
O presente projeto foi vencedor de um concurso nacional de arquitetura promovido pela CODHAB-DF com o objetivo de implantar uma Escola Classe 
no bairro Crixá, na Região Administrativa de São Sebastião, arredores de Brasília.

O bairro do Crixá é marcado pela escassez de urbanidade e de marcos referenciais, características comuns nas cidades satélite do Distrito Federal. 
Diante de um contexto tão desolador, acreditamos que um equipamento público deve desempenhar ainda mais seu papel de catalisador urbano, e 
a arquitetura por sua vez deve ser simples e consciente sem abrir mão da beleza poética de que falava Niemeyer; a beleza como função, que irradia 
esperança nas cidades. 

Dentre os diversos edifícios de caráter público que existem em uma cidade, a Escola destaca-se por sua vocação cívica e democrática, que estimula a 
construção da vida social e intelectual das crianças em fase de formação. O significado da Escola se estende para além de seus portões e, nesse sentido, 
representa tanto um espaço de educação quanto de formação da identidade da comunidade do Crixá.

A estratégia de implantação da Escola Classe Crixá adotou como premissa básica a solução do programa em um único pavimento térreo, com o 
objetivo de ampliar sua funcionalidade, democratizar a acessibilidade e reduzir custos de construção. 

O partido adotado baseia-se na organização do projeto ao longo do eixo longitudinal do terreno, aproveitando-se de sua extensão para organizar o 
programa por meio de um pavilhão central de uso coletivo no qual localizam-se os pátios, auditório, sala de leitura e quadra poliesportiva. Esse pavilhão 
organiza os fluxos, no qual se conectam os blocos com as diferentes funções exigidas. A tipologia horizontal é adequada às atividades requeridas e ao 
lugar urbano em que se insere, além de se aproximar da escala das crianças.

Protegido por uma cobertura única, o eixo central torna-se tanto um espaço de integração e convívio dos alunos quanto um elemento articulador de 
todas as funções da Escola Classe, otimizando os deslocamentos e dispensando rampas ou escadas.

A proposta segue uma estratégia construtiva modular de estrutura mista, alternando cheios e vazios, definindo assim um ritmo ao projeto que garante 
uma rica experiência espacial e sensitiva aos usuários, além de proporcionar uma performance ambiental otimizada. A solução arquitetônica responde com 
simplicidade construtiva e expressividade baseada em elementos essenciais e econômicos, sem contorcionismos formais ou materialidade extravagante.
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O partido arquitetônico adotado à “Escola Classe” elege como elemento estruturador do 
programa proposto duas galerias de fluxos e distribuições. Uma atende salas de aulas e 
refeitório, a outra, setor administrativo, pedagógico e serviços. As galerias citadas mediam 
os espaços de recreação entre elas, indo da maior escala (quadra poliesportiva) a menor 
(auditório). Ao se tornarem protagonistas, as galerias sugerem uma estrutura leve, delgada 
e que fosse de fácil execução.  Optamos então por uma grelha estrutural de vigas e pilares 
metálicos modulada em 1,20m nos dois sentidos e vãos predominantes de 7,20m.  
Seguindo a estratégia construtiva da cobertura, e também levando-se em conta a modulação 
de 1,20m, que otimiza o processo construtivo e reduz o desperdício de materiais, as salas 
de aula e refeitório bem como administração, setor pedagógico e serviços, também são 
estruturados por elementos metálicos e lajes de cobertura pré-moldada, com posterior 
instalação de telhas metálicas zipadas afim de se garantir maior desempenho térmico aos 
ambientes internos.  As vedações externas dos referidos espaços conjugam caixilharia em 
alumínio e  painéis em argamassa armada.  Os ambientes internos são divididos por paredes 
executadas em gesso acartonado com o intuito de favorecer futuras modificações espaciais.
A solução estrutural do ginásio poliesportivo demandou um desenho mais singular, composto 
por pilares metálicos em árvore e vigas vagão que suportam uma sequência de coberturas 
em shed, garantindo a iluminação adequada para as atividades.
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