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Introdução: O trabalho apresenta a pesquisa inicial sobre a interface da Arquitetura e
Educação que vem sendo desenvolvida pelo grupo de Extensão em Arquitetura e
Urbanismo do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unileste. Essa pesquisa visa o
aprimoramento do projeto de extensão Educação Urbana do Curso de Arquitetura e
Urbanismo, iniciado em 2014. O projeto busca estimular na criança a cidadania através
da arquitetura, contribuindo para reativar os papeis dos cidadãos na
corresponsabilidade com as cidades. Desde 2014, participaram do projeto 593 crianças
e 81 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e contou com 15 instituições
parceiras da RMVA. Objetivo: Tem-se como objetivo, mapear as experiências recentes
que buscam introduzir os conteúdos da arquitetura na prática educativa formal (escola)
e não formal, e que possam servir de referências para aprimoramento da própria
experiência do curso de “Arquitetura e Urbanismo”. Metodologia: Para a realização do
trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas nas áreas da arquitetura e educação.
Foram utilizados uma monografia, “Para casa de arquitetura - Práticas Educativas
Arquitetônicas” da graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Maria Cecília Alves, cujas
experiências são semelhantes ao trabalho de extensão dos alunos da Unileste. Diversos
trabalhos que compõem os “Anais do I Seminário Internacional de Educação Integral:
observando realidades e construindo compromissos” dos organizadores Lúcia Helena
Alvarez Leite Levindo Diniz Carvalho.  E o volume 3 do “Referencial curricular
nacional para a educação infantil – conhecimento de mundo”. Resultados: Os
resultados observados a partir das pesquisas referenciais, podem ser percebidos em
diversas áreas, não apenas a acadêmica. Um exemplo disso, é o livro “Casacadabra -
livro de arquitetura para crianças” por Pistache Editorial, que tem como conteúdo a
análise de dez casas pelo mundo, estimulando as crianças a pensar sobre arquitetura e
cidade, que é um resultado literário e fora da escola. O “Erê Lab” que é uma empresa
de criação e desenvolvimento de objetos de interação e participação que envolve
conceitos arquitetônicos e é a criação de um grupo de arquitetos e artistas, também
fora da escola, é um meio mais interativo. Outro também estudado, é o “Etra” que é
um projeto de educação artística para crianças e adolescentes, criado por Cecilia
Garavaglia e Mariano Vilela e localizado em Buenos Aires. O “Etra” constitui em
oficinas para esse público que estimula os sentidos, a percepção e o pensamento crítico
e dedutivo, voltados para os conceitos de arquitetura e cidade e, também fora do
ambiente escolar é um meio mais participativo. Conclusão: Apesar do trabalho ainda
não ter resultado concreto, observa-se que cada vez mais tem acontecido experiências
que aproximam a arquitetura e educação. De formas diferentes e inusitadas, a
concepção de arquitetura e cidade é transmitida para as crianças, seja através da
tentativa de introduzir na educação formal e na informal.

Palavras-chave: Arquitetura. Educação. Cidadania. 

Agências de fomento: FAPEMIG

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


