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Introdução 

 

O presente texto objetiva apresentar a concepção conceitual e formal do 

Partido Arquitetônico do Núcleo Pedagógico da Universidade Federal do Sul da 

Bahia. Esse mesmo partido é a base para todas as futuras edificações da 

UFSB. 

O Partido Arquitetônico das edificações da UFSB está consolidado 

por meio do Conselho Gestor e Conselho Universitário da Instituição e 

não poderá ser modificado em hipótese alguma. Tal partido é uma das 

inovações e marca registrada da UFSB. 

 

 

1 Conceitos norteadores 

1.1 Propor o anti-panoptismo 

O Panoptismo foi criado por Jeremy Bentham, no século XIX, e 

objetivava uma observação total, e uma integração absoluta do poder 

disciplinador na vida de um indivíduo. 

Segundo Foucault (2011), o começo do século XIX foi marcado pelo 

surgimento de uma série de Instituições tais como: o asilo psiquiátrico, a 

penitenciária, a casa de correção, o estabelecimento da educação vigiada, 

hospitais. Em todas essas edificações havia um elemento comum: o Panóptico 

– dispositivo do disciplinamento. 

O Panóptico (Figura 1) era uma estrutura arquitetônica composta por 

uma construção em anel na periferia e, no centro, uma torre vazada por janelas 

que se abrem sobre a face interna do anel. O anel periférico era dividido em 

celas. Cada cela tinha apenas duas janelas: uma na parede externa do anel 

dimensionada, para permitir a entrada da luz do sol e a outra, na parede interna 

do anel voltada para a torre no centro. 
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Sendo assim, bastava colocar apenas um vigia na torre central e trancar 

individualmente, em cada cela do anel periférico: loucos, pessoas doentes, 

criminosos e até mesmo trabalhadores ou estudantes, para que cada um 

estivesse “em seu devido lugar, visto apenas pelo vigia, e sem contato com o 

“colega” que está na cela ao lado. O que está na cela é visto, mas não vê” 

(COSTA, 2014, p. 44). 

O Panóptico está presente em várias Instituições até os dias de hoje. 

Não se trata do partido arquitetônico em si (o anel periférico com celas e a torre 

central), mas sim de uma arquitetura que permite o controle interior, que torna 

visível àquele que nela se encontra e que corrobora as “Técnicas 

Disciplinares”: vigilância hierárquica, sanção normalizadora e o exame 

(FOUCAULT, 2011). 

Numa Instituição de Ensino, o Panóptico está implícito na disposição 

individualizadora/ setorizada/ fragmentada dos ambientes (salas de aula 

dispostas lado a lado ao longo de estensos corredores); na configuração 

“militar” da sala de aula e nos mecanismos de segurança (Figuras 2 e 3). 

 

  

 

Figura 1: Desenho projetivo de um Panóptico 

Fonte: Costa (2014, p. 42). 
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O Plano Orientador da Universidade Federal do Sul da Bahia sinaliza 

para o rompimento das “Técnicas Disciplinares”, através de uma proposta que 

envolve o trabalho coletivo, a inclusão social, inovação e o desenvolvimento da 

autonomia. 

 
A UFSB foi concebida para atender às exigências educacionais 
do mundo contemporâneo, bem como às especificidades 
culturais, sociais, artísticas e econômicas da Região Sul do 
Estado da Bahia, sem negligenciar o desenvolvimento nacional 
e planetário. Anima esta Universidade a possibilidade de 
recriação da educação pública brasileira como vetor de 
integração social e como fator de promoção da condição 
humana, aspectos pouco valorizados no modelo educacional 
vigente (ALMEIDA FILHO et al. 2014, p. 06). 
 
O eixo Político-Pedagógico da UFSB funda-se nos seguintes 
aspectos: 
• arquitetura curricular organizada em Ciclos de Formação, com 
modularidade progressiva (oferecendo certificações 
independentes a cada ciclo); 
• regime letivo quadrimestral, permitindo flexibilidade para 
projetos acadêmicos e de formação profissional dos seus 
estudantes, docentes e técnicos, com otimização de 
equipamentos, instalações e recursos financeiros; 
• pluralismo pedagógico e uso intensivo de tecnologias digitais 
de ensino-aprendizagem (ALMEIDA FILHO et al. 2014, p. 06). 

 

Se a proposta da UFSB rompe com as “Técnicas Disciplinares”, logo sua 

arquitetura não deve corroborar os indícios do Panoptismo. Sendo assim, as 

edificações não possuirão um partido arquitetônico tradicional similar ao de 

outras Instituições de Ensino Superior. 

 
 

Figura 2: Disposição das carteiras em relação 
ao professor. 

Figura 3: Distribuição das salas de aula ao 
longo de um extenso corredor de circulação. 

Fonte: Costa (2014). Fonte: Costa (2014). 
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1.2 A arquitetura das Instituições de Ensino Waldorf 

Uma das referências consideradas para o desenvolvimento do Partido 

Arquitetônico do Núcleo Pedagógico é a arquitetura das Instituições de Ensino 

Waldorf. Criada por Rudolf Steiner a Pedagogia Waldorf pauta-se na 

familiarização com a natureza, história cultural e em atividades que encorajam 

a criatividade, “que alimenta a imaginação, para levar as crianças a um 

pensamento livre, independente das forças econômicas ou imposições 

governamentais” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 23). 

A arquitetura Waldorf traz elementos da Antroposofia, pois segundo 

Alvares (2010), Rudolf Steiner criou cinco princípios para direcionar a proposta 

arquitetônica: 1 estabelecer uma harmoniosa relação entre a construção e sua 

vizinhança (propõe a harmonia com a comunidade, entorno imediato construído 

e natural); 2 conexão entre forma e função (os ambientes devem satisfazer as 

necessidades física, emocionais, estéticas, psicológicas e espirituais daqueles 

que irão vivenciá-los cotidianamente); 3 paredes vivas (as paredes são como 

organismos vivos que permitem elevações ou depressões, devem crescer ou 

desaparecer como uma unidade orgânica para dentro da construção); 4 relação 

com as leis da Natureza (a arquitetura deve ser orgânica, de forma a permitir a 

metamorfose, pois somente através da Natureza o divino será revelado ao 

homem); 5 elementos místicos representados geometricamente: números, 

proporções e símbolos (estabelecimento de uma conexão com os tempos 

ancestrais). 

Segundo Jolley (2010), a arquitetura Waldorf baseia-se nas formas 

esculturais da Natureza e na total interação da edificação com o entorno 

natural imediato (Figuras 4, 5 e 6). 
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A arquitetura da Instituição de Ensino Waldorf rompe com a 

fragmentação e linearização dos espaços e explora a organicidade das formas. 

 

 

1.3 O pentágono do Cairo e a logomarca da UFSB 

O pentágono do Cairo e a logomarca da UFSB são duas referências 

importantes para o Partido Arquitetônico do Núcleo Pedagógico. 

O Pentágono do Cairo é um dos polígonos que pavimentam o plano. De 

acordo com Santos e Murari (2010, p. 01) “pavimentar um plano é preenchê-lo 

completamente através do uso repetido de figuras planas, sem sobreposições 

nem lacunas”. 

 

 

Figura 4: Escola Waldorf - exemplo 

Fonte: Alvares (2010). Fonte: Alvares (2010). 

Figura 5: Escola Waldorf - exemplo 

 

Figura 6: Escola Waldorf - exemplo 

Fonte: Costa (2014). 
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O pentágono do Cairo é equilátero, mas não é equiângulo, ou seja 

possui os lados com mesma medida e, 2 ângulos de 90º, 2 ângulos de 114º e 

um ângulo de 132º. A soma interna dos ângulos equivale a 540º (Figuras 7 e 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a logomarca da UFSB é formada pela sobreposição de duas flores de 

espécies presentes na região do Litoral Sul da Bahia: a flor do cacau e a flor do 

Pau Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Partido Arquitetônico do Núcleo Pedagógico foi inspirado na 

sobreposição da logomarca da UFSB ao pentágono do Cairo. Logo, o 

pentágono do Cairo foi considerado o módulo arquitetônico padrão das 

edificações. 

 

 
 

Figura 7: Plano pavimentado com 
pentágono do Cairo. Figura 8: Pentágo do Cairo 

Fonte:http://catnaps.org/islamic/geo
metry2.html 

Fonte:http://catnaps.org/islamic/geometry2.
html 
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O Partido Arquitetônico do Núcleo Pedagógico é uma junção de vários 

pentágonos, inspirados no pentágono do Cairo, em diferentes posições 

(Figuras 9 e 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Objetivo é romper com o padrão da arquitetura tradicional e panóptica 

das Instituições de Ensino (cuja modulação restringe-se à formas quadradas e 

retangulares) e permitir a organicidade e o inusitado das Instituições de Ensino 

Waldorf. Essa proposta está alinhada com o Plano Orientador da Universidade 

Federal do Sul da Bahia. 

O Partido Arquitetônico das edificações da Universidade Federal do 

Sul da Bahia está consolidado por meio do Conselho Gestor e Conselho 

Universitário da Instituição e não poderá ser modificado em hipótese 

alguma. Tal partido é uma das inovações e marca registrada da UFSB. 

 

  

 

 

 

Figura 9: Planta baixa do pavimento térreo do 
Núcleo Pedagógico 

Figura 10: Maquete volumétrica do Núcleo 
Pedagógico 

Fonte: Coordenação de Gestão Ambiental 
(PROSIS), 2015. 

Fonte: Coordenação de Gestão Ambiental 
(PROSIS), 2015. 
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2 Sustentabilidade Arquitetônica 

Estratégias de Sustentabilidade são impressindíveis na proposta 

arquitetônica das futuras edificações da UFSB. Sendo assim, dentre as 

soluções, destacam-se: 

 

1. Cobertura de todo Núcleo Pedagógico apoiada em estrutura de madeira 

laminada colada fabricada com eucalipto (Figura 11). Tal estrutura é 

desvinculada da estrutura da edificação. A cobertura permite um 

sombreamento considerável da edificação, possibilitando a moderação do 

microclima dos ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preservação de toda vegetação de pequeno e grande porte existente no 

local; 

3. Dimensionamento das esquadrias (janelas) para permitir máxima iluminação 

e ventilação natural e locação estratégica das mesmas para permitir ventilação 

cruzada; 

4. Utilização de condicionadores de ar somente em ambientes extremamente 

necessários; 

5. Sistema hidrossanitário com separação dos resíduos e sistema de 

tratamento biológico aeróbico e anaeróbico dos efluentes. Permitindo 

reaproveitamento da água para jardins. 

6. Coleta da água de chuva para reúso em vasos sanitários e jardins. 

Além de outras especificações de materiais e utensílios que permitem 

eficiência energética (conforme projeto e memoriais descritivos). 

 
 

Figura 11: Maquete volumétrica da estrutura da cobertura do Núcleo Pedagógico 

Fonte: Coordenação de Gestão Ambiental (PROSIS), 2015. 
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