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“A arquitetura como construir portas

de abrir; ou como construir o aberto; 

construir, não como ilhar e prender, 

nem construir como fechar secretos; 

construir portas abertas, em portas; 

casas exclusivamente portas e tecto

O arquiteto: o que abre para o homem 

(tudo se saneia desde casas abertas) 

portas por-onde, jamais portas-contra; 

por onde, livres: ar luz razão certa. 

                                       2
Até que, tantos livres o amedrontamento, 

renegou das a viver no claro e aberto. 

Onde vãos de abrir, ele foi amurando

opacos de fechar; onde vidro, concreto; 

até fechar o homem: na capela útero, 

com confortos de matriz, outra vez feto”.

Fábula de um Arquiteto. Publicado no Livro “A educação pela Pedra” 
(1966)

Autor I João Cabral de Melo Neto
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O presente trabalho se origina de um esforço para 
a compreensão do polarizado, e, pessoalmente, 
incomodo cenário contemporâneo global. Es-
tarmos em pleno século XXI e, superado o senti-
mento de contentamento e esperanças causadas 
pelas utopias e descobertas científicas do século 
passado, percebemos que estas não cumpriram a 
promessa de paz, prosperidade e avanço e pouco 
colaboraram no entendimento da nossa condição 
individual, social e humana. Pelo contrário, as tec-
nologias aceleraram o avanço da fragmentação, 
do individualismo, da competitividade e das inse-
guranças pessoais, características que dificultam 
a vida em sociedade, necessária ao ambiente cada 
vez mais povoado da cidade. 

No contexto nacional estas tendências se mate-
rializam na polarização política, no aumento das 
desigualdades, na marginalização de minorias, 
nas tentativas de silenciamento do outro. Uma 
constante construção de barreiras psicológicas, 
sociais e físicas contra aquele que parece dife-
rente, mas que, na realidade, carrega de parecido 
tudo aquilo inerente a condição humana.

A ambiência contemporânea é lida, na perspec-
tiva da educação, como um grande desafio para 
a formação das novas gerações, uma vez que a 
educação é um instrumento fundamental para as 
mudanças de paradigmas e comportamentos da 
sociedade.  Neste sentido o teórico Jacques Do-
lors enuncia e enumera o Aprender a Viver Juntos 
como o maior desafio da educação para o Século 
XXI.

Sob a luz de que ensinar a viver em sociedade é 
o principal objetivo da educação, surge, ao lon-
go das últimas décadas, a articulação de ideias a 
respeito das possibilidades e interferências dos 
ambientes educacionais quanto a formação cida-
dã e, mais recentemente, sobre a interferência do 
território no processo formacional do indivíduo. 

Os discursos que se articularam a partir desta 
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temática vêm norteando políticas públicas de re-
levância tanto na escala local quanto global, que 
questionam a educação e os ambientes educa-
cionais tradicionais e discutem o espaço físico e 
social da educação na sociedade contemporânea. 
Como por exemplo o movimento das Cidades 
Educadoras e as políticas educativas difundidas 
pela UNESCO, que fomentaram ações inovadoras 
em diversos países. 

Ambos os exemplos refletem uma linha do pen-
samento educacional que defende a ideia de que 
a escola deve estar integrada ao ambiente social 
e territorial em que se insere, viabilizando o di-
álogo entre os diversos atores sociais, indivíduos 
e instituições, como caminho viabilizador da for-
mação para a sociedade visando os saberes ne-
cessários a vida social contemporânea.

Seguindo uma linha que vai ao encontro destas 
discussões, defende-se que aspectos como soli-
dariedade, cidadania, liberdade e criticidade são 
importantes para o bem estar e o convívio social, 
sendo estes, portanto, elementos essenciais ao 
processo formacional do indivíduo. 

Viver em sociedade requer do indivíduo a obten-
ção de conhecimentos através de experiências 
formais, não formais e informais. Sob esta pers-
pectiva, a integralidade da educação deve prover 
a este o contato com os saberes contemporâneos, 
possibilitando-o exercer de forma autônoma sua 
liberdade, garantindo atuação ativa e crítica no 
meio em que está inserido. 

Como lugar de formação, o ambiente educacional 
deve proporcionar espaços adequados a viven-
cias, experiências e ao desenvolvimento do indi-
víduo em contato com os diversos conhecimen-
tos, assim, quanto mais ricas as possibilidades de 
espaços, maiores e mais férteis os cenários desen-
volvidos a partir dos saberes adquiridos.

Neste sentido, o edifício educacional como encla-
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ve, capaz de prover sozinho todas as ambiências 
necessárias para formação e ensino da vida em 
sociedade, como vem sendo apresentado ao lon-
go dos últimos séculos, não cumpre o seu propó-
sito no cenário contemporâneo.

Assim, a ideia de espaço urbano como espaço 
educacional surge, em meio a discussão, como al-
ternativa próspera ao obsoleto enclave fortificado 
do espaço educacional tradicional, uma vez que, 
a experiência urbana apresenta características 
únicas de pluralidade, diversidade e dinamicida-
de, consistindo um fator educativo e formativo de 
importância, apto a responder com mais inteireza 
a contemporaneidade, uma vez que fornece estí-
mulos e possibilidades incessáveis, ampliando a 
visão global do educando. 

Esta perspectiva, ao longo do processo de pesqui-
sa, sustentou a compreensão de que o processo 
de ensino e aprendizagem requer um ambiente 
especializado, um edifício alinhado ao projeto 
pedagógico em que se apoia, que, se associado ao 
espaço urbano, também compreendido como um 
ambiente educacional, conquista novas possibili-
dades de atuação na formação do conhecimento.

A partir da gradual descoberta - ao longo de um 
ano de pesquisa - a respeito das férteis possibili-
dades de aproximação entre território, educação 
e arquitetura, foi elaborada uma estrutura de tra-
balho que visou compreender como se deram as 
relações entre estes elementos ao longo do tempo 
e explorar o potencial de novas propostas de inte-
ração neste campo. 

Desta forma, ao longo do processo de pesquisa, 
a teoria e os casos estudados foram moldando a 
prática projetual, ao passo que mostraram novos 
caminhos e possiblidades ainda não exploradas, 
gerando questionamentos e inquietações refleti-
das no projeto arquitetônico. 

Para a organização e apresentação das difusas, 
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entretanto instigantes, pesquisas sobre o assun-
to, pensou-se numa estrutura tradicional de três 
capítulos, arrematados por uma conclusão a res-
peito dos assuntos abordados, do processo pro-
jetual e de pesquisa deste trabalho e do processo 
de formação dentro da universidade, salientando 
o decorrer do presente ano e o transcurso de exe-
cução do trabalho final de graduação. 

O primeiro capítulo, intitulado “Educação, Cidade 
e Cidadania” expõe a relação da educação com a 
cidade, fazendo uma digressão histórica do pen-
samento educacional e sua relação com a cidade 
na formação da cidadania. 

Esta ideia é desdobrada em dois subcapítulos, o 
primeiro “Cidade e Educação” aborda conceitu-
almente o termo ‘educação’, compreendido de 
forma ampla, e, a partir de então, seus desdobra-
mentos e sistematizações em processos formais 
de ‘ensino’ e suas espacializações conforme dife-
rentes concepções. Objetiva-se a compreensão de 
que, diferentes concepções de educação acarre-
tam formas de ensino e espacializações distintas, 
portanto, a relação com o meio em que se inse-
rem, a cidade, também muda. A digressão históri-
ca ajuda a explorar como os espaços educacionais 
refletem o projeto de educação da cidade. 

O segundo subcapítulo, “Cidades Educadoras” re-
toma este assunto, tratando de uma concepção 
atual de aproximação entre cidadania, cidade e 
educação, apresentada pelo Movimento Cidades 
Educadoras. Relata-se as diretrizes que compõe 
a inovadora relação proposta pelo Movimento, e, 
através de algumas considerações sobre a aplica-
ção das diretrizes em cidades distintas, analisa-
-se as férteis possibilidades que o estreitamento 
da relação entre cidade e educação podem trazer 
para a sociedade contemporânea, através da in-
tegração e articulação dos diferentes agentes da 
cidade. 

Dado o referencial teórico e as propostas atuais 
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de Cidades Educadoras, o segundo capítulo “Ar-
quitetando a Educação” introduz, de forma mais 
direta, a relação do edifício educacional na espa-
cialização do projeto educacional e sua relação 
com a cidade. Visando a análise da conjuntura 
brasileira, cinco estudos de caso dão um panora-
ma de fases, com características e desdobramen-
tos próprios, da espacialização de projetos educa-
cionais brasileiros. 

Os estudos de caso abrangem: as Escolas Republi-
canas de São Paulo, primeira proposta de projeto 
educacional integrado em rede, datado do início 
da república brasileira; as Escolas-Classe e Es-
cola-Parque de Anísio Teixeira em Salvador, que 
propõem uma concepção educacional holística, 
de formação integral, datada do fim da repúbli-
ca velha; os CIEPs no Rio de Janeiro, que, basea-
dos do projeto educacional de Anísio, constroem 
a maior rede de escolas pré-moldadas do país, 
no período de começo e fim do regime militar; 
o Convênio Escolar da cidade de São Paulo que, 
também baseados em Anísio, constroem uma ar-
ticulação entre arquitetos e administração públi-
ca para a concepção de diretrizes projetuais que 
geraram edifícios de linguagem moderna, singu-
lares e racionalizados; e, por fim, a experiência 
mais recente dos CEUs, também na cidade de São 
Paulo, que propõem uma série de medidas, entre 
elas  criação de edifícios, que vão ao encontro do 
Movimento Cidades Educadoras. 

Os estudos de caso passam por uma contextuali-
zação do cenário social, econômico e políticos em 
que se inserem, seguida da descrição da proposta 
educacional que se baseiam, e a análise da espa-
cialização que propõe, visando compreender em 
que medida, em quais pontos, o edifício reflete e 
abrange o projeto educacional. Busca-se, ainda, 
compreender as relações transversais entre ar-
quitetura, educação e cidade que cada proposta 
traz.

Por fim, o terceiro capitulo, intitulado “Espaço Es-
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colar e Território Educativo” descreve a experiên-
cia de projeto da Escola Cidadã, que propõe, com 
base nas pesquisas desenvolvidas no decorrer do 
ano, a espacialização de um projeto educacional 
libertador e democrático, que se apropria e arti-
cula o território, desenvolvendo a relação entre 
arquitetura, educação e cidade. 

O desdobramento do capitulo em “Contexto” e 
“Edifício Educacional” segue a estrutura dos es-
tudos de caso, fazendo uma análise do campo 
social e político em que o projeto se insere, suas 
referências conceituais no campo da educação e 
arquitetura. Em seguida, o projeto é apresentado 
como síntese do percurso de pesquisa, através da 
análise das relações entre cidade e educação, res-
ponsáveis pela elaboração do partido, seguida da 
observação crítica e descrição esmiuçada da es-
pacialização da proposta educacional no edifício 
e na cidade. 
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A educação sempre esteve presente na história 
da humanidade, em um primeiro momento, de 
forma não organizada, simples e rudimentar, uti-
lizava-se de processos ‘naturais’ e intuitivos, se 
assemelhando ao mundo animal. Este princípio 
de educação, nomeada ‘primitiva’ pelos historia-
dores da educação, ocorria através da repetição, 
memorização, e emissão de ruídos, que, com o 
desenvolvimento da espécie humana, avançaram 
para a fala. 

A gradual e significativa evolução da oralidade, 
alterou a forma como nos comunicamos e nos co-
nectamos uns aos outros, o que contribuiu imen-
samente para o progresso e hegemonia da raça 
humana e teve papel significativo nos processos 
educacionais e formacionais dos indivíduos.

Esta forma ancestral de educação ocorria dentre 
todas as civilizações, tendo expressões diferentes 
conforme o meio ambiente em que se inseriam 
e a própria organização dos grupos. As caracte-
rísticas naturais do ambiente, como por exemplo 
o clima, a topografia, a fauna e a flora, eram res-
ponsáveis por ditar as necessidades e atividades 
que aquele agrupamento precisaria desenvolver, 
afim de garantir a sobrevivência e a perpetuação 
da espécie. 

No decorrer da história, o período neolítico apre-
sentou uma importante mudança de paradigma 
para o rumo das civilizações, foi, a partir daí, a 
cerca de oito ou dez mil anos atrás, que a huma-
nidade começou a desenvolver hábitos de seden-
tarismo. 

Isto é, deixaram o nomadismo, estilo de vida em 
que a sobrevivência é baseada na coleta de ali-
mentos da natureza e na caça, para constituir 
as primeiras civilizações agrícolas, baseadas no 
cultivo de alimentos, na criação de animais e na 
apropriação e defesa do território. Como expoen-
te desta mudança, ocorreu a divisão de trabalho 
entre o homem e a mulher, a formação das pri-
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meiras aldeias fixas, um princípio de cidade e, 
posteriormente, a geração de excedentes na pro-
dução.

No período que antecede a produção de exceden-
tes, eram as próprias comunidades que detinham 
os meios de produção e os produtos, oriundos 
do trabalho comunitário. Desta forma, todos os 
indivíduos que compunham o agrupamento de-
sempenhavam um papel semelhante na estrutura 
social, e, ainda que houvessem divisões de tipos 
de trabalho, não haviam estruturas hierárquicas 
rígidas. 

A educação se dava por processos não sistema-
tizados, sem que houvessem espaços especiali-
zados da prática de ensino e aprendizagem, que 
ocorria, portanto, de forma “espontânea”, base-
ada na vivência dentro dos espaços cotidianos e 
ordinários. Através de dinâmicas difusas ao meio, 
o espaço educacional se dava, portanto, na pró-
pria aldeia, em meio a comunidade, e por práticas 
coletivas, o que tornava a educação uma respon-
sabilidade de todos.

BRANDÃO, Carlos. R. O que é educação. São Paulo: 
Brasiliense (Coleção Primeiros Passos), 2007.

Todos os agentes desta educação de 
aldeia criam de parte a parte situações 
que, direta ou indiretamente, forçam 
iniciativas de aprendizagem e treina-
mento. Elas existem misturadas com 
a vida em momentos de trabalho, de 
lazer, de camaradagem ou de amor. 
Quase sempre não são impostas e não 
raro que sejam os aprendizes os que 
tomam a seu cargo procurar pessoas 
e situações de troca que lhes possam 
trazer algum aprendizado. (BRANDÃO, 
2007, p.18-19)

BRANDÃO, Carlos. 
R. O que é educação. 

São Paulo: Bra-
siliense (Coleção 

Primeiros Passos), 
2007.
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Nestes agrupamentos, o núcleo familiar e o senso 
de comunidade eram a base do convívio diário. 
A educação, nesta fase, visava atender as neces-
sidades primárias do grupo: alimentação, defesa 
pessoal, e perpetuação da cultura e dos saberes 
desenvolvidos, como aqueles relacionados a cons-
trução de abrigos, agricultura, cuidados médicos, 
tradições de vestimenta, entre outros. 

Para atender as necessidades primárias, a edu-
cação se dividia em três frentes: física, intelectu-
al e moral.  A educação física era aquela relativa 
aos instintos de sobrevivência, a caça e a guerra, 
baseava-se na confecção de armamentos (facas, 
espadas arcos e flechas...) e na prática de exercí-
cios físicos. Já a educação intelectual provia o in-
divíduo dos saberes necessários para a vida em 
comunidade e a perpetuação do grupo. Por fim, a 
educação moral, que era voltada a transmissão de 
valores éticos, culturais e familiares para as de-
mais gerações. 

Já neste período, é possível identificar a impor-
tância do meio na formação. Se em princípio, as 
características da natureza preponderavam, im-
pondo e moldando habilidades, hábitos e costu-
mes, em um segundo momento, o homem passa 
a lidar de forma mais amena com o ambiente na-
tural, sendo capaz de dominar, parcialmente, os 
processos da natureza. 

Esta dominação possibilitou a geração de exce-
dentes na produção e desenvolveu os aspectos 
mais sociais do convívio e da cultura, como por 
exemplo: a elaboração de rituais, próprios de cada 
tribo; as relações de poder e hierarquia, que pas-
sam a subdividir grupos dentro da comunidade; 
a forma de manusear os alimentos; as atividades 
manuais e artísticas; entre outros elementos que 
acabaram por acarretar uma maior expressivida-
de do meio social sobre o processo formacional. 

A respeito da espacialização da educação neste 
período e da organização de diferentes papeis e 
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agentes no meio social o pedagogo italiano Fran-
co Cambi coloca:

É possível afirmar, portanto, que é no período ne-
olítico que começam a surgir os primeiros espa-
ços próprios da educação, a parte dos espaços de 
trabalho, e a designação de indivíduos específicos 
da tribo que, junto ao núcleo familiar, tinham a 
tarefa de formar as novas gerações e ensinar os 
conhecimentos necessários. 

Como evolução deste cenário surgem as chama-
das “Sociedades Hidráulicas”, citadas ao fim da 
fala de Cambi, que dividem dois modelos de edu-
cação, para homens e para mulheres. 

O termo usado para denominar estas sociedades 

[ a produção de excedentes acarreta] 
uma primeira divisão educativa para-
lela à divisão do trabalho (entre ho-
mem e mulher, entre especialistas do 
sagrado e da defesa e grupos de pro-
dutores); fixa o papel-chave da família 
na reprodução das infra-estruturas 
culturais: papel sexual, papéis sociais, 
competências elementares, introjeção 
da autoridade; produz o incremento 
dos locais de aprendizagem e adestra-
mento específicos (nas diversas ofici-
nas artesanais ou algo semelhante; nos 
campos; no adestramento; nos rituais; 
na arte) que, embora ocorram sempre 
por imitação e segundo processos de 
participação ativa no exercício de uma 
atividade, tendem depois a especia-
lizar-se, dando vida a momentos ou 
locais cada vez mais específicos para 
a aprendizagem. Depois são a lingua-
gem e as técnicas (linguagem mágica 
e técnicas pragmáticas) que regulam 
– de maneira cada vez mais separada 
– dois modelos de educação. (CAMBI, 
1999, p. 59).

CAMBI, Franco. His-
tória da pedagogia. 
Tradução de Alvaro 
Lorencini. São Pau-
lo: Ed. UNESP, 1999.
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reflete a importância da função dos grandes rios, 
que eram responsáveis pela irrigação e cultivo 
dos vegetais durante o ano inteiro, possibilitando 
o desenvolvimento de grandes e complexas povo-
ações como China e Índia, no Extremo Oriente, e 
Mesopotâmia e Egito, no Ocidente.

Como característica inerente a estes grupos tem-
-se a supremacia masculina, formando ‘socieda-
des patriarcais’; o avanço das técnicas agrícolas; e 
a organização por classes, que pôs fim a homoge-
neidade social do período neolítico.

Neste período ainda não havia uma educação 
sistematizada, a evolução dos estudos dependia 
do desempenho do aluno e o aprendizado era 
bastante individualizado, baseando-se ainda na 
memorização e oralidade, mas, agora, com o de-
senvolvimento da escrita. A dinâmica das aulas se 
dava em locais especializados de educação, as es-
colas e oficinas, ou em locais híbridos, como nos 
templos religiosos, em que, através, de um pre-
ceptor, o grupo de alunos tinha acesso a ‘aulas’ 
onde aprendiam a ler, escrever, contar, se comu-
nicar, entre outros saberes. A relação da educa-
ção com a religião é também um ponto marcante 
destas sociedades.

Apenas aqueles pertencentes as camadas de 
maior prestígio poderiam ter acesso à educação e 
desenvolver o intelecto, se tornando, assim, ainda 
mais poderosos, aspecto que reflete a estratifica-
ção social com classes cada vez mais segmenta-
das e a passagem progressiva de uma cultura de 
nobres guerreiros para uma cultura de nobres 
escribas. 

A exemplo da Índia, onde apenas a camada dos 
brâmanes exercia o ofício de educar, além de pro-
fessores, eram os únicos líderes religiosos. Desta 
forma, passavam os saberes às outras castas de 
prestígio, em espaços dedicados apenas a educa-
ção.
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No Egito e Mesopotâmia eram os sacerdotes os 
responsáveis pela educação intelectual, moral e 
religiosa dos faraós, seus filhos, artesões e escri-
bas, sendo que os camponeses e os escravos não 
tinham acesso a nenhum tipo de formação, nem 
mesmo poderiam entrar nos templos religiosos 
em que as aulas e cultos ocorriam. 

A educação dos hebreus, fenícios e persas tam-
bém compreendia a sacralização do saber, tendo 
espaço dentro das sinagogas, casas familiares e 
oficinas de artesanato, onde se dava a interpreta-
ção e leitura das palavras de Deus e assimilação 
de costumes religiosos e sociais. Os cursos supe-
riores eram restringidos aos sacerdotes e filhos 
de príncipes, sendo o primeiro voltado aos livros 
sagrados, história, matemática, astrologia e alqui-
mia e, o segundo voltado a administração de altos 
cargos.

Percebe-se que a estratificação social causa uma 
segregação dos espaços da cidade nas sociedades 
hidráulicas, principalmente no tocante aos es-
paços educacionais e religiosos, que eram vistos 
como monumentos santificados do saber, e ocu-
pavam lugar de destaque dentro do ambiente ur-
bano. 

Os espaços públicos da cidade ainda guardavam 
suas características educativas, pois neles se dava 
o contato social entre as diferentes classes, o co-
mércio, as festas, o transporte de mercadorias, 
entre outras atividades características de cada 
sociedade, que eram assimiladas no meio urbano 
de forma ‘natural’, ‘informal’, sem serem reconhe-
cidas como saberes específicos ou estruturados. 

Por volta de 497 a.C as civilizações ocidentais pas-
sam por uma importante mudança de paradigma 
após a vitória final dos gregos sobre os persas nas 
chamadas Guerras Médicas, que foi responsável 
por deslocar o protagonismo histórico para a civi-
lização grega, formada por povos aqueus, jônios, 
dórios e eólios. “Com a hegemonia e o imperialis-



31educação, cidade e cidadania

mo das cidades-estados, a Grécia se tornou o cen-
tro da vida social, política e cultural da época, em 
virtude do crescimento do comércio, do artesana-
to e das artes militares. ” (CUNHA, 2009, p.21)

CUNHA, Ana Carolina. A ética nas obrigações das 
políticas públicas no direito educacional. Disser-
tação. Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social - Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, 2009. 

Os pesquisadores afirmam ter sido na Grécia – 
berço da filosofia - o início mais significativo da 
educação sistematizada, com uma importante 
transição no campo educação, compreendida 
como a passagem de costumes e tradições atra-
vés de métodos difusos, para a pedagogia, como 
ciência que estuda de forma estruturada o fenô-
meno educativo, investiga e reflete sobre os pro-
cessos de ensino e aprendizagem e sua interven-
ção e aplicação intencional. Etimologicamente, o 
pedagogo é “aquele que conduz a aprendizagem”, 
a palavra era utilizada para designar os escravos 
que conduziam as crianças e adolescentes ao pa-
edagogium, espaços onde se davam as práticas 
educativas. 

A história educacional grega passa por três perí-
odos marcantes: pré-socrático, em que mitos de 
ordem religiosa e histórias místicas guiavam os 
ensinamentos e reflexões e se espacializavam em 
praças públicas; o período socrático, no qual há 
uma valorização do bom orador e do pensamento 
crítico, através do desenvolvimento da retórica e, 
posteriormente, da dialética socrática, que aca-
baram por formar filósofos e sofistas, que foram 
grandes responsáveis pela sistematização da edu-
cação e pelo surgimento da democracia em Ate-
nas; e, por fim, o período pós-socrático, em que 
houve a fusão da cultura grega com a cultura ro-
mana. 

O período socrático, no qual se deu a maior que-
bra de paradigmas, esta compreendido entre o 

CAMBI, Franco. His-
tória da pedagogia. 
Tradução de Alvaro 
Lorencini. São Pau-
lo: Ed. UNESP, 1999.



32 educação, cidade e cidadania

século V a IV a.C, período no qual a razão e o escla-
recimento ganham protagonismo em detrimento 
as crenças religiosas. Os grandes expoentes deste 
período são: Sócrates, Aristóteles e Platão.  

Sócrates é o responsável pelo desenvolvimento da 
maiêutica e da ironia, métodos de aprendizagem 
que em que perguntas e respostas provocavam a 
desconstrução de ideias pré-concebidas para a 
construção do pensamento crítico e analítico, que 
provia sabedoria aquele que o desenvolvesse. Os 
ensinamentos de Sócrates eram gratuitos e se da-
vam em meio ao ambiente urbano, que servia de 
palco para os diálogos e caminhadas do educador. 

Platão, discípulo de Sócrates, foi responsável por 
associar a educação à política, defendendo o pa-
pel do Estado como provedor dos saberes à popu-
lação, propondo uma educação pública e gratuita 
que tinha principal fim a formação de cidadãos, e, 
portanto, deveria estar sob responsabilidade da 
sociedade, representada pelo Estado. No mode-
lo proposto, as crianças teriam a mesma base de 
educação e depois seriam estratificadas de acor-
do com as habilidades intelectuais e físicas.

As grandes cidades gregas, nomeadas polis, pos-
suíam características, formas de governo (monar-
quia, oligarquia, democracia e tirania), religião, 
organização social e educação próprias, oriundas 
dos povos que prevaleciam em cada região. No to-
cante a educação, as tipologias que mais prepon-
deraram, como arquétipos, se referem as cidades 
de Esparta e Atenas, pormenorizadas pela histo-
riadora Ana Carolina Cunha:

A educação espartana, influenciada 
pela cultura asiática, tinha como prin-
cipal característica a militarização de 
seu povo, com preferência para a sua 
formação física e militar. Em meados 
do século IX a.C., Licurgo, o legislador 
espartano, organizou o Estado e a edu-
cação, com favorecimento da razão a 

CAMBI, Franco. His-
tória da pedagogia. 
Tradução de Alvaro 
Lorencini. São Pau-
lo: Ed. UNESP, 1999.
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No período helenístico, correspondente à fase 
pós-socrática, a partir do ano 350 a.C., período 
em que Macedônia conquista a civilização grega, 
fazendo surgir o denominado mundo helênico, hi-
brido entre a cultura grega e a macedônica. Esta 
fusão se deve, em grande parte, ao apresso dos 
conquistadores pela cultura da Grécia, e pela for-
mação de Alexandre ‘o Grande’, feita por Aristó-
teles, filósofo e seguidos de Sócrates. Com a mor-
te de Alexandre e o enfraquecimento do império 
macedônico, este é conquistado pelos romanos. 

Por consequência, a educação grega reverberou 
na romana, gerando a completa assimilação da 
cultura helenística.

serviço do homem, sendo este o centro 
do universo.

Por outro lado, a educação ateniense 
pautou-se pelo humanismo pedagó-
gico, cultuando a liberdade civil e o 
desenvolvimento da personalidade 
e da intelectualidade, sem olvidar da 
formação física. Pode-se dizer que foi 
a única que realizou, plenamente, os 
ideais do pensamento humanista gre-
go. (2009, p.21)

A aristocracia romana adotou para 
seus filhos a educação grega, envian-
do-os para complementarem seus es-
tudos na Grécia. As escolas primárias, 
secundárias e de ensino superior eram 
semelhantes às do helenismo. Por tal 
motivo, a civilização romana não trou-
xe modificações profundas na pedago-
gia. Com a queda do Império Romano, 
somente a estrutura religiosa mante-
ve-se intacta e, apenas no seu interior, 
a escola encontrou alguma continui-
dade. A civilização romana, portanto, 
pautou-se pelo estudo da moral e do 
direito, ao passo que a grega, foi o ber-
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ço da ética. (CUNHA, 2009, p.27)

Como caracterização final da educação grega e 
helenística tem-se a revalorização dos espaços 
urbanos como espaços educacionais, proporcio-
nadas pela dessacralização da educação e pela 
democracia grega. Tem-se, ainda a finalidade pri-
mordial da formação do ser social como prepara-
ção para a cidadania. O cidadão livre e crítico era 
responsável pelo desenvolvimento de suas apti-
dões intelectuais, que permitiriam a participação 
nas decisões políticas do Estado. 

A finalidade cívica da educação ganha, pela pri-
meira vez, o protagonismo na formação e o am-
biente urbano propicia conhecimento e trocas 
fecundas aos saberes necessários à vida em so-
ciedade, aspecto importante que o mundo grego 
deixa como herança ao pensamento educacional 
contemporâneo, como será retomado no decor-
rer do texto. 

Esta relação se altera no período da Idade Média, 
compreendido entre o século V e XV, no qual a 
sociedade se caracterizou, em um primeiro mo-
mento, pela regressão à economia de subsistên-
cia, pela formação da Europa cristã, pela organi-
zação social do feudalismo e pelos conflitos entre 
etnias. Como reflexo deste contexto, a educação, 
passa a ser essencialmente controlada pelas for-
ças religiosas que, através do caráter autoritário, 
dogmático e conformista, objetivaram a formação 
de um ser puro, sem pecados.  Neste período, os 
espaços educacionais voltam a ser mais restritos, 
localizados dentro dos feudos, em instituições re-
ligiosas restritas. 

Já em um segundo momento, nomeado ‘Baixa 
Idade Média’ (do séc. XI ao XV), ocorre a primeira 
revolução social, caracterizada pela mudança da 
organização social do feudalismo e a ascensão da 
classe burguesa, que possibilitou a transforma-
ção da mentalidade então dominante. A educa-
ção refletiu a mudança de paradigma, ganhando 
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autonomia do predomínio eclesiástico e possibi-
litando a diversificação e, de certa forma, maior 
democratização do ensino, afim de se adequar e 
atender a necessidades do capitalismo comercial. 

Como característica principal da revolução do 
ensino pode-se destacar a difusão do ideal ilu-
minista, marcado pelo uso da razão sobre a fé e 
a crença no progresso humano; e o retorno das 
ideias platônicos da Antiguidade Grega sobre es-
tatização da educação e formação cívica do ser 
humano, contida no termo paideia.

A educação, portanto, voltou a destinar-se à for-
mação do indivíduo cidadão, ou seja, ativo na 
sociedade. Em paralelo, a escola se afirma como 
o centro do saber e espaço fundamental da edu-
cação e é auxiliada por equipamentos anexos ao 
edifício escolar, como bibliotecas e oficinas espa-
lhadas pelas cidades. 

Tais mudanças, ocorridas no fim da Idade Média, 
culminam para uma completa reestruturação so-
cial e educacional na Modernidade transforman-
do as instituições escolares em espaços cada vez 
mais importantes dentro da dinâmica urbana, 
responsáveis pela formação ideológica, pessoal e 
social dos indivíduos. 

O termo grego paideia evoca tanto o 
próprio conteúdo da cultura como es-
forço para constituir, na criança um 
patrimônio de valores intelectuais e 
morais que a integram na comunidade 
humana. Finalmente, paideia implica 
tudo o que distingue o grego, o homem 
civilizado, do bruto e do bárbaro ou 
ainda o que permite ao indígena acen-
der, pela educação, a um novo estatu-
to cultural, social e político. A educa-
ção impõe-se como uma obrigação da 
qual a cidade não pode fugir e à qual 
não pode escapar. (MIALAERT e VIAL, 
1985, p.162)

MIALARET, G. e 
VIAL, J. História 
mundial da educa-
ção. Res, 1985
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A educação, portanto, voltou a destinar-se à for-
mação do indivíduo cidadão, ou seja, ativo na 
sociedade. Em paralelo, a escola se afirma como 
o centro do saber e espaço fundamental da edu-
cação e é auxiliada por equipamentos anexos ao 
edifício escolar, como bibliotecas e oficinas espa-
lhadas pelas cidades. 

Tais mudanças, ocorridas no fim da Idade Média, 
culminam para uma completa reestruturação so-
cial e educacional na Modernidade transforman-
do as instituições escolares em espaços cada vez 
mais importantes dentro da dinâmica urbana, 
responsáveis pela formação ideológica, pessoal e 
social dos indivíduos. Ainda a respeito da educa-
ção Moderna, Ana Cunha coloca:

O Estado moderno é racional e propi-
cia uma pedagogia política e uma edu-
cação articulada, envolvendo a família, 
a escola, a imprensa, dentre outras 
instituições. No campo religioso há a 
influência da reforma e contrarrefor-
ma, com uma rígida disciplina da so-
ciedade evangélica. Educar seria um 
processo autônomo e responsável, de 
conformação e criatividade, sem mo-
delos predeterminados. Para atender 
a estas características, a escola moder-
na é instrutiva, planificada, controlada 
e racionalizada nos seus processos, 
mantendo um papel civil e profissional 
no seio da sociedade. (CUNHA, 2009, 
p.27)

CUNHA, Ana Caroli-
na. A ética nas obri-
gações das políticas 
públicas no direito 
educacional. Dis-
sertação. Faculdade 
de História, Direito 
e Serviço Social - 
Universidade Esta-
dual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho, 
2009. 

Desta forma, o século XVI é considerado um mar-
co na pedagogia moderna, em que alguns os movi-
mentos de reforma religiosa e ruptura com a igreja 
Católica Romana sinalizavam a necessidade de uma 
renovação religiosa, que limpasse a igreja dos pro-
cessos corruptivos que havia sofrido e, pressionasse 
o Estado para fornecer Educação gratuita à popula-
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ção, principalmente no tocante ao ensino básico, 
de primeiras letras, para que todos fossem capa-
zes de desenvolver a escrita e leitura, e, assim, 
pudessem interpretar por si mesmos os textos 
sagrados, ganhando liberdade e autonomia frente 
a instituições religiosas. 

Ao desenvolver a leitura do evangelio as reformas 
protestantes eliminam a necessidade de um in-
termediador da relação entre o humano e o divi-
no, o que enfraquece o poder tirano da igreja. 

Em contrapartida, os movimentos de contra-re-
forma encabeçados pelos jesuítas, propunham 
um modelo educacional formativo e tradicional, 
em consonância ao modelo político e social da 
classe dominante. Desta forma, nasce a Compa-
nhia de Jesus, que respondia a Igreja Católica de 
Roma, difundia a cultura cristã nas novas colônias 
europeias, inclusive no Brasil.  

O ensino jesuíta, era baseado na ratio studiorum, 
que o dividia o estudo em três grupos de maté-
ria: as letras humanas, a filosofia e a teologia. Nas 
colônias, os colégios jesuítas foram, muitas vezes, 
as primeiras instituições de ensino dos países, e 
se dispunham a formar os nativos conforme os 
costumes e língua europeias, e, principalmente, 
conforme a religião católica. 

A educação jesuítica, portanto, se opunha a edu-
cação reformada, pois, enquanto a primeira pre-
tendia doutrinar o indivíduo conforme os mol-
des da sociedade existente, a segunda buscava 
autonomia e liberdade do indivíduo, formando-o 
como cidadão ciente de seu papel social, e não 
como um cristão perfeito. 
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O domínio das colônias e a Revolução Industrial 
acarretam uma profunda mudança das socieda-
des, inserindo novos atores e novas forças polí-
ticas nas cidades, que eliminam gradualmente 
os antigos regimes monárquicos, instaurando 
formas de governo democráticas e laicas, que 
permitem o dinamismo social e perduram até a 
atualidade. O princípio desta mudança estrutural 
é profundamente marcado por ideias iluministas 
de igualdade, liberdade e fraternidade e ideias 
cientificistas, que enalteciam o racionalismo, e a 
evolução através da ciência.

Este pensamento evolui, até a contemporaneida-
de, para diversas formas de pedagogia e compre-
ensão do papel da educação na sociedade, que 
produzem espaços educacionais distintos e dife-
rentes relações da educação com a cidade. 

É possível perceber através da digressão histórica 
que as relações de cidadania, educação e territó-
rio se alteram ao longo do tempo e geram expoen-
tes diferenciados, de acordo com a sociedade em 
que se inserem. 

O espaço da educação, seus objetivos e metodo-
logias buscam, no decorrer da humanidade, res-
ponder as questões hodiernas do seu tempo e a 
arquitetura, tanto no tocante a formação das ci-
dades quanto no tocante a construção de edifícios 
educacionais busca responder as necessidades e 
anseios da educação. Seja na Grécia, em meio ao 
ambiente urbano, ou na Idade Média, dentro dos 
templos feudais, ou na modernidade, com os co-
légios reformados. 

O espaço educacional é moldado pela concepção 
educacional e a visão de mundo das sociedades. 
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Dada a digressão histórica, o trabalho avança na 
sequência, buscando compreender a relação mais 
contemporânea proposta para a espacialização 
da educação. 





as cidades 
educadoras
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Como visto anteriormente, o ambiente da cidade 
constitui, por si só, um cenário de aprendizagem. 
Esta afirmação entende que é na cidade que se 
dão as ações humanas de caráter individual e co-
letivo que pressupõem, necessariamente, a assi-
milação de valores educativos ou ‘deseducativos’, 
pois nenhuma ação humana tem caráter neutro 
para o desenvolvimento daqueles que a presen-
ciam. (POZZO in CIDADES EDUCADORAS, 2013, 
p.24)

Entretanto, é possível que uma cidade seja ‘inten-
cionalmente’ educadora, de ‘função’ educadora, se 
compreender a educação como eixo estruturador 
das políticas públicas da cidade, afim de propul-
sionar os impactos positivos das ações humanas 
nas pessoas e nos espaços públicos, explorando 
as potencialidades destas ações para o progresso 
pessoal e social dos habitantes. 

Para isto, preocupações educativas, antes centra-
lizadas em instituições designadas especialmente 
para resolve-las, devem ser colocadas numa pers-
pectiva coletiva, passando a nortear as demais 
funções da cidade (económica, social, política e 
de prestação de serviços), estendendo a missão 
educativa para cidadãos e governo.

A ideia de cidade ‘intencionalmente’ educadora é 
formulada pelo Movimento Cidades Educadoras, 
que ganha notoriedade a partir do I Congresso 
Internacional de Cidades Educadoras, realizado 
em Barcelona (Espanha) em 1990 e reuniu inte-
lectuais de diversas áreas e políticos de diferentes 
países, tendo, como principal expoente, o pacto 
entre um grupo de cidades, que visava, através 
de um conjunto de princípios, definir a propos-
ta de educação dos habitantes como articuladora 
de políticas públicas a serem desenvolvidas pelos 
municípios. 

Os princípios foram anunciados pela Carta das Ci-
dades Educadoras, que teve sua versão final apro-
vada no III Congresso Internacional, em Bolonha 

CIDADES EDUCA-
DORAS. Educação 
e vida urbana: 20 
anos de cidades 
educadoras.  2008.
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(Itália), 4 anos após a primeira edição do even-
to. Nesta ocasião, as cidades signatárias se com-
prometeram a desenvolver políticas que viessem 
corresponder aos 20 princípios sinalizados pelo 
documento. 

O conjunto de princípios aponta para a configu-
ração de uma cidade: democrática, que evite a 
exclusão motivada pela raça, sexo, cultura, ida-
de, deficiência, condição económica ou outros ti-
pos de discriminação; colaborativa, estimulando 
a participação dos cidadãos no projeto coletivo, 
a partir das instituições e organizações civis e 
sociais ou de outras formas de participação es-
pontânea; integral, em que a educação é com-
preendida em um contexto amplo de qualidade 
de vida, de justiça social e de promoção dos seus 
habitantes; múltipla, pressupondo uma oferta de 
espaços, equipamentos e serviços adequados ao 
desenvolvimento social, moral e cultural; e inclu-
siva, considerando todas as gerações que a habi-
tam. (CIDADES EDUCADORAS, 1994, p.2 e 3)

A proposta inovadora de interação entre cidade 
e educação surge na sociedade contemporânea, 
como possibilidade de resposta as complexidades 
impostas pelo cenário pós-moderno. 

Tais complexidades decorrem, em grande parte, 
da globalização e evolução tecnológica das últi-
mas décadas, que causou uma grande mudança na 
forma como nos comunicamos e nos conectamos 
uns aos outros e com os espaços em que vivemos. 
Ao analisar o cenário contemporâneo, o filósofo 
e conseller da educação na Catalunha, Joan Ma-
nuel del Pozo, identifica mudanças qualitativas 
próprias do cenário pós-moderno, dentre elas, 
a crescente digitalização de processos manuais 
e progressiva virtualização da existência; a mer-
cantilização do espaço urbano; o bombardeio de 
imagens publicitárias que se recebe diariamente; 
a espetacularização da vida na cidade; e, por fim, 
o autor cita o individualismo e a competitividade, 
que geram cada vez mais o medo do outro e da ci-
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dade, interpretando a vida urbana como um risco 
e reclamando por proteção constante, o que aca-
ba por gerar segregação e exclusão nos espaços 
públicos e afastar as pessoas da cidade. 

O contexto anunciado é, para o sociólogo e filó-
sofo polonês Zygmunt Bauman, reflexo da mo-
dernidade liquida¹, que por ser imediatista e ca-
rente de referências seguras e sólidas, não gera o 
interesse pelo acumulo de conhecimento a longo 
prazo, causa e efeito de mudanças consideráveis 
na forma como se consome informação e, por 
consequência, nas dinâmicas de aprendizagem. 
Como expoente deste contexto é possível citar o 
consumo de informação através mídias digitais e 
aplicativos de conversa, que trouxeram o fenôme-
no da proliferação de notícias falsas (fake-news) 
e informações incoerentes, sem fontes confiáveis. 
Uma forma rápida, entretanto, inconsistente, de 
troca de informações que reflete o imediatismo 
causado pelo intenso fluxo de mensagens e faci-
lidade de acesso à internet. (Zygmunt Bauman, I’l 
educació em la modernitat líquida, Ed. Arcádia, 
Barcelona, 2007)

Como forma de conter o avanço deste cenário 
agressivo e adequar cidade e educação às novas 
dinâmicas sociais, alguns autores passam a com-
preender a educação como propulsora da forma-
ção de cidadania, e o espaço público como lugar 
de configuração física e exercício da cidadania. 
Assim, cidade e educação são vistos como agen-
tes ativos de mudança social, capazes de inter-
ferir nos distúrbios da sociedade pós-moderna 
e conformar uma condição mais sustentável de 
existência humana. 

Sob esta perspectiva, a força positiva do ambien-
te urbano se dá pela sua dimensão comunitária e 
capacidade de criar espaços múltiplos e relações 
sócias democráticas, que estimulem a identifica-
ção simbólica para com o outro. Por outro lado, 
a força da educação se dá pela potencialidade de 
formação enriquecedora e integral do ser huma-
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no, através da construção de laços, memórias e 
diálogos que se estendem por toda a vida, deixan-
do de ser uma mera ferramenta de profissionali-
zação para tornar-se motor da cidadania. 

Para que isso ocorra, o Movimento Cidades Edu-
cadoras evidencia a necessidade de a educação 
ultrapassar o caráter puramente escolar, de en-
sino formal, e reconhecer a importância educa-
cional dos ambientes não formais de educação, 
principalmente do espaço urbano, num processo 
de redesenho constante de seus conteúdos e de 
apropriação gradual do território.

Se quisermos que a escola continue 
a cumprir a importantíssima função 
determinada pela sociedade de edu-
car as novas gerações [...] será preciso 
que, por um lado, o conjunto do siste-
ma educativo se envolva no tecido so-
cial da cidade [...]; e por outro lado, é 
necessário que essa mesma sociedade 
assuma a sua responsabilidade edu-
cativa, e que cada um dos agentes seja 
consciente de sua quota de responsa-
bilidade. E, para além disso, é impor-
tante também, que a cidade entenda e 
assuma que a educação é um elemento 
estratégico imprescindível para seu 
desenvolvimento harmónico e de-
mocrático.(GÓMEZ-GRANELL,;VILLA 
2003, p.17).

Neste contexto, surge o termo Escola Cidadã, que 
dá nome a este trabalho, para designar a intro-
dução do componente cidade na estruturação da 
escola, que passa, nesta proposta, a integra-la es-
pacial e socialmente. Os espaços da cidade: suas 
ruas, calçadas, serviços, rios, parques, vegetações, 
edifícios religiosos e todos os demais elementos 
urbanos são apropriados pela comunidade edu-
cadora. “A escola deixa de ser um lugar abstrato 
para inserir-se definitivamente na vida da cidade 
e ganhar, com isso, nova vida. A escola se transfor-

GÓMEZ-GRANELL, 
Carmem; VILA, 

Ignacio. A cidade 
comoprojeto educa-

tivo. Porto Alegre: 
Artmed, 2003.
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Neste fazer as cidades em toda a sua 
plenitude, com participação dos habi-
tantes, encontra-se a melhor educação 
possível- incluindo a formal: são estas 
as que se tornam plenamente educa-
doras; por outro lado, é na educação – 
não só na formal – dos cidadãos para 
a plena cidadania que está o gérmem 
da melhor cidade pensável e possível 
(POZZO in CIDADES EDUCADORAS, 
2013, p.29)

ma num novo território de construção da cidada-
nia”. (GADOTTI, 2006, p.2)

Concomitantemente, a cidade, através de política 
públicas e ações locais, deve requalificar a convi-
vência urbana - seguindo os princípios apontados 
pela Carta – afim de garantir uma cidade plena 
em todas as suas funções e, principalmente, em 
sua função educativa, para que os espaços públi-
cos se tornem, de fato, espaços voltados a educa-
ção e formação de cidadania. 

Cria-se, assim, uma relação mútua:

Em acordo com a potencialização da relação en-
tre a cidade e a educação proposta pelo Movi-
mento Cidades Educadoras, as cidades latino-a-
mericanas, ainda que em menor número quando 
compradas as cidades europeias, passam a aderir 
a Carta e fazer parte da Associação Internacional 
das Cidades Educadoras (AICE), instituição res-
ponsável por averiguar e difundir as propostas 
educacionais das cidades participantes.

No Brasil, por exemplo, 15 municípios (Belo Ho-
rizonte, Campo Novo do Parecis, Caxias do Sul, 
Itapetininga, Jequié, Porto Alegre, Santiago, San-
to André, Santos, São Bernardo do Campo, São 
Carlos, São Paulo, São Pedro, Sorocaba e Vitória) 
passam a fazer parte do grupo de 463 cidades as-
sociadas.

CIDADES EDUCA-
DORAS. Educação 
e vida urbana: 20 
anos de cidades 
educadoras.  2008.
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Surgem, desta forma, ações das mais diversas, 
com o intuito de incorporar as diretrizes da Ci-
dade Educadora para conformar espaços urbanos 
mais democráticos e escolas integradas a este es-
paço.

No caso de Belo Horizonte, desencadeou o pro-
grama Escola Integrada, no qual os alunos da 
rede pública têm atividades escolares em tempo 
integral, viabilizadas pela integração entre ONGs, 
escolas, universidades e comunidade, oferecendo 
atividades extraclasse que incorporam educação 
artística, práticas esportivas, aulas de idiomas, 
atividades culturais e de educação ambiental. 
Surge, ainda, o programa Primeira Escola, voltado 
a educação infantil, que oferece espaços de ensi-
no e aprendizagem para crianças de até 5 anos, 
que podem passar o dia inteiro nas Unidades Mu-
nicipais de Educação Infantil (EMEIS). 

Além de estruturar políticas voltadas diretamen-
te a educação, a cidade também propôs iniciativas 
no campo da saúde, tendo como eixo estruturador 
a educação. Neste sentido, surge o BH Vida, que 
fornece atendimento médico de base as famílias 
de todo o munícipio, atuando, essencialmente, de 
forma preventiva no acompanhamento próximo 
e contínuo da população através do Programa de 
Saúde da Família. 

Neste caso, as diretrizes da Cidade Educadora 
são atingidas através da democratização do aces-
so a saúde, garantindo, a partir do atendimento 
básico, o encaminhamento dos usuários a todos 
os níveis de prestação de serviço médico do mu-
nicípio; através, também, da criação de vínculos 
entre equipe médica e usuários atendidos, que, a 
partir de um relacionamento fixo e contínuo, per-
mite aos profissionais conhecer as características 
específicas de cada família, propensões e riscos 
hereditários e, por outro lado, permite que as fa-
mílias adquiram um conhecimento gradual, que 
propicia a autonomização do paciente para com 
a sua saúde, que passa a ter consciência e co-res-
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ponsabilidade com o seu cuidado médico. 

Ainda em Belo Horizonte, o governo propõe medi-
das urbanísticas de eixo educativo, através de um 
terceiro programa, o Vila Viva, que propõe a levar 
cidadania aos habitantes, erradicando as áreas de 
risco, urbanizando becos, construindo novas uni-
dades habitacionais, implantando equipamentos 
públicos, incentivando a prática de esportes e 
despoluído nascentes.  Estas medidas permitem 
que a população tenha acesso democrático a va-
lores essenciais à vida urbana como acesso a mo-
radia segura, água tratada e saneamento. 

É interessante salientar que nas propostas desen-
volvidas em BH existe uma coparticipação que 
integra governo municipal, sociedade civil, setor 
privado, ONGs, e outras instancias do poder pú-
blico que confere o espraiamento da responsabi-
lidade educativa entre diferentes agentes, o que 
vai ao encontro das diretrizes do Movimento Ci-
dades Educadoras. 

O Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Damata 
Pimentel (2011 a 2014), em artigo de comemo-
ração dos 20 anos das Cidades Educadoras, pu-
blicado em 2013 (p.297), avalia a experiência no 
município: 

Neste modelo [aplicado em BH], go-
verno e sociedade se somam adquirem 
responsabilidades e compartilham so-
luções. Incentivar os seus cidadãos a 
participar das decisões que vão trans-
formando a realidade da cidade é um 
bom caminho.  É o exercício da de-
mocracia e o incentivo à convivência 
com a diversidade aliadas a um forte 
estímulo ao conhecimento da própria 
história e cultura local que provavel-
mente seja o que melhor diferencie 
uma cidade educadora de uma cidade 
comum.

CIDADES EDUCA-
DORAS. Educação 
e vida urbana: 20 
anos de cidades 
educadoras.  2008.
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O estímulo a participação popular é talvez o maior 
instrumento de transformação e sustentação dos 
princípios de uma cidade educadora: transparên-
cia, diálogo com a cidade, formação de cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres. Neste as-
pecto Belo Horizonte vem se destacando. 

Assim como observado no caso de Belo Horizon-
te, a aplicação dos princípios da Carta, à parte de 
seus aspectos mais formais, acabou por configu-
rar conceitos expandidos, a serem aplicados em 
âmbitos amplos e diversificados, adaptando-se 
aos contextos locais. 

Isso fica mais claro ao contrapor as medidas 
adotadas por cidades diferentes, que seguiram a 
mesma cartilha de diretrizes. Ao observar o caso 
de São Paulo, por exemplo, com a instalação dos 
Centros Educacionais Unificados (CEUs) - anali-
sado mais afundo no segundo capítulo deste tex-
to - observam-se aplicações distintas as de Belo 
Horizonte. 

Visando diversificar ainda mais a comparação, 
pode-se fazer uma breve análise da experiência 
internacional na cidade de Dakar, no Senegal, em 
que a estratégia de resposta aos princípios da 
Carta se deu através do estreitamento do canal de 
comunicação entre poder público e comunidade. 
Para isso, o município criou uma rádio predeter-
minada para escutar e informar a população dos 
projetos públicos a serem desenvolvidos. Neste 
caso, o acesso a informação tem caráter democra-
tização do conhecimento. 

Para além da criação da rádio, Dakar incentiva a 
democratização do acesso as tecnologias digitais 
e inserção sócio-proficional de jovens e adultos 
através de um programa de formação voltado a 
desistentes do ensino formal, donas de casa e jo-
vens sem emprego. 

Mais recentemente a cidade criou uma parceria 
entre Coletivo de Comités de Desenvolvimento 
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Local (CCDL) e o Acordo de Circulação e Asso-
ciações de Desenvolvimento (EMAD), integrando 
município e atores do desenvolvimento da cidade 
afim de concentrar as propostas ações educativas 
dos diversos atores. 

Dakar conta, ainda, com o apoio do Senegal na 
disponibilização de 40% do orçamento nacional 
para a educação enquanto as outras nações afri-
canas buscam atingir a meta de 20%. 

Como um todo, a experiência de Dakar como Ci-
dade Educadora pode ser considerada bastante 
comedida, entretanto, ainda que poucas medidas 
tenham sido adotadas, estas já direcionam a ad-
ministração pública para medidas de eixo educa-
cional e ensaiam articulações entre os diferentes 
agentes da cidade. 

A este respeito o Presidente da Câmara de Dakar, 
Pepe Diop conclui: 

No entanto, esta experiência em Dakar, bem como 
todas as experiências de países pobres, terá cer-
tamente necessidade, para desabrochar e manter 
o rumo, do apoio das organizações como a nossa, 
mas também de parceiros no desenvolvimento 
(CIDADES EDUCADORS, 2013, p.306)

Esta fala já indica a busca, por parte da prefeitu-
ra, na formação de novas alianças e a participação 
de cada vez mais atores na busca por uma cidade 
cada vez mais democrática para seus habitantes. 

A experiência da municipalidade de 
Dakar é com certeza modesta, mas 
conforta o nosso otimismo na propos-
ta de uma nova cultura urbana mais 
produtiva e promotora de cidadania, 
através de uma nova cultura urbana 
mais produtiva e promotora de cida-
dania, através de uma gestão de parce-
ria da cidade. [...]

CIDADES EDUCA-
DORAS. Educação 
e vida urbana: 20 
anos de cidades 
educadoras.  2008.
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Através da rápida exposição de duas experiências 
distintas, em países distintos, que ambas integram 
o livro de comemoração da 20 Anos de Cidades 
Educadoras pode-se ter noção de que as diretri-
zes gerais foram aplicadas em campos vareados, 
tendo orientado a criação de organizações gover-
namentais, não governamentais e hibridas, bem 
como a proposição de projetos estatais. 

A respeito da diversidade de proposições Alicia 
Cabezudo, uma das responsáveis pela materiali-
zação dos princípios da Carta nas cidades latino-
-americanas, em entrevista concedida no ano de 
2004, desafia-nos a pensar a Cidade Educadora 
como aquela que converte seu espaço urbano em 
escola, independente dos elementos que irão ser-
vir de alicerce para isto:

A fala de Alicia denota, ainda, uma característica 
pouco explorada nos documentos das Cidades 
Educadoras, a importância do espaço formal da 
educação, caracterizado, essencialmente, pelo 
edifício educacional. A falta de informação a res-
peito de diretrizes para tais edifícios denota que 
este não adquire papel central na discussão do 
Movimento, ainda que algumas cidades tenham 
se debruçado na arquitetura dos edifícios educa-
cionais como catalizadora de dinâmicas urbanas 
democráticas. 

Imagine uma escola sem paredes e 
sem teto. Nesse espaço, todos os luga-
res são salas de aula: rua, parque, pra-
ça, praia, rio, favela, shopping e tam-
bém as escolas e as universidades. Há 
espaços para a educação formal, em 
que se aplicam conhecimentos siste-
matizados, e a informal, em que cabe 
todo tipo de conhecimento. Ela inte-
gra esses tipos de educação, ensinan-
do todos os cidadãos, do bebê ao avô, 
por toda a vida (Küchler apud VIEIRA, 
2015, p.317).

VIEIRA, Elisa. Sobre 
a pedagogização da 
experiência urbana: 
o projeto da cidade 

educadora. Artigo 
apresentado a 

Educação Unisinos. 
set-dez.2005.
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No caso específico do Brasil, houveram municí-
pios em que o projeto do edifício ganhou papel 
de destaque nas propostas aproximativas entre 
cidade e educação, como é o caso da Cidade de 
São Paulo, e outras em que, desde o princípio da 
estruturação de reformas de eixo educacional, ne-
nhum edifício estava previsto de ser construído 
ou alterado, como em Nova Iguaçu, no Rio de Ja-
neiro. 

Através apenas de ações de caráter estruturador 
das dinâmicas urbanas da cidade e através da 
participação de atores e instituições vareadas a 
cidade cria, aliada aos edifícios educacionais pré-
-existentes, uma rede de atividades extraescola-
res que permitem uma educação em período inte-
gral, com atividades que ocorrem fora do edifício 
educacional.

Conclui-se, a partir de uma visão geral das pro-
postas do Movimento Cidades Educadoras e da 
exposição de alguns casos demonstrativos para a 
compreensão da materialização de tais propostas, 
que, após mais de duas décadas de experiências, 
o ideal de cidade educadora é uma possibilidade 
fértil de transformação dos municípios em redes 
educativas que objetivam reinventar a democra-
cia. 

Tanto os casos exemplificados, como em muitas 
outras propostas dos mais de 400 municípios 
participantes, evidencia-se uma intencionalidade 
política de mudança, de reorganização e de me-
lhoria no campo educacional. O pertencimento à 
rede de cidades certamente ajudou no desenvol-
vimento das ações, promoveu diálogos entre as 
cidades, gerou referenciais positivos e demons-
trou a diversidade de possiblidades de interação 
entre educação e cidade na valorização da vida e 
da cidadania. 

Como processo dinâmico e dialético, em constan-
te evolução, não há como qualificar o alcance das 
propostas desenvolvidas, mas é possível afirmar 
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que a rede tem potencial de crescimento e desen-
volvimento considerável, uma vez que todos os 
projetos continuam em andamento e produzindo 
novos expoentes enquanto participam da AICE, 
perdurando políticas públicas que superam os 
tempos políticos de uma gestão, demonstrando 
a consolidação de uma ideia global que vai além 
das forças partidárias locais. 

Oque, sob a perspectiva brasileira, é um fato no-
tável, visto que a alternância de governo gera, 
em muitos casos, a descontinuidades de políticas 
educacionais – fato que poderá ser mais bem ana-
lisado no decorrer do segundo capítulo.

O sucesso e continuidade dos projetos nas cida-
des, deve-se, em grande parte, pela participação 
coletiva das ações, que descentralizam o poder de 
organizações públicas e governos, fazendo com 
que as propostas não sejam extremamente data-
das de uma só governança ou atribuídas somente 
a gestão que as desenvolveu. 

Sobre a proposta de intervenção do cenário pós-
-moderno que traz a AICE, Fernanda Redin (2007, 
p.52) aponta dois caminhos para as cidades con-
temporâneas, sinalizando o papel das cidades 
educadoras neste cenário:

Ou fazemos uma cidade habitável e 
humana ou migramos todos para a “ci-
dade eletrônica” fechados no castelo 
de nossa casa, de nosso apartamen-
to, de nosso condomínio dourado. Da 
nossa solidão transitamos pelas ruas 
das cidades virtuais do mundo e fa-
zemos compras, nos divertimos, par-
ticipamos de todas as novidades de 
cultura, da arte, e de todas formas de 
comunicação e informação; mas per-
maneceremos sós. Da cidade como 
uma construção histórica para o en-
contro, voltamos para a era da caver-
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Conclui-se que a reflexão acerca da proposta de 
uma nova concepção de política pública para a 
educação, é um bom caminho para intervir de for-
ma positiva na sociedade contemporânea e que o 
fio condutor para a continuidade de propostas 
bem-sucedidas é baseado em três pilares: a edu-
cação emancipadora e libertadora, que exige no-
vos agentes e articulações para atender sua mis-
são cidadã e se estende para além do espaço físico 
da escola e do espaço social da educação formal; 
o município, engajado em estruturar uma organi-
zação plural e articular seus diferentes agente na 
busca de políticas públicas de eixo educacional; e, 
por fim, uma coletividade comprometida e auto 
responsável, que compreende seu papel ativo nas 
dinâmicas da cidade.  

na, ilustrada sim, mas sempre isolada. 
As Cidades Educadoras são cidades 
com sua própria personalidade, suas 
características históricas tradicionais, 
ainda que interdependente do país 
do qual faz parte, e que não se fecha 
em si mesma, mantendo, ao contrário, 
relações com outros centros urbanos 
de seu território e com cidades seme-
lhantes em outros países, com o obje-
tivo de aprender, trocar experiências e 
enriquecer a vida dos seus habitantes. 
(REDIN, 2007. p 52)

REDIN, Marita; 
MÜLLER, Fernanda; 
REDIN, Euclides 
(org.). Infâncias: 
Cidades e escolas 
amigas das crianças. 
Porto Alegre: Me-
diação, 2007.
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Como observado no capítulo anterior, a relação 
entre o projeto educacional e o espaço educacio-
nal remonta aos primórdios da educação siste-
matizada na antiguidade, ainda que não da forma 
como estamos habituados na contemporaneida-
de. Para os gregos por exemplo: 

Desde então, as diferentes espacializações do 
projeto educacional e, os diferentes projetos ar-
quitetônicos dos ambientes escolares evidenciam 
as políticas educacionais do estado. Desta forma, 
é possível observar no curso da história, períodos 
e situações de afastamento e estreitamento da re-
lação entre a arquitetura educacional e o projeto 
educacional.  

Isto é, situações de equilíbrio nas quais o espa-
ço educacional sim traduz a política educacio-
nal, possibilitando a plena ocupação e desenvol-
vimento do processo de ensino e aprendizagem 
e, concomitantemente, a política educacional se 
apresenta de forma evidente, correspondendo os 
anseios da sociedade e época em que se insere e 
explicitando seus objetivos e metodologias, mu-
nindo os pensadores e projetistas do espaço de 
informação e inspiração para a criação de espa-
ços adequados as práticas pedagógicas.

Outra relação, também abordada anteriormente e 
que aqui aprofundaremos, se dá entre educação e 
cidade e se faz presente desde o princípio da for-
mação de assentamentos humanos, anterior até 

O processo educativo não se restringe 
à relação individual entre professor e 
alunos. Quem realmente educa é um 
ambiente em geral, uma Paidéia, um 
clima cultural complexo que envolve, 
num mesmo processo educativo, alu-
nos, professores, administradores da 
escola e população (...) Enfim, toda a 
organização do espaço é parte impor-
tante deste determinado ambiente que 
educa (BUFFA E PINTO, 2002, p.13)

BUFFA, Ester; 
PINTO, Gelson De 
Almeida. Arquitetu-
ra e educação: orga-
nização do espaço e 
propostas pedagó-
gicas dos grupos 
escolares paulistas, 
1893/1971.São Car-
los, SP: EdUFSCar, 
2002. 174 
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mesmo à existência de políticas educacionais de 
formação do ser humano, do ser político. 

Neste contexto, o presente capítulo visa analisar 
de forma mais próxima estas relações, explicitan-
do, com recortes de tempo e espaço, como se dá a 
espacialização do projeto educacional no edifício 
e na cidade. Tal análise será feita através da expo-
sição do projeto educacional, contextualizando o 
cenário histórico em que ele se dá e, a partir desta 
contextualização, observar de forma crítica, atra-
vés de desenhos técnicos de arquitetura e fotos, 
em quais pontos a resposta arquitetônica eviden-
cia, reflete e atende a política educacional. Para 
mais, analisa-se a relação prática e simbólica des-
tes edifícios com a cidade, seguindo, em ordem 
cronológica, a evolução das políticas educacio-
nais e do ambiente urbano.

Como recorte experiencial, optou-se por analisar 
exemplos brasileiros de espaços e arquiteturas 
educacionais devido a familiaridade com a cidade 
e arquitetura locais e pelo fato de a arquitetura 
educacional nacional, mais especificamente os 
expoentes selecionados, apresentarem caracte-
rísticas plurais e distintas entre si, demonstrando 
uma gama de possibilidades adequadas, propícia 
a análises. 

 O recorte temporal parte do fim do sécu-
lo XIX (1890), chegando até a segunda década do 
século XXI, período de pouco mais de um século, 
marcado por fases distintas, no qual o país articu-
lou diferentes projetos e políticas educacionais a 
diversos modos de projetar e construir edifícios 
educacionais. 

As ideias pedagógicas e sua assimila-
ção prática escolar têm um dinamismo 
próprio, tanto quanto têm sua própria 
evolução as concepções arquitetônicas 
e sua influência no projeto e constru-
ção de edifícios escolares. (BUFFA; AL-
MEIDA, 2002, p.154)
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A primeira fase estabelecida para análise é refe-
rente a primeira política educacional brasileira 
em rede, que propunha unidade e integração do 
sistema de ensino, materializada nos grupos es-
colares, as Escolas Republicanas.

A última fase diz respeito a proposta mais con-
temporânea de relação entre cidade-educação-e-
difício no país, a rede CEU, implantada na cidade 
de São Paulo. 

No entremeio, pelo menos outras três fases com-
põe a análise: a implantação da Nova Pedagogia 
e sua espacialização na Escola Parque, de Anísio 
Teixeira; a experiência de Darcy Ribeiro na im-
plantação dos CIEPs no Rio de Janeiro e a rede de 
escolas do Convênio Escolar, proposta pelo esta-
do de São Paulo. 

Todas as fases analisadas denotam uma inces-
sante e fragmentada tentativa de estruturar uma 
política pública nacional, estadual ou mesmo mu-
nicipal que fosse capaz de democratizar o ensino 
e acabar com o analfabetismo. Entretanto, a con-
dição geral do ensino brasileiro e dos edifícios es-
colares da rede pública ao longo dos últimos 130 
anos, nos leva a crer que, por algum motivo, estas 
propostas falharam, apesar de avanços localiza-
dos serem inegáveis. 

Apesar de expoentes bem-sucedidos de arqui-
tetura e de exercício da proposta pedagógica, 
o cenário geral da educação em todo o período 
é marcado por índices sim de crescimento, mas 
insatisfatórios quanto à crescente demanda, ora 
no campo qualitativo, ora no quantitativo, ora em 
ambos.  

Em termos quantitativos, os dados a respeito da 
matricula geral só passam a ser computados efe-
tivamente a partir de 1933, ano em que, dentre os 
40 milhões de habitantes do país, 2.238.773 esta-
vam matriculados como alunos (94,14% no ensi-
no primário, 4,84% no ensino médio e 1,02% no 
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ensino superior) (BRASIL, apud SAVIANI, 2004). 

Quando comparados com os dados atuais de 
207,66 milhões de habitantes (2016), dentre os 
quais 43.856.772 matriculados (63,14% no ensi-
no primário, 18,54% no ensino médio e18,36% 
no ensino superior) (INEP, 2017), percebe-se que, 
enquanto a população quintuplicou, o número de 
alunos matriculados aumentou em 20 vezes, de-
monstrando uma melhora quantitativa relevante 
em termos de proporcionalidade, mas, numeri-
camente, os dados ainda são preocupantes. O nú-
mero de analfabetos, por exemplo, quadruplicou 
desde o fim do século XIX, atingindo 11,8 milhões 
em 2016 (IBGE, 2017).

No que diz respeito ao campo qualitativo, vê-se, 
ao longo do tempo, uma gradual descentraliza-
ção de poder no que compete a manutenção da 
política pública de educação nacional, enquanto 
a fiscalização de resultados continua centralizada 
no âmbito federal, atualmente através do INEP e 
MEC (nr). 

A descentralização acaba por atenuar as desigual-
dades educacionais no passo em que os estados 
e municípios que se esforçam mais e disponibili-
zam mais verba para o desenvolvimento de pro-
jetos educacionais, acabam atingindo melhores 
resultados que outros.  

Quando levamos em conta a formação privada, as 
desigualdades são ainda mais acentuadas por re-
gião, áreas mais ricas formam melhor e em maior 
quantidade que aquelas mais pobres. 

Certamente, alguns pontos formaram enclaves ao 
desenvolvimento pleno das políticas educacio-
nais do século XX e XXI: a necessidade de atender 
ao crescimento exponencial da demanda quan-
titativa, intensificada pelos processos de indus-
trialização e urbanização; a falta de um sistema 
educacional nacional sólido e integrado as gover-
nanças locais; a instabilidade e descontinuidade 
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de ideias e planos em trocas de governo e a falta 
de investimento público para atender a demanda 
com qualidade. 

Este período deixa, pois, um legado ao mesmo 
tempo positivo e negativo. Positivo, pois, com 
mais pessoas escolarizadas e avanço das especia-
lizações e pesquisa brasileiras, alinhado com a ex-
periência prática na implementação de diferentes 
políticas educacionais, a discussão das questões 
educacionais avançou substancialmente, tanto no 
campo da arquitetura e educação, quanto em ou-
tros campos, como na filosofia, psicologia e admi-
nistração pública. Assim, tem-se mais clareza dos 
problemas e soluções. (SAVIANI 2004)  

Por sua vez, o legado negativo perdurará enquan-
to Estado e sociedade se recusarem a atuar de 
acordo com o que a experiência prática e teórico 
acadêmica já apontam como sendo apropriadas 
para lidar com as questões que vemos enfrentan-
do. 

Sob este aspecto, o contínuo estudo crítico das 
experiências passadas é importante no que diz 
respeito a compreensão de falhas e acertos. A 
temática do subcapítulo seguinte ganha força na 
medida em que busca evidenciar estes aspectos 
no que tange a interação entre o espaço educa-
cional e sua arquitetura, a política educacional e 
a cidade, denotando um interesse em contribuir 
para a discussão entre o campo da educação e da 
arquitetura. 

Sobre o estudo das fases da arquitetura educa-
cional brasileira Vilanova Artigas (1970, p.10) 
expõe:  

...em cada fase da luta pela educação 
nacional, constroem-se escolas cuja 
arquitetura reflete, talvez melhor que 
qualquer outra categoria de edifícios, 
as passagens mais empolgantes de 
nossa cultura artística; os recursos 

ARTIGAS, João Ba-
tista Vilanova. Sobre 
escolas. Acrópole, 
n. 377, set. 1970, p. 
10-13. 
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Aliando este estudo à interação com a cidade e, 
imbuída pela esperança do desenvolvimento de 
uma interação adequada, que dê robustez a uma 
educação pública e democrática de qualidade e 
pela crença na pratica da arquitetura como pro-
pulsora de novas dinâmicas espaciais e de inte-
ração entre os “usuários” do espaço, se dá a sub-
sequente análise dos estudos de caso.

técnicos que tivemos a disposição; 
tudo condicionado a um programa de 
desenvolvimento. Conhecendo essas 
passagens pode, a arquitetura brasi-
leira, não só valorizar corretamente os 
sucessos dos pontos nodais de sua his-
tória, como escolher caminhos novos. 







estudos de caso



A Escola 
Republicana  

1890-1930
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A República, do latim res publica, denota em seu 
significado a ideia de “coisa pública”, “coisa de 
todos”, demonstrando, de forma etimológica, a 
mudança da lógica política que, até então, apre-
sentava modelos de governo com nomenclatu-
ras de terminologa archia: monarquia (movo= 
único / archia= governo), aristocracia (aristoi= 
os melhores / archia= governo) e democracia 
(demos= população / archia= governo). 

A etimologia evidencia uma ruptura de pensa-
mento, que deixa de entender que o poder está 
dado a um, poucos ou muitos, para a compreen-
são da dimensão pública do Estado, neste caso 
os objetivos e destinatários da política são os ci-
dadãos. (GHIRALDELLI, 2005)

Apesar da difusão de ideias republicanos no 
Brasil remontar ao século XVIII, período no qual 
o pais ainda se encontrava sob regime colonial, 
o surgimento da república brasileira se deu um 
século após os primeiros movimentos republi-
canos liberais (Inconfidência Mineira, Conjura-
ção Baiana e Conjuração do Rio de Janeiro) com 
a proclamação da república pelo General Deodo-
ro da Fonseca em 15 de novembro de 1889. 

Uma série de fatores corroboraram para o fim 
do regime monárquico, entre eles, a expansão 
da lavoura cafeeira, as modernizações que o país 
vinha sofrendo devido ao acúmulo de riquezas 
oriundas do café, a aceleração do processo de 
urbanização das cidades e a abolição da escra-
vatura. 

Tais fatores, aliados a insatisfação do exército 
com o regime vigente e o ideal republicano re-
forçado por filhos de poderosos intelectuais, 
que detinham poder e riqueza, e importaram 
dos estudos na Europa o sonho republicano, 
formaram o cenário ideal para uma pacifica mu-
dança de regime. 

Neste contexto, com os republicanos no poder, 

GHIARDELLI J.R, 
Paulo. A história da 
Educação Brasileira. 
São Paulo: Cortes, 
2005
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surge a ânsia por uma reforma no campo da edu-
cação que, seguindo os ideais iluministas e cienti-
ficistas do período, deveria combater o analfabe-
tismo e oferecer uma educação popular através da 
instrução primária de todas as camadas sociais.

Acrescente-se aí o surgimento de camadas sociais 
ligadas, em sua maioria, ao exponencial cresci-
mento do setor terciário no país, oriundo da in-
tensificação do processo de industrialização e ur-
banização das cidades. (FDE, 1998).

Assim, viabilizada pelo ideal republicano e pros-
peridade econômica (advinda do acúmulo de 
riquezas da lavoura cafeeira paulista) e guiada 
pelas diretrizes de obrigatoriedade, gratuidade e 
universalidade das escolas de instrução primária, 
surge a primeira intenção de rede integrada de 
escolas brasileiras, as chamadas Escolas Republi-
canas.

Estas representam uma brusca ruptura com o 
modelo anterior, vigente no Império, as Escola 
de Primeiras Letras. As maiores diferenciações se 
dão no que tange a formação de professores, que, 
durante o Império era desigual e inadequada, 
muitas vezes sem o preparo específico para o ma-
gistério; o ensino individualizado, marcado pela 
presença de alunos com diferentes idades e gruas 
de conhecimento na mesma sala; o ensino pauta-
do na repetição e memorização; o caráter religio-
so doutrinador; a falta de métodos avaliatórios 
sistematizados; a falta de diretrizes pedagógicas 
nacionais e o acesso extremamente restrito a es-
colarização.

Substitui-se este modelo por uma política edu-

É quando começam a destacar-se os 
nossos grandes centros urbanos. A es-
cola é consequência da vida urbana e 
equipamento da cidade industrial (AR-
TIGAS)

FDE, Fundação para 
o Desenvolvimen-

to da Educação. 
Arquitetura escolar 

paulista: restauro. 
São Paulo: FDE, 

1998. 236
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cacional que tinha como premissa a formação de 
professores qualificados; organização curricular e 
administrativa (que possibilitava o professor dar 
aula para toda a classe e não de forma individua-
lizada, o que racionalizava o tempo de aula); um 
ensino pautado no desenvolvimento intelectual e 
moral, se utilizando dos sentidos e observação do 
aluno para desenvolver o raciocínio através das 
experiências; ensino laico, seguindo o caráter lai-
co da República; aplicação de provas como méto-
do avaliatório e meritocracia aplicada em um sis-
tema de prêmios; diretrizes pedagógicas rígidas e 
democratização do acesso à educação. 

Mais do que alfabetizar crianças a nova propos-
ta pedagógica buscava, inspirada no iluminismo 
francês, uma educação metodológica, integral, fí-
sica, intelectual e moral dos alunos, que prometia 
consolidar o regime republicano trazendo a luz 
da razão para o povo. (BUFFA E PINTO, 2002)

A inspiração internacional aparece na escolha 
do método pedagógico, o Método Intuitivo (Figu-
ra02), popularmente chamado de Lições de Coi-
sas, idealizado na Alemanha pelo educador suíço 
Johann Heinrich Pestalozzi (Figura 01), se alinha-
va as ideias iluministas de valorização da razão. 

Neste método, a curiosidade do aluno leva a bus-
ca por conhecimento através dos sentidos e da 
observação, desenvolvendo uma linha de raciocí-
nio do particular para o geral, do concreto para o 
abstrato. 

Na prática, esta metodologia necessitava de um 
programa arquitetônico mais completo e diver-
sificado do que o das Escolas de Primeiras Le-
tras, acompanhando a diversidade de atividades 
a serem desenvolvidas no novo currículo. Dentre 
elas: aritmética, geometria, linguagem, literatura, 
gramática, escrita, caligrafia, história e geografia, 
ciências físicas, químicas e naturais, higiene, de-
senho, exercícios de ginástica e trabalhos manu-
ais. 

BUFFA, Ester; 
PINTO, Gelson De 
Almeida. Arquitetu-
ra e educação: orga-
nização do espaço e 
propostas pedagó-
gicas dos grupos 
escolares paulistas, 
1893/1971.São Car-
los, SP: EdUFSCar, 
2002. 174 
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Faz-se necessária a construção de novos edifícios 
escolares, capazes de abrigar o novo projeto pe-
dagógico, porém, é importante salientar que, ape-
sar da política educacional das Escolas Republica-
nas ser um projeto nacional, a mesma não atingiu 
todo o território brasileiro. 

Por questões políticas e, principalmente, mone-
tárias, a experiência teve maior expressividade 
apenas no estado de São Paulo, que disponibili-
zou um investimento significativo de verba para 
materializar a política educacional, afim de aten-
der a demanda, cada vez maior, de formação bási-
ca das crianças.

Através da Reforma Geral da Instrução Pública 
de São Paulo, proposta por Caetano de Campos e 
aprovada em 12 de março de 1980, materializa-
-se o projeto educacional em uma rede edifícios 
sistematizada em um método único de ensino, o 
Grupo Escolar e as Escolas Normais, expoentes 
que serão analisados e aprofundados neste sub-
capítulo. 

O investimento gerou um considerável aumento 
de unidades escolares na década de 1910, espa-
lhadas pelo estado de São Paulo. A construção 
destes edifícios, neste primeiro momento, ficou à 
cargo da Superintendência de Obras Públicas, que 
contratou profissionais, em grande parte estran-
geiros, para a projetação e construção da rede. 

Isto posto, o trabalho discute em quais aspectos 
os edifícios construídos para a espacialização 
desta política educacional refletem as transfor-
mações políticas, econômicas e sociais citadas 
anteriormente. 

A escolha das cidades para a implantação dos 
edifícios escolares, denota uma certa intencio-
nalidade política. Isto porque tais edifícios eram 
construídos na capital de São Paulo e nas cidades 
do interior com maior destaque na cultura do café 
e no eixo ferroviário, a exemplo da primeira es-
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cola normal paulista Escola Normal Caetano de 
Campos (Figura03) do arquiteto Ramos de Aze-
vedo, em São Paulo; o Grupo Escolar de Piracica-
ba (Figura04) do arquiteto Victor Debugras, em 
Piracicaba e o Grupo Escolar de Itu (Figura05) do 
arquiteto Mauro Alvaro, em Itu. 

Implantados na área urbana de cidades desen-
volvidas, se consolidou como uma típica escola 
urbana. Esta informação pode ser confirmada pe-
las escolhas para a construção do edifício escolar 
dentro da dinâmica urbana, sempre ocupando lu-
gar de destaque, no centro da cidade e, frequen-
temente, na praça central, próximo de outros 
importantes edifícios públicos como Prefeitura, 
correios, casa bancária e igreja matriz.

Desta forma, compunha o núcleo urbano, desta-
cando-se das edificações ordinárias pela arquite-
tura imponente e localização privilegiada, como 
forma de simbolizar o novo período e os novos 
ideais da República. 

A este respeito, a Fundação para o Desenvolvi-
mento da Educação (1998, p.17) coloca: 

Nas cidades elas (as escolas republica-
nas) vão se localizar em pontos de des-
tacados, constituindo um marco de re-
ferência na paisagem urbana. 

A escola e o relógio como que se trans-
formam em símbolos do ardoroso ideá-
rio republicano, aparecendo nas praças 
mais novas em substituição da igreja do 
cruzeiro 

Ainda sobre isso, o arquiteto Vilanova Artigas 
(apud FDE,1998) ressalta:

E o historiador de arquitetura Bernard Toulier 
(1982, p.2):

FDE, Fundação para 
o Desenvolvimen-
to da Educação. 
Arquitetura escolar 
paulista: restauro. 
São Paulo: FDE, 
1998. 236 
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Além da localidade privilegiada, o terreno de 
implantação deveria seguir alguns outros pré-
-requisitos. Buscavam-se grandes lotes, quadras 
inteiras ou lotes de esquina, que possibilitassem 
múltiplas entradas (principal, de serviço e outras 
duas para separação por sexo). 

A respeito da planta arquitetônica, vê-se grande 
semelhança entre os projetos. Isto se dá pela ado-
ção de plantas-tipo, solução que visava atender, 
de forma rápida e economicamente viável a de-
manda quantitativa de unidades. 

Na prática, o projeto-tipo possibilitava a constru-
ção de escolas utilizando um quadro relativamen-
te pequeno de funcionários, entre eles arquitetos, 
engenheiros e administrativos, visto que, após 
concebido, calculado e aprovado, passaria a tra-
balhar como módulo replicável, de acordo com a 
intenção da administração pública. 

Como características gerais das plantas, adotou-
-se diretrizes que refletiam e pedagogia republi-
cana. A simetria, por exemplo, não era mero mo-
dismo do período, mas uma tentativa de resposta 
à divisão de aulas por sexo (Imagem 06 e 07). 

Assim, nos colégios menores, haviam salas, de 
um lado para meninas, e do outro para meninos, 
já nos colégios maiores, esta divisão se dava por 
andares, com circulações verticais distintas para 
cada sexo.

 Entradas, banheiros e pátios independentes e 
espaços administrativos reduzidos se repetiam 
por escolas de todas as escalas. O galpão, anexo 
ao edifício principal, estava frequentemente pre-
sente nas edificações, servindo como espaço para 
aulas de educação física e festividades.

Esse lugar à parte é o santuário do ensi-
no laico e, com a prefeitura, o novo tem-
plo da ordem republicana

TOULIER, Bernard. 
L’ architecture 
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Visando adaptabilidade do projeto em diferentes 
lotes o uso do porão alto foi recorrente como fer-
ramenta de compatibilização do projeto em ter-
renos com desnível e, muitas vezes, a única dife-
rença entre projetos se dava pela presença ou não 
deste elemento, e pela diferença entre as alturas 
de tais porões, referente a diferença de inclinação 
entre lotes.

Além dos porões altos, o que diferenciava cada 
tipo de grupo escolar era “essencialmente seu ta-
manho (número de salas de aula), sua distribui-
ção espacial (o esquema de circulação adotado) 
e a opção formal por uma fachada específica) ” 
(RAMALHO E WOLF, 1986, P.67) Referente ao úl-
timo item, é interessante salientar a contratação 
de arquitetos apenas para desenhar as fachadas, 
que “adornavam” o projeto pré-concebido. 

A opção pela busca formal do estilo neoclássico 
para composição de fachada segue a tendência 
da época para edifícios públicos, demonstrando 
solidez, imponência e austeridade pelo emprego 
de um vocabulário arquitetônico que remonta a 
antiguidade greco-romana, o qual, erroneamente, 
convencionou-se chamar neoclássico. 

Sobre o emprego desta nomenclatura estilística 
para o tratamento de fachada do período, Bruand 
(1981, p.33) corrige: 

 ... oque se convencionou chamar de 
neoclassicismo, na realidade não pas-
sa de uma forma de ecletismo, onde é 
possível encontrar justapostos todos os 
estilos que utilizam colunas, cornijas e 
frontões da Renascença italiana ao Se-
gundo Império francês, passando pelo 
classicismo, pelo barroco e pelo verda-
deiro neoclássico de fins do século XVIII 
e primeira metade do XIX. Assim, nesta 
categoria de obras não existe qualquer 
unidade profunda, mas apenas um certo 
parentesco, devido ao espírito acadêmi-

RAMALHO, Maria 
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WOLFF, Sílvia 
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As escolas públi-
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Quanto a materialidade, as construções seguem 
a tradição construtiva da época colonial, com ti-
jolos para a o corpo do edifício e telhas de barro 
para a composição do telhado, técnicas constru-
tivas habituais, que não necessitavam de mão de 
obra muito especializada e o emprego de tecnolo-
gia industrializada. 

É importante relembrar que este é o período do 
início da industrialização no país e o acesso a 
materiais fabricados, como o ferro era, portanto, 
extremamente restrita, e carecia da importação 
quase que total dos materiais. 

A este respeito Lemos (1987, p.76) afirma: 

co que marca as diversas construções 
desse tipo 

Desta forma, devido à falta de verba para impor-
tação, somada a necessidade de atender a deman-
da quantitativa rapidamente, o uso de técnicas 
já dominadas de construção local mostrou-se a 
mais adequada para o emprego no corpo das edi-
ficações escolares. 

 Em contrapartida, os acabamentos utili-
zados, em especial nas Escolas Normais Secun-
dárias, eram bastante luxuosos. Dentre eles, a 
madeira, material abundante no país, aparece em 
pisos, divisões internas, portas e mobiliários e o 
mármore, usado com menos frequência, no reves-
timento de ambientes. 

...as características dessas construções 
todas [de ferro], dada a sua natureza, 
não foram assimiladas pela população 
justamente devido à especificidade de 
seus programas. A ausência de side-
rurgia avançada entre nós, também por 
motivos óbvios, fez com que a arquite-
tura de ferro não pudesse frutificar em 
exemplos populares 

LEMOS, Carlos A. C. 
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O vidro, importado da Europa, era bastante em-
pregado, apesar de caro, devido a rígida diretriz 
de salubridade, dos educadores, médicos e polí-
ticos. Sua sustentação era comumente feita com 
caixilharia em peças de ferro trabalhado, que, vez 
em quando, também era utilizado como orna-
mento nos lambrequins das janelas, em substitui-
ção à madeira. 

 A disposição dos mobiliários dentro das 
salas denotava a rigidez do ensino, mesas de ma-
deira maciça para dois alunos eram enfileiradas 
na sala, todas voltadas à lousa e fixadas ao chão, 
impossibilitando qualquer mudança na organiza-
ção espacial da aula (figura 08). 

Esta disposição era adequada a prática pedagó-
gica, incitava a ordem e condizia com o dia-a-dia 
escolar, que tinha o professor como ponto focal, 
fonte da obtenção do conhecimento e a lousa 
como maior ferramenta de trabalho do educador 
em sala. 

 As mesas largas possibilitavam o manu-
seio do material didático, composto por apostilas, 
cadernos e livros que eram manuseados diaria-
mente para a execução de tarefas, provas e reda-
ções.

A produção de edifícios escolares pelo gover-
no republicano paulista, no modelo descrito de 
Grupos Escolares e Escolas Normais, foi intensa 
no período compreendido entre os anos 1890 e 
1920 na capital e entre 1920 a 1934 no interior. 

A partir de então, movimentos educacionais de 
remodelação do ensino, começam a contestar o 
projeto educacional republicano, inclusive quan-
to a pedagogia utilizada e a espacialização desta 
nos edifícios educacionais. 

Este movimento, que o trabalho abordará no pró-
ximo estudo de caso, rompeu a política educacio-
nal republicana, e, com isso, a construção da rede 
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escolar da república. 

A análise do espaço construído dos edifícios edu-
cacionais republicanos, nos leva a concluir que 
as Escolas Republicanas tiveram êxito no que diz 
respeito a materialização do projeto educacional, 
e o uso dos edifícios condizia com a pedagogia 
aplicada, atendendo de forma prática e simbólica 
os anseios do estado e da população. 

 No campo qualitativo, representou um 
ganho abrupto quando comparada ao modelo 
anterior, possuindo expoentes significativos e de 
grande qualidade construtiva, muitos ainda pre-
sentes nas cidades. 

Já no campo quantitativo, a experiência não atin-
giu âmbito nacional e sua configuração como rede 
estruturada se resumiu ao estado de São Paulo. 
Além da implantação localizada, o número de uni-
dades se mostrou insuficiente para atender o es-
tado, e irrisória quanto analisada na perspectiva 
nacional. 

 Entre erros e acertos, experiência da edu-
cação republicana como um todo pode ser descri-
ta como de grande relevância quanto a mudança 
de paradigma pedagógico e estrutural, abrindo 
caminho aos projetos educacionais nacionais pos-
teriores, que já terão a experiência de uma rede 
de colégios integrada como base para o desenvol-
vimento de novos ideais pedagógicos. 
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A experiência da Escola Parque está inserida ao 
contexto de rupturas políticas, econômicas, so-
ciais e culturais da década de 30 com a ordem 
anterior, a supracitada República Velha. 

Este contexto é marcado, na esfera política, pelo 
golpe de Estado encabeçado por Getúlio Vargas, 
que instaurou uma ditadura populista, dando 
fim a Política do Café com Leite¹; promoveu a 
ascensão de novos segmentos urbanos, a exem-
plo da burguesia industrial, e causou a perda de 
poder e influência do coronelismo, através de 
uma política voltada a industrialização e urbani-
zação. (BUFFA E PINTO, 2002, p.63)

O processo de descentralização do poder eco-
nômico e ascensão da classe média, aliados ao 
abrupto aumento populacional ocasionou o 
crescimento da procura por escolas. Nascia uma 
ânsia popular, presente em todas as classes so-
ciais, de educar seus filhos para o mercado de 
trabalho formal.

No caso da população rural havia, ainda, o de-
sejo de proporcionar, através da escolarização, 
uma vida urbana à família, que conseguira, des-
ta forma, sair do trabalho braçal do campo. 

Este processo de ruptura ocorreu também no 
campo da política educacional e teve início no 
fim da República Velha, com um grupo de inte-
lectuais, mais tarde nomeados como Renovado-
res da Educação, que começaram a contestar a 
política educacional republicana, considerando-
-a verbalista, quanto a metodologia; excludente, 
quanto a escassa oferta de vagas e rasa, quanto a 
multiplicidade de saberes que oferecia. (BUFFA 
E PINTO, 2002, p.63).

Tais intelectuais, fundaram, em 1924, a Asso-
ciação Brasileira de Educação (ABE), que tinha 
como principal objetivo a remodelação do ensi-
no e da política educacional do país, influencia-
dos pelo movimento americano da Escola Nova. 
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A associação, a pedido do então presidente, for-
mulou um plano educacional para o país, basea-
do, principalmente, nas ideias do filósofo e peda-
gogo norte-americano John Dewey, que propunha 
uma formação menos intelectualista, como a das 
Escolas Republicanas, e mais completa do aluno, 
compreendendo a complexidade do ser humano 
e integrando suas dimensões intelectuais, físicas, 
emocionais e sociais, afim de proporcionar uma 
formação holística. 

O plano educacional da ABE foi ignorado pelo 
presidente, o que, em 1932, ocasionou a união de 
intelectuais, dentre eles Anísio Teixeira, Lourenço 
Filho e Carneiro Leão, para lançar o Manifesto dos 
Pioneiros da Nova Escola.   

O Manifesto propõe uma “escola primária pública, 
universal, leiga, obrigatória e gratuita em conso-
nância com a nova realidade do país; a produção 
de uma escolarização adaptada às características 
regionais e a formação em grau superior de todos 
os professores” (BUFFA E PINTO, 2002, p.66).

Dentre os participantes do manifesto, destaca-
-se a presença do baiano Anísio Teixeira (1900-
1971), nomeado diretor de instrução pública do 
Rio de Janeiro no Período Vargas e secretário da 
educação no Estado da Bahia durante o governo 
progressista de Octávio Mangabeira, em 1947. 
(BASTOS, 2009, p.1) 

Anísio teve fundamental importância para a edu-
cação brasileira no século XX, principalmente, por 
elaborar, em Salvador, o Plano Estadual de Edu-
cação Escolar, política pública que concretizou o 
projeto educacional da Nova Educação no esta-
do e que criou conceitualmente a Escola-Parque, 
materializada mais tarde pelo projeto do Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro. 

A Escola-Parque de Anísio tinha como premissa 
ser um espaço completo de formação educacio-
nal, atendendo a formação holística anunciada 
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por Dewey (e importada pelos Pioneiros). 

[Dewey] desenvolveu uma concepção 
pragmática de educação baseada na 
constante reconstrução da experiência 
diante de um mundo em transformação. 
Para Anísio Teixeira a escola precisava 
educar em vez de instruir, formar ho-
mens livres em vez de homens dóceis, 
preparar para um futuro incerto em vez 
de transmitir um passado claro, ensinar 
a viver com mais inteligência, mais tole-
rância e mais felicidade. O interesse do 
estudante devia orientar o seu apren-
dizado num ambiente de liberdade e 
confiança mútua entre professores e 
alunos, em que esses fossem ensinados 
a pensar e julgar por si mesmos. (BAS-
TOS, 2009, p.1)

Para concretizar esta nova concepção da educa-
ção, Teixeira emprega, no projeto da Escola-Par-
que, o sistema da Escola Platoon, com que havia 
tido contato durante seus estudos nos Estados 
Unidos e pudera implantar na construção de 28 
edifícios escolares durante sua experiência no 
Rio de Janeiro.

O Sistema Platoon inovou, tanto nas diretrizes de 
arquitetura para materializar o projeto educacio-
nal, quanto na apropriação e uso desta arquitetu-
ra, visto que admite o duplo aproveitamento dos 
diferentes locais de ensino e do tempo de uso.

O arquiteto Hélio Duarte (2009, p.94), a respeito 
do Sistema Platoon explica:

... o que caracteriza a Escola Platoon fi-
sicamente falando, é a simultaneidade 
de uso das salas de aula tornada possí-
vel graças à descriminação e separação 
das matérias em dois grandes grupos, 
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Na prática, o sistema indica dois períodos no 
dia escolar, um dedicado ao ensino das maté-
rias fundamentais, espacializado no ambiente 
da sala de aula e outro dedicado às matérias es-
peciais (arte, música, desenho, trabalho manual 
e ciência), espacializadas em ambientes extra-
classe, como bibliotecas, auditórios, quadras, 
entre outros.  

Desta forma, enquanto um grupo utiliza os 
ambientes extraclasse o outro está em sala e 
vice-versa, o que enriquece o currículo esco-
lar e racionaliza o uso dos espaços de ensino e 
aprendizagem. 

Este sistema materializa o projeto educacional 
da Escola Nova no passo que propõe múltiplos 
espaços educacionais em uma mesma escola, 
possibilitando a transmissão de novos conheci-
mentos e ampliação curricular, afim de contem-
plar as diversas dimensões de formação do ser 
humano. 

ou “Platoons” possibilitando, assim, que 
em determinado momento estejam as 
crianças em atividades chamadas fun-
damentais (home-room-subject), isto 
é, recebendo intruções de nível fun-
damental ou em atividades especiais 
(special subjects). (DUARTE in TAKIYA, 
2009, p.94)

Quando Anísio implanta o sistema Platoon na 

Os fundadores do Sistema Platoon, em 
Detroid, procurando satisfazer os requi-
sitos de uma escola nova, adotaram uma 
forma moderna e mais flexível de orga-
nização escolar primária ao tempo em 
que construíam edifícios especialmente 
adaptados aos fins dessa nascente or-
ganização.  (DUARTE in TAKIYA, 2009, 
p.94)
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...admitiu-se como critério econômico 
que as Escolas Classe deveriam se loca-
lizar nos altos, com uma ocupação mí-
nima do terreno, ao passo que a Escola 
Parque, embora colocada nos altos, de-
veria contar com área suficiente às suas 
variadas necessidades, para isso apro-

política educacional do estado, ele o faz através 
da concepção dos Centros Educacionais, conjun-
tos de 4 escolas-classe (home-room-subjects) 
construídas entorno de uma escola-parque (spe-
cial subjects).

Sendo cada escola-classe, capaz de abrigar 1.000 
alunos (500 por turno), divididos em 12 salas de 
aula, enquanto a escola-parque deve ser capaz 
de abrigar 4.000 (2.000 por turno), divididos em 
ambientes educacionais diversos. 

Aplica-se no conjunto o sistema Platoon de rota-
tividade: um grupo de 2.000 alunos passa o perí-
odo da manhã dividido entre as 4 escolas-classe, 
enquanto outro grupo, de 2.000 alunos, passa o 
período da manhã na escola-parque. No período 
da tarde, estes alunos tocam de espaço: os que 
estavam na escola-parque se dividem nas respec-
tivas escolas-classe, e os que estavam nas escolas-
-classe, se unem na escola-parque. 

Desta forma, cada Centro Escolar é capaz de rece-
ber um total de 4.000 alunos por dia, em período 
integral e exercendo atividades variadas durante 
a jornada escolar. 

No que diz respeito a implantação do edifício na 
cidade, os critérios admitidos se relacionavam 
à demanda quantitativa, à topografia e à econo-
mia. As áreas mais pobres e com maior déficit 
educacional, deveriam ser as primeiras a receber 
as escolas, que, por sua vez, deveriam se utilizar 
da topografia de vales e colinas de Salvador, para 
construir as escolas em terrenos adequados e ba-
ratos.
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veitando-se dos contrafortes dos pe-
quenos vales, onde o valor imobiliário 
era menor (DUARTE in TAKIYA, 2009, 
p.110)

 Seguindo estes três fatores, são previstos 
sete Centros Educacionais, ofertando um total 
de 28 mil vagas, a serem construídos em regiões 
carentes, e com terrenos que se adequassem as 
diretrizes de implantação pré-estabelecidas. Es-
tão eles distribuídos nos bairros de: Itapagipe, 
Brotas, Santo Antônio, Barris, Barra, Rio Verme-
lho e Liberdade, sendo que apenas o último foi, 
de fato, construído. 

A respeito do programa arquitetônico, Teixeira 
define, no projeto educacional, diretrizes claras 
para a concepção dos diferentes espaços educa-
cionais. 

As escolas-classe, por exemplo, são idealizadas 
como instrumentos da ação intelectual. Nelas, 
o conjunto de 12 salas de aula, com capacida-
de para 40 alunos cada, e uma estrutura básica 
de banheiros, armários, etc., é responsável por 
especializar as aulas de “matérias fundamen-
tais” da escola, e, para isso, devem prover uma 
atmosfera propícia ao aprendizado formal, com 
iluminação, ventilação e mobiliários adequados. 

Já a escola-parque, é idealizada como polo de la-
zer, saúde, socialização e ciências, além de abri-
gar atividades vocacionais e especiais. A multi-
plicidade de usos e funções, requer ambientes 
especializados: 

1. As atividades de lazer deveriam dispor de uma 
sala de música, decorada e aparelhada especial-
mente para atividades musicais e com conexão 
direta para o auditório; um estúdio, aparelhado 
para o desenvolvimento da criatividade infantil, 
funcionando como sala de trabalho; e uma sala 
de leitura, destinada a desenvolver a apreciação 
literária, deveria ter espaços múltiplos para o 
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desenvolvimento de atividades diversas (leituras 
conjuntas, sarais, sala de estudos, entre outros). 
As crianças teriam ao menos 30 minutos sema-
nais, garantidos pelo currículo, para utilizar cada 
um destes espaços. (HÉLIO in TAKIYA, 2009, p.96)

2. As atividades de saúde se espacializariam em 
um ginásio, que deveria ter capacidade para 80 
crianças utilizarem ao mesmo tempo, nele, deve-
riam treinar esportes variados, danças, jogos e 
competições; e a área do recreio, que deveria ter 
espaços descobertos para atividades ao ar livre.  
(HÉLIO in TAKIYA, 2009, p.96)

3. O auditório é o ponto nodal da escola, pois car-
rega o poder unificador, socializador e integrador 
de toda a atividade escolar. Este espaço deveria 
comportar “eventos” de integração estudantil 
como aulas magnas, palestras, peças de teatro e 
debates. (HÉLIO in TAKIYA, 2009, p.97)

4. As atividades vocacionais deveriam ser realiza-
das em salas de trabalhos manuais, providas de 
equipamento específico para o tipo de atividade 
a ser desenvolvida (costura, culinária...). A dinâ-
mica desta aula pressupunha um ensinamento 
mais individualizado, por desenvolver uma apti-
dão especifica, e, portanto, deveria acontecer em 
turmas mais restritas, de 20 alunos. (HÉLIO in 
TAKIYA, 2009, p.97)

5. As salas de ciências funcionam como laborató-
rios, portanto, devem ser aparelhadas para tal, de 
acordo com as matérias lecionadas. 

6. As atividades especiais se dividem entre o am-
biente do refeitório, da clínica (enfermaria) e bi-
blioteca. 

Desta forma, Anísio concebe um modelo em que 
a educação da sala de aula é completada por uma 
educação dirigida e, cada uma delas, é guarneci-
da por espaços adequados à dinâmica pedagógica 
aplicada nas atividades a serem desenvolvidas. 
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A preocupação de Anísio Teixeira em relacionar 
o espaço arquitetônico com as propostas educa-
cionais, apontando o programa de necessidades, 
a dinâmica escolar e pedagogia da escola, transfe-
re, através do plano educacional, uma base sólida 
de informações e diretrizes para a concepção e 
projetação dos espaços educacionais pelos arqui-
tetos. 

Seu apreço pela arquitetura moderna, o aproxi-
mou de arquitetos importantes do período, Dió-
genes Rebouças e Hélio Duarte, responsáveis pela 
construção, em 1950, do primeiro e único núcleo 
da obra educacional a ser construído: o Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro (CECR).

Localizado no Bairro da Liberdade, o Centro se-
gue as diretrizes e o programa arquitetônico 
apontados por Anísio, que tem como principal 
característica, propulsora de uma série de outras 
experiências no campo da arquitetura educacio-
nal no Brasil, o entendimento do edifício educa-
cional integrado à dinâmica urbana da cidade. 
Desse modo, a produção arquitetônica é pautada 
por questões mais amplas que suas característi-
cas formais, vinculadas diretamente à linguagem 
utilizada no desenho de seus edifícios.

A discussão da Escola-Parque quanto a sua arqui-
tetura é, portanto, traçada por um duplo entendi-
mento, o primeiro, da edificação, sob seu caráter 
especificamente didático, que deveria espaciali-
zar o projeto educacional e, o segundo, do espaço 
educacional, como parte de uma rede de equipa-
mentos do bairro e formador de interações com o 
meio físico onde se insere.

Estas interações revelam a escola como potencial 
centro comunitário, entranhada no cotidiano so-
cial, fusionando-se à proposta de organização de 
vizinhança, ao invés de pensa-la como monumen-
to isolado, como no caso das Escolas Republica-
nas.
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Ao incluir a comunidade no cotidiano escolar, tra-
zendo suas questões para o interior de suas ativi-
dades e também pautando os próprios debates no 
cerne do convívio entre as pessoas, promove-se 
a aproximação entre o externo e interno, adicio-
nando novos personagens e agentes para a vida 
escolar e propiciando uma educação democrá-
tica, que pretende se estender por toda a vida. 
(CHAHIN, 2016, p. 7)

Para além da relação entre espaço educacional, 
comunidade e cidade, pode-se discutir outras 
questões características da arquitetura do CECR, 
a exemplo da opção formal estipulada para a 
construção do conjunto, a linguagem modernista, 
em acessão no país. 

A respeito dos traçados modernistas, Anísio Tei-
xeira, declara: 

Todos nós que sonhamos com um esta-
do de entusiasmo para a grande aven-
tura de construir nacionalidade temos 
nesse movimento da arquitetura bra-
sileira [o modernismo] uma pequena 
amostra do que poderíamos ser se um 
estado de esclarecimento e de fé se 
criasse, como se criou entre esses en-
genheiros, em nossa agricultura, nossa 
indústria, nosso comércio, nossa educa-
ção e nossos serviços públicos e sociais 
em geral” (Anísio Teixeira em Um pres-
ságio de progresso, Habitat no 4, 1951).

O estilo arquitetônico foi adequado a proposta 
educacional, uma vez que reforçava, através da 
estética e configuração espacial dos ambientes, 
a racionalização da arquitetura, compatível a ra-
cionalização do sistema Platoon. O uso de planos 
de vidro, característicos desta arquitetura, estava 
alinhado as exigências sanitaristas e integrava, 
ainda que visualmente, o externo e interno, os 
diferentes espaços da educação. A estética limpa, 
sem adornos, tornava a construção mais rápida e 

CHAHIN, Samira B. 
Cidade, Escola e Ur-
banismo: o progra-
ma escola-parque 
de Anísio Teixeira. 
XIV Seminário de 
história da cidade e 
do urbanismo. São 
Paulo: 2016, p. 30-
40. Disponível em: 
< https://www.iau.
usp.br/shcu2016/
anais/wp-content/
uploads/pdfs/11.
pdf> Acesso em:28 
Nov. 2018.

TEIXEIRA, Anísio 
S. Um presságio de 
progresso. Habitat, 
nº 4, set. 1951



92 análise do espaço educacional brasileiro

barata, sendo economicamente interessante. 

Quanto à materialidade, o uso do vidro e do fer-
ro, os telhados de várias águas e a técnica do con-
creto armado aplicado às marquises, reforçam os 
avanços da produção industrial brasileira. 

Quanto à configuração geométrica, o CECR é for-
mado pela composição de várias unidades, desti-
nadas a usos distintos, organizadas em torno de 
uma praça central onde, a direita, estava o pavi-
lhão de atividades socializantes, e, à esquerda, o 
teatro ao ar livre, funções do programa que pos-
sivelmente abrigariam atividades sociais gerais, 
abertas à comunidade. (CHAHIN, 2016, p.6).

A implantação das unidades pressupunha uma 
distância de 500 metros entre escolas-classe e 
escola-parque, considerada adequada a caminha-
bilidade e acessível as crianças, entretanto, esta 
diretriz não corresponde com a implantação do 
CECR. Tem-se, na prática, distancias maiores, che-
gando a 1,2km. 

É possível que as grandes distâncias sejam resul-
tantes dos lotes definidos para implantação, que, 
a priori, seguindo as diretrizes estabelecidas, de-
veriam ser bastante pequenos, sobretudo para as 
escolas-classe. Todavia, todos os equipamentos 
do CECR foram instalados em terrenos até dez 
vezes maiores que a área prevista inicialmente, 
o que acabou determinando uma distância maior 
entre equipamentos. 

O esquema de implantação não indica a entrada 
do conjunto, que se dava pela Rua Saldanha Mari-
nho (no canto superior esquerdo da imagem, pró-
ximo ao pavilhão administrativo), e desembocava 
na grande praça central, circundada pelos equi-
pamentos que compunham a escola-parque: a 
biblioteca, volume circular; o auditório de forma 
triangular; o anfiteatro, ao ar livre; o ginásio, qua-
drilátero de proporções próximas a um quadra-
do; o pavilhão de atividades de trabalho, exten-
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so volume retangular; e a tríade administração, 
refeitório e atividades socializantes, de volumes 
retangulares menos proeminentes. Junto à praça 
central, um espaço destinado a prática de espor-
tes ao ar-livre compunha o vazio central do ter-
reno. 

O uso de coberturas em abóboda, para o pavilhão 
de atividades de trabalho e para o ginásio, possi-
bilitou a adoção de grandes vãos livres, próprios 
do modernismo, e de pés direitos altos, apropria-
dos às atividades que estes espaços abrigavam. 

Uma série de problemáticas financeiras e admi-
nistrativas, acarretaram na conclusão tardia do 
conjunto CECR, que teve sua execução concluída 
apenas 1960. Entretanto, antes mesmo de finali-
zado, já servia como arquétipo de referência em 
arquitetura educacional, reconhecido nacional e 
internacionalmente. 

No âmbito nacional, teve seu legado perpetua-
do, orientando e derivando outras propostas re-
levantes no campo da arquitetura educacional, 
entre elas, as obras do Convênio Escolar em São 
Paulo, dos Centros Integrados de Educação Públi-
ca (CIEP) no Rio de Janeiro, e, mais recentemente, 
dos Centros Educacionais Unificados (CEU) em 
São Paulo e do Bairro Escola em Nova Iguaçu, Rio 
de Janeiro, dos quais o trabalho abordará poste-
riormente. 

No âmbito internacional, o Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro foi mostrando como exemplo de 
sistema educacional a ser adotado em países em 
desenvolvimento em um de documentário elabo-
rado pela UNESCO, logo após a sua inauguração. 

Conclui-se, portanto, que, apesar de quantitativa-
mente, a experiência ter sido muito aquém do que 
propunha, tendo sido construído apenas um con-
junto, dos sete inicialmente propostos, o abrupto 
ganho qualitativo que o projeto desenvolveu, ao 
integrar de forma tão intima a política educacio-
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nal ao projeto arquitetônico e o legado perpetua-
do a partir de então para a arquitetura educacio-
nal brasileira, demonstram que a experiência da 
Escola-Parque foi extremamente positiva tanto 
como política educacional, quanto como arquite-
tura educacional. 

Fig.05 -Esquema 
de turnos da escola 

Platoon

Fig.06 -Esquema de 
turnos das Escolas 

Classe e Escola-Par-
que

Fig.07 -Esquema de 
impantação das Esco-

las Classe e Escola-
-Parque
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A experiência dos CIEPS tem seu princípio no fim 
da ditadura militar, durante o primeiro governo 
de Leonel Brizola no Rio de Janeiro (1983-1987). 

Este período é marcado por um estado de degra-
dação das grandes cidades brasileiras causado, 
principalmente pela explosão demográfica e falta 
de planejamento público para lidar com o incha-
ço populacional. É também na redemocratização, 
após duas décadas sob o regime ditatorial, que se 
começa a rediscutir questões sociais, dentre elas 
a educação pública.

 No campo das políticas educacionais percebe-se, 
durante a ditadura, uma ruptura ou descontinu-
ação do pensamento de Anísio Teixeira, que, até 
então, direcionava de certa forma tais políticas. 
As rupturas se deram, a princípio, no que diz res-
peito aos binômios qualidade/quantidade e qua-
lidade/custo, que passam a ser enxergados por 
outra perspectiva. 

A relação que Anísio faz entre qualidade/quanti-
dade está expressa na mensagem de Helio Duarte 
ao governo do estado, em abril de 1949: 

Tudo simplificamos e tudo aceitamos 
na ilusão de que qualquer cousa é me-
lhor do que nada, o que seria verdade 
se educação não fôsse antes ‘qualidade’ 
do que quantidade. Não importa ‘quan-
ta’ educação, mas ‘qual’ educação que 
está a criança recebendo. Se a simplifi-
cação dos meios e a pobreza dos mes-
tres levam a escola a ensinas à criança 
a ser inexata, impontual, ineficiente, es-
túpida, mistificadora, irreal e falsa, está 
claro que ela não está recebendo, pelo 
menos, um pouco de educação, mas 
‘péssima’ educação. O que se supunha 
ser apenas ‘pouco’, é pouco e ‘péssimo’, 
e somente menos péssimo porquê pou-
co. Se pelo mesmo processo formos com 
a educação até o ensino superior, então 
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A respeito do valor qualitativo versus valor econô-
mico tem-se que: 

teremos muito e péssimo

É custoso e caro, porque são custosos e 
caros os objetivos que visa. Não se pode 
fazer educação barata – como não se 
pode fazer guerra barata. Se é a nossa 
defesa que estamos construindo, o seu 
preço nunca será demasiado caro, pois 
não há preço para a sobrevivência (in 
Hélio Duarte, apostila FAUUSP, 1973, 
P.26)

A ideia de valorização da qualidade do projeto 
educacional acima da produção quantitativa e 
acima do valor econômico, estava em ascensão no 
Brasil do final da década de 40 e perdura até me-
ados da década de 60, período pré-ditadura.

Os processos de urbanização e crescimento popu-
lacional, que se intensificam desde o começo da 
república brasileira, geram o aumento contínuo, 
da busca por escolas, pressionando o governo a 
construir cada vez mais edifícios educacionais. 
Entretanto, nos anos que antecedem a redemo-
cratização, a problemática quantitativa ganha 
protagonismo nas discussões políticas, devido a 
uma série de acontecimentos que desviam o foco 
da questão qualitativa. 

A exemplo, tem-se a contestação dos ideais li-
berais por parte dos educadores e políticos, que 
passam a negar as ideias de ensino democratiza-
dor, da educação como propulsora da ascensão 
social e da relação direta entre desenvolvimento 
e progresso do país e oferta escolar.

Este movimento de descrença no poder trans-
formador da educação e de desilusão com a de-
mocratização do ensino, têm seu primórdio nos 
países europeus durante a década de 70 e causa 
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Nossa escola pública massificada perde 
rapidamente a qualidade que a carac-
terizava outrora. A construção de edifí-
cios escolares revela tais fatos com toda 
clareza: alguns poucos prédios magnífi-
cos preservam a imponência e qualida-
de construtiva, e a maioria, situada nor-
malmente nas periferias, são barracões 
modulados, com blocos de concreto, 
telhas eternit, sem sala de professores, 
sem biblioteca, às vezes sem pátio, com 
sanitários infectos, muito longe portan-
to dos padrões da escola republicana. 
(BUFFA E PINTO; 2002; p.157) 

certo imobilismo e desencanto das políticas pú-
blicas e da população para com a educação, que 
passa a compreender a escola como reproduto-
ra das desigualdades sociais. (BUFFA E PINTO, 
2002, p.157)

No cenário brasileiro, a mentalidade europeia, 
que reforça a função reprodutora da educação, 
ganha força e tornar-se praticamente hegemônica 
entre os educadores, causando certa estagnação 
quanto a formulação de novos projetos educacio-
nais. 

A estagnação nas discussões do campo educacio-
nal, aliada a abrupta demanda quantitativa faz 
com que o apresso pelo qualitativo, que marcou o 
discurso de Anísio Teixeira, perdesse espaço nas 
políticas públicas educacionais.

Os números passam a ter papel de destaque na 
política educacional e o poder público passa a 
qualificar a política educacional pela quantidade 
de escolas e de edifícios educacionais que poderia 
oferecer e não pela qualidade com que os ofere-
cia. Deveria ser ofertada ‘mais’ educação e ‘mais’ 
arquitetura escolar, deixando de lado uma ‘me-
lhor’ arquitetura e ‘melhor’ educação. 

Tem-se, portanto, a massificação da produção ar-

BUFFA, Ester; 
PINTO, Gelson De 
Almeida. Arquitetu-
ra e educação: orga-
nização do espaço e 
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1893/1971.São 
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Car, 2002. 
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quitetônica educacional e da própria educação. 
Estas não mais se direcionam a atender o seu 
público, a sociedade, mas sim a atender políticas 
educacionais que cumprissem o direito da popu-
lação à educação, mesmo que esta não fosse efeti-
vamente realizada, ou adequadamente espaciali-
zada. (CASTRO, 2009, p.55)

Com esta ruptura, também se rompe a forte rela-
ção estabelecida entre a educação e a arquitetura. 
Sem as diretrizes educacionais sólidas, alguns ar-
quitetos passam a procurar, quase que sozinhos, 
respostas no campo da arquitetura que pudes-
sem inovar a apropriação do espaço pela educa-
ção, porém, sem incentivo algum do estado, que 
não mais se preocupava com arquitetura escolar 
e com projeto educacional. 

Inserida no espaço urbano e vivencian-
do suas contradições, esta escola repro-
duz implicitamente as noções de divi-
são social do trabalho atuando como 
reflexo de seu cotidiano e, ao mesmo 
tempo, como instrumento de uma su-
posta imutabilidade social. Ao vivenciar 
uma cultura escolar conformista, seja 
por meio das práticas pedagógicas ou 
por meio da arquitetura, a criança per-
de oportunidades de amadurecer ideais 
transformadores de seu cotidiano. (PE-
REIRA:98)  

Embora este rompimento entre arqui-
tetura e educação tenha ocorrido ofi-
cialmente, na prática esta relação ainda 
persistia refletindo em projetos de al-
guns arquitetos. Porém, por não se tra-
tar de uma política educacional e sim de 
soluções projetuais agora implantadas 
em pequena escala, algumas destas es-
colas podem ser encaradas como uma 
continuidade tardia do momento ante-
rior, não se configurando assim em um 
momento ou tendência específica den-
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É neste período que surgem em São Paulo as esco-
las de lata, resultado da redução do discurso edu-
cacional a um discurso puramente quantitativo. 
Já no Rio de Janeiro, a resposta à questão quan-
titativa foi parecida, em um primeiro momento, e 
distinta em outro.

 A primeira reação se deu pela construção de ‘es-
colas temporárias’. Estas escolas tinham, como 
principais características, o uso do projeto-tipo, 
que era inserido nos mais diversos terrenos; o 
emprego de materiais extremamente baratos e 
de baixa qualidade; a utilização de elementos 
pré-fabricados; e a vida útil de 5 anos. A edifica-
ção destas escolas já não era determinada por pa-
râmetros técnicos e diretrizes teóricas e sim por 
questões políticas. 

Já o segundo momento se dá na segunda metade 
da década de 80, quando Brizola assume o Gover-
no do Estado e implanta uma política educacio-
nal formulada pelo antropólogo e educador Dar-
cy Ribeiro, entusiasta do pensamento de Anísio 
Teixeira, com quem havia trabalhado em Brasília. 
Esta política foi responsável pela construção dos 
Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs 

Tem-se, portanto, uma retomada dos princípios 
de Anísio para a formulação de políticas educa-
cionais, aliada a um forte ideal quantitativo. Por-
tanto, pode-se dizer que a marca dos CIEPs não é a 
inovação quanto a proposta educacional, baseada 
nas ideias formuladas por Anísio e os Pioneiros 
na década de 30, mas sim o caráter industrial que 
o programa atingiu através da técnica de pré-fa-
bricação, possibilitando a edificação, em curto pe-
ríodo de tempo, de mais de 500 escolas no estado. 

A implantação deste modelo se divide em duas 
fases: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994, referen-
des aos dois governos de Brizola no Rio de Janei-

tro do panorama da arquitetura escolar 
exposto. (CASTRO, 2009, p.41)



102 análise do espaço educacional brasileiro

ro. Um hiato separa estes dois períodos, em que o 
projeto educacional é abandonado pela desconti-
nuidade dos governos subsequentes, que tiveram 
um desinteresse em prosseguir a política tão ca-
racterística do governador.

Darcy Ribeiro, no posto de vice-governador de 
Brizola, é responsável pela idealização e pelo pro-
jeto de implantação dos CIEPs e convida o arqui-
teto Oscar Niemayer e o engenheiro José Carlos 
Sussekind, para projetar e calcular o módulo re-
plicável e pré-fabricado de escolas, que possibili-
taria atingir a meta estipulada de unidades. 

A repetição exaustiva do projeto tipo, que pos-
suía estética bastante própria, não representou 
apenas um marco como programa educacional, 
mas também um marco urbano na paisagem do 
estado, em especial nas áreas mais degradadas da 
região metropolitana, onde se concentra o maior 
número de unidades, devido a demanda educa-
cional. (CASTRO, 2009, p.63)

Os terrenos escolhidos para a edificação dos 
CIEPs seguem padrões distintos no que diz res-
peito a relação do lote com o tecido urbano. 

A maior parte deles foi edificada no limite da ci-
dade formal, lugares em que o tecido urbano ain-
da não estava consolidado. Às margens de vias 
urbanas, esta implantação configura tanto um elo 
de união do tecido urbano da cidade e da favela, 
quanto uma barreira entre cidade formal e cida-
de informal, ao passo que delimita duas áreas de 

...tenhamos sido incumbidos do pro-
grama dos CIEPs, as escolas de tempo e 
atendimento integral às crianças, o pro-
jeto mais vezes multiplicado em nossa 
história da construção, creio eu. (...) 
Hoje São mais de 500, mais de 2,5 mi-
lhões de metros quadrados construídos. 
(SUSSEKIND, 2002, p.43) 
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características distintas e serve até mesmo como 
contenção do crescimento da favela.  

 Outro modelo de implantação, menos 
convencional, se dá em partes do tecido urbano 
consolidadas, com a escolha de lotes maiores que 
os convencionais, porém mais esguios do que os 
construídos em áreas ermas.  

Por último, terrenos em vazios urbanos inseri-
dos em tecidos urbanos consolidados. Estes lotes 
possuem características morfológicas ou topo-
gráficas que fizeram com que não se integrassem 
totalmente à cidade que os circunda.

Independente do contexto urbano em que o lote 
estivesse inserido, uma característica parece ser 
fundamental para a escolha do terreno: apresen-
tar topografia plana. Isto porque a opção por uma 
arquitetura industrial, de peças pré-fabricadas e 
montagem rápida não admitia grandes adapta-
ções ao terreno, portanto, o terreno é que deve-
ria, sempre, se adaptar ao projeto-tipo, não sendo 
permitidas adaptações projetuais em contrário. 

A diretriz de terrenos em platô, vazios edificados 
prontos para receber o projeto, foi compreendi-
da como solução mais rápida e racional para a 
construção dos edifícios em um curto período de 
tempo. Assim, o arquiteto Oscar Niemayer, con-
cebe o projeto como sobre uma esplanada, não 
propiciando uma interação de sua arquitetura 
com o entorno, mas sim do entorno com a sua ar-
quitetura, através da projetação de uma plástica 
marcante. Tal interação, própria da arquitetura 

Num dos poucos casos de CIEP implan-
tado em um relevo acentuado, verifi-
cou-se um corte no terreno, a fim de se 
criar um platô para a implantação de 
uma versão compacta dele, igual a todas 
as outras implantadas em outros terre-
nos. (CASTRO, 2009, p.79)
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modernista, foi algumas vezes bem-sucedida e 
outras, malsucedida.

Apesar da rigidez quanto a topografia, a arqui-
tetura padronizada admitia, sim, implantações 
distintas quanto aos elementos que compunham 
o conjunto, o que permitia a adequação do proje-
to ao formato do lote, buscando a melhor solução 
para o sítio.

Os elementos compositivos são constituídos por 
um bloco principal, uma quadra coberta e uma 
biblioteca, sólidos geométricos destacados no 
terreno e dispostos de maneira dispersa, ou seja, 
sem que haja nenhum elemento de ligação entre 
eles ou entre o entono da cidade. 

O prédio principal, de três pavimentos, tem di-
mensões de 70 x 14m. Seu comprimento é venci-
do por 15 vãos de 5 metros, enquanto a largura é 
vencida por dois vãos, um de 6m e outro de 8m. A 
modulação da estrutura é um ponto fundamental 
para a pré-fabricação da estrutura e a divisão in-
terna das plantas deveria seguir tão modulação. 

O térreo do edifício é livre, comportando uma 
grande área de recreio coberta na qual uma gran-
de rampa central, que estrutura a circulação ver-
tical do prédio, se destaca. Ainda no térreo, com-
pondo este espaço vazio, erguem-se dois blocos 
retangulares que se projetam para além dos li-
mites do edifício, um em cada extremidade. Um 
dos blocos comporta o refeitório e a cozinha, en-
quanto o outro, de menor proporção, abriga um 
centro médico. Estes dois volumes se sobressaem 

Esta é uma implantação característica 
da arquitetura de Oscar Niemeyer, onde 
o destaque da composição é o purismo 
de seus elementos, que tendem a não se 
relacionar com seu entorno, impondo 
sua presença construída na paisagem. 
(CASTRO, 2009, p.72)
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visualmente, compondo a volumetria e estética 
da edificação, e evidenciando os diferentes usos. 

Os pavimentos superiores apresentam um cor-
redor central de 2 metros de largura por 60 me-
tros de comprimento que termina em prumadas 
de banheiros nas duas extremidades. O corredor 
central torna as distancias laterais simétricas para 
a posterior delimitação dos espaços. No primeiro 
andar, 6 salas de aula dividem espaço com a área 
administrativa, um auditório e salas de atividades 
dirigidas. Já no segundo pavimento 12 salas de 
aula compõe o espaço e uma estreita escada cen-
tral lava à cobertura, que abriga um terraço com 
dois reservatórios de água e um espaço coberto 
destinado a atividades diversas. 

Na volumetria deste bloco principal está o princi-
pal elemento de identificação estética dos proje-
tos, presente em todos os CIEPs: as janelas ovais 
coloridas em dois tons, metade fechadas por alve-
naria e metade de vidro com esquadrias em alu-
mínio. 

O bloco da quadra coberta, disperso no pátio ex-
terno do terreno, tem dimensões 20 x 35, modu-
ladas em sete vãos de 5 metros na maior extremi-
dade, formando um conjunto retangular vazado. 
Apresenta uma arquibancada em um dos lados, 
que esconde o bloco de vestiários e depósitos 
logo atrás.

Um último bloco, ainda, abriga uma biblioteca no 
térreo e um alojamento infantil no andar superior, 
para crianças de rua que estudassem na unidade. 
Este bloco apresenta volume octogonal do qual se 
destaca escada externa, anexa ao volume. O for-
mato octogonal se repete nas pequenas janelas 
do andar superior, que contornam todo o volume. 

Com estes três elementos criaram-se três tipolo-
gias de composição, que se adequavam ao lote. 
Os CIEPs completos seguiam o projeto tipo, com 
os três elementos dispersos no terreno; os CIEPs 
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compactos têm a quadra imcorporada no edifício 
principal; por fim, os CIEPs compostos que apre-
sentam mais se um bloco principal no mesmo 
lote. 

A análise arquitetônica da planta e da inserção 
urbana e a exposição do projeto educacional em 
que foi baseado, seguindo ainda as ideias de Aní-
sio, permite concluir que o espaço educacional 
construído se assemelha ao das escolas de ensi-
no tradicional, ou seja, não apresenta nenhuma 
grande novidade quanto a espacialização do pro-
jeto educacional, como fazem as Escolas-Parque, 
por exemplo. 

Por não traduzir e refletir o projeto educacional, a 
pedagogia que abrigava, mantendo seu programa 
e divisão espacial como uma arquitetura escolar 
tradicional, o projeto arquitetônico tornou mais 
fácil e rápida a descontinuidade do próprio pro-
jeto educacional, já que sua arquitetura genérica 
permitia a espacialização de outras pedagogias, 
de outras propostas, pois não era especializada 
e, ao mesmo tempo, era extremamente datada 
como linguagem.

Um ensinamento que se tira deste pro-
jeto é que um programa educacional 
deste porte não pode ser visto como um 
programa de governo, e sim como um 
programa de estado, já que para seu su-
cesso, a participação e o envolvimento 
devem ser de toda a sociedade, desper-
sonificando-o e fazendo com que perca 
a perenidade sofrida com trocas de go-
verno. (CASTRO, 2009, p.72)

O programa simples, que admite pouca personali-
zação, foi reproduzido abruptamente, se transfor-
mando em um marco simbólico do estado do Rio 
de Janeiro e um marco político do governo Brizo-
la, entretanto, na escala local, não se comportou 
como um marco transformador do entorno em 
que se insere, talvez pela falta de atenção por par-
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te da arquitetura em integrar edifício e cidade, e, 
por parte do governo, de integrar sociedade e po-
lítica educacional. 

A descontinuidade da política educacional, mar-
cada pelas trocas de governo, causaram uma 
propaganda negativa da oposição de Brizola, 
que reuniu esforços para caracterizar os edifí-
cios escolares do período como representantes 
de uma escola pública de baixa qualidade, devido 
ao processo de deterioração que algumas unida-
des estavam sofrendo. A massificação do projeto, 
propulsionou sua depreciação, tornando-o sim-
bolicamente, um marco da degradação da educa-
ção pública e do espaço urbano. 
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A experiência do Convênio Escolar paulista de-
correu entre 1943, ainda sob o regime do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, a 1959, já no governo de 
Juscelino Kubitscheck, como resposta ao Fundo 
Nacional de Ensino Primário (Decreto-Lei Fede-
ral nº 4.598, de 1942). 

O fundo previa uma colaboração entre União, Es-
tados e Municípios para o desenvolvimento de um 
sistema educativo nacional, através da disponibi-
lização de uma porcentagem de 15% dos recur-
sos arrecadados para investimento na educação 
primária e da parceria entre as três esferas para 
decidir como o recurso seria aplicado. (MASCA-
RO, 1960, pag.71)

A proposta de formular acordos entre as instân-
cias de poder, a serem consolidados através de 
convênios, deveria atingir todos os estados do 
país, entretanto, o expoente mais significativo se 
deu em São Paulo, especificamente entre Estado e 
Município de São Paulo. A disponibilização de co-
tas é reforçada pela Constituição de 1946 e passa 
a ser obrigatória porcentagem de 20% e não mais 
15%, a ser aplicada na educação primária. 

No Convênio paulista, objeto deste estudo de 
caso, a cota era subdividida em três partes: 68% 
dedicada a construção de novos edifícios escola-
res ou equipamentos auxiliares além da adapta-
ção, restauração e conservação de terrenos e es-
truturas pré-existentes; a segunda parte, de 10%, 
se destinava a instalação das instituições auxilia-
res; por fim, 22%, para a construção, ampliação 
e manutenção das bibliotecas e parques infantis 
municipais. A cota ainda, tinha caráter cumulati-
vo, caso não utilizada ficaria em um fundo para 
uso posterior. (ABREU, 2007, p.66)

O uso sistematizado do Fundo Nacional de Ensi-
no Primário se fez necessário na capital paulista, 
visto que a procura de vagas e escolas crescia a 
passos largos, acompanhando a industrialização 
e urbanização da cidade. O problema quantitativo 
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já era evidente na República Velha e a experiên-
cia anterior das Escolas Republicanas não o ha-
via sanado, devido a “ação acanhada do Estado na 
criação de escolas elementares” (BUFFA E PINTO; 
2002; p.94) e ao abrupto crescimento populacio-
nal de São Paulo. 

A arquitetura escolar é a tradução de um modo de 
educar. Com princípios, objetivos e metodologias 
próprias, ela traduz e especializa o projeto de edu-
cação e a linha pedagógica. Assim sendo, as ques-
tões específicas da cidade de São Paulo passaram, 
cada vez mais, a exigir uma particularização do 
programa arquitetônico, inexistente nas Escolas 
Republicanas. Afinal, na década de 40, a cidade já 
de configurava como uma grande metrópole in-
dustrial e o maior polo financeiro do país. 

 A criação do Convênio configura uma me-
dida conjunta entre Governo Estadual e Prefei-
tura Municipal de São Paulo para especializar a 
arquitetura educacional paulistana e contornar o 
déficit de espaços educacionais através da cons-
trução de novas escolas e equipamentos auxilia-
res e requalificação e manutenção da estrutura 
existente. 

 O acordo entre as duas instâncias de po-
der definia como responsabilidade do Estado o 
desenvolvimento do ensino e formação dos pro-
fessores, enquanto a Prefeitura se encarregaria 
das obras escolares. A cota estipulada de 20% era 
subdivida: 75% para as questões relacionadas as 
obras e 25% para as questões de ensino. (SE-FE-
CE, 1959, p.13) 

Educar as crianças passou também a 
ser estratégico para a nova burguesia 
industrial que se firmava, uma vez que 
a indústria lhe cobraria mão-de-obra 
qualificada, a fim de garantir o constan-
te desenvolvimento de seu parque in-
dustrial. (ABREU, 2007, p.65)
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 Cria-se uma Comissão dentro do Convênio 
para estruturar as diretrizes, fiscalizar, informar e 
dar suporte técnico aos arquitetos que desenvol-
veriam os projetos das unidades educacionais. A 
comissão era formada por membros da Secretaria 
Estadual de Educação e Saúde e da Prefeitura Mu-
nicipal, e foi subdivida (1950) em Subcomissão 
de Planejamento e Subcomissão de Construções. 

O segundo Artigo do Decreto nº 1.145 (apud 
ABREU, 2007, 69), de 1950, estipula que a Sub-
comissão de Planejamento seria responsável pela 
pesquisa e coleta de informações para a compra 
de imóveis e terrenos; exame dos terrenos con-
venientes e providências para aquisição dos mes-
mos e elaboração de projetos dos prédios novos 
e existentes de propriedade do Estado ou Muni-
cípio. 

Já o terceiro Artigo do mesmo Decreto exige da 
Subcomissão de Construções a elaboração de or-
çamentos e editais para execução das obras; di-
reção ou fiscalização da execução das obras; e re-
cepção, guarda e distribuição de todo o material 
permanente destinado às escolas e instituições 
auxiliares.

Delimitadas as obrigações de cada subdivisão, 
começam os levantamentos detalhados da situ-
ação da educação na cidade, para a implantação 
dos edifícios e as conversas com educadores para 
compreender as dinâmicas pedagógicas de uso 
dos edifícios, as aspirações e desejos de espaciali-
zação da educação do Estado. Tais medidas foram 
tomadas pela Subcomissão de Planejamento, co-
mandada até então pelo arquiteto Hélio Duarte.

A respeito do início dos trabalhos entre Comissão 
e educadores, o arquiteto demonstra a preocu-
pação em construir um diálogo entre o projeto 
educacional e projeto arquitetônico para a confi-
guração dos edifícios educacionais a serem cons-
truídos:
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Como explicitado por Duarte, as respostas no 
campo educacional ficaram em aberto, fazendo 
com que os arquitetos procurassem em outras 
disciplinas as respostas para a fundamentação da 
arquitetura educacional. Como referência de pro-
jeto educacional, tinha-se a experiência da Escola 
Parque de Anísio Teixeira e suas fundamentações 
no campo educacional. Hélio havia trabalhado na 
construção do Centro Educacional Carneiro Ri-
beiro, espacializando a proposta de Anísio, e pro-
curou trazer a conceituação educacional para a 
experiência de São Paulo.

Era de fundamental importância que a expressão 
arquitetônica refletisse questões pedagógicas, in-
corporando nas escolas a proposta educacional 
liberal e democrática de Anísio, que compreen-
dia a formação humana como processo continuo 

A nós arquitetos e engenheiros ocor-
reu-nos perguntar – Para que espé-
cies de ensino deveriam ser feitos os 
grupos? Quais os rumos da educação? 
Qual o meio subjetivo adequado a uma 
melhor integração da psique infantil? 
Qual o ambiente físico mais propício? 
Essas nossas perguntas ficaram sem 
respostas. Procuramos então contor-
nar o problema imaginando um novo 
tipo de grupo que mais se aproximasse 
da mentalidade infantil. É possível que 
um ambiente modernizado imponha, de 
certo modo, por si mesmo, uma reforma 
de Ensino. Resta-nos, ao menos, essa es-
perança. Indagações sobre o programa 
escolar, sobre a vida ativa de um grupo, 
pesquisas sobre os novos métodos de 
ensino, consultas às boas fontes da psi-
cologia infantil, tudo foi sumariamente 
passado em revista, comentado e discu-
tido. Trabalho de monta apenas iniciado 
e que figura como condição indispensá-
vel e como complemento determinativo 
para um bom projeto. (HELIO DUARTE 
in Anísio Teixeira – Revista Habitat nº4)
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e mutável, sob o qual a arquitetura educacional 
deveria se adaptar. 

Entretanto, vale ressaltar que apesar da inspi-
ração na proposta pedagógica de Teixeira e as 
consultas da Subcomissão de Planejamento aos 
educadores, são os arquitetos da Comissão que 
propõe tanto o projeto arquitetônico quando o 
projeto pedagógico, no passo que incitam, através 
da formulação do espaço, novos usos e arranjos 
para a dinâmica escolar. (BUFFA E PINTO; 2002; 
p.114)

Algumas diretrizes norteavam os projetos, a 
maior delas relacionada a interação do edifício 
com a cidade e com a comunidade local. A esco-
la deveria se configurar, junto aos edifícios au-
xiliares, como equipamentos do bairro a serem 
utilizados pela comunidade, no passo que suas 
bibliotecas, teatros, parques infantis e espaços de 
convívio configurariam edifícios e praças de ser-
viços aos finais de semana, lugares de encontro 
e cultura que estruturavam os bairros. “Foi pro-
posto, inclusive, que as escolas não deveriam ser 
muradas, permitindo, através de sua transparên-
cia, a integração com o bairro no qual se inseria”.
(ABREU, 2007, p.163)

Para a estruturação de uma rede de equipamen-
tos do bairro, acordou-se, a partir de 1953, em 
construir escolas menores do que aquelas cons-
truídas nos primeiros anos do Convênio, porém 
mais próximas umas das outras e em maior nú-
mero. Assim, o raio de abrangência da escola se-
ria de 1,5km, distancia considerada acessível as 
crianças. 

Ademais, outras diretrizes referentes a projeta-
ção do espaço foram colocadas: a criança deveria 
ser o ponto focal da projetação, portando as di-
mensões dos espaços deveriam respeitar o tama-
nho da criança; a natureza deveria fazer parte do 
desenho da escola, integrando ambiente natural e 
construído; a área administrativa deveria prover 
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o conforto necessários aos funcionários; o mobi-
liário teria de ser padronizado e projetado pelos 
próprios arquitetos; os espaços deveriam privi-
legiar a flexibilidade de uso, se adaptando as re-
formulações pedagógicas ao longo do tempo; por 
fim, os arquitetos deveriam pensar em espaços 
de transição entre a cidade e a escola, uma escala 
intermediária de adaptação entre o ambiente ur-
bano e o edifício escolar.

Haviam, ainda, diretrizes de conforto a serem uti-
lizadas, prevendo o uso de dimensões adequadas 
para que os projetos se adaptassem ao uso infan-
til; ventilação cruzada, para garantir o conforto 
térmico; o uso de iluminação natural nas salas, 
que deveriam ser voltadas a face norte, gerando 
conforto visual e térmico; e, por fim, o uso de co-
res propícias, segundo teorias da cromoterapia, 
para o desenvolvimento de cada atividade. Tais 
medidas visavam garantir que questões especi-
ficas de conforto fossem atendidas em todas as 
unidades, gerando a melhoria do desempenho 
pedagógico.  

Como bem podem ter verificado, exis-
te em todas as unidades apresentadas 
a mesma ordem de idéias – porque ar-
quitetura é isto mesmo – ordem, ques-
tão de organização – organizar um con-
junto de elementos dispô-lo em ordem, 
a melhor – uns em relação aos outros, 
distribuir as respectivas dimensões, as-
segurar, com igual esforço, a ligação e a 
coexistência que deve existir entre eles 
a fim de que o conjunto seja, verdadei-
ramente, uma unidade congruente. É 
neste sentido que arquitetura pode ser 
considerada síntese, não consistindo 
somente, em adicionar e justapor ele-
mentos separados, mas ligá-los entro-
sando-os em função determinada e ca-
paz de constituir uma unidade orgânica 
efetiva. (DUARTE, 1965)
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Apesar da alta meta quantitativa, a ser atendida 
em um curto período de tempo, não foi estabe-
lecido um projeto-tipo a ser repetido como mó-
dulo (a repetição do mesmo projeto só se dava 
em casos onde a topografia e a insolação permi-
tissem), mas uma racionalização e padronização 
de componentes construtivos, visando otimizar o 
tempo dos projetistas, a compra de materiais, os 
detalhes construtivos e o treinamento da mão-de-
-obra.

Definiu-se ainda o padrão de três blocos funcio-
nais na composição das escolas: um bloco de en-
sino com 12 salas (de 48m² para 40 alunos cada), 
sanitários, museu escolar, biblioteca e área de gi-
nástica; um bloco administrativo com salas para 
diretoria, coordenação e professores, secretaria, 
zeladoria, centro médico, arquivo e depósito; e 
um bloco de recreação que abrigava o recreio co-
berto, um palco para apresentações, vestiários e 
sanitários. (ABREU, 2007; p.159)

Em uma análise pós implantação verifica-se si-
milaridades entre os blocos projetados por dife-
rentes arquitetos. Nota-se que o bloco de ensino 
na maior parte das vezes possui 2 pavimentos e 
grandes planos de vidro, enquanto o bloco admi-
nistrativo é térreo e com pequenas aberturas. Já o 
bloco de recreação é coberto por uma abóboda de 
estrutura pré-moldada. 

Desta forma, Comissão de Planejamento, Arquite-
tos contratados e Comissão Executiva constroem, 
em 10 anos (1949-1959), 69 edifícios escolares 
espalhados pela capital paulista. Os projetos “es-
colanovistas”, com programa inspirado nas pro-
postas de Anísio Teixeira, consolidaram a lingua-
gem modernista na construção de escolas em São 
Paulo. 

A opção pela estética modernista reflete o projeto 
educacional moderno em que se baseia experiên-
cia dos Convênios, no passo que ambas atendem 
a mesma causa social, movendo-se pelo sonho de 
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uma sociedade mais humana e igualitária e bus-
cando a racionalização no primeiro caso, do en-
sino e no segundo, das construções. Assim, a es-
colha pelo modernismo caracteriza mais do que 
uma adesão puramente formal e estética, mas 
uma adesão a causa. 

A obra escolar de que, segundo Quirino da Silva, 
São Paulo se orgulha, teve seu fim estipulado em 
1959, mas entrou em decadência cinco 5 anos 
antes, com a demissão do arquiteto Hélio Duarte 
da Subcomissão de Planejamento. A interferência 
direta do Governo de São Paulo nas obras se deu 
com a aproximação do IV Centenário da cidade e 
o decorrente desvio da verba da educação para 
a construção do Parque Ibirapuera, este cenário 
propulsionou uma burocracia exaustiva que difi-
cultou o andamento das obras até o fim do con-

[...] os membros da referida Comissão 
não se restringiram somente a cons-
truir escolas; antes procuraram, acima 
de tudo, edificar obras que refletissem 
um espírito moderno, compatível com 
as normas da moderna pedagogia. Os 
edifícios dos grupos escolares até agora 
construídos, bem atestam o caráter de 
modernidade das modernas casas de 
ensino. Compreenderam, pois, que era 
indispensável educar as crianças num 
ambiente que refletisse a conquista da 
arquitetura contemporânea, para que 
estas bem cedo se familiarizassem com 
as formas que surgiram como produto 
natural de nossa cultura e civilização. 
A moderna arquitetura, realizada sob a 
orientação da Comissão de Convênio é 
um fato que orgulha São Paulo, não só 
por partir dos poderes públicos, mas 
também, por ser obra de grande exten-
são empreendida somente em países de 
organização social bastante evoluída. 
(Quirino da Silva in MASCARO, 1960, 
págs. 100 e 101)
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vênio. 

O legado da obra educacional do Convênio é 
quantitativamente, e qualitativamente positivo, 
visto que, apesar de não sanar o déficit, construiu 
uma quantidade considerável de escolas em um 
curto período de tempo, com uma qualidade ar-
quitetônica inegável. 

 A relação entre projeto educacional e edi-
fício educacional se dá em duas esferas contradi-
tórias, ao mesmo tempo que a arquitetura escolar 
se baseia de educação de Anísio Teixeira, se uti-
lizando das diretrizes apontadas pelo educador 
para a educação moderna, o contrário também 
acontece. Os arquitetos propõem configurações 
espaciais e de uso do edifício que incitam novas 
práticas pedagógicas, com o intuito de fomentar 
as discussões no campo da educação, esmoreci-
das desde Anísio. 

 Portanto, conclui-se que os projetos do 
convênio sim, atendem e revelam uma intencio-
nalidade educacional, enquanto propõem novas 
perspectivas para a educação. 

Entretanto, uma análise no cenário pós constru-
ção revela que a “questão quantitativa superou 
as questões qualitativas na educação” (ABREU, 
2007, p.299), ocasionando uma proposta de uso 
do conjunto escolar distinta daquela prevista pe-
los arquitetos do Convênio, muitas vezes com a 
aplicação de uma pedagogia tradicional e jornada 
escolar de meio período. 

Planos mais recentes da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo demonstram a intencio-
nalidade de transformar do conjunto escolar do 
Convênio em escolas de ensino integral, apon-
tando a possibilidade de recuperar os princípios 
educacional propostos na ocasião da constru-
ção, de acordo com o potencial de uso projetado. 
(ABREU, 2007, p.299)
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O processo de desenvolvimento urbano da cidade 
de São Paulo é caracterizado, a partir de meados 
do século XX, pelo padrão de crescimento centro-
-periferia, caracterizado pela concentração de ri-
queza, infraestrutura e investimento de recursos 
públicos nas áreas centrais, que passam a sofrer 
com a especulação imobiliária desenfreada, acar-
retando o espraiamento da população de baixa 
renda, que encontra nas periferias condições pos-
síveis, ainda que não adequadas, de assentamen-
to. 

Às margens do tecido urbano consolidado da ci-
dade, a favela cresce em proporções superiores a 
cidade formal e os contrastes entre centro e peri-
feria vão ganhando maiores proporções ao passo 
que caracterizam desigualdades sócio-territo-
riais importantes, representativas de um déficit 
de cidadania e governabilidade. 

Tais desigualdades se expressão na fragmentação 
do espaço urbano, marcado pela presença da ci-
dade formal (central) e da cidade informal (peri-
férica). A primeira, guarnecida de estruturas de 
saneamento, transporte público, pavimentação, 
equipamentos públicos, ofertas de trabalho, etc., 
e a segunda, desfavorecida em todos estes fatores, 
apresenta os piores índices de homicídio, analfa-
betismo, saneamento, escolaridade entre outros 
que demonstram a exclusão dos direitos sociais 
básicos dos cidadãos que à habitam. 

As desigualdades social, urbana e ter-
ritorial da capital paulista resultam do 
processo histórico de desenvolvimento 
do país e da cidade. As condições terri-
toriais decorrentes da dinâmica de for-
mação da cidade [...] contribuíram para 
a formação de uma estrutura social que, 
além de se caracterizar por enormes 
disparidades de oportunidades, renda 
e riqueza, gerou uma estrutura urba-
na espacialmente segregada e marca-
damente fragmentada. Nesse sentido, 
a desigualdade urbana é fenômeno ao 

São Paulo (Cidade). 
Associação Nacio-
nal de Trasportes 
Públicos e SPTrans. 
Premissas para um 
Plano de mobilidade 
urbada, 2012.
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As contradições verificadas ao longo do proces-
so de urbanização, se intensificam em função da 
dinâmica econômica regressiva nos anos 1980 e 
1990. É neste período, mais especificamente de 
1989 a 1992 que a gestão progressista de Luiza 
Erundina propõe a retomada das discussões edu-
cacionais e sociais para conter este processo e 
tornar a cidade mais democrática. 

É neste governo que surge a primeira proposta de 
projeto colaborativo entre poder público e socie-
dade para a concepção de polos estruturadores 
de bairros periféricos, as Praças de Equipamentos 
Integrados. Estes espaços tinham como proposta 
criar centralidades que integrassem escola e co-
munidade oferecendo um protótipo de educação 
em tempo integral, uma vez que trabalhariam 
como contra turno das escolas da rede pública. 

Tal equipamento seria distribuído pela cidade, 
três em cada subprefeitura, e serviria como co-
nector e estruturador dos outros equipamentos 
pré-existentes na tentativa de levar atividades 
culturais e esportivas para periferia, reduzindo o 
déficit e tornando a cidade mais democrática. 

O projeto educacional que dava alicerce tal polí-
tica educacional era, ainda, baseado nas ideias de 
Anísio Teixeira, porem agora, aliada ao discurso 
do educador Paulo Freire, que participou do pro-
jeto das Praças como secretário da educação du-
rante a gestão Erundina. 

Paulo Freire, inventor de uma pedagogia propria-
mente brasileira, agregou à concepção de Anísio 
no passo que reforçou a ideia do ser social e da 
formação através do meio, valorizando experiên-
cias educacionais informais, ou seja, a conquista 
de saberes fora de uma grade curricular estipu-

mesmo tempo social e territorial, na 
qual diversos componentes se sobre-
põem e se reforçam de forma cumulati-
va. (SÃO PAULO, 2012, p.149)



125análise do espaço educacional brasileiro

É uma pena que o caráter socializante 
da escola, o que há de informal na expe-
riência que se vive nela, de formação ou 
deformação, seja negligenciado. Fala-se 
quase exclusivamente do ensino dos 
conteúdos, ensino lamentavelmente 
quase sempre entendido como transfe-
rência do saber. Creio que uma das ra-
zões que explicam este descaso em tor-
no do que ocorre no espaço-tempo da 
escola, que não seja a atividade ensinan-
te, vem sendo uma compreensão estrei-
ta do que é educação e do que aprender. 
No fundo, passa despercebido a nós que 
foi aprendendo socialmente que mulhe-
res e homens, historicamente, descobri-
ram que é possível ensinar. Se estivesse 
claro para nós que foi aprendendo que 
percebemos ser possível ensinar, terí-
amos entendido com facilidade a im-
portância das experiências informais 
nas ruas, nas praças, no trabalho, nas 
salas de aula das escolas, nos pátios 
dos recreios, em que variados gestos 
de alunos, de pessoal administrativo, 
de pessoal docente se cruzam cheios de 
significação. Há uma natureza testemu-
nhal nos espaços tão lamentavelmente 
relegados das escolas. ” (FREIRE, 1996, 
p.44 e 45)

lada.

A respeito da educação através do meio e da im-
portância das dinâmicas urbanas no processo for-
macional Freire coloca: 

FREIRE, Paulo. 
Pedagogia da Auto-
nomia - Saberes Ne-
cessários à Prática 
Educativa. Editora 
Paz e Terra. Coleção 
Saberes. 1996.

A compreensão de espaço público como espaço 
educacional deu base para a ideação de uma po-
lítica pública educacional norteada pelo estreita-
mento da relação educação-cidade como artifício 
propulsor de cidadania e democratizador da edu-
cação e da própria cidade. Este primeiro ensaio 
de projeto colaborativo, retomou as discussões 
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entre arquitetura e educação, agora pautada 
menos no edifício e mais na relação com a ci-
dade. 

Ainda que o projeto não tenha sido de fato im-
plantado, devido a descontinuidade do governo 
de Erundina e o desinteresse das gestões con-
servadoras de Paulo Maluf (1993-1996) e Celso 
Pitta (1997-2000) em discutir projetos educa-
cionais, foi um marco importante no debate de 
novas possibilidades para a educação paulista, 
a ser retomado no governo de Marta Suplicy, 8 
anos depois.

A falta de articulação de projetos educacionais e 
sociais para conter a desigualdade entre centro 
e periferia, resultou em uma situação calamito-
sa da educação pública da cidade no começo do 
milênio, marcada pela massificação das escolas 
de lata, crescimento das periferias, altos indi-
cies de violência e evasão escolar, entre outros. 

Sob este cenário, Marta Suplicy assume a Pre-
feitura de São Paulo com um discurso voltado a 
políticas públicas mais inclusivas, especialmen-
te no tocante a educação pública, e integradas, 
propondo reunir Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), de Cultura (SMC) e de Esporte e 
Lazer (SMEL), e população em um projeto cola-
borativo inovador. 

Como principal expoente deste discurso a pre-
feitura retoma o projeto da Praças, evoluindo 
a ideia inicial para a posterior construção de 
equipamentos públicos de cultura, esporte, la-
zer, tecnologia e educação, os chamados Centros 
Educacionais Unificados, os CEUs. 

Estes equipamentos contariam com um pro-
grama múltiplo composto por um Centro de 
Educação Infantil (CEI), para atender crianças 
de 0 a 4 anos; uma Escola Municipal de Educa-
ção Infantil (EMEI), para crianças de 4 a 6 anos, 
uma Escola Municipal de Educação Fundamen-
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tal (EMEF), para crianças de 6 a 14 anos e uma 
unidade para Educação de Jovens Adultos (EJA), 
para maiores de 15 anos. 

Como suporte as unidades educacionais, um ex-
tenso programa propõe múltiplos espaços extra-
classe que tornam mais dinâmica e completa a 
experiência escolar. Fazem parte deste programa 
espaços para atividades especiais como salas de 
teatro, ateliês de arte e estúdios de rádio e foto-
grafia; espaços para atividades esportivas como 
salas de dança e ginástica, ginásio de esportes, so-
lário, piscinas, pista de skate e parque infantil; es-
paços de lazer e cultura como sala de espetáculo 
e biblioteca; e, por último, espaços de trabalho e 
convívio que estruturam a dinâmica escolar como 
a praça, a área de recreio coberta, o refeitório, as 
áreas administrativas, a enfermaria, entre outros. 

A extensão do programa não se destina apenas ao 
uso dos alunos, visto que o equipamento se abre 
ao público nos fins de semana, permitindo o uso 
comunitário de parte da infraestrutura construí-
da. Trazendo a comunidade para dentro do equi-
pamento educacional e aproximando vida escolar 
e vida urbana, o sentimento de pertencimento e 
zelo com o equipamento público ganha força e 
potencializa novas interações entre escola e co-
munidade. 

A intencionalidade desta proposta era, além dos 
objetivos de desenvolvimento social propiciados 
pela própria educação, gerar uma transforma-
ção social e espacial, um desenvolvimento das 
comunidades locais através do acesso a um equi-
pamento público de qualidade, tanto no que diz 
respeito a sua arquitetura, quanto a sua proposta 
como política pública.

 Analisando o contexto paulista de desi-
gualdades e o potencial transformador do pro-
jeto, a Prefeitura de São Paulo, através do De-
partamento de Edificações (EDIF), demonstra 
interesse em implantar um CEU por distrito da 
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cidade, entretanto, desenvolve um estudo inicial 
produzido pela PUC/SP, Inpe e Instituto Pólis, em 
parceria com a secretaria municipal de Assistên-
cia Social para elencar os distritos mais carentes 
em equipamentos para serem atendidos priori-
tariamente. Não coincidentemente, os distritos 
mais deficitários eram também os mais periféri-
cos. (OLIVEIRA, 2017, p.29)

Como resposta e este estudo, define-se 36 distri-
tos para a implantação Centros Educacionais Uni-
ficados e o projeto é incluído na formulação do 
Plano Diretor da Cidade de São Paulo (2002), que 
propunha reduzir as desigualdades territoriais 
através da reestruturação urbanística. 

Definidos os municípios, inicia-se a pesquisa 
por grandes terrenos que pudessem receber os 
projetos, que previam uma área construída de 
13.000m² cada e as conversas com as comunida-
des, que faziam parte da proposta colaborativa 
do projeto. Ao trazer a população para dentro da 
discussão cria-se uma expectativa e uma mobi-
lização positiva de interesse para com a política 
pública que reflete o projeto educacional de de-
mocratização e cidadania. 

Ainda como medida para a aproximação e envol-
vimento da população com o projeto, previa-se a 
votação para o Conselho Gestor, responsável pela 
gestão pedagógica, cultural e esportiva da unida-
de. A eleição por unidade reconhecia a necessi-
dade de personalização, ainda que guiada pelas 
diretrizes universais do projeto, para compatibili-

A introdução da variável renda permitiu 
identificar os distritos menos carentes 
de equipamento em função da renda da 
população neles residente. Cabe lem-
brar que o objetivo do trabalho não foi 
o de identificar as regiões mais carentes 
da cidade, mas sim as regiões mais ca-
rentes de equipamentos sociais em âm-
bito local. (PEREZ, 2010, p.296).
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zar e se adequar a dinâmica próprias de cada ter-
ritório e das relações humanas daquele espaço. 

Após alguns ajustes posteriores as conversas com 
a comunidade, definem-se as diretrizes de arqui-
tetura para a estruturação do programa e implan-
tação dos edifícios, entretanto, surgem proble-
mas com alguns os 45 terrenos selecionados pela 
prefeitura para as edificações. 

O conhecimento do território foi funda-
mental na elaboração do projeto políti-
co-pedagógico de cada CEU e dos proje-
tos a serem implementados como ações 
do CEU nas suas respectivas comuni-
dades. Tratava-se não só de incorporar 
as concepções subjacentes naqueles 
territórios no trabalho pedagógico dos 
Centros, mas também pensar as formas 
de intervenção nestes territórios para 
que, auxiliados pelos instrumentos que 
os diferentes projetos implantados ofe-
recessem, os sujeitos sociais passassem 
também a constituir novas relações e 
novas compreensões de suas relações 
sociais. (PEREZ, 2010, p.378)

Com a licitação das obras praticamente 
concluídas, algumas áreas ainda apre-
sentavam problemas e, assim, decidiu-
-se que elas ficariam para a segunda 
fase, quando seriam construídos mais 
24 CEUs, completando os 45 programa-
dos (PEREZ, 2010, p. 304).

Assim, a construção dos CEUs foi separada em 
duas fases, com a construção de 21 CEUs na a 
gestão Marta Suplicy e outros 24, nas gestões 
posteriores de José Serra (2005-2008) e Gilberto 
Kassab (2009-2012). (OLIVEIRA, 2017, p.32). De-
nota-se uma característica interessante do proje-
to, o mesmo não sofreu com a descontinuidade do 
governo, tão comum dentre as políticas educacio-
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nais nacionais. 

 O projeto piloto previa a construção de 
três edifícios, em que se dividia o programa ar-
quitetônico de acordo com a secretaria respon-
sável pela administração das atividades. O bloco 
didático, administrado pela secretaria da educa-
ção abrigaria as salas de aula da EMEI, EMEF e 
CEI, biblioteca, telecentro, padaria comunitária, 
cozinha, refeitório, salas de professores e admi-
nistração das escolas. O bloco cultural, adminis-
trado pela secretaria de lazer e cultura abrigava 
as salas de teatro, ateliês de arte, salas de dança 
e ginástica, estúdios de rádio e fotografia, giná-
sio de esportes e núcleo administrativo e gestor 
da unidade. O terceiro bloco abrigaria basica-
mente o berçário. Além dos edifícios, a parte ex-
terna contava com o solário, três piscinas, par-
que infantil, pista de skate, campo de futebol e 
quadra descoberta. (OLIVEIRA, 2017, p.32)

O bloco didático é um volume retangular hori-
zontal de três andares (térreo mais dois anda-
res), sendo que primeiro e segundo pavimento 
se desenvolvem longitudinalmente nas laterais 
do quadrilátero. Desta forma a área térrea cen-
tral possui pé direito triplo e se assemelha a 
uma grande calçada coberta que faz a ligação 
entre exterior e interior. As salas dos pavimen-
tos superiores estão voltadas e este vazio cen-
tral, como uma varanda, criando uma dinâmica 
interessante de passagem de alunos dos dois la-
dos da praça central. A circulação vertical se dá 
por blocos de escadas centrais e laterais. (DELI-
JAICOV, 2004). No térreo deste mesmo bloco se 
desenvolvem as atividades da CEI, pela facilida-
de de acesso às crianças mais novas.  

O bloco redondo abriga o berçário, para crian-
ças de 0 a 4 meses e algumas salas da CEI. Op-
tou-se por separar este bloco do edifício pela 
condição especial de tratamento dos bebês e 
pela dinâmica própria de cuidados, equipamen-
tos e mobilidade que exigem. Este bloco recebe 
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a cor amarela como forma de identificação.

O bloco cultural e esportivo é um quadrilátero 
de cinco pavimentos, sua verticalidade contrasta 
com a horizontalidade do bloco educacional. Dis-
tribuídos nos quatro primeiros pavimentos estão 
o foyer e o teatro, as salas de música e dança, a es-
cola de iniciação artística, o estúdio de produção 
e gravação multimídia, e a rádio comunitária. No 
último pavimento, o ginásio desportivo. (SOARES, 
2013, p.103)

O projeto-tipo modular era passível de alterações 
- encolhendo-se ou expandindo-se - em cada nova 
implantação, uma equipe era contratada para 
desenvolver o estudo de viabilidade do terreno 
e o projeto executivo de implantação. O sistema 
construtivo não era inteiramente pré-fabricado, 
admitindo processos de montagem e processos 
‘manuais’, da construção tradicional. 

A opção por um sistema construtivo hibrido con-
siderou a política de inclusão social do projeto 
educacional, analisando o cenário de mão-de-
-obra desqualificada e o problema de emprego 
e renda como principal problema do país, o uso 
de um sistema rápido (pré-fabricado), aliado a 
um sistema que gerasse emprego e renda para 
a comunidade local apresentou uma alternativa 
duplamente interessante. (DELIJAICOV, TAKIYA, 
ARIZA, 2004). 

Após a implantação das unidades nota-se um con-
traste simbólico e concreto do equipamento, refe-
rencial positivo da presença do estado, com o en-
torno pobre, registro de um histórico de descaso 
e negligencia do poder público, que propulsionou 
novas dinâmicas e, principalmente, promoveu a 
crença na educação como catalizadora de mudan-
ças positivas e o desenvolvimento do espaço ur-
bano e social através da educação. 

O projeto arquitetônico, sob esta perspectiva, re-
flete o projeto educacional democratizador. Pro-
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grama, implantação, método construtivo, escolha 
dos distritos e dinâmica de uso materializam a in-
tencionalidade da política pública em diminuir a 
desigualdade socioterritorial urbana.

Entretanto, sob a perspectiva da concepção de 
um projeto arquitetônico intimamente integra-
do ao projeto educacional, configurando mais do 
que a construção de uma instituição de ensino, 
a construção de um espaço com uma clara mis-
são de uma prática educadora, não se deu como 
o esperado segundo o gestor Raimundo Gilson 
Gomes. Isto porque, segundo ele, as políticas edu-
cacionais não acompanharam o desenvolvimento 
do projeto e as políticas urbanas para além do 
edifício, foram pouco aplicadas e, quando aplica-
da, feitas de forma não integrada à política edu-
cacional. 

Do ponto de vista da intervenção urba-
na, [a crítica afirma] que a atuação do 
poder público foi localizada, tendo se li-
mitado ao prédio somente, e concentra-
da, quando poderia beneficiar mais re-
giões com instalações de equipamentos 
dispersos, ampliando o impacto urba-
nístico [da proposta]. (MASCARENHAS, 
2005, p.14).
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Estas opiniões configuram a ideia de que, apesar 
do CEU ser um equipamento público de quali-
dade e oferecer um espaço de oportunidades e 
construção de cidadania em áreas periféricas, 
ele deveria estar integrado a uma rede de outros 
equipamentos e de outras políticas públicas vol-
tadas à periferia. Desta forma, a qualificação e in-
tegração urbana do tecido periférico seria alavan-
cada com um projeto de caráter não apenas local, 
mas integrado.  
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Fig.19 - CEU Parque 
Veredas
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O edifício educacional projetado é baseado nas di-
retrizes urbanísticas e educacionais do movimen-
to Cidades Educadoras e tem como referência de 
política pública nacional a experiência dos CEUs 
na cidade de São Paulo. Baseia-se, ainda, nas con-
cepções educacionais de John Dewey, que, como 
visto no decorrer do trabalho, foram importadas 
e interpretadas por Anísio Teixeira, no projeto 
das Escolas-Parque em Salvador. 

Assim como os CEUs foram uma evolução das Pra-
ças de Equipamentos, idealizadas na gestão Luísa 
Erundina, o projeto da Escola Cidadã propõe uma 
implantação de projeto educacional que se asse-
melha a estes, no passo que pensa o edifício edu-
cacional junto ao projeto urbanístico, buscando 
integração com o bairro e formação de uma rede. 

Desta forma, edifício e cidade se integram para 
formar um projeto educacional estruturado em 
uma rede de equipamentos, conectada através 
de caminhos que configuram um ambiente de 
aprendizado democrático, acolhedor e integral, 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
do bairro, reforçar suas potencialidades, promo-
ver cidadania, resgatar e reforçar a história, criar 
conexões e centralidades e fomentar novas dinâ-
micas de uso e ocupação do território com um 
viés educacional. 

Para implantação de um protótipo de projeto que 
seguisse tais preceitos, optou-se pela análise de 
áreas que apresentassem uma certa diversidade 
de equipamentos públicos e privados com um 
potencial educativo, entretanto, que tais equi-
pamentos estivessem desconexos. Procurou-se, 
ainda, um bairro em que houvesse demanda de 
vagas para a implantação de um colégio público. 

Assim, o trabalho procura demonstrar, em uma 
situação ‘ideal’, ou seja, com equipamentos ade-
quados, uma proposta de integração dos equipa-
mentos através do espaço público, e, concomitan-
temente, uma proposta de desenvolvimento do 
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edifício educacional quanto a sua relação com a 
rua, implantação, programa arquitetônico, dinâ-
mica de uso, linguagem, materialidade, entre ou-
tras decisões projetuais que se julgou importan-
tes para a espacialização do projeto educacional 
no edifício. 

Dentre os bairros analisados, a Vila Mariana se re-
velou como uma área de intervenção que, além de 
cumprir a diretrizes preestabelecidas, apresenta-
va outras características que vinham ao encontro 
da proposta educacional e potencializavam a pro-
posta de cidade educadora. Tais características 
estão associadas a relação histórica dos morado-
res com o bairro e com seus espaços públicos e 
patrimônios, tema que será abordado adiante. 

Desde o princípio da cidade de São Paulo, na co-
lina histórica, a área onde hoje chamamos de Vila 
Mariana já era utilizada como ponto de parada de 
viajantes, que percorriam a “Estrada do Carro” 
(Figura x) e descansavam no “Rancho dos Tro-
peiros”, se situava-se na altura da caixa d’água do 
bairro. 

O documentário “Vila Mariana: De Colônia À Re-
pública Da Vila”, produzido para a coletânea “His-
tória dos Bairros” pela Prefeitura de São Paulo 
(2014), apresenta uma descrição completa do 
trajeto dos viajantes: 

Para alcançar o caminho do mar partin-
do do centro de São Paulo, os viajantes 
saiam pela Igreja de São Gonçalo, no 
largo da Pólvora e seguiam pelas atu-
ais ruas da Liberdade e do Vergueiro, 
depois, passavam pela Av. Domingos de 
Moraes, beiravam o Morro Vermelho, 
passavam pelo alto das vertentes do 
Anhangabaú, no Vale Itororó, e chega-
vam ao leito da Rua Paraíso 
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Já naquela época, por ser um ponto de parada, 
via-se, além de viajantes que debandavam ao lito-
ral, ou chegavam na cidade, moradores fixos que, 
por volta de 1820, começaram a se assentar junto 
a estrada, principalmente nos arredores da caixa 
d’agua. 

No final do Sec. XIX, com o fim do regime escra-
vocrata no país e a vinda de imigrantes, o bairro 
começa a crescer, abriga mais moradores, desen-
volve pequenos comércios e serviços e recebe o 
matadouro da cidade, que sai da Rua Humaitá 
(atual Bairro da Liberdade), e passa e funcionar 
no atual Largo Senador Raul Cardoso. O desloca-
mento do matadouro para uma área distante do 
centro se fez necessário por conta do crescimen-
to urbano da cidade, que não mais comportava os 
odores e efluentes do matadouro em uma área 
central.   

A vinda do matadouro foi responsável pelo cres-
cimento do bairro; pavimentação de ruas; desen-
volvimento de fábricas e comércios relacionados 
a venda de carne e neutralização de odores; e 
pelo nome do bairro, que passa a ser chamado de 
“Colônia” com a vinda de mais imigrantes, entu-
siasmados com a instalação do equipamento no 
bairro. 

Outro ponto de destaque na história da Vila Ma-
riana se dá com a instalação de uma linha de trem 
de carga e de passageiros, em 1886, que ligava o 
Bairro da Liberdade à Santo Amaro, e cooperou 
para o crescimento urbano e valorização da área.

Já no início do século XX, algumas chácaras da re-
gião começam a se destacar por serem redutos de 
intelectuais e artistas do período, como é o caso 
da Villa Kyrial e, posteriormente, da Chácara Kla-
bim. 

A primeira, construída em 1904 próxima a atual 
estação Ana Rosa do metrô, era propriedade de 
um importante mecena paulista, José de Freitas 
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Valle, e virou reduto da ‘Bella Époque’ da cidade, 
devido aos constantes eventos realizados pelo 
proprietário (saraus, almoços, concertos, expo-
sições, conferências, festas, entre muitos outros 
eventos), que reunia a nata da intelectualidade e 
aristocracia paulistana e os artistas em ascensão 
no país. A casa de Freitas Valle foi demolida, e a 
história da Villa Kyrial se perdeu nas novas cons-
truções do bairro. 

A segunda, mais afastada do centro da cidade, se 
localizava próxima a atual estação Santa Cruz do 
metro e era propriedade de Maurício Freeman 
Klabin, imigrante da Lituânia que se mudou para 
o Brasil com a família e abriu uma próspera loja 
de artigos de papelaria e escritório, investindo, 
posteriormente, no ramo da celulose. 

Klabin adquiriu a porção de terras que viria a se 
tornar Chácara Klabin através do leilão de Terras 
da União, em 1904. A respeito da aquisição, o ge-
ógrafo Fernão Lopes Ginez de Lara (2012) escla-
rece:

Assim, a família Klabin investe na área e passa a 
construir as residências da família, aguardando 
a valorização imobiliária decorrente do cresci-
mento da cidade. Dentre as casas construídas, a 
de maior destaque é a casa de Mina Klabin, filha 
de Maurício, projetada por seu esposo e arquiteto 
Gregori Warchavchik em 1928 na rua Santa Cruz. 
A casa é um importante marco de São Paulo, sen-

Estando no limite próximo da cidade, 
era evidente que o local tinha grande 
potencial imobiliário urbano, funcio-
nando como investimento imobiliário. 
Se trataria de uma típica retenção de 
terras, à espera da “chegada da cidade” 
para futuramente ser desmembrado na 
forma de loteamento urbano; seriam al-
cançados preços não mais rurais, mas 
urbanos
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do considerada a primeira construção com lin-
guagem modernista da cidade. 

Anos mais tarde, em 1929, o arquiteto ergue uma 
vila de casas geminadas na Rua Berta, para alugar 
aos trabalhadores da região. A vila operária an-
tecipava a demanda por habitação, configurando, 
em pouco espaço, moradias que combinavam ar-
quitetura de qualidade, com padrão de conforto e 
racionalização do espaço. 

Ainda na Rua Berta, mas agora do lado oposto as 
casas geminadas, Gregori constrói, em 1932, ou-
tra residência de linguagem modernista para sua 
cunhada Jenny Klabin, que havia se casado com o 
artista plástico Lasar Segall. A casa, além de mo-
radia da família, abrigava o ateliê do artista. 

Além destas três obras mais relevantes, a região 
da Chácara Klabin ainda acolhe outras casas, do 
mesmo arquiteto, construídas em tijolo aparente 
nas ruas São Samuel, Lopes de Almeida, Maurício 
Klabin e Joaquim Líbano. 

Fora deste perímetro, onde o arquiteto pôde 
construir as casas da família, os Klabin passaram 
a arrendar áreas para trabalhadores, com o obje-
tivo de aguardar uma alta valorização mobiliária 
para, só então, lotear e vender terrenos. 

A estratégia foi positiva por um lado e negativa 
por outro. Enquanto o entorno crescia a passos 
largos, com lotes e quadras definidas, a área era 
cada vez mais central e cada vez mais valorizada, 
por outro lado, os arrendatários começaram a 
alugar áreas para terceiros, processo que acabou 
formando uma ocupação irregular e informal, tor-
nando-se, nos anos 50, a maior favela da cidade, a 
Favela do Vergueiro. 

Com o passar dos anos, a pressão era cada vez 
maior para que a favela saísse da região e a área 
fosse revitalizada, loteada e vendida, deixando de 
ter o caráter rural de propriedade privada que 
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família manteve através dos arrendamentos e 
passando a adquirir caráter urbano, integrada a 
malha urbana lindeira. Inicia-se, a partir de então, 
um longo processo judicial da família Klabin para 
desocupar a favela e retomar a posse da área, que, 
a essa altura, era extremamente valorizada.  

No final dos anos 60, com as obras da Linha Azul 
do Metrô iniciadas na Av. Domingos de Moraes e 
o ganho da causa judicial favorável a família Kla-
bin, inicia-se o processo de despejo da população 
da favela, que passa a procurar áreas periféricas, 
sem infraestrutura e onde o poder público não 
chegava, para se instalar. A partir de então a área 
é loteada e vendida, tornando-se um bairro de 
classe média alta da cidade.

Durante os anos 70, com a saída da família Klabin 
de suas residências no bairro, as construções de 
Gregori Warchavchik passam a sofrer com a espe-
culação imobiliária enquanto começam a entrar 
em estado de degradação devido à falta de uso e 
falta de zelo do poder público para com o conjun-
to edificado, expoentes do começo do movimento 
modernista na cidade. 

Entretanto, no início dos anos 80, inicia-se um 
processo interessante, envolvendo a população 
local e as edificações históricas do bairro, que foi 
extremamente relevante para a escolha da área 
de implantação do projeto da Escola Cidadã. Os 
moradores da região se juntam para impedir a 
implantação de um loteamento residencial que 
demoliria a Casa Modernista de Mina Klabin e 
Gregori Warchavchik e formam a “Associação 
Pró-Parque da Casa Modernista”, com a intenção 
não apenas de impedir a demolição, como tam-
bém de tombar, junto ao Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado de São Paulo (COMPRESP), a 
casa e o jardim da propriedade. Este é o primei-
ro movimento em prol da preservação do bairro 
feito pelos moradores e recolheu mais de três mil 
assinaturas a favor da medida preservacionista, 
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denotando o zelo para com o patrimônio público 
local. 

Desta forma, em 1984, o COMPRESP abre pro-
cesso para de tombamento do edifício. “Ficavam, 
pois, asseguradas as condições para o estudo da 
obra de modo a avaliar seus méritos para o tom-
bamento definitivo. A medida atingia integral-
mente o imóvel - casa e jardim - pois, assim como 
à casa é atribuída a condição de exemplar pionei-
ro do Movimento Moderno no Brasil, ao jardim, 
da mesma forma, se atribui a interpretação da-
queles preceitos a partir da flora tropical” (CAR-
RILHO, 2000, p.1). Em adendo ao processo de 
tombamento, a Câmara dos Vereadores enquadra 
o imóvel e redondezas na categoria Z8-200, dis-
positivo de zoneamento destinado e preservação 
de bens históricos que define o estabelecimento 
e a divulgação de critérios pelo Departamento do 
Patrimônio Histórico (DPH) para análise e apro-
vação de intervenções físicas em um perímetro 
estabelecido para a preservação.  

Ao longo do tempo, diversas outras medidas pre-
servacionistas foram tomadas em relação aos de-
mais imóveis da área, incluindo a própria Casa 
Modernista, sempre com a pressão da população 
local. O tombamento do atual Museu Lasar Segall 
e da Vila Operária; a Restauração da Casa Moder-
nista e abertura do espaço ao público; e as me-
didas de preservação paisagística, que delimitam 
regras para as novas construções na região, são 
exemplos de medidas posteriores ao primeiro 
tombamento, que comprovam a importância, já 
preconizada pelos moradores do bairro, das edi-
ficações históricas da região.

Desta forma, a área próxima ao Conjunto de Edi-
fícios de Gregori Warchavchik se mostrou, por 
conta do histórico notável, da importância de pre-
servação dos edifícios, da demonstração de cida-
dania e zelo dos moradores do bairro, da grande 
oferta de transportes e, como veremos afrente, 
da grande oferta de equipamentos favoráveis ao 
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projeto educacional, uma área de grande interes-
se para a implantação do projeto. 

Vale pontuar que, enquanto a escolha da macro-
-área de intervenção considerou as característi-
cas sócio-territoriais, históricas e urbanísticas já 
mencionadas, o perímetro exato de intervenção 
foi delimitado após a identificação do terreno que 
receberia o edifício educacional. O quarteirão es-
colhido estava entre a Casa Modernista e o Museu 
Lasar Segall, ladeado pelas ruas Berta, Santa Cruz, 
São Samuel e Afonso Celso.

A partir da escolha, traçou-se um raio de 500m, 
tendo como ponto central o terreno, para verifi-
car o perímetro de possível intervenção, conside-
rando a distância máxima de 500m, com pouco 
desnível, adequada a caminhabilidade dos usuá-
rios. Assim, uma análise dos equipamentos, viário 
e rede de transporte passou a demarcar com mais 
exatidão a área. 

Neste raio de 500m alguns equipamentos, de ca-
racterísticas distintas, demonstraram potenciali-
dade em integrar uma rede de viés educacional. 
Dentre aqueles apontados como patrimônio cul-
tural tem-se: Parque e Casa Modernista, na Rua 
Santa Cruz; Museu Lasar Segal, na Rua Berta; Con-
junto de Casas Operárias, também na Rua Berta; 
e, por fim, o conjunto de casas em tijolo aparente 
nas ruas São Samuel e Dr. Lopes de Almeida. 

As instituições de caráter educacional compreen-
dem o Colégio Madre Cabrini e o cursinho Polié-
dro, na Rua Domingos de Moraes; um espaço de 
cursos de informática, na Rua Afonso Celso e ou-
tro de cursos de fotografia, na Rua Conde de Irajá; 
um Curso de Integração Empresa-Escola (CIEE), 
na Rua Francisco Cruz; a Universidade Anhan-
guera, PUC São Paulo e um curso de prendas do-
mésticas e cuidados com idosos, na Rua Afonso 
Celso, a ETEC José Rocha Mendes e um Centro de 
Formação de Condutores, na Rua Berta; o Colégio 
Liceu Pasteur, na Rua Dr. Diogo de Faria; o Colé-
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gio Marista Arquidiocesano, na Av. Domingos de 
Moraes; uma escola de música, na Rua Maurício 
Klabin; e a Oficina de Artes Rosina Pagan, na Rua 
Dr. Lopes de Almeida. 

Como espaços religiosos selecionou-se a Igreja 
Universal do Reino de Deus e a Paróquia Nossa 
Senhora da Saúde, na Av. Domingos de Moraes e a 
Capela Pio X, na Rua Maurício Klabin. 

Por fim, outros edifícios públicos e particulares 
de caráteres diversos integraram a rede, são eles: 
Esporte Clube Vila Mariana, Corpo de Bombei-
ros Vila Mariana e Shopping Santa Cruz, na Av. 
Domingos de Moraes; Centro Esportivo de Artes 
Marciais, Instituto Nosso Rumo e ecoponto Vila 
Mariana, na Rua Afonso Celso; Biblioteca Munici-
pal Viriato Correa, na Rua Sena Madureira; Funda-
ção Perceu Abramo, na Rua Conde de Irajá; a casa 
de repouso para idosos Mais Vida, na Rua Coronel 
Luís Alves; e, por último, o Hospital Santa Cruz, e 
um coworking para mães, na Rua Santa Cruz. 

Como análise da rede de transportes da região, 
verificou-se como pontos nodais o metro Santa 
Cruz, os pontos de ônibus da Av. Domingos de Mo-
raes e a própria avenida, que faz a ligação do bair-
ro com a região central da cidade, configurando 
uma via estruturadora de importância. As demais 
vias do perímetro de atuação foram caracteriza-
das como de caráter local, em exceção a Rua Santa 
Cruz, via coletora que liga a Dr. Ricardo Jaffet com 
a Av. Domingos de Moraes. 

A partir da identificação viária e de equipamen-
tos, delimitou-se, para intervenção, a área com-
preendia entre uma média de três quarteirões a 
leste da Av. Domingos de Moraes (lado da casa 
Modernista) e dois quarteirões a oeste da mesma 
avenida (lado do Shopping Santa Cruz), desde a 
altura do Shopping Santa Cruz, até o limite norte 
do Colégio Madre Cabine.

Após a fase de identificação, o foco do trabalho 
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passou a ser o estudo da rede de caminhos que 
uniria os equipamentos. As ruas foram classifica-
das quanto o tipo de intervenção que iriam rece-
ber, de acordo com o caráter da via e com a proxi-
midade do edifício educacional a ser construído. 
Decidiu-se assim, por três formas distintas de in-
tervenção. 

A primeira, no perímetro do quarteirão de im-
plantação do edifício educacional, é caracterizada 
como a mais drástica, que propõe a maior quanti-
dade de intervenções.  Propôs-se lombofaixas em 
todas as travessias, com o objetivo de valorizar 
o pedestre em detrimento do carro e diminuir a 
velocidade do transito local; a arborização e ilu-
minação viária, aliadas a instalação de mobiliário 
público adequado, como qualificação do espaço 
urbano; a transformação da Rua Berta em via pe-
atonal, criando um trajeto seguro entre a escola 
e a Av. Domingos de Moraes; e, por fim, uma in-
tervenção paisagística propôs a troca parcial da 
pavimentação na Rua Berta, retirando partes do 
paralelepípedo e adicionando áreas gramadas ao 
longo da via.

 Para as propostas de intervenção na Rua Berta 
observou-se o comprimento da via, que se esten-
de por apenas dois quarteirões, gerando pouco 
impacto no transito local; as edificações da rua, 
que apresentam caráter institucional e residen-
cial de baixa densidade, denotando o baixo tran-
sito de veículos na via; e a transversalidade com 
a Av. Domingos de Moraes, que permitiria um ca-
minho peatonal seguro entre a via principal, mais 
servida de transporte público e o quarteirão da 
escola. 

A segunda tipologia de intervenção, menos drás-
tica, se deu na Avenida Domingos de Moraes, e 
propõe a reorganização das calçadas em toda 
sua extensão, levando em conta as diretrizes da 
cartilha de regras para a construção de calçadas, 
disponibilizada pela prefeitura de São Paulo, que 
define três faixas de uso para a organização do 
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passeio público: de serviço, de acesso e faixa li-
vre. Além da reorganização conforme a cartilha, 
propôs-se placas informativas dos equipamentos 
públicos do bairro; arborização e iluminação viá-
rias; e, por fim, um ponto de travessia em frente à 
Rua Berta, passa servir os usuários do novo equi-
pamento. 

O terceiro tipo de intervenção se deu em todas as 
demais ruas do perímetro, e propõe, além da ilu-
minação e arborização das vias, a demarcação na 
calçada, dos caminhos para atingir outros equi-
pamentos do conjunto. Tal demarcação seria feita 
de forma discreta, com, por exemplo, uma linha 
de cor junto ao meio fio, e placas de demarcação 
junto aos equipamentos informando horário de 
funcionamento, nome do equipamento e um pe-
queno mapa localizando-o na rede. 

A proposta final, com a demarcação dos equipa-
mentos e intervenções nas ruas, é a estruturação 
de uma rede múltipla que objetiva atender o con-
tra-turno não apenas da nova escola a ser implan-
tada, como também das instituições escolares 
pré-existentes, trazendo o intercâmbio de conhe-
cimentos e vivências através do aprendizado in-
formal, fora do currículo tradicional. 

O intercâmbio se faz dos dois lados, visto que 
além dos estudantes se servirem dos equipamen-
tos, os usuários de tais equipamentos também 
utilizariam as unidades da rede, tendo conheci-
mento dos espaços do bairro e, através de ações 
estipuladas por cada unidade, construir dinâmi-
cas de uso democrático de tais espaços. 

A exemplo de como as dinâmicas da rede podem 
se estruturar, é interessante citar a experiência 
do Bairro Escola em Nova Iguaçu, política edu-
cacional implantada durante o primeiro manda-
to de Lindbergh Farias como prefeito da cidade 
(2004). Neste projeto a comunidade participava 
ativamente da formação das crianças do bairro, 
através de uma rede, em que cada unidade se res-
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ponsabilizava pelo desenvolvimento de uma di-
nâmica, completando a jornada escolar e fazendo 
com que as crianças permanecessem em período 
integral desenvolvendo atividades. 

Nesta política, assim como é proposto no projeto 
da Escola Cidadã, instituições e serviços privados 
também integram a rede. Um comerciante que 
tem uma padaria pode desenvolver atividades 
para a formação de padeiros; a equipe que ad-
ministra a igreja pode disponibilizar o salão, nos 
períodos sem uso, para que alunos tenham aulas 
de reforço. Em contrapartida, os comerciantes e 
frequentadores da igreja podem alugar livros nas 
bibliotecas das escolas, por exemplo.

Esta relação de mutualismo é benéfica tanto a 
cidade quanto a dinâmica acadêmica, promove 
cidadania e cria vínculos entre usuários e territó-
rio, entre os diferentes agentes da cidade, e entre 
educação e espaço educacional, compreenden-
do o ‘educar’ de forma mais ampla e democráti-
ca, abrangendo não só os alunos da escola, mas 
a população como um todo, uma educação mais 
abrangente que o ensino de matérias elementa-
res, compreendendo o ‘ensinar a viver’ e o ‘ensi-
nar a viver juntos’ como seu maior objetivo. 

Complementando a estrutura da rede, que já pos-
sui instituições educacionais de caráter privado, 
jugou-se necessária a construção de um edifício 
escolar que abrigasse uma escola pública. O edifí-
cio escolar especializado se faz importante dentro 
da rede educacional visto que, é nele que ocorre 
o ensino das matérias fundamentais do currículo, 
se fazendo necessário para a espacialização com-
pleta da pedagogia e do projeto educacional base-
ado nos ideais de Anísio Teixeira. 

Assim como as escolas classe, já abordadas neste 
trabalho, serviam como suporte a escola parque 
e vice-versa, o mesmo ocorre aqui: Edifício Edu-
cacional dá suporte para a rede de equipamentos, 
no passo que fornece espaços especializados para 
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o ensino e aprendizagem formais, além de cons-
truir novos espaços de socialização para o bairro, 
e, por outro lado, a rede de equipamentos dá su-
porte ao edifício, fornecendo espaços múltiplos, 
onde se desenvolvem saberes formais e informais, 
para o desenvolvimento integral dos usuários. 

Neste sentido, a projetação de um novo edifício 
ganha sentido como marco simbólico do espaço 
educacional, lugar de encontro do bairro e comu-
nidade que propulsiona o uso da rede de equipa-
mentos, comércio e serviços locais. Para mais, o 
edifício educacional abriga em si os ambientes 
especializados do programa de necessidades, 
que requer áreas restritas, com características de 
conforto visual, auditivo e térmico para a realiza-
ção de certas atividades do projeto pedagógico.

Isto posto, o edifício escolar começa a ser pensa-
do não como monumento isolado, mas como par-
te da cidade e sua arquitetura deveria, portanto, 
refletir tal intencionalidade através da escolha de 
localização, da sua implantação no terreno, da de-
finição e espacialização do programa, da lingua-
gem formal, etc.  

Quanto a escolha do terreno, optou-se, como já 
mencionado, o quarteirão em frente a ETEC, que, 
atualmente, já abriga um colégio público, a Escola 
Estadual Lasar Segall, além de residências térreas 
a pequenos comércios. É possível verificar que a 
escola é completamente murada e os alunos pas-
sam apenas meio período dentro da instituição, 
não havendo nenhum contato com o bairro onde 
se insere. Os muros da escola também configuram 
um espaço pouco atraente na perspectiva urbana, 
visto que o passeio da rua não apresenta nenhu-
ma atratividade ao pedestre, que caminha todo o 
quarteirão ladeado por uma alta parede branca 
(Imagem x). 

A ideia do projeto foi repensar a dinâmica da es-
cola, demonstrando uma proposta diferenciada 
de estruturar o espaço educacional e sua dinâ-
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mica de uso e relação com o entorno. Para isso, 
optou-se por desconsiderar todas as construções 
do quarteirão, propondo a demolição da escola, 
das residências térreas e dos pequenos comér-
cios locais, sendo importante ressaltar que, ape-
sar de estar inserido em uma área de tombamen-
to paisagístico, com diretrizes para a construção 
de novos edifícios, nenhum dos edifícios deste 
quarteirão eram tombados, e nenhum deles re-
presentava um patrimônio histórico ou conjunto 
arquitetônico de relevância, sendo consideradas 
construções ordinárias, de baixa densidade e ma-
joritariamente térreas, sendo o edifício mais alto, 
um pequeno hotel de três pavimentos. 

A desapropriação da área e o uso do quarteirão 
completo teve como diretriz a criação de uma 
quadra aberta, com térreo livre, que pudesse fun-
cionar como centralidade do bairro e criar perme-
abilidade visual e de caminhos entre os maiores 
patrimônios do perímetro de intervenção: a Casa 
e Parque Modernistas e o Museu Lasar Segall. A 
partir desta diretriz principal, aliada a conceitua-
ção pedagógica e ao projeto educacional em rede, 
inicia-se o processo de materialização do edifício 
educacional, que será abordado no próximo sub-
capítulo. 

Conclui-se, da explicação a respeito da rede e do 
território educacional que o ambiente urbano é 
compreendido, neste trabalho, como uma possi-
bilidade de espaço educacional tão importante e 
significativa quanto o próprio edifício. Assim, o 
viés projetual é duplo: por um lado, a intenciona-
lidade educativa do ambiente urbano materiali-
za-se através da estruturação de uma rede riso-
mática de educação, que ocorre dentro do espaço 
público da cidade; e, por outro lado, o edifício 
educacional se doa a cidade, criando um espaço 
público democrático, uma centralidade concreta 
e simbólica do território educativo e do projeto 
educacional, que será abordado afrente. 







o 
projeto
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Este subcapítulo pretende analisar criticamente o 
edifício educacional proposto quanto a materiali-
zação do projeto educacional de Anísio Teixeira 
e proposta democrática do movimento Cidades 
Educadoras, expondo, através do partido arquite-
tônico, programa de uso, implantação do progra-
ma, linguagem e materialidade, em quais pontos 
o projeto arquitetônico reflete o projeto educa-
cional e, ainda, em que se assemelha as políticas 
públicas da cidade de São Paulo, mais especifica-
mente, quanto à implantação dos CEUs. 

Como partido arquitetônico admitiu-se como di-
retriz a criação de um térreo livre e público, com 
uma grande praça central e um caminho trans-
versal que fizesse a ligação da Casa e Parque Mo-
dernista, ao sudeste da quadra, com o museu La-
sar Segall, a noroeste da quadra. A quadra pública 
deveria, ainda, receber equipamentos públicos, 
que fizessem parte do programa de necessidades, 
com o objetivo de tornar o térreo da escola um 
espaço de encontro e conexão na rede de equipa-
mentos detalhados no ultimo subcapítulo. 

Como o terreno estava localizado na área de pre-
servação paisagística envoltória aos patrimônios 
arquitetônicos, havia condicionantes a serem 
respeitadas, que nortearam decisões projetuais: 
as novas construções da área deveriam ter altu-
ra máxima de 15 metros e a área verde deveria 
corresponder 20% da área total do terreno. Estas 
obrigatoriedades ajudaram, inclusive, na escolha 
do terreno, já que este, apesar de estar em uma 
área valorizada e densa, não poderia acolher, por 
exemplo, um edifício residencial de alta densida-
de, sendo ponto ideal para um uso institucional.

Outro ponto definido antes de se iniciarem os de-
senhos preliminares foi o programa arquitetôni-
co, que levou em conta o Sistema Platoon, idea-
lizado por John Dewey e, para isso, prevê como 
complemento as salas de aula, equipamentos au-
xiliares, administrados pela escola, aliados a rede 
de equipamentos do bairro, que seriam respon-
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sáveis pelo contra-turno dos alunos, oferecendo 
uma educação de tempo integral. 

Para decidir a qualidade dos equipamentos e 
serem implantados no terreno, verificou-se as 
necessidades da escola e do bairro, procurando 
trazer coisas novas a comunidade. Optou-se, por-
tanto, pela inclusão de um teatro, um anfiteatro, 
uma biblioteca infantil, uma quadra poliesportiva, 
seis oficinas de trabalho e um módulo comercial. 

Tais espaços dividem-se em: espaços restritos, de 
uso exclusivo dos alunos e funcionários da escola; 
semi-públicos, que se abrem a comunidade ape-
nas em horários estipulados pela escola e duran-
te todo o fim de semana; e espaços públicos, que 
aceitam a livre circulação de pessoas. 

Dente os espaços restritos incluem-se: área admi-
nistrativa; pátio coberto para o recreio; refeitório, 
cozinha e depósitos; salas de aula; laboratórios de 
ciências e de informática, banheiros e enfermaria. 
Já os espaços semi-públicos incluem: quadra po-
liesportiva, teatro e oficinas de trabalho. Por fim, 
os espaços públicos: praças, biblioteca, anfiteatro 
e módulo comercial. 

Cada ambiente deveria apresentar característica 
específicas que atendessem ao desenvolvimento 
das atividades específicas e a dinâmica escolar do 
Sistema Platoon, assim, diretrizes foram estabele-
cidas para cada ambiente: 

• Salas de aula: um conjunto de 18 salas deve-
riam atender um total de 1.440 alunos (720 por 
turno) do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e 
ensino fundamental II (6º ao 9º ano), sendo duas 
salas por ano, com 40 alunos por sala. As salas 
de aula teriam de oferecer um ambiente flexível 
e confortável, possibilitando diversas ocupações 
de acordo com as diferentes dinâmicas propos-
tas pelas diferentes matérias. O conforto deveria 
compreender as normas de iluminação, ventila-
ção e ruídos, fornecendo um espaço saudável de 
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ensino e aprendizado. Deveria, ainda, estimular a 
criatividade e curiosidade dos alunos para que ali 
se desenvolvessem as matérias fundamentais do 
currículo, estipuladas pelas normas de educação 
do Estado. 

• A área administrativa deveria conter: uma se-
cretaria com área de recepção e espera para os 
pais; uma sala de professores com copa; uma sala 
para o diretor; uma sala para a coordenação pe-
dagógica; uma sala para orientação; e, por fim, 
uma sala para a coordenação de operações que 
seria responsável pelo pleno funcionamento dos 
equipamentos auxiliares. Estes ambientes deve-
riam estar próximos uns dos outros, formando 
um conjunto administrativo de proporções ade-
quadas para fornecer o conforto necessário, sem 
excessos, para mais, deveriam ter fácil acesso a 
todos os demais ambientes restritos da escola, 
estando em um ponto estratégico e de fácil acesso 
para pais e alunos. 

• O refeitório, cozinha, depósitos e enfermaria 
deveriam estar concentrados em um mesmo con-
junto, e próximos ao recreio coberto e a quadra 
poliesportiva, configurando uma área para re-
feições que conectasse os espaços do recreio. O 
ambiente do refeitório deveria ser amplo e ter pé 
direito alto, pois deveria abrigar um mínimo de 
360 pessoas sentadas, atendendo todas as salas 
de ensino fundamental I para terem refeições ao 
mesmo tempo; e, em um segundo horário, todas 
as salas do ensino fundamental II. Deveria ainda, 
ter fácil acesso ao térreo para que a cozinha pu-
desse receber os mantimentos necessários. 

• O recreio coberto deveria ser amplo e livre, com 
pé direito alto para a realização das mais diversas 
atividades. 

• Os laboratórios deveriam estar próximos as sa-
las de aula, e serem equipados para a realização 
das atividades propostas. 
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• O teatro, como espaço semi-público deveria es-
tar localizado no térreo, permitindo o fácil acesso 
pela rua e um acesso secundário, restrito, para 
que os alunos não precisassem sair da escola 
para acessa-lo. A capacidade mínima do equipa-
mento deveria ser de 360 acentos, comportando 
um quarto do total de alunos da unidade. Pensou-
-se, ainda, que seria interessante que o palco se 
abrisse para a cidade, como no Auditório do Ibi-
rapuera, podendo sediar shows dos estudantes 
e das bandas locais para uma quantidade maior 
de espectadores. Além dos eventos da própria 
escola, como palestras, aulas magnas, shows de 
talento, apresentações de teatro, música e dança, 
a escola poderia locar o espaço para espetáculos 
aos fins de semana ou horários em que escola não 
funciona, como o período da noite, gerando renda 
a instituição e o uso contínuo da quadra, trazendo 
mais segurança ao espaço. 

• A quadra poliesportiva, também semi-pública, 
deveria ter pé direito alto, espaço para uma ar-
quibancada, vestiários femininos e masculinos e 
acesso direto pela rua e pela escola, para possi-
bilitar o uso restrito e o uso público aos finais de 
semana e horário da noite, como o auditório. 

• As oficinas de trabalho, também no térreo, não 
precisariam ter uma área muito grande, pois abri-
gariam aulas com menos alunos, visto que as habi-
lidades ensinadas necessitavam um ensinamento 
mais personalizado e individualizado, entretan-
to, seria interessante a flexibilidade dos espaços, 
possibilitando a ampliação e junção de oficinas. 
Cada oficina abrigaria aulas para 20 alunos, com 
temáticas diversificadas: culinária, costura, cerâ-
mica, jardinagem, encadernação e ginástica, por 
exemplo. 

• A biblioteca, como espaço público, deveria ter 
acesso pelo térreo e apesentar espaços múltiplos 
para o desenvolvimento de atividades e conforto 
visual e acústico para a leitura. Salas de estudo, 
meses de leitura, administração, guarda volumes, 
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e banheiros próprios deveriam compor o conjun-
to. 

• O anfiteatro e a praça central teriam de caracte-
rizar espaços públicos de encontro, arborizados 
e com paisagismo adequado e mobiliário público, 
possibilitando grandes espaços livres para o de-
senvolvimento de atividades da escola e do bairro 
como feiras livres, festas juninas, encontros estu-
dantis, rodas de conversas, manifestações, sarais, 
entre outras dinâmicas democráticas de uso do 
espaço. 

• O módulo comercial deveria estar no térreo, para 
atender a comunidade e a praça pública, podendo 
ser locado para terceiros como uma fonte de ren-
da da escola, para o desenvolvimento de serviços 
que agregassem a quadra como por exemplo: pa-
pelaria, sebo, livraria, café, lanchonete...

Delimitadas as diretrizes, partido arquitetônico, 
programa de necessidades e projeto educacional, 
o trabalho avançou para a espacialização do edifí-
cio na quadra e materialização de todos os ideais 
delimitados. 

Seguindo a intencionalidade de criação de uma 
passagem transversal entre Casa e Parque Moder-
nista e Museu Lasar Segall e de formação de uma 
praça central, os equipamentos do térreo foram 
dispostos no perímetro da quadra, deixando uma 
calçada de 4 metros e evitando a esquina da Rua 
Berta com a Rua Afonso Celso (Museu Lasar Se-
gall) e a esquina da Rua Santa Cruz com a Rua São 
Samuel (Casa e Parque Modernista), ou seja, sem 
nenhuma construção no térreo destas esquinas. 

Desta forma, a quadra poliesportiva, disposta na 
esquina da Rua Berta com a São Samuel, configu-
ra um volume retangular de 37,50 X 24,50m sus-
tentado por seis pórticos metálicos de cada lado 
com uma distância de 6,5 metros entre pilares e 
um balanço final de 2,5 metros em cada extremi-
dade, que vencem a distância de 24,50 através de 
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treliças metálicas na cobertura. A quadra conta 
com dois vestiários (um feminino e um mascu-
lino); duas arquibancadas que se estendem pela 
maior distância; e uma rampa que dá acesso ao 
andar superior, restrito ao público. Além da en-
trada pelo anda superior da escola, a quadra con-
ta com uma grande porta de entrada junto a Rua 
São Samuel e painéis retrateis junto à praça inter-
na, possibilitando a conexão interna entre os dois 
espaços públicos. Na área externa da quadra, jun-
to a rua, propõe-se uma arquibancada de três an-
dares que olha para as casas de tijolo aparente do 
outro lado da rua, para leitura, espera dos jogos, 
reuniões de amigos ou simplesmente apreciação 
do patrimônio do bairro. 

A Biblioteca se configura em um bloco retangular 
de 41 X 18m que se estende longitudinalmente 
junto a Rua Berta. Duas careiras, com seis pila-
res cada, estão afastadas 2,5 m das fachadas, for-
mando um balanço com as mesmas proporções, 
a distância entre pilares é de 8,15m, que vencem 
o maior vão, de 13 metros. Este vão longitudinal 
abriga, no centro da biblioteca, a área de acervo, 
já os balanços laterais recebem as mesas de leitu-
ra, iluminadas pelo plano de vidro da fachada. A 
entrada se dá pela extremidade mais próxima à 
Rua Afonso Celso, onde um vão livre coberto, ex-
terno à biblioteca, torna a entrada confortável ao 
público, junto a entrada da biblioteca se posicio-
nam guarda-volumes, recepção, banheiros e ad-
ministração. Já na outra extremidade, 4 salas de 
estudo dividem espaço com uma escada que leva 
ao mezanino, apoiado sobre os pilares do térreo e 
engastado na laje superior, o mezanino se estende 
longitudinalmente nas duas laterais, com largura 
de 2,5 metros. 

O módulo comercial é colocado entre a Quadra e 
a Biblioteca, para amenizar os ruídos e criar uma 
passagem direta entre a Rua Berta e o miolo de 
quadra, visto que o extenso volume da biblioteca 
faria com que o transito de pedestres fosse cansa-
tivo, caso não houvesse esta passagem. 
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Já o teatro, volume retangular de dimensões 
iguais a biblioteca (comprimento e largura), é dis-
posto em sua paralela, na porção sul da quadra, se 
estendendo longitudinalmente junto a Rua Santa 
Cruz. A estrutura do volume segue o mesmo vão, 
entretanto, neste caso, os pilares são posiciona-
dos junto a fachada, para liberar espaço interno. 
A entrada do volume se dá, como na biblioteca, 
pela extremidade mais próxima a Rua Afonso Cel-
so, também antecipada por um vão livre coberto, 
externo ao volume. Logo na entrada estão o foyer, 
os banheiros, a bilheteria, uma loja de doces e 
pipoca. Circulação vertical, administração, copa, 
sala de tradução e camarins formam uma pruma-
da lateral de serviços que fazem com que o fun-
do do palco seja um espaço livre, possibilitando a 
abertura de uma grande porta para a esquina da 
Casa Modernista, permitindo apresentações, tan-
to para o público do auditório, quanto para a rua. 
Tanto no térreo quanto no mezanino, a circulação 
da plateia é feita pelas duas laterais e o centro re-
cebe fileiras de 14 cadeiras cada, totalizando um 
público de 238 pessoas no térreo e 112 pessoas 
no mezanino. 

O volume das oficinas de trabalho é o mais esguio 
do conjunto com 42 X 9,30m, e se estende longi-
tudinalmente junto a Rua Afonso Celso, deixando 
um recuo de 20 metros para a calçada, que re-
cebe um jardim de encontro. Como é a principal 
rua para o transito de veículos, optou-se, ainda, 
por fazer nesta rua uma baia de carros e um esta-
cionamento descoberto, aproveitando o recuo. A 
entrada para as oficinas é protegida por marqui-
ses laterais de 2,5 metros de largura em balanço, 
que permeiam toda a fachada. As seis salas que 
compõe o volume permitem expansão, podendo 
formar três salas maiores e a estrutura, com vãos 
de 7m por 8m, é escondida pelas paredes.

Os volumes perimetrais do térreo formam uma 
grade praça central descoberta, e o acesso ao 
miolo da quadra se dá, principalmente, pelas es-
quinas da Casa e Parque Modernista e do Museu 
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Lassar Segall, sendo que a primeira ganha uma 
praça seca e, mais adentro, uma grande escadaria, 
que vence o desnível de 2 metros entre a esqui-
na e o miolo de quadra. A escadaria de desenho 
específico permite platôs de encontro e concen-
tração de pessoas, e a grande extensão da escada 
permite que a mesma funcione como anfiteatro 
para apresentações na praça seca. 

Já a esquina do Museu, recebe a circulação ver-
tical que dá acesso à área restrita da escola, no 
primeiro e segundo andar do edifício, coberta por 
um vão livre que distribui a circulação horizontal 
que dá acesso a biblioteca e ao volume das ofici-
nas. A entrada para o miolo é feita, de forma se-
cundária, pelo módulo comercial e pelo vão livre 
coberto junto ao auditório.

No andar superior, junto a circulação vertical, o 
espaço administrativo é bem posicionado, possi-
bilitando o fácil acesso de pais, alunos, professo-
res e funcionários. Ao subir a escada tem-se, na 
porção leste o pátio coberto, de pé direito duplo, 
e, na porção sul, as salas de aula, com pé direito 
simples. 

As salas de aula ficam sobre o volume das ofici-
nas. Um corredor voltado ao miolo de quadra di-
vide a circulação horizontal entre as 9 salas do 
andar, cada uma com 49m² (7,00 X 7,00m), dis-
põem-se de maneira não alinhada, formando va-
zios de 4,70m X 7,00m entre salas. Tais recuos são 
responsáveis, na fachada da Rua Afonso Celso, 
por criar pequenos pátios a cada três salas, que 
poderiam ser usados pelos alunos das respectivas 
salas para desenvolver atividades em conjunto, 
gerando o intercâmbio de conhecimentos entre 
alunos de idades parecidas. Quando voltado para 
o corredor, os vazios abrigam banheiros e peque-
nos nichos de convivência, onde se dispõe tam-
bém os lookers. 

O conjunto de salas é repetido no andar superior, 
em que a única diferença se dá pelos laboratórios, 
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localizados sobre a área administrativa do pri-
meiro andar. 

A repetição do conjunto de salas permite o pé di-
reito duplo no pátio coberto (1º pavimento), no 
qual uma grande cobertura metálica é alinhada 
com a cobertura do segundo pavimento de salas. 
Na extremidade leste do pátio está a entrada para 
o refeitório, também de pé direito duplo, que têm 
vista para a quadra e se conecta a ela pela ram-
pa de acesso lateral. O refeitório é equipado com 
cozinha, depósitos, conjunto de banheiro (sobre 
o vestiário de quadra), enfermaria e mezanino 
metálico ao redor da quadra. O refeitório dá aces-
so direto ao auditório, través de uma passarela 
metálica que atravessa o palco, por cima da caixa 
acústica, chegando a prumada de serviços lateral. 

A respeito da estrutura, utilizou-se pilares de con-
cretos em todo o conjunto, em exceção da quadra 
e pátio coberto. As lajes são, em sua maioria, de 
bubble deck, técnica construtiva sustentável, leve, 
econômica, pré-fabricada e de rápida execução, 
que permite grandes vãos e não necessita de vi-
gas, trabalhando de maneira semelhante ao cai-
xão perdido. A aparência externa é de laje plana, 
permitindo a liberdade no posicionamento das 
divisórias e flexibilidade quanto as alterações ao 
longo do tempo. Os ambientes que não recebem a 
laje são: pátio coberto, refeitório e quadra, onde 
optou-se pelo uso de cobertura metálica de cha-
pas sanduíche para vencer os grandes vãos com 
leveza. Nestes ambientes, os pilares metálicos 
sustentam treliças, nas maiores distancias, e vi-
gotas, nas menores distancias. 

Quanto a materialidade optou-se pelo uso de pla-
nos de vidro, alternados com o uso de flex-brick, 
que trabalha como pele para as fachadas, permi-
tindo a criação de cheios e vazios, de acordo com 
o ambiente em que é aplicado. A opção pela apli-
cação do flex brick reflete a intencionalidade de 
estabelecer um diálogo com o entorno edificado 
e valorizar as casas em tijolo aparente, visto que 
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o material se assemelha ao tijolo, entretanto, pos-
sibilita a exploração de transparências, além de 
permitir a maior flexibilidade quanto a mudan-
ças, sendo instalado, retirado ou substituído com 
facilidade; e instalação rápida e limpa, com encai-
xes metálicos. 

O conjunto edificado apresenta uma proposta 
inovadora quando a espacialização do projeto 
educacional, reinterpretando as diretrizes de Aní-
sio Teixeira para a construção de Escolas Parque e 
Escolas Classe, ao passo que incorpora o ambien-
te urbano como espaço democrático da educação 
não apenas escolar, mas também da educação po-
pular, informal. 

Ao incluir a rua e a cidade como ambientes da es-
cola, o projeto amplia as possibilidades de vivên-
cia e aprendizado na escola e na cidade, criando 
um ambiente de aprendizado mútuo e formação 
de cidadania. A cidade que educa se une a esco-
la cidadã, conformando uma rede educacional 
complexa, na qual diversos atores da sociedade 
participam da formação dos alunos e, ao mes-
mo tempo, se formam. Ao passo que a cidade 
ganha novos equipamentos, requalificação urba-
na, maior circulação de pessoas; a escola rompe 
as fronteiras de seus muros, ganha força; ganha 
dimensão física, espacial e cultural; amplia seus 
tempos, espaços, recursos e agentes, estabelecen-
do diálogo com o contexto em que se insere, que 
é, afinal, o contexto de vida dos estudantes.

Tem-se, portanto, uma cidade articulada e uma 
educação articuladora em que a cidade, os espa-
ços educacionais e os agentes “assumem sua res-
ponsabilidade educativa no conjunto de um pro-
jeto conjunto”. (GÓMEZ-GRANELL; VILA, 2009, p. 
16) e o projeto educacional, que deve estar ali-
nhado a política educacional, assumem o desafio 
de formação permanente e integral dos alunos e 
habitantes da cidade. Compreendendo que a edu-
cação não ocorre somente nos limites da escola, 
mas em toda a cidade. 
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Assim como na proposta de Cidade Educadora 
do Bairro-Escola, em Nova Iguaçu, o que se pro-
pôs neste trabalho foi projetar o bairro como “um 
grande laboratório de experiências educativas” 
e a escola, por sua vez, como “o grande elemen-
to mobilizador, a partir do qual se cria uma rede 
cidadã pronta a trocar conhecimentos e valores; 
a ensinar e, ao mesmo tempo, aprender”. (NOVA 
IGUAÇU, 2006, p.11)

O projeto, portanto, materializa o ideal de Cida-
de Educadora projetando o edifício educacional 
como centro de bairro e propulsor de dinâmicas 
educativas, e reestrutura o ambiente urbano afim 
de torna-lo território educador. 









terreno de implantação atualmente

1. ee. lasar segall
2. sem uso 
3. serviços

4. residencial
5. serviços
6. serviços

10. residencial
11. sem uso 
12. coworking

7. hotelaria
8. residencial
9. serviços



























corte ampliado b.b na fachada leste





corte ampliado divisória refeitório-pátio 



elevação ampliada leste - esquina da rua berta
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O desenvolvimento da pesquisa e a experiência 
projetual, que se deram ao longo do presente ano, 
corroboraram para que uma série de conheci-
mentos específicos e inter-relacionados fossem 
obtidos e desenvolveu novas habilidades e per-
cepções e, ainda, algumas conclusões. 

Dentre elas, o entendimento de que o ambiente 
urbano da cidade, quando estruturado a partir 
de um eixo educacional, consiste um cenário pro-
pício ao desenvolvimento de uma cidade e uma 
educação mais democráticas. 

A educação que se propõe a ser democrática e 
responder as questões e anseios contemporâne-
os, pode, portanto, encontrar possibilidades enri-
quecedoras no estreitamento de sua relação com 
a cidade e com a comunidade em que se insere. 
Em contrapartida, a cidade que se propõe demo-
crática, encontra, através da educação e colabo-
ração transversal dos diferentes atores, um con-
vívio mais saudável, que potencializa a cidadania. 

Sob esta perspectiva, o edifício educacional en-
contra espaço na cidade como catalizador de no-
vas dinâmicas urbanas, e a arquitetura educacio-
nal pode propor e avançar novas discussões no 
campo da educação, entretanto, pôde-se observar 
que essas discussões ganham mais força quando 
são feitas de forma colaborativa e multidiscipli-
nar.  

Os estudos de caso cooperaram para a compreen-
são do desenvolvimento das relações entre arqui-
tetura, cidade e educação, demostrando que cada 
proposta interpreta as questões colocadas pela 
sociedade em que se inserem. Concomitantemen-
te, a análise do Movimento Cidades Educadoras 
aponta um caminho possível para análise e com-
preensão destas relações na contemporaneidade.

A pratica projetual, aliada a pesquisa, corroborou 
para a constatação da importância e da viabili-
dade da materialização e triangulação entre os 
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conceitos estudados. O edifício escolar, ao incluir 
o projeto de cidade dentro de sua construção, ao 
tempo que inclui o projeto de educação, torna-se 
um grande articulador entre estes dois elemen-
tos.

 O edifício educacional, ao refletir a proposta pe-
dagógica em seus espaços internos e externos, 
deve ter uma pedagogia alinhada ao plano de 
governo para as cidades, que permita dinâmicas 
para além da escola, potencializando o espaço e 
se alinhando a formação democrática proposta. 

O caminho percorrido no decorrer do processo 
de elaboração do trabalho final de graduação, de-
monstrou, em alguns momentos, uma dificuldade 
pessoal em delimitar as barreiras entre educa-
ção e arquitetura e assimilar o papel do arquiteto 
na discussão de questões próprias da educação, 
como por exemplo, as pedagogias. Oque acarre-
tou em idas e vindas conturbadas, na procura de 
estabelecer o foco da pesquisa. 

Esta é uma questão complexa, que ainda não pos-
sui resposta formulada. Entretanto, os questio-
namentos e dúvidas a respeito da questão talvez 
sejam mais estimulantes e desafiadores, e acarre-
tem em possibilidades mais diversas que a elabo-
ração de uma resposta. A exploração dos limites 
da arquitetura, em sua fronteira com outras disci-
plinas é um exercício que permeou o desenvolvi-
mento deste trabalho. 

O resultado final demonstra a decisão pelo cami-
nho a ser trilhado, longe de abarcar todas as pos-
sibilidades, ou atingir todas as questões que se 
gostaria de desenvolver, entretanto, o texto expõe 
a escolha por um eixo temático e a organização de 
um pensamento antes difuso, agora organizado, 
das relações entre os elementos que estruturam 
o interesse primário: educação, arquitetura e ter-
ritório.  

Entretanto, a exploração de limites e fronteiras, 
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abrindo espaço para uma série de dúvidas, muitas 
vezes sem respostas, não teve seu início no tra-
balho final de graduação. Longe disso, é possível 
perceber, ao final do curso, que este foi o principal 
exercício que a graduação em Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
me proporcionou: fazer questionamentos. 

Os conhecimentos técnicos adquiridos ao longo 
da formação propiciaram uma série de ferramen-
tas de trabalho, que, aliadas a base teórica e a 
constante busca por questionamentos, permitem 
que a prática de projeto seja um exercício intelec-
tual, para além de uma mera tarefa mecânica.

O aproveitamento da graduação se deu, ainda, 
através de uma jornada de transversalidades e 
intersecções, na qual a vivência acadêmica foi 
integrada a experiências de estágio, viagens, en-
contros entre amigos e professores, passeios pela 
cidade, participações em atividades extracurricu-
lares, entre outras dinâmicas de aprendizagem 
formal e informal que possibilitaram um aprovei-
tamento pleno da vivencia universitária.

Se no início da graduação as ideias eram certas e 
claras, pouco se abrindo para novas caminhos, no 
final do curso as dúvidas preponderam, abrindo 
espaço para novos conhecimentos, novos pontos 
de vista e compreensões sobre assuntos diversos. 
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