (Página 6) Crianças a brincar na 
cidade, Paris, 2009. 

2. (Página anterior)  Crianças a 
utilizar o espaço urbano como 
local para brincar, 1933.

3. (Página anterior)  Crianças a 
utilizar o espaço urbano como 
local para brincar, 1939.

4. (Página anterior)  Cobertura da 
Unité Habitation, Marsellha, 1958.

5. (Página anterior)  Capa do livro 
The Child in the City, Colin Ward, 
Pantheon Books, 1978.

6. (Página anterior) Zaanhof 
Playground, Amesterdão, 1948.

7. (Página anterior) Orfanato de 
vAmesterdão, 1961.

A criança e a infância

             Ser criança é a primeira etapa no processo de desenvolvimento 

cognitivo para o constructo do ser humano, na infância encontra-

se presente uma fase importante de crescimento e adaptação, 

cuja compreensão se desenrola de uma forma evolutiva, de forma 

exponencialmente complexa à medida que ocorre a sua maturação.

            Segundo a teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget1 , a 

capacidade de compreensão e raciocínio de uma criança são diferentes 

de um adulto: a evolução cognitiva do ser humano se processa por 

diferentes estádios de desenvolvimento, das quais sofrem significativas 

alterações ao longo do tempo. Tais estádios representam diferentes 

formas de organização mental por parte da mesma, proporcionando 

diferentes maneiras desta de se relacionar com a envolvente em que 

se está sujeita. Consequentemente, a sua interpretação encontra-se em 

constante desenvolvimento, sendo ainda incapaz de obter a perceção do 

mundo como um adulto.

            Ainda assim, o conceito de infância e a abordagem que temos em 

relação às crianças nem sempre foi aplicado desta forma. Até ao século 

XVII, a criança era tratada como um adulto em miniatura à espera de 

atingir a maturidade, não existia um conceito de infância definida, 

impossibilitando a criação de direitos e deveres próprios adaptados 

às características e necessidades de cada fase do desenvolvimento da 

criança. Consequentemente, as crianças eram precocemente introduzidas 

no mundo dos adultos. O sociólogo americano Lloyd deMause afirma 

que, a criança não era vista com muita atenção, mas era examinada pelo 

seu conteúdo formal educacional, ignorando o conteúdo emocional.

  

    “A história da infância é um pesadelo do qual recentemente 

começamos a despertar. Quanto mais atrás regressamos na história, 

1Jean Piaget (1896-1980) biólogo, psicólogo e epistemólogo suíco. Personagem influente no 
campo da educação durante a segunda metade do século vinte.
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mais reduzido é o nível de cuidado infantil, e maior é a probabilidade de 

as crianças serem assassinadas, abandonadas, agredidas, aterrorizadas 

e abusadas sexualmente”2 

      No entanto, a implosão urbana originada pela Revolução industrial, 

teve influências diretas a nível social na vida das crianças. Segundo 

DeMausse, as crianças tinham pouco contacto pessoal com outras da 

sociedade pois estavam restringidas ao ambiente familiar e da casa, 

por fazerem parte de núcleos familiares pequenos. De forma a dar 

resposta a este problema, surgem jardins de infância ou outros espaços 

semelhantes, que um dos objetivos chave era, e continua a ser, voltar 

a relacionar as crianças com um sistema social coerente, de modo a 

estabelecer interações com diferentes idades e personalidades.3  

      Nos dias atuais, apesar da consciência e sensibilidade que se 

desenvolveu em torno da criança, a exploração do trabalho infantil 

ainda faz parte da realidade de muitos. A mudança de paradigma no 

que concerne ao conceito de infância veio a ser desenvolvida por muitos 

psicanalistas, sociólogos e educadores. Freud4 , por o exemplo, além 

de defender a ideia de que a criança é diferente do adulto, afirma que 

durante a infância, as crianças passam por uma sequência de grandes 

transformações emocionais que por sua vez, deixam marcas permanentes 

na personalidade da pessoa na sua fase adulta. O mesmo ainda afirma 

que as interações entre as crianças e os adultos mais próximos, durante 

os seis primeiros anos, determinarão se o adulto será ou não capaz de 

funcionar eficazmente. As práticas educativas inadequadas ou negativas 

podem dar lugar a uma personalidade perturbada, ou ainda, que a pessoa 

pode agir adequadamente mas ter deficiências relevantes.5

      A importância e o cuidado no desenvolvimento das crianças torna-

se evidente e fundamental, uma vez que o bom desenvolvimento destas, 

atua como elemento chave na estrutura social que será vista nas gerações 

seguintes.

2           DEMAUSE, Lloyd; The History of Childhood, Jason Aronson, Inc.; 1st edition 1995; p.1
3 Ibid., p. 2
4 Sigmund Schlomo Freud (1856-1939) médico neurologista e psiquiatra, criador da 
psicanálise.
5 SPRINTHALL, Norman A.; SPRINTHALL, Richard C.; Psicologia educacional, uma 
abordagem desenvolvimentista;1993; p. 102.
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O Desenvolvimento Cognitivo

      O processo evolutivo de uma criança pode ser observado quer a nível 
das mudanças quantitativas, que se referem a aspetos mensuráveis como 
o peso, a altura, quantidade de dentes, entre outros; ou, quer ao nível das 
transformações qualitativas, que se referem à alterações e/ou evoluções 
no âmbito das estruturas e dos processos como a fala, o andar, a dicção, 
a locomoção, etc.
      Conforme mencionado anteriormente, os estádios de desenvolvimento 
definidos por Piaget dividem-se em quatro momentos, percorrendo o 
período entre os 0 e os 16 anos de idade; tendo como base a diferença 
na forma como a criança reage à interação com o seu meio e na própria 
realidade. Em outras palavras, é neste período que as crianças apresentam 
transformações fundamentais na organização mental.
      Sensório-motor é o estádio entre o nascimento e os 2 anos de idade, 
seguido pelo estádio intuitivo ou pré-operário que se refere ao período 
entre os 2 e 7 anos de idade; dos 7 aos 11 anos, é o estádio de operações 
concretas e, finalmente, o estádio de operações formais. Cada um destes 
sistemas de pensamento são qualitativamente diferentes do procedente, 

8.  Arnold Gesell,
considerado  uma das primeiras 
pessoas a defender que o cresci-
mento e o desenvolvimento ocor-
rem de acordo com ma sequência 
invariante.1 

1 SPRINTHALL, Norman 
A.; SPRINTHALL, Richard C.; Psi-
cologia educacional, uma aborda-
gem desenvolvimentista; 1993; p.97. 8
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consistindo numa nova forma de relação cognitiva com o mundo.  Sendo 
assim, tornase necessário para a criança vivenciar cada estádio de forma 
sequencial e de tempo suficiente para interiorizar as experiências antes 
de prosseguir, de forma a ser impossível ignorar, pular ou acelerar algum 
dos estádios.
      A experiência cognitiva dos bebés no primeiro estádio designado 
por Piaget, sensório-motora, tem como base a experiência imediata, 
transmitida através dos sentidos. A criança desenvolve a percepção; a 
coordenação motora elementar; e aprende a expressar-se e a interagir 
com o meio envolvente (pessoas, objetos, espaços, animais). Desta 
forma, o impulso para o bom desenvolvimento da criança neste período 
de desenvolvimento, está diretamente ligado à promoção de ambientes 
sensoriais abundantes.

      As qualidades experienciadas durante este primeiro estádio 
preparam a criança para seguir ao estádio seguinte, denominado, 
pensamento intuitivo ou pré-operário, que se caracteriza pelo início e 
aprimoramento da fala; desenvolvimento da capacidade de memorização; 
aperfeiçoamento da coordenação motora; interesse e tentativa de 
interação em grupo; bem como, pelo ganho de noções básicas de 
comportamento e conceitos, incutidos pela sociedade.  Neste estádio, 
desenvolvem-se importantes progressos, uma vez que este é o período em 
que as crianças estão mais abertas à aprendizagem da língua. Atividades 
que estimulem o diálogo, assim como atividades de leitura infantis são 
recomendados e apresentam um efeito marcante para o desenvolvimento 
linguístico da criança. Considera-se que quanto mais rico e diversificado 
o meio verbal aplicado ao longo deste período, mais provável será que a 
linguagem se desenvolva. As estruturas mentais no período pré-operário 
são amplamente intuitivas, livres e altamente imaginativas. 

      O período das operações concretas (dos 7 aos 11 anos) é determinado 
pela capacidade de utilizar a lógica na resolução de problemas ou 
tarefas; aperfeiçoamento do raciocínio matemático, da cultura geral do 
Homem e do meio em que se insere; coordenação de atividades (como 
jogos); sentido de responsabilidade e método de trabalho; intensificação 
das relações sociais; desenvolvimento de conceitos e a capacidade de 
discernir entre o certo e o errado. 
      Por fim, o período das operações formais, a partir dos 11 anos, abrange 
o aperfeiçoamento de todas as capacidades adquiridas até ao momento;  
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formação e aceitação de conceitos abstratos ou hipóteses irreais; reflexão 
existencial; sentido crítico de valores morais e sociais e o desenvolvimento 
da sexualidade.6

      De modo geral, Piaget defende que o processo cognitivo toma 
forma através da ação, da realização de atividades, sendo necessárias 
abordagens distintas em cada um dos diferentes estádios. Afirma ainda, 
que a inteligência é uma adaptação ao longo do processo evolutivo e, 
que para poder aprender as relações com a vida é fundamental definir e 
entender quais as relações existentes entre o indíviduo e o meio ambiente. 
Em outras palavras, para a compreensão da evolução da inteligência, é 
preciso ter conhecimento das relações que o sujeito estabelece com o 
meio e como esse influencia o processo, ou seja, de que forma a criança 
utiliza os objetos externos para apreender e aprender sobre eles por meio 
de ações coordenadas. Nesse sentido, a inteligência existe na ação do 
sujeito, na ação mental e física constituída com o ambiente, ou seja, essa 
interação de sujeito e ambiente envolve um equilíbrio entre a assimilação 
e a acomodação, processo que permite a nossa adaptação ao meio e a 
interiorização dos objetos desse meio.
      Entende-se assim, que a capacidade de compreensão das crianças é 
diferente de um adulto; o seu cérebro ainda em desenvolvimento passa 
por diferentes etapas de crescimento, e cada uma delas tem necessidades 
diferentes do anterior. Isto reflete-se no uso e apropriação que a criança 
tem da envolvente e, na sua interação com os materiais e os outros. 

“há um crescente corpo de evidências que sugere que a percepção de 
espaço de uma criança é crítica, especialmente quando as crianças vêm 
de lares privados ou abusivos. Um bom design perceptivo realmente faz 

a diferença para as crianças de todas as idades[..]”7

      Para um resultado positivo no desenvolvimento cognitivo da criança 
considera-se necessário maior atenção às atividades aplicadas e ao 
ambiente em que esta é inserida. Supõe ainda que o espaço educacional 
deve apresentar características que estimulem e incentivem a prática e 
interação com a sua envolvente, aplicando atividades apropriadas a cada 
idade, no sentido de um bom desenvolvimento cognitivo.

6 SPRINTHALL, Norman A.; SPRINTHALL, Richard C.; Psicologia educacional, uma 
abordagem desenvolvimentista;1993; p.102.
7 DUDEK, Mark; Schools and Kindergartens - A design manual; Ria Stein, Berlin; 2007; 
p.12.



16

9. Jean Piaget e Constance Kamii 
brincando com as crinças, Michi-
gan, 1960.

10. Manual prático de Jardin de 
Infância de Fredrich Froebel.

11. Exposição de Paul Ritter, 
The Children Eye View.
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Arquitectura e a pedagogia
 
      O espaço de ensino foi sendo adaptado ao longo dos tempos: a 
evolução da pedagogia e uma nova compreensão sobre o que é ser criança, 
impulsionaram este ajuste. E, tal como o sistema de ensino se teve de 
adaptar à contemporaneidade, a arquitetura da escola seguiu-lhe os passos.

      “Se o edifício escolar, para além do papel simbólico de representação 
de uma função social básica - a educação, constitui um instrumento 

para a sua realização, à arquitetura escolar cabe, portanto, reproduzir 
as formas de conceber a educação e os modos de ensinar e de aprender. 
Tal significa assumir que ao arquiteto também compete acompanhar a 

evolução das teorias da aprendizagem e dos métodos de ensino. Só assim 
poderá encontrar o sentido dessas transformações e compreender quais 

as suas implicações no espaço escolar onde vai atuar.” 8

      Estes ajustes na arquitetura atendem também às necessidades de 
cada fase de desenvolvimento da criança, não descurando o tempo e local 
onde se encontram e, referentes às influências dos métodos educativos 
aplicados. 
      Froebel  deu o primeiro passo neste sentido, considerado o principal 
impulsor para uma mudança paradigmática na abordagem social à 
criança; foi quem desenvolveu o conceito de kindergarten. O pedagogo 
e pedagogista alemão, foi pioneiro a fomentar e defender os jogos e 
brincadeiras enquanto atividades de desenvolvimento físico e mental da 
criança.

       Este desenvolveu brinquedos, chamados “Froebel Blocks”, para as 
atividades criativas dos mais pequenos. Frank Lloyd Wright, arquitecto 
americano, afirma a eficácia e importância desses blocos na sua 
infância, sobretudo no desenvolvimento de suas habilidades espaciais e 
tridimensionais. Ele descreve seu envolvimento com o sistema de blocos 
da seguinte forma:

“Os blocos de bordo de formas suaves com os quais construir, cujo 
sentido nunca deixa os dedos: forma tornando-se sensação.” 

8 LADIANA, Daniela.; LOPES, Nuno L.; AFONSO, Rui B.; A escola ideal - Que espaço 
para a escola?; Edições CIAMH; 2018; p. 4
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      Para ele, o professor não deveria intervir ou impor a educação, mas 
procurar perceber as razões do comportamento da criança e remover as 
barreiras ao seu desenvolvimento criativo. Nas suas escolas, trabalhava-
se o estimulo e prática de atividades que utilizava de diferentes tipos de 
materiais, como o papel, papelão, argila e serragem. As histórias, os mitos, 
as lendas, os contos de fadas e fábulas também tinham um grande valor. 
Enquanto os brinquedos físicos davam força e poder ao corpo, as histórias 
desenvolviam e estimulavam a mente. As excursões às montanhas e vales 
eram também uma constante, sendo realizadas semanalmente, pelo poder 
do contacto com a natureza em auxiliar a criança a compreender a si e aos 
outros. 
      Outra figura que se destaca na área da pedagogia, é Maria Montessori. 
Médica e educadora italiana do séc. XIX desenvolveu um método 
homónimo a sí: Método Montessoriano. Este caracteriza-se pela utilização 
de mobiliário e matérias mais pequenos, proporcionais à escala da criança 
e a criação de um ambiente acolhedor e seguro na escola, o mais semelhante 
possível à casa das crianças. 

“[...]no ambiente da criança deve ser tudo medido para além de 
ordenado, e[...] da eliminação de confusão e elementos supérfluos 

nascem precisamente interesse e concentração.”9

    Esta metodologia segue um currículo específico para o estímulo e 
aquisição de diferentes capacidades, sempre respeitando o ritmo de cada 
criança. Montessori chegou a intervir alguns materiais didáticos para 
estimular os sentidos, a concentração e exercitar a motricidade tendo 
sempre uma base sensorial, já que a criança aprende fazendo e sentindo. 
Em 1907 ela abre a Casa dei Bambini, um centro infantil num bairro pobre 
de Roma, focando em ensinar os estudantes formas de desenvolver suas 
capacidades num ritmo definido por eles mesmos. 
      A pedagogia montessoriana harmoniza a interação de capacidades 
corporais e cognitivas – corpo, inteligência e vontade. O seu objetivo é 
a educação da vontade e da atenção, pelo que a criança tem liberdade de 
escolher o material a ser utilizado, além de proporcionar a cooperação. Os 
princípios fundamentais são: a atividade, a individualidade e a liberdade, 
com ênfase em aspectos biológicos, e considera que a função da educação é 

9 “[...]nell’ambiente del bambino tutto deve essere misurato oltre che ordinato, e[...]
dall’eliminazione di confusione e di superfluità nascono appunto l’interesse e la concentrazio-
ne.” em MONTESSORI Maria; Il segreto dell’infanzia; Milano; Garzanti; 1999; p.162.

12. (página anterior) Material 
Montessori. 
13. (página anterior)Escola 
montessoriana.
14. (página anterior) Maria 
Montessori e estudantes, 1951.
15. (página anterior) Criança e 
material Montessoriano.
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favorecer o desenvolvimento da criança. Os estímulos externos formariam 
o espírito da criança, precisando, portanto, ser determinados. Assim, na 
sala de aula, a criança é livre para agir sobre os objetos preestabelecidos, 
assim como sobre o conjunto de jogos e outros materiais desenvolvidos 
por Maria Montessori. Esta nova pedagogia dá liberdade às crianças de 
escolherem o tema de estudo. Tal liberdade e flexibilidade de escolha 
também se reflete na organização do espaço arquitetônico. 
      Desta forma, conclui-se que a arquitetura juntamente com a pedagogia e 
psicologia, constituem uma parceria multidisciplinar que ao desenvolver 
relações de complementaridade reunindo consenso para a criação de 
um projeto arquitetónico, cuja finalidade única é o desenvolvimento e 
crescimento harmonioso da criança.

Espaço escolar como “terceiro educador”

      Estudos realizados pelo HEAD Project (Holistic Evidence and Design) 
da Universidade de Salford em Inglaterra, revelam que as condições dos 
es- paços escolares podem afetar diretamente a aprendizagem e influen- 
ciar as atitudes e os comportamentos de seus utilizadores.10

“Valorizamos o espaço devido ao seu poder de organizar, de promo- 
ver relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, 

de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover 
escolhas e atividades, e a seu potencial para iniciar toda a espécie de 

aprendizagem social, afetiva e cognitiva (...)”11

      Segundo Loris Malaguzzi, percursos da abordagem Reggiana, defende 
a idea de que o ambiente é visto como algo que educa a criança. Considera 
que tudo aquilo que envolve no espaço são vistos como elementos que 
condicionam e são condicionados pelas ações dos indivíduos que agem 
nela. Visto como terceiro educador, o espaço também educa as crianças 
que o habitam.
      A escola funciona como uma segunda casa na vida de uma criança, 
um lugar onde estas se sintam seguras e protegidas. Sendo a sua segunda 

10 Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y., Barrett, L.; The impact of classroom design on pupils’ 
learning. Final results of a holistc, multi level analyses Building and Environment; 2015; doi:10.1016/j.
buildenv.2015.02.013.
11 EDWARDS, Carolyn; FORMAN, George; GANDINI, Lella ; As cem linguagens da 
criança - A abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira Infância; 1999; p.157.
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casa, o seu espaço constitui-se como uma base prática e atua como um 
terceiro elemento de aprendizagem, abordando temas como a percepção 
do espaço, capacidades tridimensionais, organização e apropriação do 
espaço, e ainda, sustentabilidade.
      Partindo do princípio de que a escola atua como um educador, no 
presente trabalho iremos focar-nos na sua capacidade de ensino da 
sustentabilidade. A aplicação de estratégias projetuais voltadas para as 
questões sustentáveis como redução do consumo de energia e matéria e 
da produção de emissões e detritos, coloca em evidência comportamentos 
e soluções, que colaboram com a sensibilização dos seus utilizadores 
sobre as questões ambientais. Desta forma o edifício passa a ser também 
educador e formador de cidadãos conscientes.

“Além dos objetivos puramente educacionais, um edifício também 
pode se comunicar com crianças muitas mensagens sutis sobre o que é 

importante eo que é merecedor de respeito.” 12

      O terceiro educador pode ainda abordar temas como a sustentabili- 
dade e dar espaços ao ensino do uso consciente dos recursos naturais. Tal 
sensibilidade e aprendizado que o espaço educativo pode passar para as 

crianças, refletem também na comunidade onde esta é inserida; podendo 

ser considerado um equipamento público de maior influência para o 

futuro de uma sociedade e sua cultura.

“[...] pode funcionar como um barômetro da comunidade: quando 

funcio- nam e os alunos aprendem, a sociedade será estável.”13

      Por meio da educação ambiental, tema que agrega valores imprescindí- 

veis à formação das crianças, são formados cidadãos éticos e responsáveis. 

      Desta forma, conclui-se que a arquitetura juntamente com a pedagogia 

e psicologia, constituem uma parceria multidisciplinar, que ao desenvol- 

ver relações de complementaridade reune consenso para a criação de um 

projeto arquitetónico, cuja finalidade única é o desenvolvimento e cresci- 

mento harmonioso da criança.

12 “Beyond purely educational objectives, a building can also communicate to children 
a great many subtle messages about what is important and what is deserving of respect.” 
DUDEK, Mark; Children Spaces; Architectural Press; 2005; p.45.
13 WEILAND, Beate;  ATTIA, Sandy; Progettare scuole tra pedagogia e architettura; Guer-
ini Scientifica; Edizioni Angelo Guerini; Milano; 2015; p. 8-9.
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Capitulo 2

Moçambique - Contextualização
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      Ocupando uma extensa faixa costeira banhada pelo Oceano Índico, 

Moçambique, ou República de Moçambique, situa-se a sudoeste do 

Continente Africano, com uma população estimada em 26 milhões de 

habitantes, onde mais de metade da sua população é constituída por 

crianças.1

       Após quatro séculos de colonização portuguesa, Moçambique 

conquistou sua independência em junho de 1975, seguido de uma guerra 

civil que perdurou por 15 anos. Estas, trouxeram consequências negativas 

à sua população, nomeadamente, a morte de milhões de habitantes e a 

destruição de infraestruturas, o que afetou diretamente a economia 

nacional, deixando marcas que ainda podem ser observadas nos dias de 

hoje.

      Moçambique é considerado um dos países menos desenvolvidos do 

mundo.2 Apesar de constatar uma rápida expansão económica registada 

nas últimas décadas, ainda apresenta indicadores sociais muito fracos. Tal 

espetacular crescimento económico teve apenas um impacto moderado 

na redução da pobreza, pois não gerou empregos suficientes para igualar 

a taxa de crescimento da força de trabalho.  Estima-se que 68,7% da 

população moçambicana viva com menos de 1,90 dólares americanos 

(PPC)3  por dia. Isto é, para comparar com a média regional, que é de 

38,4% para a África Subsaariana (GEM, 2016). 

      O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país é o quinto menor 

do mundo: 0,284 %. A expectativa de vida dos habitantes é de apenas 

42,2 anos; o analfabetismo atinge mais de 55% da população; e a taxa de 

mortalidade infantil é de 86 óbitos a cada 1000 nascidos vivos.

1 52% da população é costuída por crianças. (UNICEF, 2014). Considera-se crianças 
jovens de taé 18 anos de idade. Disponível em https://www.unicef.org/mozambique/situação-
-das-crianças-em-moçambique-2014; consultado em Novembro de 2020
2 As  taxas de PIB per capita, desigualdade de renda e expectativa de vida de Mo-
çambique estão entre as piores do planeta, sendo considerado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) um dos países menos desenvolvidos do mundo.
3 Paridade do Poder de Compra

18. (página anterior) Vista aerea de 
Maputo

19. (página anterior) Praça da Li-
berdade, Maputo
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Educação em Moçambique

      A origem da palavra educação vem do latim educare/educere que 
significa “conduzir para fora” ou “direcionar para fora”4 , dando a entender 
que o ato de educar acontece de forma passiva por parte do educador, de 
forma a acompanhar o educando no próprio caminho de desenvolvimento 
em busca de conhecimento, como afirma Paulo Freire “ensinar não é 
transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
educação ou a sua construção”.5

      O artigo nº 88 da Constituição da República de Moçambique, aprovada 
em Novembro de 1990 declara que a Educação é um direito e dever de todos 
os cidadãos. O que deveria traduzir-se em oportunidades iguais de acesso a 
uma educação de qualidade por parte de todos os moçambicanos. Contudo, 
o desenvolvimento do sistema educacional apresenta problemas: a cada 
grau académico existem menos estudantes, há escassez de professores (o 
que reflete no excessivo rácio alunos/professor), as estratégias de ensino 
não são as melhores e pequisas apotam que existe uma fraca competência 
didático-pedagógica por parte dos professores.6 
      Apesar da expansão da escolarização primária constatada, o acesso 
à escola e a conclusão do ensino primário estagnaram nos últimos anos, 
diminuindo assim, o nível de aprendizagem dos alunos.7

      As crianças são introduzidas no sistema educação pré-escolar a partir 
dos 2-3 anos de idade. O sistema de ensino básico moçambicano consiste 
de uma estrutura 7 - 5 - 4 anos, significando sete anos na escola primária 
para crianças entre 6 e os 12 anos; cinco anos no ensino secundário (três 
anos no ensino médio para crianças entre 13 e 15 anos; dois anos no ensino 
médio para crianças de 16 à 18 anos) e, quatro anos na universidade para 
graduação do ensino superior. 
      Atualmente existem dois sistemas de ensino pré escolar, o primeiro 
está sob a tutela do Ministério da Mulher e da Ação Social (MMAS) e 
inclui os centros infantis públicos e privados para crianças dos 0 aos 5 
anos de idade; o segundo sistema é da responsabilidade do Ministério da 
Educação e consiste em escolinhas comunitárias para crianças dos três 
aos cinco anos de idade. 

4 Dicionário etimológico.  http://www.dicionarioetimologico.com.br/educar/ consulta-
do em Outubro de 2020
5 FREIRE, Paulo; Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa; Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1997.
6 UNICEF - para todas as crianças; Pobreza infantil Multidimensional em Moçambique; 
Unicef Fundo das Nações Unidas para a Infância; p. 14.
7 Ibidem; p.14.
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       A Educação pré-escolar em Moçambique não é considerada obrigatória. 
Apenas 5% das crianças moçambicanas em idade pré-escolar tem 
acesso a esta educação. Consequentemente, as crianças que entram no 
ensino básico entram com menos habilidades intelectuais, sociais e têm 
tendência em abandonar o sistema educacional. Consta-se também, que o 
grande número de desistência escolar está fortemente ligado à exploração 
do trabalho intanfil.8  Fernando Queco descreve em seu artigo Educação 
de Qualidade um desafio para Moçambique, as dificuldades  enfrentados 
pelo Sistema Nacional de Educação (SNE) moçambicano: 

“Relativamente ao ensino básico, falar de uma educação de qualidade 
entendo significar em primeiro lugar, criar condições de acesso para 
todas as crianças em idade de iniciar a escolaridade. Porém, tal não 
acontece devido a exiguidade de infraestruturas escolares na pátria 

amada, as crianças que conseguem o ingresso são entulhadas em turmas 
numerosíssimas condicionando assim a possibilidade de o professor 

vir a atender as dificuldades de cada uma das crianças na sala de aulas. 
Em segundo lugar, enriquecer os insumos escolares (carteiras para 

todas as crianças na sala de aulas, salas com um mínimo de condições, 
etc.). As crianças no país, estudam em condições deploráveis, mesmo 

dentro dos maiores centros urbanos há escolas que usam árvores como 
salas de aula; as crianças que pelo menos conseguem estar numa sala 
de aulas geralmente sentam-se no chão frio, sujo, etc. (sob todos os 

riscos posturais); as condições sanitárias das escolas mesmo dentro dos 
maiores centros urbanos são também deploráveis (não aconselháveis ao 

uso humano); quando saímos um pouco e mais além dos maiores centros 
urbanos, encontramos situações ainda piores, os distritos e localidades 
esses, estão entregues a chamada inovação, construções com material 
local nas quais durante o tempo chuvoso, são decretadas (férias) pois, 

as suas salas são feitas de caniço, palha, capim, etc. possíveis de ser 
derrubadas por um simples sopro da mãe natureza. Em terceiro lugar, 
formar professores, vezes sem conta somos atacados pelos media com 
notícias de que o país não tem professores suficientes para reduzirmos 

o ratio professor-aluno que atualmente encontra-se demasiado 
assustador. Entretanto, pelas ruas há tanto professor que não conseguiu 

enquadramento.”9 

8 UNESCO; Organização das Nações Unidas para a Educação, e Ciência e a Cultura; 
Revisão de Política Educacionais – Moçambique; Disponível em: http://www.mined.gov.mz/Docu-
ments/Politicas%20Educacionais.pdf; consultado em Julho de 2020
9 QUECO, Fernando O.; Educação de Qualidade: um desafio para Moçambique.
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A escola e a Árvore

“Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol: un hombre 

que no sabía que era profesor, debatiendo sus constataciones con unas 

cuantas personas que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes 

reflexionaban sobre los intercambios entre ellos (...). Pronto se 

levantaron los espacios necesarios y así nacieron las primeras escuelas.”10

      Em Moçambique, a escola começa debaixo de uma árvore.11 A falta de 

infraestrutura dá lugar à salas de aulas improvisadas, embaixo de árvores.  

A sombra de cajueiros, manqueiras, mafurreiras, e outras árvores típicas 

africanas, dão lugar a “salas-árvore” ou “salas-sombra”. Estas, servem 

de espaço de estudo para mais de 7,8 mil turmas de escolas espalhadas 

por tudo o país, equivalente a mais de 400 mil alunos moçambicanos.12 

Em muitas das salas improvisadas não há mesas ou cadeiras, as crianças 

sentam-se em capulanas (tecido tradicional africano) e apoiam o material 

escolar no colo. 

      As condições climáticas são outro empecilho para os estudos das 

crianças. Em dias de chuvas, não há aulas e, quando as folhas da árvore 

caem estas têm que mudar para uma “sala” provisória.v

“Aqui temos uma terceira classe, que funciona debaixo dessa árvore 

linda, que no fim vai nos dar uma fruta muito gostosa. Mas serve de sala 

(...)  

Quando eu vejo uma mangueira, não vejo como árvore, vejo como sala. 

A Mangueira 1.”13

“As árvores são preciosas. Dali, devem sair professores, engenheiros, 

advogados.”14

    

10 KAHN, Louis I.. Escritos, Conferencias y Entrevistas. El Croquis Editorial, Madrid, 
2003, p.273 
11 Pravara, Pedro em Cinco Áfricas/Cinco Escolas - Representação Oficial Portuguesa 
na 8a Bienal Internacional de Brquitectura de São Paulo. Direcção-Geral da Artes/Ministério da 
Cultura, Lisboa, 2009, p.61
12 Reportagem BBCNews; disponível em https://www.bbc.com/portuguese/42533107
13 Joana Bazine, diretora da escola Primária Samora Machel, Moçambique. Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/42533107; consultado em Outubro de 2020
14 Ibidem.

20.(página anterior) Sala de aula na 
Escola Primária Samora Machel.

21.(página anterior) Escola 
Primaria Completa 25 em 
Xai-Xai, 2011.

22. (página anterior) Escola 
Primária Samora Machel.
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Escola como elemento chave para a mudança 

    “Se atravessarmos um país africano como Moçambique, um dos países 
mais pobres do mundo, podemos visitar várias aldeias compostas por 
minúsculos edifícios que nos parecem todos iguais, construídos com 

terra e palha: a coisa mais evidente nestas povoações é que a construção 
maior, a mais sólida, a que foi realizada para desafiar o tempo, é a escola 

da aldeia.”15 

      O papel da escola nestas comunidades rurais é polivalente: o lugar de 
convívio nestas áreas situa-se, normalmente, na escola que funciona como 
um espaço comunitário. Ao espaço escola, são atribuídas novas funções 
e usos que não só o típico ensino-aprendizagem: Este edifício é o mais 
valorizado pela comunidade, e todos participam na sua manutenção e 
gestão. 

     O projeto da Escola Primária do arquiteto Francis Kére em Gando, 
Burkina Faso, comprova que a escola é um dos equipamentos que 
podem contribuir para o melhoramento da qualidade do ambiente de 
uma comunidade rural, já que esta atua como o potencializador do 
desenvolvimento e agregador da população.

“A forma como os edifícios escolares são apropriados e utilizados pelos 
alunos em Gando mostra como a arquitetura provoca uma reação em 
cadeia no comportamento e na educação de uma sociedade carente.

[...]Somente aqueles que estão envolvidos no processo de 
desenvolvimento podem apreciar os resultados alcançados, desenvolvê-

los ainda mais e protegê-los.” 16

“A escola tornou-se mais do que um local de aprendizagem. É o orgulho 
das pessoas da região. As implicações sociais são enormes. Este projeto 
resultou mesmo em homens que de outra forma não teriam nada a ver 

uns com os outros entregando-se pás o canteiro de obras. Ou certos 
grupos étnicos que tradicionalmente rejeitam a educação escolar agora 

querem matricular seus filhos em massa.”17 

15 LADIANA, Daniela.; LOPES, Nuno L.; AFONSO, Rui B.; A escola ideal - Que espaço 
para a escola?; Edições CIAMH; 2018; p.12.
16 Idibem, p.46
17 LEPIK, Andres; BEYGO, Ayca; Francis Keré, Radically Simple; Hatje Cantz Verlag; Ber-
lin; 2016; p.66.

23. (página anterior) Francis Keré, 
Escola Primária de Gando, 2001.

24. (página anterior) Construção 
da extenção da Escola e Biblioteca 
de Gando pela comunidade.

25. (página anterior) Mulheres da 
comunidade a transportar panelas 
de barro artesanais para a cons-
trução da Bilioteca da Escola de 
Gando. 

26. (página anterior) Processo de 
corte das panelas de barro.

27. (página anterior) Aplicação das 
panelas de barro na cobertura do 
edifício.

28. (página anterior) Francis Keré, 
Biblioteca Escolar de Gando, 2012.
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Arquitectura Tropical

“Life in the tropics is under permanent dominion of sensuality. This 

is evoked by the presence of an exuberant vegetation, under a sky 

inhabited by capricious clouds; by the hammock with its soft swaying; 

by the importance of the shade that gathers; by the breeze that refreshes 

and evaporates the sweat of the skin; by the rain, the bracing sun and 

the multiples mirages. The noises at night come from vigorous nature: 

the sound of the buds when they blossom, the rustle of animals free 

unleashed, the dense, powerful perfume of humidity wafting in the 

air. The air laden with moisture that is imbued with the polychrome of 

sunlight from dawn to dusk, a rainbow being its greatest expression. 

Everything travels with the air, the smell of moisture, the heat its solidity 

that impinges on people as they walk and that we feel as a cloud that 

enfolds us in lethargy. Air in the tropics is never neutral or indifferent. 

It is an actor that communicates and arouses sensations and conspires 

to create this particular atmosphere. Let the air pass and the messages 

of nature will permeate, as is understood by the builder who allows the 

breeze to pass through his house. (…)

      The amount of rain, the abundant sunlight, the dancing light, the 

seductive air, the exuberant vegetation, the torrid temperature and 

humidity determine and conditioned life in the tropics, as much as 

anthropological factors, cultural heritages, religious beliefs and historical 

determinants. (…) The tropics are a festival of senses, a carnival of 

feelings (…) The architecture with begins by defying tropical nature ends 

by deferring to it.”18

“To live in the Tropical world is to respond to climate. (…) the building 

itself must, through its very form, create the “controls” the user needs.”19

      É desta forma que Charles Correa sumariza o princípio da arquitetura 

tropical. Podemos ainda dizer que estamos falando de uma arquitetura 

que se adapta ao seu meio, sem o auxílio de técnicas sofisticadas ou 

18 STAGNO, Bruno; Tropical Architecture, Latitude and Thought; 2001; p.78.
19 CORREA, Charles M.; “Forms Follows Climate”, Architectural Record, July 
1980;p.89
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mesmo especializadas, utiliza de materiais presentes na própria natureza 

local, criando assim uma expressão e linguagem cultural única que tem 

em consideração a clima regional onde se encontra.

      Os principais desafios para a concepção de um projeto arquitetônico em 

regiões de climas tropicais como o de Moçambique, reside na otimização 

dos ganhos solares e na proteção contra chuva, ao mesmo tempo que se 

possa garantir a máxima ventilação para combater os efeitos da umidade.  

    O tipo de construção e os materiais nela utilizados podem refletir essas 

questões, traduzidas em maior ou menos inércia e massa térmica dos 

materiais construtivos, principalmente da envolvente.  

“Para se projetar para estes climas, devem-se identificar e conhecer 

várias questões, como a sua composição, fundamental para se definir 

o tipo de construção, os materiais a utilizar, a sua qualidade, a massa 

térmica e o conforto, a gradação das amplitudes térmicas, os ventos 

dominantes, os frescos e os menos frescos, o quadrante donde vêm as 

chuvas e quando vêm e o grau de pluviosidade anual e médio.” 20

As construções locais 

     Originalmente, a maioria dos assentamentos moçambicanas eram 

costituído pelo agupamento de edificações cilíndricas dispostas de forma 

circular. Estas, têm como origem a casa tipo kraal, que por sua vez, têm 

possíveis influências dos povos Bantu.21

“No tipo mais antigo de casa (casa tipo kraal), o recinto do gado 

encontrava-se no centro e, enterrados em baixo do recinto, estavam os 

celeiros comuns. Na parte oposta à entrada, localizava-se geralmente o 

edifício onde morava o membro mais importante da família (chefe ou a 

sua primeira esposa); nos lados, por ordem de importância na hierarquia 

familiar, colocavam-se os edifícios destinados aos outros membros 

(outras esposas, filhos casados, estrangeiros acolhidos sob a protecção 

do chefe). Perto da entrada principal, ficavam os edifícios onde viviam, 

20 FORJAZ, José; Pensar Arquitetura; Caleidoscópio; 2018; p.162.
21 RIBAS, Marcelo; Uma escola em Moçambique, O espaço como terceiro educador; Facul-
dade de Arquitetura da Universidade de Lisboa; Lisboa; 2016; p.24.
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divididos por sexo, rapazes e raparigas já crescidos.”22      

     Num estudo realizado pelo arquiteto Júlio Carrilho sobre casas 

tradicionais em Moçambique, menciona a relação e importancia que esta 

possui com o pátio:

“(...) the owners choose not to open the wall of the facade facing the 

street. We thought that this choice was justified by the fact that “entering 

the house” is done nearly exclusively by the courtyard door, as in 

common rural houses. (...). We were told that the lack of opening of the 

frontal facade was due to the fact that traditionally, rural houses with 

doors directly facing the street, nearly always, belonged to important 

personalities. Their importance within the community meant that they 

had an active social life and had to receive strangers in their homes, for 

meetings or problem solving. These people were treated in a more formal 

way, as entertaining them in the intimate space of the courtyard was not 

considered adequate."23

         Marcelo Ribas menciona ainda:

"As 'palhotas' são geralmente de planta circular com cobertura cónica 

embora ultimamente seja mais comum encontrarmos a de planta 

rectangular e cobertura de uma água. São feitas de caniço, varas e 

coberturas de colmo, podendo variar consoante os materiais disponíveis, 

e em alguns casos as paredes são rebocadas com terra ou cimento para 

as proteger do vento e de animais. Comparada com construções formais, 

as “palhotas” são as mais adaptadas ao clima moçambicano e são 

relativamente fáceis de construir, embora, tenham os seus problemas; 

de uma maneira geral, estas construções são bastante frágeis (caem com 

facilidade com ventos fortes, requerem uma manutenção elevada e os 

materiais usados são facilmente inflamáveis. Motivos como estes fizeram 

com que se passasse a construir também com materiais mais duráveis 

como chapas de zinco e blocos de cimento"24

22 BRUSCHI, Sandro in era uma vez uma palhota...história da casa moçambicana; Fac-
uldade de Arquitetura e Planeamento Físicco da Universidade Eduardo Mondlane; Maputo; 
2005; p.4.
23 CARRILHO, Júlio in traditional Informal Settlements in Mozambique: from Lichinga 
to Maputo. FAPF, Maputo, 2004, p.6
24 CARRILHO, Júlio; Traditional Informal Settlements in Mozambique: from Lichinga to 
Maputo; Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físicco da Universidade Eduardo Mondlane; 
Maputo; 2004; p.27.
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      Em uma entrevista de Nuno Vidigal e Pedro Pravara à dois arquitetos 

que trabalham em Moçambique para a representação oficial portuguesa 

da oitava Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo (Cinco Áfricas/

Cinco Escolas), encontramos dois posicionamentos em relação à urgência 

de Moçambique ter de construir escolas ao longo do seu território de forma 

relativamente rápida: José Forjaz, defende uma implantação quase que 

“militar” das escolas a partir de um “projecto-tipo distribuído ao longo 

de zonas e a cargo de várias empresas de modo a que, de maneira eficaz, 

consigam atingir 6000 escolas/ano”.25 Para o Arquiteto Mário Rosário, as 

escolas deve ser construída pelas populações, devem ser elas a escolher o 

sítio, a árvore sagrada.

      Pravara por sua vez, acredita que as duas opiniões podem ser conjugadas. 

A produção de um projeto-tipo pode ser uma vantagem para a construção 

de mais escolas. Contudo, um protótipo, não abrange uma sensibilização 

25 DIAS, Manuel G.; Cinco Áfricas/Cinco Escolas - Representação Oficial Portuguesa na 
8a Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo; Direcção-Geral da Artes/Ministério da 
Cultura,; Lisboa; 2009; p.61.

29. Kraal do povo Thonga (sul de 
Moçambique). 

29
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em relação ao terreno e muitas vezes são inadequados aos terrenos em que 

são inseridos. Cosidera-se ideal “uma conjugação para viabilizar as duas 

posições”26

“em Gaza há uma questão fascinante: a escola não serve apenas como 

escola. Como estes territórios são muitos impermeáveis – e os habitantes 

vivem em cubatas, dormem em esteiras sobre a terra batida, uma terra 

que varrem para estar limpa e para estabelecerem um perímetro de 

segurança -, quando chove tudo fica inundado. A água sobe até 40 ou 

50 centímetros. As escolas, apesar de todos os condicionamentos, estão 

sobrelevadas em relação ao chão; daí que a população se refugie nelas”27

“Independentemente do modelo operativo para a resolução do 

problema escolar de Moçambique, a visita às escolas da cooperação 

tornou evidente o falhanço de um programa funcional quantitativo. A 

escola não é, ou não deve ser, um equipamento concebido apenas para 

albergar uma função específica. Ao ser a guarda avançada de um padrão 

de comportamentos distinto do contexto rural moçambicano, oferece 

um conjunto de condições de conforto e segurança que podem ser, e 

são, usufruídas de um modo aberto pela população. As escolas são, 

sobretudo, uma plataforma levantada 60cm do chão. Quando chove e 

a terra fica alagada, a escola é um porto de abrigo para a comunidade. 

Essa qualidade confere-lhe um valor programático mais amplo que 

a soma de um número de salas de aula. Um outro aspecto, evidente 

perante a precariedade das escolas locais, é a indefinição perante a ideia 

de programa, num contexto em que as noções de uso e as prácticas 

quotidianas diferem dos centros onde se decide a construção dos 

equipamentos. Uma escola no interior de Moçambique não é uma escola: 

é um lugar onde se vai, se está, se aprende e se convive.”28

26 Vidigal, Nuno em Cinco Áfricas/Cinco Escolas - Representação Oficial Portuguesa na 
8a Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo. Direcção-Geral da Artes Ministério da 
Cultura, Lisboa, 2009, p.153.
27 Ibidem p.60.
28 Tavares, André em Cinco Áfricas/Cinco Escolas - Representação Oficial Portuguesa na 
8a Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo. Direcção-Geral da Artes/Ministério da 
Cultura, Lisboa, 2009, p.153.

30. (página anterior) Nuno Vidigal, 
maqueta da Escola Primária, 
Lumbo, Moçambique; elaborada 
para a Bienal de Arquitetura de 
São Paulo 2009.

31.(página anterior) Nuno Vidigal, 
planta da Escola Primária, Lumbo, 
Moçambique, elaborada para 
a Bienal de Arquitetura de São 
Paulo 2009.
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O Concurso

      O concurso “Flor da manhã”, lançado em 2019 pela Archstorming 
em parceria com Estamos juntos e a ONG Somos del mundo, convida a 
desenvolver uma escolinha  no distrito de Xai-Xai em Moçambique.

      O tema central do concurso assenta na discussão sobre a necessidade 
de criar melhores condições de estudos sobretudo para as crianças. 
Devido às dificuldades sociais e econômicas que o país atravessa, esta 
resulta diretamente na falta de escolaridade, atingindo crianças de todas 
as idades e regiões, principalmente, em zonas rurais. 
       Segundo o vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano da 
República Moçambicana, Armindo Ngunga ,em 2017 apenas quatro por 
cento dos seis milhões de crianças entre zero e cinco anos tiveram acesso 
à educação pré-escolar. Consta-se que as crianças sem possibilidade de 
ingressar no ensino pré-escolar, tendem a ingressar na primeira série com 
menos habilidades intelectuais e sociais, estando mais propícias a não 
permanecer no sistema educativo futuro. 

      Outra questão diretamente relacionada à falta de escolaridade é a 
tendência à exploração de trabalho infantil. Apesar da Constituição 
de Moçambique estabelecer no artigo nº 120 a proibição do mesmo , a 
UNICEF estima que a taxa nacional de trabalho infantil situa-se nos 22% . 

      Desta forma, a escolinha tem um papel determinante ao influenciar 
positivamente a vida de muitas crianças; este é o lugar onde se dará o 
início da jornada educacional, do desenvolvimento das primeiras bases 
educativas, onde muitos terão pela primeira vez contato social com 
crianças da mesma idade e o contato com a natureza. 

      Neste sentido, o objetivo do concurso é a criação de propostas 
inovadoras e contemporâneas, que possam responder da melhor forma 
às condicionantes locais, assim como, as necessidades espaciais para o 
bom desenvolvimento educacional das crianças, através de um projeto 
que estimule a aprendizagem e o desenvolvimento infantil.

      O concurso estimula os concorrentes a reflectirem sobre a preservação 
do meio ambiente através do uso de materiais locais, propondo um projeto 32. (página anterior) Entrada 

cidade de Xai-Xai.
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sustentável e de fácil construção.
       A área de intervenção escolhida para o novo edifício escolar situa-se 
em Xai-Xai, um município de 141 mil habitantes (2017)  a Sudoeste de 
Moçambique. Xai-Xai é a capital da província de Gaza; esta está localizada 
a 210km a norte da Cidade de Maputo. 

        Sua povoação foi fundada em 1897, utilizando o nome Chai-Chai, 
sendo elevada à categoria de vila em 1911. Em 1922 passou a designar-
se de Vila Nova de Gaza, e em 1928, passou a ser Vila de João Belo, em 
homenagem a um antigo administrador. A vila foi elevada a cidade em 
1961, e após a independência nacional, passou a ter a designação atual, 
de Xai-Xai.

      O terreno delimitado pelo concurso encontra-se na periferia, num 
contexto essencialmente rural entre a cidade de Xai-Xai e Chongoene. No 
regulamento do concurso são fornecidos valores aproximados da área útil 
de construção, estimada em volta dos 735m2, mas extensível de acordo 
com as necessidades do projeto. 

        O programa base, que cada concorrente deve adaptar às proporções 
do seu projeto, constitui-se dos seguintes espaços:

-  Sala de aula 42 m2
Espaço de estudo com capacidade para 25 alunos; deve conter armários 
embutidos de fácil acesso às crianças e aos professores, assim como, espaço 
de armazenamento para materiais maiores como colchões, travesseiros 
etc. Todos os dias após o almoço, as crianças fazem uma pausa para 
sesta, sendo que o espaço deve ser versátil e de fácil adaptação para cada 
atividade. O projeto deverá contar com seis salas de aula.

-  Sala polivalente 100 m2
Espaço coberto polivalente utilizado para diferentes atividades educativas, 
atividades festivas, reunião de pais ou secções de treinamento de equipe 
educacional.

-  Espaço aberto
Espaço aberto onde as crianças possam brincar e ter contato com a 
natureza. Parte deste espaço deve incluir um pomar onde as crianças 
possam aprender sobre o cuidado e o cultivo da terra e a longo prazo, com 

36 - 37. (página anterior)  Vista 
aérea do terreno

38. (página anterior) Fotografia do 
local para o projeto
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a auto sustentabilidade da instituição.

-  Pátio coberto 100 m2
Espaço exterior coberto destinado à atividades educacionais e lazer das 
crianças.

-  Instalações sanitárias
As instalações sanitárias para as crianças devem contar com quatro toaletes 
para meninos, com dois chuveiros e dois lavatórios; quatro toaletes para 
meninas, com dois chuveiros e dois lavatórios.  

-  Refeitório 70 m2
Espaço de refeição para as crianças que deve incluir oito lavatórios 
próximos à porta de entrada, para que as crianças possam lavar as mãos.

 - Cozinha 40 m2
Espaço fechado que deve incluir um fogão industrial, utensílios de cozinha 
e dois freezers, uma mesa grande (de aproximadamente 5m x 0,6m), três 
pias de cozinha com escorredor e duas prateleiras embutidas (cada uma 
de aproximadamente de 2,5m x 2m). Deve ainda conter uma área aberta 
de 15m2, de acesso exclusivo para funcionários, equipada com um fogão 
tradicional a lenha.
 
- Dispensa 30 m2
Espaço para armazenamento de alimentos e bebidas. Deve localizar-se 
próximo à cozinha fechada; ser equipado com dois frigoríficos e conter 
prateleiras em todas as paredes.
É fundamental ter em conta a questão climática do país e a grande 
variedade de insetos locais. Desta forma, o espaço deve conter um sistema 
de ventilação altamente eficaz, de forma a garantir a boa conservação dos 
alimentos e o impedimento de entrada de animais e insetos no local.

- Enfermaria 12 m2
Espaço com pia e prateleiras embutidas, alto o suficiente para ser 
inacessível para as crianças.

-  Escritórios 40 m2
Dois espaços de 20m2 de área, um destinado à administração e zeladoria, 
e outro, destinado ao diretor e secretário da escola.
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-  Sala dos professores 15 m2
Espaço pessoal para os professores durante aulas ou reuniões. Deve ser 
equipado por prateleiras; uma mesa de 1,8m x 0,50m e duas pias com 
conexão a água quente e fria.

- Instalações sanitárias 20 m2
Instalações sanitárias para adultos: duas sanitas, um chuveiro e um 
lavatório. Deve localizar-se próximo da sala dos professores.

- Arrumos 16 m2
Dois espaços de armazenamento de 8m2, para materiais de escolares e 

para material de limpeza.

    Os fatores de avaliação da proposta são a adaptação do espaço ao 

utilizador; a capacidade do projeto de ajudar de forma positiva no 

desenvolvimento das crianças; a integridade e coerência em todos os 

aspectos do desenho; a funcionalidade da proposta; o cumprimento e 

interpretação do programa proposto.

      O concurso incentiva os participantes à experimentação e exploração 

formal e espacial da proposta, dando liberdade de variação nas dimensões 

espaciais e adição de espaços que os participantes julguem beneficiar o 

desenvolvimento das crianças.

           A partir do tema lançado pelo concurso, valoriza-se o potencial educativo 

que cada espaço pode proporcionar, adaptados para seus utilizadores, são 

capazes de induzir a quem os habita, sensações de concentração e servir 

de estímulo educativo para os mesmos. Desta forma, considera-se que 

espaço educativo infantil exige um desenho atento e sensível, no qual a 

arquitetura, métodos pedagógicos de ensino, a natureza e o utilizador 

sejam pensados simultaneamente.
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Capitulo 3

Uma escolinha em Xai-Xai
O Projeto
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“´[...]projetar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o 

arquitecto na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho 

da moda ou por capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele 

criará deverão resultar, antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão 

pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto deverá ele conhece-la 

tão intensamente que reconhecer e ser se confundem. E da circunstância 

deverá ele contrariar os aspectos negativos e valorizar as aspectos 

positivos[...]”1

1 TÁVORA, Fernando; Da organização do espaço/Fernando Távora; pref Nuno Portas; 
3ed - Porto: Faup publicações; 1996; p.74.

39. (página 47) Diagrama con-
ceptual.
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      No âmbito de desenvolvimento da escolinha de Xai-Xai foram 

identificadas quatro dimensões do projeto que refletem os principais temas 

abordados no decorrer do trabalho, nomeadamente os temas relacionados 

com as condições específicas Moçambicanas. 

      Assim como a filosofia grega utiliza os quatro elementos naturais 

(Terra, Fogo, Ar e Água) como elementos clássicos propostos para explicar 

a natureza e a complexidade de toda a matéria em termos de substâncias 

mais simples, o presente trabalho seguirá essa mesma lógica, dividindo-

se nestas quatro secções. Estes capítulos correspondem aos quatros 

momentos críticos do processo projetual para a escolinha em Xai-Xai e, 

não devem ser entendidas como partes distintas de estudo, mas sim como 

fases interdependentes no processo complexo dedicado a garantir uma 

proposta que responda da melhor forma às condicionantes existentes.

A Terra, narra desde o diálogo estabelecido entre o edificado e sua 

envolvente, abordando a intenção morfológica por detrás do edificado e 

sua materialidade. 

O Fogo, está associado ao Sol e à análise das condições de iluminação 

e conforto; refere-se ainda, à crianção o espaço direcionado à criança 

conforme a sua escala e nessecidades individuais.

O Ar, aborda os temas de ventilação natural no interior do edifício, assim 

como, a relação de horizontalidade e verticalidade que apresentamos 

nesta proposta.

A Água, apresenta as questões relacionadas à coleta da àgua da chuva e 

utilização da mesma.
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Planta piso 0
1:200

1. Entrada 

2. Salas de aula

3. Casa de banho masculina

4. Casa de banho feminina

5. Administração e zeladoria

6. Casa de banho para adultos

7. Sala dos professores

8. Secretaria; Sala do diretor

9. Sala de Reunião;

   Armazenamento material escolar

10. Enfermaria

11. Despensa

12. Cozinha aberta

13. Cozinha fechada

14. Refeitório

15. Armazenamento material de limpeza

16. Sala polivalente

17. Arrumos Sala Polivalente

18. Sala técnica

19. Cisterna

20. Tanque Séptico

21. Aero-gerador

22. Pátio coberto
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“terra e ar, água, fogo e história bastam para se fazer arquitectura” 1

1 LE CORBUSIER;  Conversa com os Estudantes das Escolas de Arquitectura; Lisboa: 
Edições Cotovia; 2003.
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TERRA  

      Símbolo fundamental da vida, a Terra representa a intimidade do 

Homem em relação às suas raízes. Raízes originárias de um grande ventre 

materno responsável pela criação da vida onde a Humanidade habita. A 

partir da fertilidade da Terra mãe, de onde emergem as suas gestações, 

surge em Xai-Xai o projeto edificado de uma escolinha.
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       Como referido anteriormente, em 2019, através do lançamento do 

concurso "Flor da manhã", surgiu a oportunidade da zona rural de Xai-

Xai acolher uma nova escola pré-primária com capacidade de abrigar 150 

crianças, com idades entre 0 e 5 anos.

      O terreno designado para receber o estabelecimento escolar encontra-se 

na periferia, num contexto de terreno parcialmente plano e essencialmente 

rural entre a cidade de Xai-Xai e Chongoene, a aproximadamente 800 

metros da estrada que as conecta.  

       A área onde antes era um terreno baldio com arbustos e árvores, 

hoje torna-se palco do projeto do edifício escolar desta comunidade. 

Sem envolvente próxima é possível detectar apenas construções 

maioritariamente residenciais, dispersas em lotes irregulares no seu 

entorno.

      A introdução de uma nova escolinha neste local está relacionado com 

a urbanização e melhoramento das infraestruturas e, consequentemente, 

a qualidade de vida das pessoas que ali vivem.       

     Definida por uma geometria retangular de aproximadamente 700m2 

de área, o terreno apresenta na sua topografia 3 metros de desnível entre 

suas extremidades. 

      O projeto nasceu da intenção de criar um espaço seguro para as 

crianças; um espaço que se volta para o conhecimento e para a natureza 

envolvente e que acolhe todos os seus utilizadores. Partindo do princípio 

de uma volumetria que se volta para dentro, foi criado um eixo central que 

parte o edificado em dois: uma parte ligada ao estudo e à concentração e, 

outra mais direcionada para as atividades coletivas. 

“Uma área aberta, um quarto ou um espaço podem ser concebidos como 

um lugar mais ou menos privado ou como uma área pública, dependendo 

do grau de acesso, da forma de supervisão, de quem o utiliza, de quem 

toma conta dele e de suas respectivas responsabilidade.”1

1 HERTZBERGER, Herman, Lições de Arquitetura; 2ed. São Paulo; 1999; p.14.

45. (página 65)Esquisso localiza-
ção do terreno.

46. (página anterior) Desenhos 
conceptual do projeto.

47. (página anterior) Desenho de 
processo.
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 Esta divisão cria então duas volumetrias com caracteres distintos, 

tentando evocar a intenção público-privado que podem ser interpretados 

como tradução em termos espacias de espaço de atividades coletivas e 

espaço de atividades individuais2 do arquiteto Herman Hertzberger, o 

que se reflecte na sua configuração, nomeadamente, na sua dimensão, 

proporção e organização dos programas. 

      Com a intenção inicial definida, a proposta começa a nascer no terreno 

paralela ao caminho de terra batida, que se encontra a sudeste, sendo este 

o principal acesso à escola.

      Após uma análise da envolvente numa escala mais abrangente, apurou-

se a inexistência de um padrão de uma forma orientada de construção, 

assim, a rotação do volume para atingir um melhor aproveitamento da 

orientação norte-sul foi uma das condicionantes para o desenvolvimento 

do projecto, tema este que será abordado com mais ênfase no subcapítulo 

Fogo; e, também foi assim concebido com a intenção de se unificar com 

a paisagem trazendo dentro de si dois pátios abertos. Pátios estes que 

possibilitam a criação de uma relação visual entre seus espaços internos, 

assim como, uma completa interação da escolinha por seus utilizadores.

2 Ibidem, p.12.

48
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        O primeiro contacto com o edifício acontece através do moinho 

de vento; este elemento vertical destaca-se ao longe na planície local. 

Ao aproximar-se da escolinha, apercebemo-nos que o moinho destaca 

a intersecção dos dois volumes do edifício, marcando assim a entrada 

principal. Este percurso orienta as crianças até à escolinha, contribuindo 

para uma mobilidade mais autónoma, criando, simultaneamente, um 

ponto de referência entre as cidades de Xai-xai e Chongoene.

“La idea era que el interior y el exterior fueran una sola unidad, sin tener 

la impresión de que hubiera una puerta.”3

        Com intenção de criar um espaço que tivesse constante relação com o 

exterior mas ao mesmo tempo que proporcionasse segurnaça e abrigo às 

crianças, propomos a elaboração de dois nucleos que se abrem para fora e 

para dentro de sí mesmo.

3 Francisco Ramírez Potes; Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 
moderna; Revista Educación y Pedagogía; vol. 21, n. 54, mayo-agosto, 2009; p.49.

48.(página anterior) Desenho de 
processo.

49. Desenho de processo.
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      O desenho do pavimento feito com pedras locais ajudam a marcar a 

entrada do edifício; como materialização do percurso faz-se uso de um 

banco em pedra local para enfatizar a sequência de espaços e encaminhar 

os utilizadores para a entrada. A entrada de uma escola é mais utilizada 

pelos pais dos alunos, este banco ajuda assim a criar uma zona de espera 

exterior, um foyer externo para estes esperarem pelos seus filhos.

“A entrada de um jardim-de-infância é frequentada pelos pais - ali eles se 

despedem de seus filhos e esperam por eles quando as aulas terminam. 

Os pais que esperam os filhos têm assim uma bela oportunidade para se 

conhecer e para combinar visitas das crianças às casas dos colegas. Em 

suma, este pequeno espaço público, como local de encontro para pessoas 

com interesses comuns, cumpre uma importante função social.”4

      O percurso desde a entrada exterior até ao foyer servirá como espaço 

de transição para o interior; baseado na vontade de criar um espaço de 

boas-vindas. Desenha-se desta forma uma entrada resguardada, com um 

carácter intimista que protege o seu interior, mas que não restringe o uso 

do edificado pela comunidade e sua interação com a envolvente. 

4 HERTZBERGER, Herman, Lições de Arquitetura; 2ed. São Paulo; 1999; p.33.

50. Álvaro Siza, Corredor da 
FAUP.

51. Gian Lorenzo Bernini, Praça 
de São Pedro.
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      Desenhado com uma perspectiva acelerada, o foyer encaminha-

nos para o ponto de intersecção das duas volumetrias, evocando um 

desenho arquitetônico presente obras como no corredor da Faculdade de 

Arquitetura do Porto. Esta aceleração encaminha o nosso olhar para um 

outro elemento: a água; no ponto de fuga da perspectiva forçada encontra-

se um espelho d’água que armazena a água da chuva.

      O enunciado do concurso, base para o projeto, salienta as dificuldades de 

acesso aos materiais construtivo e expressa claramente a intenção de que 

sejam considerados na nova escola os fatores ambientais. Os principais 

materiais utilizados na construção das edificações locais são: a madeira, o 

metal, além de outros materiais complementares como a argila e as pedras 

utilizadas para fazer tijolos. Contudo, os materiais como aço não são de 

fácil acesso nesta região, este requer importação que consequentemente 

acresce nos custos da construção. Os custos dos materiais para um 

projeto, normalmente, representam 50% do custo total da construção. 

Desta forma, entre os materiais locais mais usado e de maior abundância, 

optou-se pelo uso principal da madeira e da terra: terra como elemento 

principal para a construção, para além da já mencionada acessibilidade 

ao material, também pelo fácil manuseio no momento da construção pela 

população local; madeira como elemento estrutural para o esqueleto do 

edifício e para a c0bertura.

      A construção em terra é uma construção milenar encontrada em todos 

os continentes. Ao longo dos tempos, a adição de outras matérias primas 

foram adotadas para o aumento da estabilidade, impermeabilização e 

durabilidade da terra, nomeadamente, a cal e/ou cimento. Este, é um 

produto que apresenta alta resistência à compressão e humidade; não 

é poluente, apresentando excelentes propriedades térmicas e baixo 

consumo energético, já que não consome energia elétrica diesel ou a 

lenha na sua fabricação, por dispensar a queima de barro; possui grande 

conforto acústico e é impermeável, como não geram gases poluentes, ou 

se beneficiam de desmatamentos, uma vez que em média, para a queima 

de mil unidades de tijolos cerâmicos convencionais, são utilizados cerca 

de seis árvores de médio porte.
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      Desta forma, os bloco de terra comprimida (BTC), conhecidos como 

bloco de solo-cimento ou ainda como Compressed Earth Block (CEB) em 

inglês, são compostos pela mistura homogênea, compactada e curada de 

terra cimento e água em proporções adequadas. É um produto natural, 

ecológico, reciclável e reutilizável; que pode ser utilizado segundo dois 

processos construtivos: o de paredes monolíticas e o da produção de 

tijolos ou blocos prensados. 

      Crescendo como um organismo vivo, a terra em seu estado cru, parte 

de sua composição inicial para ser moldado em peças, onde o seu conjunto 

proporciona uma nova dimensão simbólica para os moradores e novos 

espaços habitáveis.

       Este material encontra-se também, com uma quantidade maior de 

cimento e cal, na composição do pavimento que marca a zona de circulação 

do perímetro escolar.

     Faz-se uso de um molde de 6,5 x 10 x 20 centímetros para os BTCs 

que compõem as paredes interiores do complexo e, um molde de 10 x 15 

x 30 cm para as paredes exteriores. Evocando os sistemas construtivos 

utilizados pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura nas obras do Silo Cul-

tural-Norteshopping, e no Conservatório de Música Bomfim em Braga5, 

trabalhou-se as paredes interiores com juntas abertas para minimizar a 

repercussão sonora.6 A parede exterior, mais espessa, envolve todo o edi-

fício e tem como função manter a temperatura interior do edifício.      

      

      Utilizamos ainda madeira local como elemento estrutural do edifício.  

Este, forma-se como um esqueleto aparente. Assim como podemos ver 

no Museu Hamar Bispegård do Arquitecto Sverre Fehn, os pilares de ma-

deira, apoiados em base de cimento estão localizados próximo ao muro 

que protege o edifício. O contraste do muro espesso e a leveza da madeira 

compõe o ambiente interno do complexo. 

5 Fernando Márquez Cecilia, Richard Levene; Eduardo Souto de Moura 2009 -2014; 
Madrid: Ed. El Croquis n. 176; 2015; p.28.
6 Disponível em https://divisare.com/projects/327359-eduardo-souto-de-moura-lu-
is-ferreira-alves-silo-norteshopping; consultado em Setembro de 2020.

52. (página anterior) Eduardo 
Souto de Moura, Silo Cultural-
Norteshopping.

53.(página anterior) Eduardo 
Souto de Moura, Auditório 
do Conservatório de Música 
Bomfim.

54. (página anterior) Axonometria 
sala de aula.

55. (página anterior) Esquiços de 
processo.

56 - 53. (página anterior) Sverre 
Fehn, Hamar Bispegård Museum.
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      A partir da utilização de materiais locais de fácil acesso e manutenção, 

tencionamos introduzir na comunidade alternativas construtivas que es-

tejam diretamente relacionadas com a realidade local, que contribuam 

positivamente com a vida social e econômica de seus moradores, além de 

sensibilizar à educação ambiental para a conservação da natureza. Quer-

se aqui que a arquitetura seja como terra lavrada, um lugar de uma relação 

íntima entre o homem e o espaço que este habita.

     A escola primária na Aldeia de Tanouan Ibi em Mali, é um exemplo de  

obra que utiliza da terra local para a fabricação dos BTCs e edificação do 

edifício em colaboração com moradores locais. A Fundação de Educação 

(SDO), responsável por realizar o projeto, também acredita que a educação 

é a chave para mudar a situação de pobreza que hoje Mali se encontra; 

realizando mais de 20 escolas e outros projetos para melhorar a qualidade 

de vida da população.

      

     Em suma, neste capítulo da terra foi mais abrangida a implantação e o 

percurso do projecto, ou seja, a parte mais robusta e com maior ligação a 

este elemento. O projecto desenvolve-se tendo sempre em consideração a 

natureza ativa das crianças, criando assim diversos espaços de atividades 

e momentos de interação com o meio envolvente, evitando espaços mortos 

e utilizando de móveis para atividades e como bancos para espaços de 

descanso.

57. (página anterior) Local 
de remoção da terra para a 
produção de BTC.

58. (página anterior) Processo de 
produção BTC no local de obra. 

59. (página anterior) Colaboração 
de locais para aconstrução da 
Escola Primária Tanouan Ibi.

60. (página anterior) BTC 
produzidos. 

61. (página anterior) Construção 
da Escola Primária Tanouan Ibi.

62. (página anterior) LEVS 
Architecten, Escola Primária 
Tanouan Ibi, Mali, 2013.
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FOGO

“O sol é o dono de nossas vidas. Indiferente, distante. Ele é o visitante 

- um senhor - ele entra em nossa casa. Deitado: boa noite disse a estes 

moldes (ó árvores) a estas poças que estão por toda parte (ó mares) e às 

nossas rugas altivas (Alpes. Andes e os nossos Himalaias). E as lâmpadas 

estão acesas. Máquina rotativa pontual desde tempos imemoriais. a 

cada instante das vinte e quatro horas dá origem a gradação, nuance, 

o imperceptível quase dando-lhes uma medida. Mas ele o quebra 

duas vezes brutalmente de manhã e à noite. O contínuo pertence a ele 

enquanto nos impõe a alternativa: - noite - dia - os dois tempos que 

regulam nosso destino: Um sol nasce, um sol se põe, um sol nasce 

novamente.” 7

7 “Le soleil maître de nos vies. indifférent, loin. Il est le visiteur -un seigneur- il entre 
chez nous. Se couchant: bonsoir dit-il à ces moisissures (ô arbres) à ces flaques qui sont 
partout (ô mers) et à nos rides altières (Alpes. Andes et nos Himalayas). Et les lampes sont 
allumées. Ponctuelle machine tournante depuis l’immémorial. il fait naître à chaque instant 
des vingt-quatre heures la gradation, la nuance, l’imperceptible presque leur fournissant une 
mesure. Mais il la rompt à deux fois brutalement le matin et le soir. Le continu lui appartient 
tandis qu’il nous impose l’alternatif: -la nuit -le jour- les deux temps qui règlent notre destinée: 
Un soleil se lève un soleil se couche un soleil se lève à nouveau.” em LE CORBUSIER; Le Poème 
de l’Angle Droit; Paris: Fondation Le Corbusier; 2006; p.17.

63. (página anterior) Le Poème de 
l’Angle Droit.



76

      Num clima tropical como o de Moçambique, o tema de proteção da 

radiação solar no edifício é de grande importância para uma construção 

que responda a um conforto ambiental agradável. Esta defesa consiste 

não apenas por causa da radiação de luz solar, mas também pela energia 

que se forma quando essas são absorvidas pelas superfícies do edifício, 

e que consequentemente transforma-se no aumento de temperatura, 

sobreaquecendo o edificado.

      Um dos principais desafios encontrados neste projeto foi o bom 

gestionamento do conforto térmico, a partir da escolha dos materiais, 

orientação do edifício, e simultaneamente, o aproveitamento da luz 

natural. De forma a garantir proteção térmica contra a penetração de 

ganhos de calor indesejáveis para o interior do edifício, minimizando os 

ganhos internos, foram aplicadas algumas estratégias arquitetónicas de 

defesa.

      

      Uma das estratégias abordadas consiste na orientação do edifício. 

Com o uso da carta solar, elemento determinante para a análise e para 

compreensão da concepção arquitetônica. A orientação do edifício 

contribui para a otimização e a redução da incidência solar direta sobre o 

volume. 

      Com a torção do volume destinado às aulas pretende-se que este seja 

privilegiado em relação à iluminação natural, voltando este volume o mais 

possível para norte. Como escreve José Forjaz as áreas de um edifício 

po- tencialmente ventiladas e iluminadas naturalmente são chamadas as 

áreas passivas. O objectivo num projecto é sempre maximizar as áreas 

passivas, reduzindo o impacto solar.8

“A melhor orientação do edifício para reduzir os ganhos solares de 

calor será paralela ao eixo Nascente-Poente, uma vez que restringe a 

área de ex- posição das fachadas mais recebe sol de ângulo alto (Norte), 

beneficiando ainda de iluminação natural”9

8 FORJAZ, José; Arquitetura sustentável em Moçambique - Manual de boas práticas; 
CPLP, Comunidade dos Países de Lígua Portuguesa; 2011; p.37. 
9 Ibidem. p37.
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      Na zonas de orientação mais desfavorável foram compensadas através 

de reforço de outras estratégias. Fez-se uso da galeria interna ao redor 

do claustro que serve como dispositivo para a proteção dos raios solares, 

ao mesmo tempo em que esta se orienta a Norte, beneficiando assim de 

iluminação natural; assim como, o uso de caixilharia deslizante vertical 

(semelhante às que podemos encontrar no projeto da Escola Secundária 

de Gando de Francis Keré) que serve como brise-soleil quando aberta e, 

vegetação natural próxima ao edifício para sombreamento e optimização 

da circulação do ar.

      

      Outra estratégia adaptada ao projeto (no âmbito de trazer o conforto 

ambiental à escola), está relacionado com a escolha dos materiais 

utilizados. Os materiais utilizados no projeto, são materiais locais que 

não só contribuem para sensibilização ao cuidado do meio ambiente, mas 

também para melhor adaptação às especificidades climáticas.

64. Carta solar Xai-Xai.
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Escola e a cidade

      Pela variedade de experiências que é capaz de oferecer, a escola pode 
considerar-se como uma cidade em miniatura, uma versão condensada do 
mundo.10 Assim, considerando a ideia de Herman, podemos dizer que o 
pátio assume a representação de uma praça, onde convergem os núcleos 
das casas, que neste caso são os programas da escola.
      O pátio onde se encontra a árvore pré-existente, tem a disposição 
espacial semelhante a uma praça, elemento que encontramos em uma 
escala maior na malha urbana desde a época medieval. A funcionalidade 
da praça e sua disposição espacial ganharam diferentes significados ao 
longo do tempo.

      Anthony Morris, em  Historia de la forma urbana defende a existencia 
de dois tipos de praças: a praça do mercado e a praça da igreja que eram 
considerados os principais espaços públicos nas cidades medievais. Tais 
praças tinham diferentes caráteres: a praça do mercado era um espaço 
destinado ao serviço, ao comércio como diz o nome, à troca e venda de 
mercadoria; a sua própria configuração, era na sua maioria irregular 
definida pelos edifícios da malha urbana orgânica características da 
época. As praças de igreja, por sua vez, eram espaços independentes 
da praça do mercado, porém encontram-se na sua proximidade. Morris 
denomina esta relação entre espaços como “núcleos bipartidos”. Estes são  
elementos característicos nas cidades medievais, tanto como nas cidades 
novas, planejadas, quanto nas não planejadas.11

     Já o Arquiteto Camillo Sitte, por sua vez, acredita que a irregularidade 
das praças, assim como a disposição dos edifícios e angulação das ruas, 
são fatores que impedem que existam praças ou edifícios isolados, 
denominando o mesmo como “conjunto de praças”. 
     Um dos elementos mais importantes característicos das cidades 
da Idade Medieval para Sitte era a praça de centro livre, onde a 
disposição dos monumentos mantêm-se ao centro da praça, ficando 
o resto livre para a realização de atividades e eventos locais. 12 

10 HERTZBERGER, Herman, Space and Learning - Lessons in architecture 3; 010; Publish-
er, Rotterdam; 2008; p.9.
11 MORRIS, Anthony E.; Historia de la forma urbana; Barcelona: Gustavo Gili; 1992; p. 
108.
12 SITTE, Camillo; A Construção das Cidades Segundo seus Princípios Artísticos; São Paulo: 
Editora Atica; 1992; p. 56.
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Considera-se ainda que a grandiosidade da praça medieval não se 
encontra em sua dimesão, mas sim, na disposição dos monumentos que 
ali se encontram.  Charles Delfante defende que a ideia que o "mobiliário 

urbano" são dispostos em pontos estratégicos, "de modo a criar atrações 

diagonáis, eixos visíveis ou desncontinuidade entre cheios e vazios" 13

      Com base em tais teorias, bipartiu-se a ideia de pátio no projeto em dois, 
como já referido anteriormente. Criando assim com este desenho, um pátio 
de centro livre no núcleo de maior dimensão para as atividades colectivas 
da escola, eventualmente com a comunidade e, outro mais pequeno 
direcionado ao estudo. As suas diferentes características reflectem-se 
na sua configuração morfológica: enquanto que o pátio colectivo alberga 
a árvore pré-existente descentralizada, deixando o seu centro livre de 
forma a poder introduzir outros programas como uma horta educativa e 
um playground; o pátio de estudo já apresenta uma árvore no seu centro 
buscando assim uma característica oposta ao primeiro, pretendendo ser 
um espaço de concentração.

Sala de aula

      A escolinha dispõe de seis salas de aulas, das quais são divididas por 
grupos de diferentes faixas etárias; entre 0 e 2 anos de idade, 2 e 4 anos de 
idade e, 4 e 6 anos de idade. Estas, são desenhadas de modo que os espaços 
interiores das salas de aulas possam se abrir para o pátio, articulando-
se assim com o espaço exterior, integrando a escola e a natureza. Esta 
configuração possibilita também, a extensão das atividades ao ar livre.

       Com intenção de preservar a questão cultural local de Moçambique, 
onde a escola começa debaixo de uma árvore, além da preservação de uma 
árvore existente, cria-se ao longo perímetro escolar uma permanente re- 
lação visual com a mesma. Esta forte relação visual encontra-se também 
presente dentro do espaço das salas de aulas, de forma a transmitir 
aqueles que ali estão uma sensação de extensão da tradicional sombra da 
sala-árvore, criando assim um espaço familiar que mantém fortes ligações 
com a cultura local.
      Tivemos ainda a intenção de evocar um sentimento de integração e 

13      DELFANTE, Charles; A Grande História da Cidade; São Paulo: Instituto Piaget; 1997; p.96.
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união através da relação visual entre todos os espaços, fortalecendo assim 
o entrosamento entre as crianças e possibilitando também acompanhar 
visualmente as dinâmicas neles existentes, fazendo com que as crianças 
sintam e aprendam a ser parte de um grupo.
      Tais preocupações aqui citadas, vão de encontro com algumas das 
principais características dos projetos escolares de Richard Neutra. O 
arquiteto defende a relação dos espaços interior da sala de aula da seguinte 
maneira:

“[...] un aula en la cual el profesor está obligado a mantener siempre 
la misma posición y en la que los alumnos ocupan siempre los mismos 

lugares y donde materiales didácticos y muebles están siempre 
dispuestos de la misma forma, está condenada a volverse, tarde o 

temprano, una verdadera prisión [pero] la psicología, hoy tan avanzada, 
enseña que los niños no pueden permanecer atentos cuando son 

obligados a permanecer sentados por mucho tiempo. Las demostraciones 
prácticas con la participación activa del alumno son de comprensión 
y asimilación más fáciles y profundas. Este proceso pedagógico exige 

áreas horizontales, en otras palabras, un espacio libre en el cual se 
puedan disponer los más variados objetos desde mapas en relieve hasta 

problemas de geometría [...]” por consiguiente los asientos deben ser 
removibles, los muebles reacomodados y las puertas deben ser grandes 
y dar acceso a salas adyacentes y al aire libre, aumentando el área de la 

sala cuando sea necesario.”

      O mobiliário é um elemento que auxilia no desenvolvimento da 
criança, serve como elemento para a estimulação física como cognitiva, 
contribuindo positivamente para a saúde. Com o intuito de maximizar as 
alternativas dos meios de aprendizagem a partir da experiência no espaço, 
propomos o uso de mobiliário amovível como elemento intermediário 
para essa finalide.

      Os armários, mesas e assentos desenhados à medida de seus 
utilizadores, são feitos de uma espessura fina de madeira. Leves, são de 
fácil manuseio para as próprias crianças poderem interagir com o espaço 
e na organização do mesmo. Tal versatilidade criada através do uso dos 
móveis e aberturas entre salas, permite uma alteração permanentemente 
que possibilita melhor adaptação do espaço e uma melhor relação com 
este, estimulando as crianças.
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      O formato quadrangular dos móveis permitem um fácil encaixe e uma 
deslocação para todos os lados, proporcionando uma variedade de utilida- 
des: estes podem servir para colocar os materiais didáticos; empilhados, 
podem servir de mini pódio para eventuais atividades; podem funcionar 
como divisor de espaços, entre outras funções. A organização e forma de 
uso do mesmo, serve de incentivo para a criatividade da criança.

      Desta forma, propomos um ambiente dinâmico e multifacetado, que 
permite diversos tipos de organização para cada diferente tipo de atividade. 
Um espaço composto por áreas de descanso, atividades curriculares, 
extracurriculares e lúdicas, que proporcionem diferentes estímulos ao 
seus usuários ao longo do tempo.

65

65. Desenho de processo.
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GSEducationalVersion

esquema corte (2)

Corte Sala de aula
1:50

Painél de chapa metálica SL940

Calço em madeira de Eucalipto

Perna em madeira de Eucalipto 

Pendural em madeira de Eucalipto  140 x 20 x 20 cm

Madre de madeira serrada de Eucalipto 7 x 15 cm 

Placa de madeira de Eucalipto com encaixe macho-fêmea 200 x 15 cm

Ventilador de teto HTB-90N

Quadro lousa preta com moldura em madeira 300 x 1,20 cm

 

Mobiliário amovível 

Bloco de terra comprimido 10 x 15 x 30

Caixilhari metálica deslizante (vertical) com sistema de lâminas quebra-sol

Calha d'água em zinco

Cascalho
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AR

“...um dos problemas mais comuns encarados nos edifícios escolares em 

África é a questão da ventilação e o controlo solar” 14

14 FORJAZ, José; Arquitetura sustentável em Moçambique - Manual de boas práticas; 
CPLP, Comunidade dos Países de Lígua Portuguesa; 2011; p.102.
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      Devido ao clima quente encontrado em Xai-Xai, o regime dos ventos do- 

minantes foi um dos aspectos determinantes a ser levado em consideração 

na concepção do projeto. No âmbito de uma ventilação eficiente e, conse- 

quentemente, para a melhoria do conforto do espaço educativo desenvol- 

vido foi ponderado um aproveitamento eólico integrado na escola e, um 

sistema de ventilação cruzada que toma partido da ventilação natural, 

para a dissipação e maximização das perdas de calor que se acumula no 

interior do edifício.

      Gaza é considerada uma das regiões de maior potencial eólico de 

Moçambique. Um estudo feito sobre o regime de ventos predominantes 

locais, consta que os ventos marcam intensidades médias superiores a 7 

metros por segundos a 80 metros de altitude.

      Localizada junto à costa, onde o clima de ventos é essencialmente 

influenciado pelas brisas marítimas durante o dia e brisas terrestres 

durante a noite, a maior intensidade de vento é ao final do dia e durante a 

madrugada. O regime de ventos apresenta-se bastante estável ao longo do 

ano com maior intensidade nos meses de Setembro a Novembro.

      Com a intenção de tirar melhor proveito deste recurso natural de 

energia limpa, adoptou-se um sistema de geração eólica como parte 

de produção de energia elétrica para o projeto. A partir de um sistema 

híbrido de painéis fotovoltaicos e um aerogerador de pequeno porte, com 

rotor de eixo horizontal (de 15 metros de altura), será feita a produção de 

energia sustentável da escolinha. 

      Localizado no eixo central que parte a volumetria, a turbina eólica 

assume também a função de elemento vertical predominante na pla- nície 

onde a escola se insere. De acordo com Gaston Bachelard em A poética do 

Espaço, a verticalidade de uma obra, ao contrário de uma horizontal, está 

assegurada pela surpresa que o local pode trazer; quer-se que o moinho 

seja um elemento de força, afirmando um ponto de convergência para a 

orientação das pessoas ao projeto.

67. (página 91) Desenho 
conceptual do projeto

68. (página anterior) Rosa dos 
Ventos de Xai-Xai

69. (página anterior) Desenho de 
processo
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70

70. Richard Neutra, perspectiva 
de uma escuola rural para Porto 
Rico, 1948.

[...] no es necesario imponentes edificios para dar buena educación 
a los niños [...] Se sabe que en el pasado, filósofos y santos 

acostumbraban sentar-se con sus discípulos a la sombra de un mango, 
consiguiendo transmitirles su sabiduría sin necesidad de edificaciones 

de concreto armado. Mas eran grandes hombres y grandes espíritus 
que sabían aprovechar el universo entero como material didáctico 

junto a los simples recursos de su inteligencia y su fantasía (Neutra, 
1948)1

1 Francisco Ramírez Potes; Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 
moderna; Revista Educación y Pedagogía; vol. 21, n. 54, mayo-agosto, 2009; p. 68.
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      No âmbito de uma melhor conforto, foi usado sistema de ventilação cru- 

zada retirando proveito do regime de ventos da região. O muro composto 

por BTC que envolve o projeto, possui aberturas de tijolos vazados para 

uma melhor circulação do ar dentro do edifício escolar, o que possibilita 

também uma forte relação visual com a envolvente onde este se encontra.

       Estas aberturas estão dispostas na sua maioria na fachada principal, 

e no foyer, com a intenção de ganhar mais privacidades para os espaços 

interiores devido a relação com a zona de circulação. Parte deste sistema 

fazem também parte os pátios, esta também se encontra em um dos limites 

do pátio de menor dimensão, a 60 cm do chão, para que as crianças possam 

espreitar para o exterior e tirar um maior partido do desenho da escola.

      Os pátios permitem estar no exterior sem sair do edifício; é um 

elemento exterior que tipologicamente, pertence ao interior de um edifício.

(referencia tese de patios) O vazio do edificado torna-se tão importante 

como o cheio no desenho do todo. Os primeiros pátios interiores surgiram 

na Idade Média nos Mosteiros - os claustros. Na sua composição o claustro 

ajuda a organizar os espaços interiores e servem como local de reflexão.

“Os claustros expressavam a necessidade de encontrar equilíbrio dos 

movimentos tornando-se verdadeiros oásis de paz e espiritualidade.”15

      Além do uso dos pátios para as diferentes atividades escolares, estes 

espaços exteriores protegidos têm também um importante papel no 

conforto térmico. Estes, em conjunto com as janelas (que não possuem 

vidro) ajudam o interior a ter uma maior circulação de ar e funcionam 

como uma sala de aula ao ar livre.

      A questão da ventilação torna-se pertinente neste local devido ao clima 

seco. No desenho da asna foi criado um espaçamento que permite uma 

maximização das perdas de calor. A asna em madeira cumpre, assim uma 

dupla funcionalidade: além da função primária de apoio para a cobertura, 

cumpre o papel de elemento que favorece o arrefecimento do interior do 

edifício: sendo vazada possibilita a circulação do vento e a perda de calor.

15 CARMO, Sandra; O vazio como identidade tipológica e vivencial do edifício: do pátio 
habitacional ao pátio-claustro do edifício instituição; Faculdade de Arquitectura e Artes da Univer-
sidade Lusíada de Lisboa; 2014; p. 94.
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Escola e o Pátio

      Pancho Guedes afirma que principal área da casa é o pátio; lugar 

onde se realiza a maior parte das actividades da casa. O pátio serve como 

elemento unificador, relacionado com todas partes da casa é nele que 

decorre a maior parte do cotidiano da casa.

“The huts are traditional in plan and section, even if they differ with 

regard to doors and windows. They open onto a courtyard with a cooking 

porch and a fenced-in washing area, enclosed by reed walls or some 

other kind of screening material. 

The screened courtyard is the real living area of these houses, it is here 

that the children play, that the wife cooks, where the visitors are received 

and the pets and chickens are kept.”

      Evocando a ideia de pátio de Pancho Guedes e o pensamento de que 

a escola é uma extensão da casa, são propostos no projeto dois pátios 

centrais que se inter-relacionam entre si e com todo o edifício escolar. 

Fazendo uso do desenho dos pátios o edifício cresce à volta destes com 

carácteres distintos mas complementares.

      O primeiro núcleo, é um espaço mais dinâmico, onde se concentram 

espaços de natureza pública e de convívio, que estão relacionadas com 

atividades comunitárias (como o refeitório, enfermaria, sala polivalente, 

etc.); abrangendo um maior fluxo de movimento, este pátio acolhe a hora 

escolar, um playground e protege uma imponente árvore pré-existente, 

elemento característico da região que se quis preservar neste projeto.

      O segundo núcleo, mais pequeno e mais fechado, tem um ambiente 

calmo que estimula a concentração das crianças. Ao seu redor situam-se 

todas as salas de aula da escola, que se abrem para o interior do pátio, 

possibilitando uma relação visual entre os diferentes espaços.

      Consequentemente, cada um desses núcleos apresentam pátios 

internos com diferentes funcionalidades. Todos os recintos que envolvem 

estes pátios dispõem de aberturas com acesso direto para estes criando 

assim uma relação visual do seu todo.
71. (página a seguir)Tokyo 
Kindergarten.
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      O pátio de menor dimensão mais próximo a escala da criança, abriga 

um espaço de descanso sombreado com vegetação natural para a utilização 

entre as aulas, proporcionando espaços para a prática de leituras e para 

repouso. Este possui ainda, três plataformas baixas que poderão funcionar 

como um pequeno auditório ao ar livre.

      Os espaços cobertos e os espaços ao ar livre estabelecem a forma 

colectiva como uma série de espaços sociais numa escala entre a sala de 

aula e a escola como um todo. Permite que os alunos brinquem e aprendam 

fora, mesmo em condições climáticas adversas.

71
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72. Esquema percurso da água recolhida da chuva.
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ÁGUA

É de conhecimento geral de que não pode haver vida sem água. A história 

nos revela que de modo geral os homens se estabelecem onde a água é 

abundante, junto aos lagos e rios. 

“As primeiras grandes civilizações surgiram nos vales de grandes 

rios vale do Nilo no Egito, vale do Tigre-Eufrates na Mesopotâmia, 

vale do Indo no Paquistão, vale do rio Amarelo na China. Todas essas 

civilizações construíram grandes sistemas de irrigação, tornaram o solo 

produtivo e prosperaram.” 
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       Actualmente, uma em cada seis pessoas no mundo não tem acesso a 

água potável, e África é o continente mais afetado. As consequências disso, 

estão intimamente conectados com um problema emergente e crítico 

presente na saúde pública, onde a população torna-se bastante vulnerável 

para adquirir doenças através da água não tratada.

      

       Gaza é a província que apresenta maior período de seca e menor 

número de dias de precipitação em Moçambique. A variação inter-anual 

da pluviosidade sazonal é a maior do país, com um tempo médio de seca 

mais longo do país na média de 20-25 dias. A faixa do litoral, onde se 

encontra a cidade de Xai-Xai, apresenta uma maior humidade e uma 

pluviosidade mais frequente.

       Em várias escolas rurais, a falta de água de qualidade, assim como 

de outros serviços básicos como energia e saneamento básico, são fatores 

negativos que prejudicam o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, 

assim como, contribuem para o abandono dos estudos.

         O projeto proposto dispõe de um sistema de coleta da água da chuva e 

o tratamento da mesma para consumo humano. Sistema este, considerado 

fundamental para garantir às crianças o direito à água de qualidade e, 

con- sequentemente, aumentar o desempenho dos alunos. 

“Dado el interés del diseñador por la eficiencia en los asuntos 

ambientales, se preocupó por el manejo de inclinaciones en la cubierta, 

en función de la iluminación, la ge- neración de corrientes de aire, la 

recolección de aguas, entre otros aspectos[...]”

      A cobertura mantém o mesmo nível ao longo de todo o complexo escolar, 

criando assim uma ideia de conjunto. O segundo núcleo do edifício vai en- 

tão acompanhar o desnível do terreno “crescendo” para baixo, conforme a 

topografia do terreno; este aumento foi pensado de forma a corresponder 

às necessidades do programa. Isto reflete-se no desenho dos espaços: as 

salas de aula apresentam o pé direito mais baixo e acolhedor pensado na 

escala da criança; já o segundo núcleo de carácter coletivo apresenta um 

pé direito mais alto proporcional às suas funções.
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       Para além das preocupações levantadas anteriormente sobre as 

questões de conforto térmico, outra preocupação que tivemos, foi a 

questão da coleta da água da chuva.

         É na cobertura que começa o ciclo de coleta da água da chuva. 

Com um impluvium inverso a cobertura, de uma só água, apresenta uma 

inclinação de 10%, direccionando a água para a calha. Aqui, a água vai 

percorrer toda extensão do edifício, sendo direcionada a uma cisterna de 

16m3 de capaci- dade para 15 000 litros. Esta cisterna situa-se no eixo 

central do projecto.

“Las demostraciones prácticas con la participación activa del alumno son 

de comprensión y asimilación más fáciles y profundas.”

           A água, fonte de vida e purificação, cairá para o espelho d’água no 

ponto em que as coberturas das duas volumetrias quase se tocam, criando 

um espectáculo visual para os mais pequenos que aprendem vendo, 

despertando neles uma maior sensibilização e cuidado deste recurso 

natural.

           Esta, trabalha também como cisterna que irá abastecer a escolinha. 

Desta forma, o uso da cisterna d’água possibilita o funcionamento deste 

espaço de aprendizagem e convivência mesmo em período mais secos.

“A arquitetura [...] pode ser poética. Acho que esse espelho d’água que é 

o meu riacho é uma espécie de rio São Francisco aqui dentro, servindo 

de traço de união entre áreas de funções diferentes”.16

         Assim como o “rio São Francisco” que encontramos no complexo 

SESC Pompéia, da arquitecta Lina Bo Bardi, tencionamos transmitir 

a mesma idéia de união entre os espaços com que o espelho d’água de 

relaciona através de uma sutil reinterpretação do Rio Limpopo; segundo 

maior rio da África austral, que se extende por 3 países (Botsuana, Africa 

do Sul, Zimbabué) para desaguar próximo a Xai-Xai.17 

16 OLIVEIRA, Olivia; Lina Bo Bardi - Sutis Substâncias da Arquitetura; São Paulo; 2006; p. 
218.
17 Disponível em http://www.limpopo.riverawarenesskit.org/LIMPOPORAK_COM/PT/
RIO/GEOGRAFIA.HTM; consultado em Outubro de 2020.
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      Dentro da escola, a implementação da cisterna contribui também 

para a educação, como exemplo prático do sistema de coleta da água da 

chuva, que permite o acesso pelos alunos e podem ainda ser utilizados 

para atividades didáticas. Para uma maior segurança das crianças e 

resguardo deste recurso natural precioso, tivemos o cuidado de criar 

medidas de proteção no espelho de água. À sua volta existe um banco 

com 60 centímetros de altura e largura, que permite o contacto visual 

dos mais pequenos com a água mas distancia-os deste. Para prevenir a 

contaminação da água coletada foi desenhado um resguardo em metal 

para proteger a água dos insectos e do sol. 

      A água recolhida será utilizada para proveito da escolinha. Um 

exemplo disso, é o cultivo da horta que a escola abrigará; onde as crianças 

terão participação principal para o cultivo e colheita dos alimentos. Está 

será uma dinâmica de ensino baseada na interação e na participação 

ativa dos alunos para a construção do conhecimento. O contato direto 

com esta atividade, funcionará como estratégia para a conscientização 

da sustentabilidade ambiental e aquisição de hábitos de trabalhos 

colaborativos nas crianças. 

      A horta, além da função primária de cultivo de vegetais comestíveis, 

ensinará o ciclo alimentar desde a plantação à compostagem e estimulará 

hábitos alimentares saudáveis. Esta atividade permitirá a otimização da 

autoestima e do rendimento escolar, incentivará o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho em grupo, a responsabilidade, o empenho e a 

curiosidade dos mais pequenos, favorecendo a integração de cada um e 

de todos.

      Os alimentos colhidos na horta, serão utilizados para a merenda das 

crianças e parte deles poderão ser levadas pelos alunos para suas casas e 

famílias. Esta, como outras atividades ao ar livre, serão estimuladas no 

dia-a-dia das crianças. 

73. (página a seguir) Desenho de 
processo.
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Considerações finais

         Em meio às dificuldades que a sociedade atualmente enfrenta, o 

edifício escolar integra-se como um equipamento essencial no contexto 

urbano, promovendo dinâmicas na cidade e constituindo-se como um 

programa fundamental no desenvolvimento de uma comunidade. 

        A escolha deste programa num lugar com traços de ruralidade, 

como a da área abrangida em Xai-Xai pelo concurso, pode vir a ser 

um potencializador para melhoras significativas na área, sobretudo 

dependendo das relações criadas e atitudes de projecto escolhidas para 

tal.

               Antes de mais, considera-se importante enfatizar a multiplicidade e 

pluralidade de possíveis respostas perante a compreensão deste programa 

e dentro deste contexto específico. Pretendeu-se buscar construir uma 

abordagem consciente, análoga aos princípios da sustentabilidade como 

parte educadora evocadas em práticas cotidianas pelas próprias crianças 

da escolinha e, sobretudo, sensível à dimensão social, cultural, geográfica 

e climática.

        Desta forma, a proposta materializa-se como tentativa de resposta 

não apenas às questões técnicas e funcionais mas especialmente como 

elemento propulsor significante para seus utilizadores. Esta procura, 

através de dispositivos arquitetônicosvv sensibilizar e incentivar seus 

estudantes e sua comunidade a um olhar cada vez mais sensível e apurado, 

com ligação à terra e às suas raízes, como no contacto com os materiais 

locais e através de práticas sustentáveis abrangidas pelo projeto; sendo 

estas próprias educadoras e incentivadoras. 

        Ainda cabe ressaltar que alguns elementos como a árvore pré-

existente e a natureza da topografia do terreno constituíram-se elementos 
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indispensáveis durante o processo, fazendo parte não somente pelo 

respeito de sua natureza e geografia, mas sobretudo transparecendo 

a sua importância pela própria dimensão simbólica e cultural que esta 

apresenta. É no universo de encontro destes dois grandes temas centrais 

do trabalho, arquitectura e educação, que tentamos responder de forma 

sensível ao contexto e suas condicionantes.

        O significado cultural de uma escola para toda a comunidade pode, e 

deverá ser, a chave da mudança em diversos níveis. A partir do momento 

da sua construção que esta escolinha pretende educar.

        Num primeiro momento, a participação da comunidade em união com 

a introdução de novas técnicas construtivas com os materiais disponíveis 

no local, tem o intuito de ensinar e ajudar a aumentar o conforto 

arquitetônico das suas edificações. 

        Num segundo momento, com o edificado pronto, a arquitetura será 

também um educador desta escolinha. A sensação espacial, a textura dos 

materiais, as aberturas para o exterior, o jogo de luz e sombra, educam os 

mais pequenos para uma sensibilidade maior com o que os rodeia. Uma 

educação que pretende alertar que o Homem deve viver numa relação 

simbiótica com a sua envolvente, vivendo e usufruindo, de uma forma 

sustentável, dos recursos naturais. 

        A partir do desenho diferente de cada espaço, a sua iluminação, 

organização e posição em planta, as crianças aprenderão também a ler e 

identificar os seus diferentes usos. Apesar de cada uma das salas poder ter 

outras funções que não a primaria, é importante existir uma noção do seu 

objetivo. Uns espaços servirão para estudar e outros para conviver com 

os demais. Esta associação será principalmente cognitiva. Ao ligar cada 

espaço a uma função, o cérebro dos mais pequenos estará mais aberto às 

atividades que aí decorrem.

        A textura dos materiais, a transição entre estes e as aberturas também 

servem como estimulantes dos sentidos e educadores. Poder tocar, mexer 

e alterar a sua envolvente, torná-la mais próxima dos seus utilizadores, 

adequando-a a cada necessidade e contexto. Isto é o diálogo, a dança 

eterna, entre construído e utilizador. 
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        Esta dissertação é um trabalho em aberto, que pretende alertar para a 

potencialidade que um projeto pode ter numa comunidade. A aproximação 

ao meio e cultural envolventes, o uso consciente dos materiais locais, a 

preocupação com a sustentabilidade: mostrar que é possível construir 

usufruindo da melhor maneira dos recursos naturais, ao mesmo tempo que 

se dá uma resposta imediata a um problema já existente – o aquecimento 

global. Todos estes pontos foram pilares fulcrais no desenvolvimento do 

projeto da escola em Xai-Xai. 

        Quisemos com este trabalho lançar as bases primordiais para o ensino 

através da arquitetura. Mostramos que este ensinamento não tem de se 

restringir aos seus utilizadores: toda uma comunidade pode beneficiar de 

um novo elemento urbano no seu meio. Este reúne em si todo o potencial 

em bruto de agregar e instruir, se o permitirmos. 

7474. Desenho de processo
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“O desenho é uma forma de comunicação, com o eu e com os outros. 

Para o arquitecto, é também, entre muitos, um instrumento de trabalho; 

uma forma de aprender, compreender, comunicar, transformar: de 

projecto. (...) A procura do espaço organizado, o calculado cerco do 

que existe e do que é desejo, passam pelas intuições que o desenho 

subitamente introduz nas mais lógicas e participadas construções; 

alimentando-as e delas se alimentando. Todos os gestos – também 

o gesto de desenhar – estão carregados de história, de inconsciente 

memória, de incalculável, anónima sabedoria.” 1

1 SIZA, Álvaro; 01 textos; Ed. Carlos Morais; Porto: Civilização editora; 2009; p.37.
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Nesta competição o projeto vencedor será construído, a proposta 
escolhida será usada como base do projeto final. É por isso que 
materiais e técnicas de construção serão cruciais.

Os principais materiais da área atualmente utilizados para 
construção são argila, madeira, pedras e aço. A argila e as pedras 
são usadas para fazer tijolos, tendo duas tipologias de tijolos 
diferentes: tijolos de barro e tijolos de concreto. Os primeiros são 
mais econômicos que os segundos. As outras duas estruturas 
utilizadas como os sistemas estruturais mais comuns são estrutura 
de madeira ou estrutura metálica.
Os custos de material normalmente representam mais de 50% 
do custo total de construção. Esses custos têm sido altos porque 
os materiais mais valiosos são importados com altos custos 
de transporte / logística e impostos de importação. Apenas os 
materiais mais básicos são adquiridos localmente - por ex. 
cimento e madeira - até o aço tem que ser importado.
Por essa razão, é muito interessante trabalhar com materiais 
locais para a pré-escola, como CEB (blocos de terra comprimidos) 
e madeira.
Para o telhado, eles usam principalmente tetos de grama seca ou 
chapas de ferro.
Os participantes também podem considerar a opção de melhorar 
os sistemas construtivos e trazer novas ideias, mas sempre 
pensando que os recursos e a capacidade financeira do projeto 
são limitados. Se uma equipe participante decidir incluir um novo 
material na construção, verifique se ela é viável e viável para uma 
ONG que trabalha em um país do terceiro mundo.

Lembre-se de que, como eles ainda não têm rede elétrica, os 
painéis solares terão que ser considerados em suas propostas. 
Além disso, para ter água quente, a escola também terá coletores 
solares térmicos.

O fornecimento de água deve ser coberto por um tanque de água 
de 16 m³, para que os participantes também precisem manter 
uma área para usá-lo. Seria realmente interessante considerar um 
sistema de coleta de água da chuva. Esta água deve ser direcionada 
para o tanque. Existe um sistema desenvolvido no Brasil que está 
começando a ser usado em Moçambique, você pode conferir nesta 
página: http://www.asabrasil.org.br/acoes/ cisternas-nas-escolas 
A escola terá um tanque séptica para tratar as águas residuais. 
Certifique-se de que o tanque de água e o tanque séptica estão 
localizados onde eles funcionam melhor para esses espaços usando 
água (banheiros, cozinhas, sala de jantar, sala de professores e 
enfermaria).

Os tetos terão que suportar o peso de grandes fãs em alguns dos 
espaços, por exemplo, dois ventiladores em cada sala de aula ou 
quatro ventiladores no espaço multiuso.

Todos os quartos devem ter um número suficiente de janelas 
para a maior parte da luz do dia e proporcionam boa ventilação 
ao ambiente. As janelas e portas que estão viradas para o exterior 
devem estar muito bem protegidas da chuva, por isso os telhados 
devem proteger estas aberturas.

Uma parede de perímetro deve ser incluída para proteger a 
escola, embora, dependendo do seu projeto, o próprio edifício possa 
funcionar como uma barreira perimetral.
A escola deve ter quatro saídas de emergência.
Todos os espaços devem ser adaptados para crianças com 
deficiência. 
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ELEGIBILIDADE
Qualquer arquiteto ou arquiteto profissional pode participar na pré-
escola de MOÇAMBIQUE, independentemente da sua nacionalidade. 
Da mesma forma, pessoas de outras disciplinas também podem 
participar, como engenheiros, filósofos, sociólogos, fotógrafos, 
etc. Não sendo necessária a presença de um arquiteto na equipe, 
embora seja recomendável.
As equipes podem ser formadas por no máximo quatro (4) membros 
e no mínimo um (1).
Todos os membros da equipe devem ter 18 anos de idade ou mais.
A taxa de inscrição deve ser paga por equipe, independentemente 
do número de membros (1-4 pessoas).
Caso uma equipe ou participante deseje participar com mais de 
uma proposta, será necessário se inscrever duas vezes (ou quantas 
vezes forem apresentadas as propostas), pagando o preço integral 
correspondente a cada inscrição.
Sob nenhuma circunstância os jurados, a organização ou pessoas 
diretamente relacionadas ao júri podem participar desta competição.

PRÊMIOS
Prémios totalizando 10.000 € + CONSTRUÇÃO, repartidos da 
seguinte forma:

1r PREMIO
6.000 €

+
CONSTRUÇÃO DO PROJETO

2o PREMIO
2.000 €

3r PREMIO
1.000 €

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €

+10 MENÇÕES HONROSAS

Além disso, os projetos vencedores ou finalistas serão publicados 
em revistas, blogs ou páginas de arquitetura, redes sociais ou no 
site Archstorming.

* Dependendo do país de residência dos vencedores, o prêmio pode estar 
sujeito à retenção ou pagamento de impostos previstos na lei daquele país.

 D
ET

AL
HE

S 
DA

 C
OM

PE
TI

ÇÃ
O



16

CALENDARIO

5 DE AGOSTO DE 2019                                   INICIO PRIMEIRO COMEÇA

4 DE SETEMBRO DE 2019                    INSCRIÇÃO ANTECIPADA FECHA

5 DE SETEMBRO DE 2019                       INSCRIÇÃO REGULAR COMEÇA 

2 DE OUTUBRO DE 2019                             INSCRIÇÃO REGULAR FECHA

2 DE OUTUBRO DE 2019                         INSCRIÇÃO AVANÇADO COMEÇA

5 DE NOVEMBRO DE 2019         INSCRIÇÃO AVANÇADO FECHA 

6 DE NOVEMBRO DE 2019                        INSCRIÇÃO TARDIA COMEÇA

1º DE DEZEMBRO DE 2019                   PRAZO DE SUBMISSÃO 

DEZEMBRO 2 a 15 DE 2019                 DECISÃO DO JÚRI 

17 DE DEZEMBRO DE 2019                       VENCEDORES ANUNCIADOS

* Nenhuma submissão será aceita após o prazo geral indicado 
acima: 23:59:59 horário de Los Angeles (UCT / GMT-7) ou PDT.

FORMA DE PAGAMENTO
As taxas de inscrição dependerão da data de inscrição e evoluirão 
da seguinte forma:

REGISTO PRECOCE: 60 € + IVA 
REGISTO REGULAR: 80 € + IVA 
REGISTO AVANÇADO: 100 € + IVA 
REGISTO ATRASADO: 120 € + IVA

IVA: 21%

O processo de registro deve ser preenchido no site oficial do 
Archstorming. Para que o registro seja bem-sucedido, a equipe 
deve pagar a taxa correspondente à data de registro. Uma vez que o 
processo de registro e pagamento tenha sido concluído, não haverá 
reembolso.

MÉTODOS DE PAGAMENTO
Cartões de crédito ou débito Visa, Mastercard, Discover e American 
Express podem ser utilizados. A equipe do Archstorming não terá 
acesso aos detalhes do cartão de crédito. Por favor, forneça as 
informações no cartão como ele aparece nele.
Da mesma forma, os pagamentos são aceitos através do Paypal.

REGISTRO
Dentro de 24 horas após a inscrição e pagamento, a Equipe 
Archstorming enviará um email de confirmação que incluirá o 
material de trabalho (fotos, topografia, plantas do site, etc.), bem 
como o número de registro. Esse número deve ser colocado em um 
local visível no quadro de competições da equipe, de preferência no 
canto inferior direito. 
No momento de preencher o formulário de envio ao enviar as 
propostas, o número de registro também será necessário para 
identificar a equipe.
http://www.archstorming.com/register.html
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MATERIAIS DE SUBMISSÃO
Os participantes devem enviar dois (2) quadros em formato A1 
(594 x 841 mm ou 23.4 x 33.1 polegadas) orientados para paisagem 
ou retrato com o número de registro no canto inferior direito.

O conteúdo das placas é aberto, desde que a ideia de que os 
participantes desejam se comunicar seja claramente expressa. No 
entanto, é importante detalhar a proposta com o pensamento de 
sistemas construtivos e materiais. As placas devem ser entregues 
em formato JPEG ou JPG e seu nome deve ser o número de registro 
fornecido pela Equipe de Arcanjos (por exemplo, 432465423-1.jpg e 
432465423-2.jpg para as duas placas)

Além disso, uma (1) descrição do projeto com no máximo 400 
palavras deve ser submetida. A descrição deve ser submetida em 
formato PDF e seu nome deve ser o número de registro fornecido 
pela Equipe de Arquejo (por exemplo, 432465423.pdf)

Todos os materiais devem ser enviados na seção. Envio no site do 
Archstorming.

http://www.archstorming.com/submit.html

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O júri avaliará os projetos com base nos objetivos propostos, sendo o 
principal a criação de uma pré-escola no Xai-Xai com as indicações 
fornecidas neste briefing.

O júri é livre para adicionar outros critérios que considerem 
importantes para a criação da escola.

Um total de 50 propostas serão selecionadas para a rodada final. 
Entre os 50 finalistas, o júri escolherá o vencedor, o segundo e o 
terceiro lugar, as duas menções honrosas especiais e as dez 
menções honrosas.

FAQ
Você pode verificar as perguntas mais comuns na seção 
correspondente no site Archstorming:

http://www.archstorming.com/faq.html

Além disso, durante a competição, todas as perguntas enviadas por 
e-mail serão respondidas individualmente e enviadas para a seção 
do site mencionada acima.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E COPYRIGHT
Todos os materiais enviados para a competição serão de propriedade 
de Archstorming e, portanto, darão a Archstorming todos os direitos 
sobre esse material a partir daquele momento.

Archstorming publicará todos os materiais com atributos 
apropriados aos autores.

A Archstorming reserva-se o direito de modificar as propostas e 
o texto para melhor adaptá-los a qualquer formato de publicação, 
sem alterar a essência da proposta em si e, como o projeto será 
construído em um futuro próximo, reservamo-nos o direito de 
modificar o proposta vencedora de acordo com as reais necessidades 
do local, mantendo sempre a essência da ideia.

O participante é responsável por usar imagens livres de direitos 
autorais. Archstorming não é responsável pelo uso de imagens 
protegidas pelos participantes.

NOTAS
O Archstorming reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações 
nas regras da competição (datas, requisitos, etc.). É obrigação dos 
participantes verificar regularmente o site da Archstorming para 
verificar se os Termos e Condições ou as informações da competição 
foram modificadas.

A Somos del Mundo é responsável pela construção do projeto, em 
colaboração com a Iniciativa Estamos Juntos.
Archstorming está colaborando com o projeto, mas não é 
responsável pela construção da escola. Se por qualquer motivo a 
ONG encarregada do projeto finalmente decidir não construí-lo, a 
Archstorming não será responsável pelo fato.

Archstorming não é responsável por qualquer pesquisa feita pelos 
participantes na área.

A violação das normas e termos definidos neste briefing ou 
nos Termos e Condições do site da Archstorming resultará na 
desqualificação imediata da equipe, sem qualquer reembolso dos 
pagamentos efetuados.

O Archstorming reserva-se o direito de cancelar este concurso, caso 
não atinja um número mínimo de participantes, definido nos Termos 
e Condições. Nesse caso, Archstorming retornará o valor total das 
taxas de inscrição para os participantes inscritos no momento do 
cancelamento.

http://www.archstorming.com/terms.html
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