
Ao longo das décadas muitas críticas vêm surgindo ao modelo educacional e, consequente-
mente, algumas linhas de práticas pedagógicas alternativas à realidade atual vem se popula-
rizando, porém, vagarozamente. Entende-se que o espaço escolar em si não se encontra alheio 
a todas essas mudanças e que este, torna-se parte essencial do processo quando adequado às 
novas metodologias. 

Atualmente a educação em áreas rurais tem sofrido com um grande descaso dos poderes 
públicos. Além da não consideração de suas necessidades, essa exclusão nas políticas aparece 
refletida nos dados de fechamentos das escolas, com uma média de 11 por dia (IPEA). Como 
consequência, tem-se o analfabetismo ainda como um sério problema estrutural e um aumento 
da migração de jovens aos centros urbanos. Sentindo a riqueza cultural e natural do meio rural 
e a grande necessidade de mudança dos espaços destinados à essa camada da sociedade, 
que hoje encontra-se, de certa maneira, às margens, esse projeto possui como intuíto a reflexão 
e a proposição de espaços mais sensíveis e adequados. Vêm também como uma crítica ao mo-
delo pedagógico disseminado, ao qual, pessoalmente, nunca me senti confortável. A ânsia de 
espaços externos, menos sufocantes e impositivos sempre se fez presente em minha vida escolar 
e de muitos colegas aos quais discuto sobre o tema.  Tanto crianças como adolescentes devem 
ser livres. Acredito intrinsecamente que o trabalho da educação não se limita apenas ao espaço 
construído ‘sala de aula’ tradicional. A educação vem da convivência, da troca comunitária, da 
vivência dos espaços, da natureza, e da abertura crítica. 

PROPOSTA GERAL:

 Devido barreiras econômicas e de infra-estrutura o assentamento possui apenas uma 
escola central (parcelamento Eli Vive I) e uma pequena escola infantil (parcelamento Eli Vive II) 
o que dificulta a chegada de muitos alunos frente às longas distâncias percorridas em estradas 
de terra. Esse problema agrava-se ainda mais em dias de chuva que tornam muitos pontos 
intransitáveis, impedindo assim o funcionamento da escola. Foram traçados raios de abrangên-
cia de aproximadamente 20 minutos de viagem e o plano se divide em uma escola central - 
que será o ponto de enfoque e desenvolvimento do projeto - a qual atenderia toda a gama de 
idades, desde educação infantil ao ensino superior, e três pontos menores de apoio fornecendo 
infra-estrutura ao jardim de infância e educação infantil. 

O ASSENTAMENTO:

 O assentamento Eli Vive está localizado no município de Londrina, mais precisamente 
no distrito de Lerrovile, região norte do estado do Paraná em uma área de aproximadamente 
7000 hc. Já são 540 famílias residentes no local atualmente, e desde sua efetivação em 2010, 
o assentamento está em processo de estruturação devido o deslocamento das famílias e o 
aumento no número de assentados, com uma média prevista de crescimento de três famílias a 
mais em cada lote em um curto período de tempo.

 Vi, ao me deparar com um assentamento de reforma agrária de grandes proporções 
ainda em fase de desenvolvimento e com uma escola construída pela própria comunidade ca-
recendo de infra-estruturas básicas, uma oportunidade do desenvolvimento de um trabalho que 
lidasse com questões tão importantes na sociedade e que carecem extremamente de um olhar 
mais atento: a educação e  o campo. 

A ESCOLA E SUA PEDAGOGIA:

 A escola foi construída em 2009 pelas mãos dos próprios assentados que se utilizaram 
dos materiais da sede antiga da fazenda diante da vontade de afirmação do camponês e da 
necessidade das famílias de verem seus filhos estudando dentro da própria comunidade. Desde 
a sua construção até o ano de 2015 funcionou em sistema itinerante, ou seja, adminstrada 
pelas próprias escolas do Movimento Sem Terra, quando então foi assumida pela Secretaria da 
Educação de Londrina e se encontra atualmente ainda em processo de transição. No total, são 
254 alunos distribuídos em dois turnos e 16 salas de aula (mais apoios) que carecem de infraes-
trutura básica. 

 A pedagogia atual utilizada mescla a Pedagogia Clássica como conhecemos com os 
Ciclos de Formação Humana, unindo alunos de diversas idades e estimulando através de ativi-
dades e estudos, a construção do aluno como protagonista do seu próprio processo.

ARQUITETURA NO PROCESSO PEDAGÓGICO: 
ESCOLA RURAL NO ASSENTAMENTO ELI VIVE - LONDRINA/PR

“Acredito intrinsecamente que o trabalho da educação não se limita apenas ao 
espaço construído ‘sala de aula’ tradicional. A educação vem da convivência (...) 
troca (...) e da abertura crítica.” 

Área comunitária 4 (cc4) 
Abrangência calculada atual: 87 alunos

Área comunitária 3 (cc3) - Abrangência 
calculada atual: 75 alunos

Área comunitária 2 (cc2) - Abrangência 
calculada atual: 73 alunos

Área comunitária 1 (cc1)- Abrangência 
calculada atual: 130 alunos

Análise de condicionantes do terreno da 
área CC1: Foram tomados como condicionates 
do terreno principal a área de vegetação do local, 
topografia e um caminho já existente no terreno feito 
pela própria comunidade que dá acesso direto ao 
terreno comunitário da área.

Cidade de Londrina/Distrito 
de Lerroville: 56km

Distrito de Lerroville/Assentamento: 
12km (estrada de terra)

Terreno: 16hc

Terreno comunitário

Localização da escola atual

Escola proposta

Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA
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