
IMAGENS DA SITUAÇÃO ATUAL DA ESCOLA PORTO ALEGRE (EPA)

Em tempos de crescimento elevado da pobreza e au-
mento da população em situação de rua, pensar em 
formas de reinserir e oportunizar melhores condições 
de subsistência e aprendizado à essa camada da po-
pulação se faz necessário.
Pensando em criar espaços de qualidade que pudes-
sem atender mais dignamente as necessidades desse 
grupo, o presente trabalho buscou inicialmente rees-
truturar a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Porto Alegre para Pessoas em Situação de Rua e Vul-
nerabilidade Social com o intuito de preservar sua terri-
torialidade, sua identidade e vínculo emocional perma-
necendo no mesmo local, mas também, adequando-o 
para as crescentes demandas e desafios que o público 
alvo enfrenta para se reinserir à sociedade de forma 
digna e produtiva. Para isso, foram criados ambientes 
adequados para que as pessoas pudessem fazer sua 
higiene pessoal, lavar e pegar novas roupas, guardar 
seus pertences durante o horário de aula, deixar seus 
animais, descansar, se alimentar e cuidar da saúde fí-
sica e mental, para então poderem estudar, se alfabe-
tizar, aprender uma profissão, buscarem um novo lar 
e se reestabelecerem, recomeçarem, tudo de forma 

acessível e seguindo as normas urbanísticas, de segu-
rança e acessibilidade.
Contudo, ao longo do trabalho, ficou claro que a área 
possuía grande potencial para sofrer uma transforma-
ção maior que pudesse ajudar a conectar as pessoas 
e diferentes públicos, bem como, beneficiar a região 
como um todo valorizando o local e proporcionando 
a criação de espaços de qualidade. Então, foi decidido 
dividir o lote em áreas públicas, público privadas e pri-
vadas, criando conexões entre os espaços, interligan-
do ruas, criando um grande boulevard de lazer conec-
tado ao ambiente educacional e oportunizando novos 
usos para outros locais subutilizados como a área do 
aeromóvel, da quadra poliesportiva, entre outros.
Surge então, um projeto capaz de atender a todos e 
proporcionar a convivência, a reconexão de um grupo 
muitas vezes excluído da sociedade, oportunizando a 
todos os cidadãos novas possibilidades, e a cidade um 
espaço convidativo e seguro.
Pois, é papel de todos buscar formas de contribuir para 
diminuir a desigualdade e proporcionar a convivência 
produtiva e saudável da sociedade como um todo.
E é papel da Arquitetura e mais ainda do Arquiteto con-

tribuir criando espaços capazes de conectar as pesso-
as com a cidade e a cidade com todos sem distinção 
de qualquer forma ou gênero. 
Corroborando dessa premissa como cidadãos e des-
sa responsabilidade como futuros Arquitetos, surge o 
Projeto Escola Porto Alegre – Reconexão à Sociedade, 
derivação da ideia inicial de apenas propor a Reestru-
turação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Porto Alegre para Pessoas em Situação de Rua. 
Para a realização desse projeto, fruto de uma larga 
pesquisa da região, do público alvo e das potenciali-
dades do local, buscou-se o equilíbrio entre o preexis-
tente e o novo, buscando soluções criativas,  de baixo 
custo, com fácil e rápida execução e possibilidade de 
replicação e ampliação do projeto idealizado, propor-
cionando a reutilização dos entulhos na nova cons-
trução, a ressignificação de espaços subutilizados, a 
modulação com intuito de atender as necessidades 
do público da Escola hoje, mas também possibilitan-
do sua expansão futura quando necessário, e ainda, a 
criação de novos espaços para a comunidade, para a 
cidade e visitantes, como o Parque Linear Pôr do Sol e 
o Boulevard Conector, além de espaços de lazer, edu-

cação e aprendizagem para a comunidade. O conforto 
térmico e acústico também foram pontos norteadores 
do projeto, com brises projetados especialmente para 
a insolação de cada fachada e peles de vidro subse-
quentes permitindo a ventilação cruzada e o controle 
de ruídos, também foram utilizadas telhas sanduíche 
que trazem a redução de ruídos e calor. Os pisos esco-
lhidos para serem utilizados no boulevard foram pisos 
drenantes, as vegetações originais foram preservadas 
e muitos outros espaços verdes, hortas e espelhos 
d’água foram criados na área pensando no bem estar 
de todos. Foi projetado ainda, um sistema de recolhi-
mento e reaproveitamento da água da chuva para lim-
peza do complexo e irrigação das áreas verdes.
Todas as escolhas de projeto, inclusive a destes ter-
renos subutilizados foram pensadas com intuito de 
conectar o bairro com a orla, com a cidade e com 
as pessoas, já que hoje essa região encontra-se em 
processo de reconstrução e ampliação, possibilitando 
assim novos percursos, novos usos mais atrativos ao 
público em geral transformando uma área degradada 
da cidade em um novo ponto atrator junto ao Gasô-
metro.

RECONEXÃO A SOCIEDADE

PONTOS DE FREQUÊNCIA E APOIO A PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA

DIRETRIZES
Proporcionar às pessoas em situação de rua um local de acolhimento, 
de oportunidade de recomeço, no qual seja possível devolver sua digni-
dade e voltar a ser alguém, a se conectar com as pesoas, a ter um lugar 
que remeta ao lar, à segurança que na rua eles não posuem, tudo isso 
em espaços pensados e organizados para atender suas necesidades 
básicas em uma espécie de casa, preservando a vegetação existente, 
criando locais de estar e permanência com qualidade para que assim 
resgatem sua dignidade e se reinsiram à sociedade.

O QUE
Não é novidade que ao olhar as ruas de Porto Alegre se percebam a pre-
sença de pessoas “morando”, “vivendo” em espaços públicos como parques, 
praças, debaixo de viadutos, marquises, e até de pontes, ou seja, na rua. Há 
locais onde apenas passam o dia, outros em que tentam fazer a higiene, em 
outros dormem, especialmente na região central da cidade e por isso a im-
portância de mapear tais locais para essa pesquisa. 
E é nesta região também que se concentram importantes pontos de apoio 
oficiais e estruturados para atendê-los e que oportunizam um resgate da sua 
condição humana, proporcionando direitos básicos de higiene, alimentação 
e repouso em um ambiente digno.
Dentre esses espaços de apoio para as pessoas em situação de rua, desta-
ca-se a EPA (Escola Porto Alegre). Uma escola de ensino fundamental es-
pecializada no atendimento de pessoas excluídas, sendo pioneira no Brasil 
neste tipo de atendimento há mais de 20 anos. 
Situada na Rua Washington Luiz, n° 203, no Bairro Centro Histórico, em Porto 
Alegre-RS, a Escola será objeto da reestruturação proposta a seguir.

PARA QUEM É A ESCOLA
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, tem como proposta 
pedagógica atender preferencialmente pessoas a partir de 15 anos de idade 
em situação de rua e vulnerabilidade social, inclusive com problemas cog-
nitivos, mentais, além da dependência química, com um olhar atento e dire-
cionado especialmente para os moradores de rua, com o intuito primordial 
de levá-los a redução de danos (horas longe das ruas, alimentação, apren-
dizagem os afastam dos vícios, mesmo que temporariamente), a devolução 
da dignidade e reinserção a sociedade por meio de um direito fundamental 
previsto na CF/1998 que é a educação para todos e a dignidade da pessoa 
humana, deveres do Estado. 

“Um estudante que havia sido preso, após sua soltura, teve como primeiro ato 
ao ser livre, procurar a escola, não sabia chegar por meio de transporte públi-
co, mas sabia onde a escola ficava, voltou de Charqueadas a pé até a escola 
em Porto Alegre, a procura do único vínculo que possuía com a sociedade, a 
procura do único lar que conhecia, ato contínuo ao seu acolhimento, voltou a 
frequentá-la diariamente.”

ONDE
A reestruturação se dará no mesmo local onde a escola já está inserida, a fim 
de preservar a sua territorialidade, pois trata-se de um local já reconhecido 
pelo público alvo, tornando-se referência de vínculo afetivo e de abrigo em 
momentos de desorientação. Além disso, trata-se de uma região central e 
estratégica da cidade, de fácil acesso a todos e que também é o local de per-
manência da maioria do público alvo e, ao mesmo tempo, afastado de áreas 
de drogadição. Ao contrário da maioria das escolas municipais, que são loca-
das nas periferias, a proposta de permanência da Escola no centro da cidade 
e em uma área que se encontra em processo de reconstrução e valorização 
também é um ato de demonstração da importância do tema, manifestando 
a força da Arquitetura e gerando visibilidade à questões sociais, fora a valori-
zação da história da própria Escola, que já atua no local há 24 anos. 

Caso verídico que confirma a importância da territorialidade para os frequen-
tadores da Escola Porto Alegre:

JUSTIFICATIVA
A proposta é reestruturar a escola, readequando-a a crescente demanda de 
pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, e para isso, é preciso 
um espaço capaz de atendê-los, para que possam se reorganizar como in-
divíduos e terem a oportunidade de se reinserirem no mercado de trabalho, 
já que, para conseguir emprego, precisa-se de estudo, de endereço, de docu-
mentação, e acima de tudo voltar a ter dignidade, a ser um indivíduo detentor 
de direitos e de deveres efetivamente.
E o papel dessa escola é de ressignificar a relação desses indivíduos com 
seu processo de aprendizagem, além de ajudar na reconstrução de projetos 
de vida autônomos, bem como proporcionar o fortalecimento de vínculos 
familiares e o afastamento dos vícios.
Para que tais projetos possam ser efetivados, são necessários espaços ade-
quados as especificidades que uma escola deste tipo necessita.

VIABILIZAÇÃO
A EMEF Porto Alegre (EPA) é um serviço especializado da Secretaria Munici-
pal de Educação (SMED) da Prefeitura de Porto Alegre, portanto, esta rees-
truturação ficará a cargo de:

 - Fundos Municipais;
 - Fundos Estaduais;    
 - Programa Dinheiro Direto na Escola de iniciativa do FNDE;  
 - Financiamento pelo Ministério da Assistência Social (SUAS);
 - Doações como Crowdfunding;   
 - Parcerias com empresas da região.

ANÁLISE DO LOCAL

PROCESSO DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NA ESCOLA PORTO ALEGRE

BRASIL RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE CENTRO HISTÓRICO
101 mil pessoas vivem em situação 
de rua no Brasil
Fonte: IPEA/2016 - www.repositorioipea.gov.br

Motivos: Crise Econômica (desemprego); 
Baixa renda; Saúde mental; Uso de drogas 
e entorpecentes; e Conflitos familiares.

“Em um país como o Brasil, abatido por cri-
ses econômicas e políticas públicas frágeis, 
com 12 milhões de desempregados e 54,8 
milhões de cidadãos dispondo de R$406 re-
ais ou menos mensais, a impressão que se 
tem é que a chamada população de rua só 
vem aumentando.”
Fonte: www.12.senado.leg.br/noticias/especiais/cidadania - 
Sasse, Cintia e Oliveira, Nelson,  mar. 2019

Não há para os Estados um quantitativo pre-
ciso de pessoas em situação de rua, já que, 
este levantamento não faz parte do Censo 
pela dificuldade de traçarem estratégias de 
pesquisa, mas o que elas apontam é que em 
média:
- 20% desta população que se encontra 
na Capital são de emigrantes que vem do 
interior do Estado em busca de emprego; 
- 8,5% são oriundos de outros Estados; 
-  1% de outros Países.
Situação que comprova a grande mobilidade 
dessa população.
Fonte: www.12.senado.leg.br/noticias/especiais/cidadania - au-
tores: Sasse, Cintia e Oliveira, Nelson, especial Cidadania, publi-
cado em  de março de 2019.
Fonte: www.camp.org.br/2017 -Mapeamento Pop. Situação 
de Rua

Em pesquisa elaborada pela Prefeitura de 
Porto Alegre em parceria com a UFRGS da-
tada de 2016, percebe-se que o número de 
pessoas adultas em situação de rua em Por-
to Alegre tem aumentado vertiginosamen-
te se comparada as pesquisas anteriores: 
2007– eram 1203 adultos                               
2011– eram 1347 adultos    Aumento de 112% 
2016– eram 2115 adultos    Aumento de 157% 
2019–aprox. 4000 adultos   Aumento de 157%

Onde vivem? 40% no Centro 12% no 
Bairro Floresta 7,5% no Menino Deus 
A região central de Porto Alegre é uma área 
bastante densificada, mas também forte-
mente provida de espaços públicos com 
grande circulação de pessoas, situação 
esta, que propicia uma maior presença do 
público alvo do trabalho neste perímetro.  
De certa forma, esses locais propiciam a eles 
“moradia”, “abrigo”, sobrevivência e subsistên-
cia, mesmo que precárias, já que, dormem ao 
relento, suprem suas necessidades básicas 
em espelhos d’água, banheiros públicos, e até 
mesmo nas ruas, comem o que lhes é dado, 
ou subsidiado, e ganham acima de tudo a indi-
ferença de seus pares.
Fonte: www2.portoalegre.rs.gov.br/fasc/default.php?reg=41&p_
secao=120 em setembro de 2019

PONTOS TURÍSTICOS COM PRESENÇA DE 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
1-Mercado público
2-Praça da Alfândega
3-Praça da Matriz
4-Catedral Metropolitana
5-Ponte de Pedra
6-Monumento Açorianos
7-Usina do Gasômetro
8-Parque Harmonia
9-Parque Redenção
10-Anfiteatro Pôr do Sol
11-Parque Marinha do Brasil
12-Praça Itália

Locais de higiene

Locais de alimentação

Locais públicos de permanência 

Locais de higiene e alimentação

Locais de higiene, alimentação e repouso

Banho Solidário e Lavanderia de Rua, projetos 
itinerantes

Bandejão provisóriamente no Ginásio Tesourinha

Viadutos, praças, parques, marquises e pontes 

EMEF Porto Alegre, Centros Pop, Centros CRAS 

Albergue Municipal, Albergue Municipal Marlene e Abrigo 
Instituto Espírita Dias Cruz

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA EM PORTO ALEGRE

EPA vence processo contra a 
Prefeitura, com decisão do não 
fechamento ou transferência 
com base na importância do 
serviço prestado pela escola e sua 
territorialidade para os alunos.

Sempre lutando pelos desprovidos, a EPA, após 
24 anos, mostrou ser resistente as adversidades 
que a falta de estrutura, dinheiro e apoio público 
lhe causam. Resilientes, estão sempre aptos a 
acolher e buscar a reintegração da população 
carente à sociedade, provendo-lhes reinserção e 
volta da dignidade.

Passa a trabalhar com a educação inclusiva para 
pessoas portadoras de necessidades especiais e 
dificuldades cognitivas e mentais,

As crianças foram sendo tiradas das ruas e após 
mudanças normativas a EPA opta pelo ensino 
EJA para jovens a partir de 15 anos e adultos de 
quaisquer idades os quais não se encaixam mais na 
modalidade convencional do ensino fundamental.

O provisório acabou por ficar “definitivo”, 
após 24 anos de existência, contudo 
não atende mais às necessidades e 
demandas da escola, por isso a proposta 
de sua reestruturação e ampliação

Construída a quadra coberta em troca de uma 
parte de seu terreno para a construção da torre de 
dejetos do DEP.

A Escola opta por fazer um trabalho pedagógico 
de Redução de Danos (10h na escola e longe dos 
vícios) e cria o NTE (Núcleo de Trabalho Educativo). 
Construção do prédio do NTE para reciclagem de 
papel e sala de cerâmica.

Processo movido pela Prefeitura de Porto 
Alegre para fechar a escola e transformá-
la em uma escola de educação infantil. EPA 
recorre e ganha liminarmente com apoio da 
população Porto-alegrense.

Inaugurada a Escola EPA, pioneira no Brasil 
em educação para excluídos. Construção 
emergencial e com viés temporário de 
3 anos. Proposta pedagógica: atender 
preferencialemente pessoas em situação de 
rua e vulnerabilidade social.

10 professores levam a Escola 
“meninos e meninas de rua” pelas 
ruas da cidade - embrião do projeto 
no centro da cidade

Necessidade de criação de um 
espaço físico, na região central, 
para o fortalecimento do vínculo.

Cria-se o SAIA (Serviço de 
Acolhimento, Integração e 
Acompanhamento), com intuito de 
fazer um acompanhamento mais 
próximo do aluno, ajudando-o a se 
organizar e reestruturar.

1994 1995 2004 2006 2010 2019
agosto

1995 2000 2005 2007 2018 2020

HISTÓRIA DA ESCOLA PORTO ALEGRE

Região de fácil acesso, com grande rede de cone-
xão viária e diferentes modais de transporte pró-
ximos ao terreno. Está localizado em uma região 
plana e mais baixa que a cota do gasômetro, con-
tudo não sofre com alagamentos, sua área é pou-
co ortogonal se adequando a topografia da colina, 
observando-se assim quadras com pouco ou ne-
nhum recuo lateral ou de jardim, formando um teci-
do conciso e de pequeno grão com alta densidade 
em sua parte superior e vazios em miolos de terre-
no, fruto da colonização Portuguesa, contudo com 

a chegada do urbanismo as cidades e a realização 
de aterros na região percebe-se uma clara transi-
ção na forma de ocupação dos espaços ocorrendo 
uma ocupação mais setorizada e menos densifica-
da a partir da área do projeto e terrenos vizinhos. 
Ao sul da região, área em que o terreno está inseri-
do a predominância das edificações é institucional 
logo ao lado de grandes áreas verdes. Contudo, na 
parte imediatamente superior, ao norte, percebe-se 
um uso mais residencial em sua maioria, mas com 
algumas ocorrências pontuais de uso comercial e 

misto. Por tratar-se de uma área mais antiga da ci-
dade as edificações são um pouco mais baixas de 
1 a 4 pavimentos em sua maioria, contudo, mesmo 
com poucos pavimentos costumam ter pés direitos 
altos, especialmente no entorno imediato da área 
do projeto, por tratarem-se de galpões e armazéns 
institucionais em sua maioria. Há ainda, a presença 
de algumas edificações de maior porte, sendo es-
tas mais recentes e fruto de um plano diretor mais 
verticalizado para área.

1-Prédio profissionalizante, 2-Área de Apoio à Escola, 3-Vista do pátio da Escola, 4-Lavanderia dos alunos, 5´-Quadra esportiva ao ar livre (usada hoje como área para secagem de 
roupas), 6-Quadra poliesportiva coberta e palmeiras reais

PERSPECTIVA RUA WASHINGTON LUIZ
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Dados FASC (Fonte: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.
php/civitas/article/view/30905 - págs. 82-104 jan-abr2019) 

(Fonte: Entrevista com a Diretora da Escola, Sra. Jaqueline Junker)

*Considerando o salário mínimo


