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Espaço Lúdico - Escola Classe 
304 Norte
fabiano josé arcadio sobreira

Trata-se de um projeto de arquitetura e desenho 

urbano em micro-escala para um equipamento 

público situado no núcleo da Super Quadra 

304 Norte em Brasília. Até 2004, haviam sido 

instaladas no Distrito Federal cerca de 150 torres 

de telefonia celular, muitas delas dentro de 

escolas e equipamentos públicos. Uma delas era a 

ESCOLA CLASSE 304 Norte. O projeto do ESPAÇO 

LÚDICO nasceu a partir de uma iniciativa pública 

de converter o espaço até então degradado e 

abandonado em ambiente de lazer e aprendizado 

para as crianças da escola e da comunidade. O 

projeto foi desenvolvido de forma voluntária em 

2005 (obra concluída em junho de 2006).

ARQUITETURA COMO OBJETO LÚDICO

O espaço de intervenção corresponde a uma 

pequena projeção de 22 m x 6m (132 m2). O 

programa original previa um pequeno parque 

tradicional, a ser integrado ao pátio da escola. A 

proposta apresentada pelo arquiteto à comunidade, 

sugeria que o pequeno espaço de lazer não se 

configurasse como um conjunto de “brinquedos” 

tradicionais, mas que a própria arquitetura se 

apresentasse como um conjunto de objetos lúdicos, 

a ser apropriado, vivenciado e utilizado conforme a 

criatividade das crianças. Essa foi a idéia aprovada 

pela comunidade e posteriormente construída 

(exatamente conforme projetado), e que hoje se 

encontra em pleno uso. Considerando tratar-se 

de espaço público e a limitação do orçamento, o 

projeto propõe o uso de materiais simples e de baixa 

manutenção: alvenaria, concreto, barras de aço e 

pintura acrílica.

BlOCOs lÓgiCOs - EsTÍmUlO À CRiATiVidAdE

O projeto foi inspirado no conceito pedagógico de 

BLOCOS LÓGICOS, um jogo didático composto 

por peças geométricas coloridas, criadas na 

década de 50 pelo matemático húngaro Zoltan 

Paul Dienes, e bastante eficiente para o exercício 

lógico e o raciocínio abstrato. A função dos 

BLOCOS LÓGICOS é dar às crianças a chance 

de realizar as primeiras operações lógicas, como 

correspondência e classificação, conceitos que 

para os adultos são automáticos. O conceito está 

diretamente relacionado às pesquisas do psicólogo 

suíço Jean Piaget, segundo o qual o raciocínio 

abstrato é reforçado através do contato físico, que 

ocorre quando a criança pega, observa e identifica 

os atributos das formas geométricas, suas cores e 

dimensões. Ao transportar o conceito de BLOCOS 

LÓGICOS para a arquitetura, a intenção é que as 

crianças criem seus próprios jogos e brincadeiras. 

Ao invés de oferecer escorregos, gangorras e 

balanços, brinquedos que sugerem uma rotina 

específica de uso e comportamento, o projeto 

propõe planos, blocos, vazios, passagens, barras, 

rampas, cheios e vazios, que combinados às cores 

e formas geométricas, oferecem uma infinidade de 

possibilidades criativas, materializando através da 

arquitetura o exercício lúdico e pedagógico que Jean 

Piaget conceituava através dos pequenos objetos.

ACEssO UNiVERsAl

Por se tratar de um espaço público e em respeito à 

diversidade, o projeto foi desenvolvido de forma que 

qualquer ambiente do Espaço Lúdico pudesse ser 

acessado por crianças com deficiência e usuárias de 

cadeiras de rodas, reforçando o caráter inclusivo do 

projeto pedagógico da escola. n
  

Local: Brasília, DF
data do Projeto: 2005
data da obra: 2006
construção: Secretaria de Educação - Governo do Distrito Federal
Premiação: V Bienal de Arquitetura de Brasília, 2006. 1º Prêmio - Obra 
Construída - Interiores/Paisagismo
contato: fabiano.sobreira@gmail.com
www.fabianosobreira.blogspot.com

http://www.mdc.arq.br
http://www.mdc.arq.br/mdc/mdc04/mdc04.htm


�1

complexidade e contradição na arquitetura contemporânea   4   mínimo denominador comum

0 1 � 

0 1 � 

plANTA

CORTE lONgiTUdiNAl

http://www.mdc.arq.br/mdc/mdc04/mdc04.htm
http://www.mdc.arq.br

