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EPÍGRAFE
LIBERTANDO A FELICIDADE 

Meus pés estão presos ao chão,

meus olhos quase não veem o azul do céu.

É a prisão do medo.

A felicidade grita,

mas a falsa liberdade condena,

os sonhos tentam fugir...

Vamos encontrar a felicidade,

plantar sementes de esperança,

colher paz,

recolorir o mundo.

Não precisamos mais acordar dos nossos sonhos,

agora essa é a realidade.

E então, se você cair,

a compaixão te levantará,

os preconceitos se esconderão,

ficando atrás do amor.

Minha história?

Vamos fazer a nossa história,

onde todos são iguais

e encontram a felicidade,

como se fôssemos livres de verdade.

(Bárbara Boccuto Machado – 2012)





RESUMO

Sendo um espaço principalmente voltado 

para o ensino formal, a escola é um dos 

principais agentes socializadores, é 

responsável não apenas por ministrar 

conhecimentos, mas também por repassar 

valores pessoais e sociais, formando 

cidadãos. As crianças constroem o 

conhecimento a partir de interações que 

estabelecem com outras pessoas e com 

o meio em que vivem, ou seja, vivências, 

da criação e ressignificação diárias. Dessa 

forma, a partir das releituras de Paulo 

Freire, entende-se o conceito de Cidade 

Educadora. Este termo se relaciona com 

o método educacional da Escola Parque, 

elaborado por Anísio Teixeira em 1947, 

que compartilhava das mesmas ideias, 

aplicando de forma prática o conceito neste 

projeto pedagógico integral para realização 

dessas práticas educacionais não-formais 

complementares, além de mostrar a 

importância da integração entre comunidade 

e escola, disponibilizando seus espaços 

comunitários para uso livre da população. 

Essa proposta revolucionária, serviu 

de inspiração para outros projetos mais 

atuais, como é o caso dos CIEPs (Centros 

Integrados de Educação Pública) em 

1985, e dos CEUs (Centros Educacionais 

Unificados) em 2003, sendo equipamentos 

estruturadores em periferias, funcionando 

como grandes espaços comunitários. Com 

isso, é de extrema importância investigar e 

entender mais afundo sobre a comunidade 

e o território vulnerável, analisando suas 

relações e características, para demonstrar 

o papel e importância que as escolas e 

estes Centros públicos citados, bem como 

os espaços livres e pátios escolares, têm 

nessas regiões segregadas carentes. 

Então, notou-se a influência territorial 

que as instituições podem sofrer pelas 

suas características negativas, que é a 

hipótese do efeito-território na educação. 

Outra característica estudada e relevante 

relacionada aos temas abordados, é a 

relação favela–encosta e sua lógica de 

ocupação, explicitando a necessidade de 

criar conexões espaciais de nível local e 

urbano. Por fim, aprofundando-se numa 

questão mais projetual de como são 

tratados os pátios escolares e espaços 

livres, então, mostrando que o ensino não 

deve se limitar à escala da sala de aula, 

junto a importância de se criar espaços 

afeto-criativos.

PALAVRAS-CHAVE: escola, integração, 

espaço comunitário, território vulnerável.



SUMÁRIO

1
32ESCOLAS E ESPAÇOS COMUNITÁRIOS 21

1.1 Introdução, definição e análise 21

1.2 Método educacional da Escola Parque 

por Anísio Teixeira 40

1.3 Centros Integrados de Educação 

Pública por Darcy Ribeiro 45

1.4 Centros Educacionais Unificados na 

região metropolitana de São Paulo 48

1.5 A relação escola–comunidade–cidade 54

1.6 Edificar espaços ou criar complexos 

educativos integrados? 57

COMUNIDADE E TERRITÓRIO VULNERÁVEL 61

 2.1 Introdução, definição e análise 61

2.2 O papel das escolas públicas e 

Centros comunitários nas favelas e sua 

relação com a comunidade vulnerável 66

2.3 Hipótese do efeito de território na educação 71

 2.4 A relação encosta–favela e sua lógica 

de ocupação 80

 2.5 Conexões 83

ESPAÇO LIVRE E PÁTIOS ESCOLARES 87

3.1 Introdução, definição e análise 87

3.2 O papel dos espaços livres e pátios escolares 89

3.3 O tratamento dessas áreas nas esco-

las em geral 91

 3.4 Ensino além da sala de aula 93

3.5 Criação de espaços afeto-criativos 94

DEDICATÓRIA 7

AGRADECIMENTOS 9

EPÍGRAFE 11

RESUMO 13

INTRODUÇÃO 17



Integração entre Escola, Comunidade e Espaço Livre - Reflexões sobre espaços comunitários em territórios vulneráveis.

IMAGEM 01: 
Desenho ‘’Pipa na favela’’ por Gabriel Gavioli

4 5
ESTUDO DE CASOS 101

4.1 Parques Biblioteca – Medellín, Colômbia 101

4.2 Centro Social Comunitário em La 

Serena, Chile – 3 Arquitectos (2011) 124

 4.3 Edifício Projeto Viver na Favela Jd. 

Colombo, Morumbi, São Paulo – FGMF 

Arquitetos (2003-2005) 135

EXERCÍCIO PROJETUAL: UMA 
PROPOSTA PARA A COMUNIDADE DE 
PEDREIRA 143

  

5.1 Área de implantação do projeto 143

5.3 Programa de necessidades 156

5.4 Peças gráficas do projeto 157

 5.5 Experimentação 171

CONSIDERAÇÕES FINAIS 177

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E 
LISTA DE IMAGENS 181







18

 INTRODUÇÃO

HIPÓTESE 

  As escolas e centros comunitários 

como agentes transformadores e 

estruturadores em territórios vulneráveis, 

que estimulam a integração entre os usos 

e com a comunidade, como um espaço 

público multiuso, social, educacional, 

cultural, de lazer, e de convívio, assim, 

valorizando e mostrando a importância dos 

pátios escolares, espaços livres e espaços 

afeto-criativos no processo educacional 

e para os territórios, com práticas não-

formais e vivências afetivas no ambiente. 

Além disso, demonstrar como a hipótese 

do efeito de território, caso seja ruim, 

influencia negativamente na educação, 

gerando problemáticas muito recorrentes 

no ensino público. 
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OBJETIVOS

  A pesquisa tem como objetivo geral 

mostrar possíveis caminhos que levem 

à reflexão do tema, por meio de outras 

pesquisas, análises e fundamentações. 

Com relação ao primeiro capítulo: identificar 

e entender o que são escolas e espaços 

comunitários; estudar o conceito de Cidade 

Educadora por Paulo Freire e o método 

educacional da Escola Parque por Anísio 

Teixeira, investigando a relação entre eles, 

e a relação deles com os CEUs e CIEPs; 

analisar quais são os objetivos destas 

três últimas propostas, e identificar sua 

importância no território; investigar a relação 

entre escolas, espaços comunitários, 

comunidade e cidade, e mostrar a 

importância de sua integração. Com relação 

ao segundo capítulo: identificar e entender 

o que são territórios vulneráveis e sua 

comunidade (favela) e a relação entre eles; 

identificar e estudar o papel das escolas 

públicas e centros comunitários nesses 

territórios e sua relação com a comunidade; 

investigar e entender o efeito-território na 

educação; a relação entre o terreno com 

declividade e a favela, estudando sua 

lógica de ocupação; entender o papel das 

conexões espaciais nesses territórios, e 

identificar sua importância. Com relação 

ao terceiro capítulo: identificar e entender o 

que são espaços livres e pátios escolares, 

seu papel, importância, e relação com a 

comunidade; investigar como são tratadas 

normalmente essas áreas nas escolas 

e seu impacto no processo educacional; 

mostrar a importância de não restringir 

o ensino somente em salas de aula, e da 

criação de espaços afeto-criativos para o 

processo de aprendizagem do aluno.

Assim, aplicando-se ao exercício projetual 

de uma Escola Oficina com espaços 

comunitários, na encosta da favela de 

Pedreira.
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IMAGEM 06: Frase de Paulo Freire

próprias especificidades culturais. Portanto, 

a educação é entendida como ferramenta 

a serviço da democratização, contribuindo 

pelas vivências comunitárias dos grupos 

sociais, no diálogo e para formar pessoas 

participantes, desta maneira, a reforma 

da sociedade e da educação são parte do 

mesmo processo.

 O que são “espaços comunitários”?

  Por não ter sido encontrada uma 

definição a priori, no rigor acadêmico, do que 

seja um Espaço ou Centro Comunitário, o 

critério de uso do termo neste trabalho dá-se 

por características que indicam tal intenção 

de uso coletivo para as comunidades dos 

locais onde estão inseridos. Tais como: 

espaços de ensino que tenham área para 

receber a comunidade; locais de cultura, 

lazer e esporte que também consigam 

dispor dessa utilidade; cozinhas e refeitórios 

coletivos; espaços livres multifuncionais e 

de permanência para a comunidade utilizar 

como quiser. Para maior compreensão do 

que pode ser definido como um Centro 

Comunitário ou Espaço de Convívio, serão 

apresentadas duas referências brasileiras 

a seguir.

Parque da Terceira Água ou “H3O” 
no Aglomerado da Serra, Belo Hori-
zonte – M3 Arquitetura (2011)

  O projeto está inserido na favela da 

Serra que é uma das mais populosas de 

Belo Horizonte, abrangendo uma área de 

1.5 milhão de m², onde o aglomerado aloja 

por volta de 50 mil habitantes abrigados 

em 15 mil residências. Dessa forma, foi 

planejada uma obra que abrange toda a 

comunidade local sendo considerada a 

maior intervenção já feita em uma favela no 

Brasil, onde a proposta do Parque H3O é 

uma parte dessas intervenções que, além 

da implantação do Centro comunitário, 

também planejou-se realizar: urbanização 

de becos, construção de blocos 

residenciais, erradicação de áreas de risco, 

recuperação de nascentes, rede de esgoto 

em todas as casas, e implantação de rede 

de interceptores ao longo dos córregos e 

no entorno do Parque. Um aspecto muito 

interessante e importante a ser observado, 

é o fato da proposta do projeto ser criada 

com participação ativa da comunidade por 

meio do programa de ouvidoria pública 
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conhecido como Orçamento Participativo, 

em que uma de suas questões principais 

é a realocação de famílias que moram em 

áreas de risco para as novas habitações do 

projeto na mesma região, totalizando 800 

unidades de habitação social construídas.

  A implantação do Parque H3O é 

comprimida em um talvegue1 no meio da 

1 Linha sinuosa em fundo de vale, resultante da interseção dos pla-
nos de duas vertentes e na qual se concentram as águas que delas 
descem.

IMAGEM 07: Centro comunitário H3O Espaço BH Cidadania Vila Fátima - M3 Arquitetura

favela, por isso, existem poucas áreas 

planas nas suas encostas, onde foram 

locados o centro comunitário, as praças e 

as quadras. Antes, o córrego que separa o 

Parque em dois era um esgoto a céu aberto, 

atualmente é utilizado pela comunidade 

como espaço de lazer. Também foi 

construída uma rota para inserção de uma 

nova avenida que agora conecta os dois 

bairros de classe média vizinhos (antes 

separados pela favela) que dispõe de linhas 

de ônibus, promovendo urbanisticamente 

pela melhoria no transporte público.

  O programa do projeto é constituído 

por: áreas de lazer e convívio, quadras 

esportivas, academia ao ar livre, pistas de 

caminhada, parque de esportes radicais, 

jardim comunitário e o Centro comunitário. 

Posteriormente, o Parque também foi 

denominado como Espaço BH Cidadania 

Vila Fátima, o Centro comunitário abriga 

desde cursos profissionalizantes até 

programas de educação ambiental, 

cozinha coletiva, academia, creche, 

brinquedoteca, centro de inclusão digital, 

oficinas de marcenaria e tipografia. O 

orçamento baixo implicou em criar um 

conceito simples para a edificação: blocos 

de atividades separados por circulações e 

pátios internos, cobertos por uma “casca” 

de telha metálica verde perfurada, que 

forma a linguagem visual das fachadas. 

O bloco do Centro permanece aberto e 

acessível tal como uma praça coberta, 

convidativo ao público e integrado na 

paisagem existente. Falando mais sobre a 

materialidade, essa cobertura metálica tem 
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IMAGEM 08:
Vista aérea da situação com o en-

torno do terreno



CAPÍTULO 1: Escolas e Espaços Comunitários

26

IMAGEM 09: Implantação do projeto e masterplan
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IMAGEM 10: Modelo físico da proposta do Centro Comunitário



CAPÍTULO 1: Escolas e Espaços Comunitários

28

que acompanha uma curva de nível, com 

a locação dos aparelhos de ginástica 

num único espaço. Existem três cilindros 

vermelhos construídos fora do Parque 

H3O, no Beco São Vicente tratando da 

ocupação estratégica de uns dos poucos 

espaços vazios ainda existentes entre a 

concentração de moradias que constituem 

o Aglomerado da Serra. Nesses cilindros 

ao longo do Beco, sobre os quais existem 

espaços públicos externos para a prática 

de skate, brincadeiras infantis e capoeira, 

que também funcionam como mirantes 

com vista para o bairro, abrigam no espaço 

interno a associação das costureiras, 

mantendo todo o conjunto constantemente 

apropriado pela comunidade local.

IMAGEM 11: Fachada noroeste do Centro constituída por uma “casca” de telha metálica verde com recortes

vários recortes que enquadram a paisagem 

do bairro, e claraboias que asseguram uma 

luz e ventilação natural.

  O projeto do Parque possui quatro 

praças: a da academia, a da nascente, a 

dos brinquedos musicais, e a de parkour2. 

Um elemento principal é o Muro de 

Atividades (de cor amarela), com espaço 

estreito e uma das poucas áreas planas 

2 Parcours – “percurso” em francês. Surgiu na França nos anos 80, o 
objetivo do esporte é se deslocar de um ponto a outro de modo rápido 
e direto, sem desviar de obstáculos como muros, vãos, carros, etc., por 
meio de manobras sem usar equipamentos, onde o espaço ideal para 
prática é a própria paisagem urbana.
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IMAGEM 12:
Fachada sudeste do Centro Comunitário

IMAGEM 13 
Vista e integração visual com o bairro.
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IMAGEM 15 
Praça da academia ao 

ar livre
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IMAGEM 16
Espaços para convívio, playground, capoeira e 
skate marcados pela cor contrastante

IMAGEM 17
Áreas externas e cilindros que tem a cobertura 
como mirantes e internamente abrigam espaços 
para uso coletivo
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IMAGEM 18
Espaço Multiuso Grotinho de Paraisópolis SP - 
vista cota alta

Edifício multiuso e Espaço de con-
vívio Grotinho de Paraisópolis, São 
Paulo – Boldarini Arquitetos (2008)

  Esse projeto foi premiado com 

destaque na categoria Espaços Públicos 

no W Award em 2014, prêmio que tem o 

apoio do Ministério da Cultura e do Instituto 

São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC), 

também foi selecionado para a 12ª Bienal 

de Veneza em 2010 e para a 4ª Bienal de 

Roterdã em 2009. A implantação localiza-

se na zona sul da cidade de São Paulo, na 

Favela Paraisópolis que apresenta diversos 

problemas, tornando-a um território 

vulnerável. Situando-se mais precisamente 

no trecho conhecido como “Grotinho” que 

manifestava uma situação de assentamento 

com risco para os moradores. Na região 

Grotinho, as primeiras providências 

tomadas no quesito do programa de 

urbanização se relacionam à supressão 
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IMAGEM 19
Diagrama de Implantação 
Espaço Multiuso Grotinho
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do risco geotécnico, à implantação dos 

elementos de infraestrutura e de área de 

lazer. Depois, durante a segunda etapa, 

foi proposto um edifício multifuncional 

consolidando a intervenção integral nesse 

trecho da comunidade.

  A questão norteadora para o 

desenvolvimento do projeto, como uma 

ação desafiadora, foi a retomada do 

caráter público dos espaços de convívio. 

A implantação dessas áreas na cota 

inferior da grota gera a integração direta 

IMAGEM 20 - Implantação final do projeto

com os espaços livres favorecendo a 

articulação entre os novos equipamentos 

e o remanescente da favela. O edifício se 

organizava em níveis e volumes diferentes 

a fim de referenciar a morfologia das 

construções do entorno e a forma que se 

acomodavam ao relevo, ainda pretendia 

instaurar novos meios de uso e apropriação 

do espaço ao explorar as relações entre o 

público e privado a partir da coexistência 

dos vários usos (moradia, comércio e 

serviços) e seu arranjo presume o espaço 

livre como componente articulador e 
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IMAGEM 21 – Espaço de convívio externo
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IMAGEM 22 – Circulação e espaço externo que se integra ao Espaço multiuso Grotinho
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IMAGEM 23, 24 e 25
– Acessos e espaços livres 

multiuso para atividades 
coletivas
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de apoio para o desenvolvimento das 

atividades coletivas. Essas atividades em 

grupo estão organizadas nos distintos 

níveis que formam o andar térreo, sempre 

vinculado ao espaço livre, e diretamente 

associadas com as áreas de recreação e 

lazer.

  Por fim, com relação as moradias, 

previstas nos pavimentos superiores, 

formam uma gradual transição entre 

o espaço privado e público. Como 

possibilidade para a gestão do espaço, as 

unidades residenciais serão atribuídas às 

famílias residentes da comunidade e que 

tinham áreas comerciais como fonte de 

renda. Então, este modelo busca originar 

um condomínio onde a manutenção e 

a zeladoria sejam responsabilidade dos 

próprios residentes, convergindo ao 

significado físico do uso multifuncional.

IMAGEM 26 e 27 – 
Vistas internas do 
projeto
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1.2 Método educacional da 
Escola Parque por Anísio 
Teixeira

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educa-
ção é assim, vida no sentido mais autêntico 
da palavra.” (TEIXEIRA, Anísio)

  Em 1932, após a ascensão de 

Getúlio Vargas em 1930, um grupo de 

intelectuais apresentou o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, que defendia 

a universalização da escola pública 

gratuita. O baiano Anísio Teixeira (1900-

1971) estava entre os intelectuais que 

assinaram o documento, e desempenhou 

um papel central na educação pública 

brasileira no século XX, cujas ideias ainda 

estão presentes nos assuntos que tangem 

o tema educacional.

  Em 1947, num cenário de 

democratização do Brasil após o fim da 

ditadura Vargas, Anísio Teixeira (advogado, 

educador e escritor), como secretário da 

educação do Estado da Bahia, elaborou o 

Plano Estadual de Educação Escolar que 

criou conceitualmente a escola-parque, ou 

seja, um espaço completo de formação 

educacional integral. Suas ideias eram 

convergentes às do filósofo e pedagogo, 

de quem foi aluno na pós-graduação nos 

Estados Unidos, o norte-americano John 

Dewey (1859-1952), que desenvolveu 

um plano educacional pragmático 

fundamentado na constante reconstrução 

da experiência diante de um mundo em 

transformação, e acreditava que a ação 

educativa tem como elemento fundamental 

o aperfeiçoamento das relações sociais. 

Para Anísio Teixeira, a escola devia educar 

ao invés de somente instruir, formando 

cidadãos críticos, ensinando a viver com 

mais cultura e preparando para conviver 

mais harmonicamente em comunidade. O 

interesse do aluno precisa direcionar o seu 

aprendizado num ambiente de liberdade 

e confiança mútua entre professores e 

estudantes, sendo ensinados a pensar e 

julgar por si próprios, desenvolvendo sua 

individualidade personalidade.

  A inspiração para o programa da 

escola-parque de Anísio Teixeira foram as 

escolas-comunitárias norte-americanas 

IMAGEM 28 – Anísio Teixeira.
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(sistema platoon), dessa forma, tinha como 

objetivo atingir a qualidade propondo um 

sistema educacional nas salas de aula 

que fosse aprimorado por uma educação 

dirigida, e com um programa educativo 

e cultural para todos, promovendo os 

valores de igualdade e individualidade da 

modernidade na época. Dessa maneira, um 

sistema onde os alunos eram divididos por 

faixas etárias em turmas de vinte a trinta 

alunos, e constituído por “escolas-classe” 

e “escolas-parque”: sendo quatro “escolas-

classe” de nível primário (ensino básico e 

formal comum) para mil estudantes cada, 

e que englobavam doze salas de aula 

cada, áreas cobertas, consultórios médico 

e dentário, área administrativa, jardins, 

hortas e espaços livres, sendo construídas 

no entorno de uma escola-parque com sete 

pavilhões, onde os alunos frequentariam 

ambas num sistema alternado de turnos 

permanecendo quatro horas em cada 

(manhã e tarde respectivamente), e com 

um profissional habilitado para cada vinte 

alunos. Na escola-parque aconteciam 

as atividades complementares divididas 

em setores de: Trabalho (artes manuais 

aplicadas); Educação Física e Recreação; 

Socializante (grêmio, jornal, rádio escola, 

banco e loja); Artístico (música instrumental, 

canto, dança e teatro); Extensão Cultural 

e Biblioteca (leitura, estudo e pesquisas). 

Essas atividades enriqueciam o programa 

escolar convencional, com isso, visava 

expandir, da perspectiva da cultura geral, 

a instrução primária (até então definida 

praticamente como escola alfabetizadora) 

para que a população, principalmente 

das regiões mais pobres, se incluísse no 

contexto de uma sociedade moderna e na 

cultura, assim, o projeto da escola-parque 

pioneira surgiu como ensaio possível 

de solução para a desigualdade de 

equipamentos urbanos de qualidade para 

educação, cultura e lazer.

  Por fim, o que pretendia esta 

ideia do Centro Educacional? Integrar os 

alunos na comunidade escolar e torná-los 

conscientes dos seus direitos e deveres, 

desenvolvendo com eles atitudes de 

autonomia, cidadania, responsabilidade, 

cooperação, honestidade, respeito por 

si mesmo e pelos outros. Assim, fazer da 

sala de aula um laboratório para a vida 

democrática, e procurar manter a escola 

em harmonia com a vida na sociedade, 

que rapidamente vem se transformando. 

Outra questão relevante da proposta de 

Anísio Teixeira é a possibilidade de uso 

da escola tanto pelos alunos quanto pela 

comunidade, no livro sobre o projeto 

intitulado “Escolas Classe Escola Parque – 

Uma experiência educacional”, o autor Hélio 

Duarte, arquiteto e urbanista que apoiava 

e compartilhava das mesmas ideias que 

Anísio e que participou de construções das 

escolas-parque, discorre sobre o tema: “A 

escola tem uma continuidade no espaço 

e no tempo. Como? Fazendo vir a elas já 

adultas. Como? Fazendo com que a criança 

depois de adulta olhe para a sua escola e 

assim por diante...”. A proposta se baseava 

em três ideias significativas e principais: a 

escola-parque como um plano educacional 

completo e democrático, conceitos 

arquitetônicos modernos, e a escola como 

ponto de convívio da comunidade.

  A primeira escola-parque, o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro (CECR, 
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primeira etapa em 1947 e segunda etapa 

em 1956) no bairro Liberdade, na época 

uma das áreas mais pobres de Salvador, 

foi projetado pelo arquiteto Diógenes 

Rebouças dentro da ideia de um espaço 

integral de formação, numa fase onde 

combinavam-se conceitos modernos 

na arquitetura e idealismo social nos 

programas arquitetônicos. Criada por um 

governo estadual e com o apoio do governo 

federal, que mediante ao Centro Regional 

de Pesquisas Educacionais da Bahia, 

associado ao Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (Inep) em que Anísio também 

era diretor nesse tempo, a construção do 

CECR fez parte da base da organização 

do sistema escolar de Brasília, planejado 

por Anísio Teixeira e formando parte da 

sua ideia de um plano diretor educacional 

do governo federal para o país, almejando 

construir 28 escolas-parque na cidade. Foi 

uma proposta revolucionária e que serviu 

de exemplo para outras iniciativas e outros 

projetos até os dias de hoje, como é o 

IMAGEM 29 – Croquis das escolas-classe (1948), 
em São Paulo, de Hélio Duarte.
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caso dos CIEPs (Centros Integrados de 

Educação Pública), dos CIACs (Centros 

Integrados de Atendimento à Criança) 

ambos da década de 80, e dos CEUs 

(Centros Educacionais Unificados) nos 

anos 2000. 

  Já no Estado de São Paulo, devido 

à um acordo feito em 1948 entre o Estado 

e o Município de São Paulo, passou a ser 

aplicada uma arquitetura moderna nas 

escolas públicas a partir do Convênio 

Escolar, sendo de 1949 a 1954 as 

principais realizações feitas. Nessa época, 

a prefeitura de São Paulo precisou adaptar-

se à constituição de 1946, conforme a qual 

Municípios, União e Estados precisavam 

empregar na educação pública uma parcela 

do recebimento de impostos, e pelo Estado 

já cobrir o custo mínimo da condição legal 

com o ensino, enquanto a prefeitura não, 

então foi acordado que a prefeitura de São 

Paulo seria responsável pela concepção 

das edificações escolares para todos os 

níveis, além de equipamentos relacionados 

à educação, atendendo às necessidades 

da comunidade escolar, ao mesmo tempo 

que o Estado permaneceria incumbido de 

administrar o ensino. Por efeito, foi criado 

um órgão específico pela prefeitura de São 

Paulo para cumprimento, formado pelo: 

Convênio, Comissão Executiva do Convênio 

Escolar, com o arquiteto e urbanista Hélio 

Duarte na gestão técnica do planejamento 

construtivo.

IMAGEM 30 –  Escola-parque ou Centro Educa-
cional Carneiro Ribeiro (em duas etapas: 1947 e 

1956), em Salvador, de Diógenes Rebouças.
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  Hélio Duarte é carioca e antes de 

vir para São Paulo, residiu em Salvador, 

onde se familiarizou com a conceituação 

da escola-parque de Anísio Teixeira, e 

que acabou aderindo para as escolas do 

Convênio. Durante o Convênio Escolar 

executou-se dezenas de escolas, em 

grande maioria com programas muito 

abrangentes, englobando salas de dança, 

ginástica, consultórios médico e dentário, 

hortas, laboratórios, museu escolar e 

anfiteatro, assim, aproveitando a estrutura 

física da escola como centro social para 

o bairro. Com relação à arquitetura, os 

edifícios equiparavam-se com a Escola 

Carioca: volumes distintos para divisão 

funcional do programa, arranjados em 

formatos similares à U ou H, tetos planos 

ou inclinados em meia-água, vidro com 

protetores solares, integração entre espaço 

interno e externo, elementos vazados, 

pilotis, estrutura e paramentos revestidos.

“A valorização social da escola como agru-
pamento unitário e ponto focal de uma co-
munidade, levando-a a um uso intensivo 
estaria, no mínimo, a duplicar o seu valor 
de uso e, na mesma proporção, a reduzir o 
seu valor de custo” (DUARTE, 1956)

IMAGEM 31 –  Nas duas imagens à esquerda, Grupo Escolar Almirante Barroso (1949). À direita, acima, 
Grupo Escolar de Vila Leopoldina (1949) e, abaixo, Grupo Escolar de Moema (1949). Todas projetadas por 
Hélio Duarte, em São Paulo.
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1.3 Centros Integrados de 
Educação Pública por Darcy 
Ribeiro

 “Somos inocentes? 
Quem, letrado, não tem culpa neste país de 
analfabetos?
Quem, rico, está isento de responsabilida-
de neste país de miséria?
Quem, saciado e farto, é inocente neste 
nosso país da fome?
Somos todos culpados.” (RIBEIRO, 1995)

  O programa da escola-parque de 

Anísio Teixeira foi retomado por Darcy 

Ribeiro (1922-1997) no Estado do Rio de 

Janeiro nos anos 80, já no fim da ditadura, 

com o projeto dos Centros Integrados de 

Educação Pública (CIEPs), apelidado de 

“Brizolões”. Darcy Ribeiro era antropólogo, 

educador, escritor, entrou para a Academia 

Brasileira de Letras em 1993 e ocupou os 

cargos de vice-governador e secretário 

da ciência e cultura do governo de Leonel 

Brizola (1983-1987) no Rio de Janeiro, em 

que a política pública mais marcante foram 

os CIEPs, onde foram construídos 506 

Centros durante a gestão. Posteriormente, 

no governo do PDT no Rio Grande do Sul, 

 IMAGEM 32 – CIEP 207 Gilson Amado, Rio de Janeiro.
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na gestão de Alceu Colares (1991-1994), 

que era seguidor de Brizola, também 

foram construídos CIEPs, mas em menor 

quantidade, totalizando 94 unidades.

  Assim como o conceito da escola-

parque, o projeto dos CIEPs pretendia 

propiciar uma transformação na educação 

pública melhorando as condições para 

as comunidades carentes, gerando uma 

democratização do ensino com uma 

proposta educacional de qualidade. Esses 

Centros também funcionariam com um 

sistema de período integral (das 8h às 

17h) podendo atender até mil alunos, 

com acompanhamento docente extra 

aula e três refeições diárias, além de 

atendimento médico e odontológico, e o 

apoio se estendia aos finais de semana, 

permanecendo abertos a quadra, a 

biblioteca e o consultório. Um projeto-

padrão foi concebido pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, tendo sete mil metros quadrados 

construídos, englobando um edifício 

principal de três andares (ligados por uma 

rampa central), sendo no térreo: a cozinha, 

refeitório para 200 pessoas, consultório 
 IMAGEM 33 – Implantação do Projeto padrão do CIEP.

médico, odontológico e serviços auxiliares, 

e um amplo pátio recreativo; no primeiro e 

segundo: 24 salas de aula, salas de estudo 

dirigido, auditório, administração, e terraço 

com área para atividades de lazer. E em 

dois anexos independentes: a biblioteca 

com moradias para alunos residentes 

sobre ela; e no outro bloco um ginásio 

de esportes coberto para 800 pessoas, 

que também serve para receber eventos 

ou como auditório com a arquibancada. 

Todo esse programa era configurado em 

terrenos de dez mil metros quadrados 

em média, mas devido à dificuldade de 

encontrar grandes terrenos em territórios 

mais adensados, incitou à uma solução 

mais compacta do projeto, com a quadra 

esportiva na cobertura do edifício escolar.
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forma, desenvolver uma ação educativa 

que ultrapassasse os “muros” da escola, 

garantindo que o fenômeno educacional 

transcendesse com uma proposta inclusiva 

e com a construção de uma escola coletiva, 

introduzindo as crianças e jovens na 

cultura, valorizando a vivência individual de 

cada um, além de desenvolver seu senso 

crítico e reflexivo, também estimulando sua 

expressão oral e capacidade comunicativa. 

As atividades culturais, artísticas e de 

lazer, contribuem para um trabalho 

integrado com a comunidade e os alunos, 

recuperando o papel político e social da 

escola, com a valorização do trabalho 

criativo no espaço educativo que acabam 

possibilitando um reencontro com o próprio 

prazer do aprendizado, ressignificando 

positivamente o ambiente chamado de 

“escola”, tornando-se uma ponte viva que 

leva a comunidade para dentro da escola 

e vice-versa, criando relações (alunos–

escola–comunidade–cidade) e culminando 

também um sentimento de pertencimento e 

memórias afetivas no espaço.

  Por fim, o projeto é marcado pelo 

uso de peças pré-moldadas de concreto 

(desenhadas pelo arquiteto Niemeyer para 

os CIEPs construídos no RJ, por isso os 

Centros construídos posteriormente no 

RS têm uma fachada diferente), adotadas 

por baratear a construção e pela rapidez 

da execução (duração de seis meses), 

além disso, outra vantagem desse sistema 

construtivo é poder ser facilmente replicável 

em qualquer situação, e para construção 

em grande escala. As peças estruturais 

foram definidas junto com o projeto e 

elaboradas na “fábrica de escolas” dirigida 

por João Filgueiras Lima (conhecido como 

arquiteto Lelé). Dessa forma, os Centros 

possuem uma arquitetura simples, porém 

de qualidade, apesar de algumas falhas 

no que tange aos detalhes técnicos 

necessários em uma sala de aula, como o 

conforto térmico e acústico. O modelo dos 

CIEPs projetado por Niemeyer chegou até 

a ser apresentado na Bienal de Arquitetura 

de Veneza em 2012.

  Com todo este modelo de 

funcionamento, a proposta pedagógica dos 

CIEPs esperava promover a integração 

entre os estudos curriculares por meio 

da interdisciplinaridade com atividades 

recreativas e artísticas, com finalidade de 

elevar o rendimento do aluno e a expressão 

de sua individualidade. Assim, todos 

participavam de um treinamento em serviço 

e de reuniões que estimulavam a constante 

troca de ideias e vivências. E dessa 

 IMAGEM 34 –  As peças pré-moldadas do CIEP 
sendo transportadas em carretas e erguidas por 
guindastes.
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1.4 Centros Educacionais Unifi-
cados na região metropolitana 
de São Paulo

“Porque não considerar em cada bairro, 
a escola, o grupo escolar, como fonte de 
energia educacional, como ponto de reu-
nião social, como sede das sociedades de 
“amigos de bairro”, como ponto focal de 
convergência dos interesses que mais de 
perto dizem com a vida laboriosa das suas 
populações?” (DUARTE, 1951)

  O conceito da escola-parque 

concebido por Anísio Teixeira também 

inspirou, posteriormente, o projeto dos 

Centros Educacionais Unificados (CEUs) 

nas áreas periféricas carentes da Grande 

São Paulo, durante a gestão Marta Suplicy 

(2001-2004) e que foi um destaque da 

política educacional da prefeitura. Sendo 

esse, um exemplo que mostra como as 

ideias abordadas por Anísio aparecem em 

debates e projetos até o tempo vigente. 

Nessa proposta, esses enormes Centros 

funcionam como intervenções educacionais 

públicas que atuam como uma ação de 

nível urbano afim de combater a situação 

da desigualdade no Brasil.

 IMAGEM 35 –  CEU Vila do Sol (2008), no Jardim  Ângela em São Paulo 



Integração entre Escola, Comunidade e Espaço Livre - Reflexões sobre espaços comunitários em territórios vulneráveis.

49

  Na década de 1940, além da 

arquitetura moderna difundir-se no 

Brasil, também começou a se sobressair 

na atuação da ação social do Estado, 

principalmente na educação, o que 

estimulou a interação entre arquitetos 

e educadores no desenvolvimento de 

propostas para enfrentar as adversidades 

do processo de urbanização da cidade, 

que ocasionam no surgimento de 

periferias, sendo territórios vulneráveis 

que evidenciam a desigualdade. Então, o 

projeto dos CEUs firmou ainda mais essa 

interação entre educadores e arquitetos. E 

é nesse cenário que Anísio Teixeira torna-

se um protagonista para compreendermos 

esta relação e sua importância, elaborando 

e aplicando políticas educacionais na qual 

a escola pública deveria ser democratizada, 

atendendo à todas as classes, e conseguir 

exercer a função de formar cidadãos. Assim, 

a escola brasileira teria que tornar-se um 

centro polarizador de uma comunidade 

inexistente, e graças ao crescimento 

acelerado das cidades brasileiras, para que 

a concepção do pragmatismo educacional 

norte-americano tivesse êxito era preciso 

em forma de grelha ortogonal agrupa 

as salas de aula, refeitórios, biblioteca, 

programa de inclusão digital, padaria-

escola, áreas para exposições e para a 

convivência; o menor em forma de disco 

elevado do solo engloba a creche; o último 

e terceiro abriga em um paralelepípedo de 

cinco andares o teatro, ginásio esportivo 

e sala de ensaios musicais. Além dos 

quesitos educacionais, seu espaço físico é 

livre para uso como praça de equipamento 

ou clube de lazer nos finais de semana 

para encontro da comunidade. Seu projeto 

oferece a integração entre 3 unidades 

educacionais (CEI – Centro de Educação 

Infantil, EMEI – Escola Municipal de 

Educação Infantil, EMEF – Escola Municipal 

de Ensino Fundamental). A escolha 

construtiva com sistemas pré-moldados 

de concreto possibilitou a agilidade precisa 

para a rápida implantação do programa. 

Com as três ondas de construção nas 

diferentes gestões políticas, totalizam 

46 unidades construídas. As atividades 

dos CEUs buscam o desenvolvimento da 

comunidade, desse modo, foi de grande 

relevância compreender o mapeamento 

que a escola tivesse um papel eminente 

na transformação desses heterogêneos 

agrupamentos populacionais em 

comunidades organizadas. Com isso, a 

escola passa a ser um instrumento para a 

estruturação da sociedade e das cidades.

  Após o fim do Convênio Escolar, essa 

concepção da escola como instrumento 

de apoio à estruturação social e urbana 

permaneceu conduzindo várias ações 

de outras instituições encarregadas pela 

construção escolar no Brasil, das quais os 

CEUs são o exemplo mais recente, e são 

uma estrutura de grande porte que atende 

por volta de 2.400 alunos. A obra possui 

uma modulação bem marcada, circulação 

vertical no centro do bloco, corredores nas 

laterais como grandes varandas que são 

separadas das salas por grandes caixilhos 

com vidro. O projeto base elaborado pela 

equipe de arquitetos (Alexandre Delijaicov, 

André Takiya e Wanderley Ariza) do 

Departamento de Edificações da Prefeitura 

de São Paulo (EDIF), que consideram-se 

sucessores do Convênio, reúne o programa 

em três blocos de formas simples: o maior 
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da realidade local, tal como das condições 

socioculturais, econômicas, geográficas e 

históricas.

  No projeto, alguns recursos como o 

recuo da estrutura horizontal do segundo 

pavimento em relação ao plano externo da 

grelha e a forma implantação dos painéis 

de vedação do bloco de teatro, mostram 

o intuito dos executores em amenizar o 

efeito dessa opção construtiva, geralmente 

ligada às construções fabris. Por isso, o 

forte aspecto arquitetônico é submetido 

a um visual geométrico-abstrato em 

que os volumes principais buscam uma 

pureza na forma somente com volumes 

menores agregados que evidenciam 

circulações e acessos que conferem uma 

certa escala humana à forma. Ainda se 

incluem no conjunto duas torres cilíndricas 

de caixa d’água, dispostas para atribuir 

um contraponto vertical à horizontalidade 

dominante, além de frisar o acesso principal. 

Esses três volumes viabilizam uma gama 

de alternativas de implantação exploradas 

por diferentes arquitetos contratados 

para enfrentar as diversas situações 

 IMAGEM 36 –   Fachada marcada pela modulação do sistema pré-moldado, dando uma linguagem visual 
geométrica ao projeto. CEU Butantã (2002), em São Paulo.
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 IMAGEM 37 – A pureza de um dos volumes do projeto, um disco elevado do solo que abriga a creche. 
CEU Butantã (2002), em São Paulo       
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onde o projeto será construído. Existem 

dois partidos de implantação que são 

recorrentes: a distribuição perpendicular 

dos volumes que resulta numa área entre 

eles que remete a uma praça urbana, e a 

aglomeração dos volumes linearmente em 

um longo edifício, dando a ele uma ideia 

de urbanidade. A grelha ortogonal a torna 

uma edificação modular capaz de adaptar-

se a vários tipos de terreno (encolhendo-

se ou expandindo-se) proporcionando 

uma flexibilidade de composições que 

consente pequenas variações de programa 

de acordo com a demanda do bairro, e 

ainda possibilita a construção de novos 

pavimentos que ajudam na adaptação à 

topografia e às limitações na dimensão 

de algumas áreas, o que pode dificultar, 

assim, não sendo apenas uma simples 

disposição de volumes pré-definidos, e 

suas formas variam suavemente conforme 

as necessidades do partido de implantação.

  Os CEUs pretendiam inaugurar 

uma urbanidade nova para seus bairros, 

mas esses partidos não se limitam a uma 

ação no local do objeto visando apenas 

analisar e transformar a circunstância 

do território no qual se estabelecem, e 

sim, se relacionando diretamente com 

as particularidades geomorfológicas, tais 

como morros, encostas, várzeas, etc. 

Como no caso do CEU Rosa da China 

situado no bairro de Sapopemba, onde 

o terreno de implantação tem tamanho 

reduzido comparado aos outros CEUs, 

além de sua declividade, que por isso, 

os arquitetos optaram por uma tipologia 

e partido diferente das demais obras, 

alinhando o nível da cobertura com a cota 

 IMAGEM 38 –   A particularidade na topografia do terreno do CEU Rosa da China (2003), em São Paulo.

mais alta do entorno que resulta em uma 

horizontalidade que contrasta com a linha 

do território em declive na fachada lateral. 

Desde a primeira visita de Le Corbusier 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, as 

horizontais grandiosas tornaram-se um 

assunto frequente na arquitetura moderna 

brasileira, expressando a ação humana 

em relação à topografia e natureza, que 

no caso, considera-se essa massa de 

edificações autoconstruídas (favela) que faz 

parte dessa paisagem urbana dos projetos 

dos CEUs. Diante à veemência dessa 
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contemporânea da escola parque. Seguindo 

a vivência brasileira de equipamentos 

escolares como ponta da ação do Estado 

em áreas carentes, a arquitetura dos 

Centros visa criar uma nova urbanidade em 

que programa e forma encontram-se num 

projeto de sociabilidade. As experiências do 

Convênio Escolar nos anos 1950 em São 

Paulo obtiveram um resultado urbanístico e 

social eficiente, visto que várias daquelas 

escolas ajudaram na estruturação de 

seus bairros, e a previsão de êxito desta 

iniciativa contemporânea pode ser vista 

já no começo, e a longo prazo revelará 

sua eficácia social e urbanística. Por fim, 

além da preocupação pedagógica e de 

servir como ponto de encontro para a 

comunidade, os CEUs também exercem o 

papel de “catalisador” urbano: implantado 

em áreas vulneráveis, preve-se que sua 

presença cause um impacto positivo no 

bairro, favorecendo transformações e 

melhorias.

 IMAGEM 39 – Vista aérea do CEU Jambeiro (2003), em São Paulo.

lógica em escala territorial ainda deslumbra 

a delicada relação entre o conjunto com 

sua comunidade do entorno imediato. A 

rápida e descontrolada ocupação das 

periferias tornou esse território altamente 

adensado, ocasionando em poucas áreas 

livres disponíveis para a construção de 

equipamentos desse porte, portanto, 

em alguns projetos aproveitou-se dessa 

condição para criar outro partido que nas 

regiões de várzea desocupadas incorpora 

esses cursos d’água no ambiente urbano, 

como as implantações dos CEUs Jambeiro 

e Perus que buscaram redesenhar as 

margens de rios, transformando as praças 

esportivas e as piscinas em terraços à 

beira d’água. Assim, opondo-se ao método 

habitual de ignorar os rios, atualmente 

muito poluídos, ou de canalizá-los, então 

a construção de parques fluviais é uma 

proposição que começa a ser desenvolvido 

pela arquitetura brasileira como resposta à 

degradação dos nossos recursos hídricos.

  Podemos então considerar os 

CEUs como uma versão adaptada e 



CAPÍTULO 1: Escolas e Espaços Comunitários

54

1.5 A relação escola–comuni-
dade–cidade

“Os CEUs não se destinam apenas aos alu-
nos matriculados nas suas três unidades 
educacionais e não se limitam ao saber for-
mal e escolar. Eles oferecem oportunidades 
educacionais não-formais para um conjunto 
maior de pessoas das camadas populares, 
historicamente excluídas. A população que 
os frequenta tem vivenciado experiências 
educacionais antes só oportunizadas aos 
mais privilegiados socialmente.” (PADILHA, 
2004, p. 115)

  Após todo o entendimento obtido a 

partir do estudo preliminar sobre conceitos 

e exemplos de espaços comunitários e 

educativos completos integrados, que 

oferecem diversos usos para a comunidade, 

ainda é de extrema importância discutir 

mais algumas referências sobre arquitetura, 

educação e comunidade, da autora, 

arquiteta e urbanista Mayumi Watanabe de 

Souza Lima (1934-1994), tendo em vista 

seus livros “Espaços educativos; uso e 

construção” (1986), “A Cidade e a Criança” 

(1989), e “Arquitetura e educação” (1995), 

para arrematar e consolidar ainda mais a 

ideia no que tange à relação entre a escola, 

comunidade e cidade, juntamente com 

 IMAGEM 40 – Mayumi Watanabe de Souza Lima.

a arquitetura, mostrando a importância 

dessas associações.

  Mayumi nasceu no Japão e após 

migrar ainda criança para o Brasil em 

1938, devido à perseguição ideológica, 

estabeleceu-se com sua família em 

São Paulo em 1940, posteriormente 

naturalizando-se brasileira em 1956 

quando também ingressou na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo, formando-se como arquiteta 

e urbanista em 1960. Atuou com renomados 

arquitetos, tais como Joaquim Guedes, Lina 

Bo Bardi, Vilanova Artigas, João Filgueiras 

Lima (Lelé) e Oscar Niemeyer. Mas foi 

com o seu Mestrado na área de História e 

Filosofia da Educação que ela deu início 

a esses pensamentos sobre a maneira 

de implantar escolas, ocupar espaços e 

intervir positivamente na sociedade pela 

qual se sentia responsável. Além de ser 

professora de arquitetura da Universidade 

de Brasília (1961-64) e de outras várias 

escolas e universidades, também foi 

superintendente do Conesp (Companhia de 

Construções Escolares do Estado de São 
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escola com um caráter além do educativo, 

dessa maneira convergindo com a 

fundamentação de todos os outros tópicos 

anteriores. Nas atividades, visava ensinar 

os alunos das escolas a “ler o espaço” 

de forma crítica: entender como aquele 

espaço foi construído; como ele reflete 

a organização da sociedade; identificar-

se como sujeito no mundo; entender-se 

hábil de transformar o espaço e construí-

lo novamente. Segundo acreditava 

Mayumi, a dimensão e a complexidade das 

transformações necessárias não podem 

constituir pretextos para que mudanças 

imediatas não sejam realizadas.

  Por fim, com todo estudo e reflexão 

feito a partir dos educadores e arquitetos 

citados, propicia na reflexão dos conceitos 

de Cidade Educadora e Escola Cidadã, 

fazendo uso dos espaços públicos de 

suas comunidades e localidades para a 

constituição e a operacionalização, onde 

também incluem-se como espaços, as 

escolas e os diversos Centros construídos 

já descritos como instrumento para se 

alcançar tal intenção e relação. Então, é de 

extrema relevância administrar, incentivar, 

promover e consolidar essa apropriação 

e uso dos espaços pela comunidade e 

profissionais atuantes por meio da gestão 

participativa, onde todos (comunidade 

e administração pública) discutem as 

necessidades, decidem providências, 

usam as verbas em busca da melhor 

implementação dos projetos idealizados 

conjuntamente, para que a ideia e objetivos 

principais, além do impacto positivo na 

comunidade local, sejam realizados e 

atingidos, afinal a arquitetura por si só 

não soluciona nem atende os problemas 

e necessidades da região em que se 

insere, por isso precisa ser uma arquitetura 

apropriada, habitada e compartilhada, em 

que as pessoas tenham total compreensão 

do que é e para que serve aquele espaço 

disponibilizado (“ler o espaço” de forma 

crítica, como dizia Mayumi), que culmine 

um sentimento de pertencimento fazendo 

parte da convivência diária da comunidade, 

estreitando laços com o espaço e entre 

os próprios habitantes da comunidade, 

gerando até memórias afetivas.

“[...] esse conceito consolidou-se no início 

Paulo) entre os anos 1975-1979 e 1983-

1984, e na gestão da ex-prefeita Erundina 

em São Paulo entre 1989-1992, estava na 

direção no Departamento de Edificações 

da Prefeitura de São Paulo (EDIF) e foi 

superintendente frente ao Cedec (Centro 

de Desenvolvimento de Equipamentos 

Urbanos e Comunitários) em que teve 

papel fundamental quando coordenou a 

experiência (atualmente abandonada) da 

produção de elementos pré-fabricados 

para equipamentos sociais urbanos, que 

viabilizou a montagem de escolas públicas 

convergentes com as necessidades do 

país.

  Trabalhando junto a educadores 

durante mais de trinta anos, os conceitos 

e objetivos de Mayumi, em paralelo à sua 

rigorosa ética no trabalho, buscavam à 

construção de espaços educativos de 

qualidade e à formação de cidadãos com 

consciência crítica para uma participação 

ativa na construção do espaço da 

democracia, e que fossem aptos para reagir 

às efetivas demandas sociais, defendendo 

a concepção e o uso do espaço de uma 
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da década de 90, em Barcelona, na Espa-
nha, onde se realizou o primeiro Congres-
so Internacional das Cidades Educadoras. 
Esse Congresso aprovou uma Carta de 
princípios básicos que caracterizam uma 
cidade que educa. É a cidade, como espa-
ço de cultura, educando a escola e todos 
os seus espaços e a escola, como palco 
do espetáculo da vida, educando a cidade 
numa troca de saberes e de competências.” 
(GADOTTI. 2005. p. 5)

  Do ponto de vista administrativo, 

com relação ao exemplo já discutido e 

analisado anteriormente do projeto dos 

CEUs, uma das conquistas foi a criação do 

Conselho Gestor que elege seus membros 

e é organizado pela própria comunidade 

envolvendo pais, educadores, usuários e 

associações comunitárias numa perspectiva 

de gestão político-pedagógica, educacional 

e social. Para maior compreensão do 

conceito de Projeto Político Pedagógico:

“[...] consideramos que ele pode ser inicial-
mente entendido como um processo de mu-
dança e de antecipação do futuro, que esta-
belece princípios, diretrizes e propostas de 
ação para melhor organizar, sistematizar e 
significar as atividades desenvolvidas pela 
escola como um todo. Sua dimensão polí-
tico-pedagógica caracteriza uma constru-
ção ativa e participativa dos diversos seg-
mentos escolares – alunos e alunas, pais e 
mães, professores e professoras, funcioná-
rios, direção e toda a comunidade escolar. 
Ao desenvolvê-lo, as pessoas ressignificam 

as suas experiências, reconhecem suas 
diferenças, ultrapassam-nas, conectam-se 
às outras pessoas e delas se desconectam, 
sem jamais voltar a ser o que eram antes, 
mesmo conservando algumas diferenças e 
às novas assimilações oriundas do contato 
contextual com o outro – resultado de um 
planejamento dialógico.” (PADILHA. 2004. 
p. 127)

  Com isso, o Conselho Gestor, no 

caso dos CEUs, é um instrumento de 

construção social processual e coletiva e 

nessa perspectiva ocorre a distinção do 

projeto CEU em comparação aos demais, 

porque não é um plano educacional 

elaborado sob encomenda e idealizado 

por um profissional especialista, mas 

sim uma estrutura planejada para sua 

autogestão por meio dos seus fóruns 

específicos (o Conselho Gestor e 

Colegiado de Integração). E para acontecer 

a consolidação do projeto CEU, alguns 

professores da Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, Roberto 

da Silva e Moacir Gadotti, vinculados ao 

Departamento de Administração Escolar e 

Economia da Educação (EDA), formaram 

uma equipe de 12 estagiários para 

acompanhar o processo de implantação 

dos novos Centros durante dois anos e meio 

a partir do segundo semestre de 2002 com 

o consentimento da Secretaria Municipal 

de Educação (SME) e o seu Departamento 

de Orientação Técnica (DOT). O grupo 

de estagiários fez a pesquisa buscando 

analisar seis finalidades principais dos 

Centros:

1. Operacionalização dos objetivos pro-
postos;
2. Construção do Projeto Educacional;
3. Processo de apropriação do CEU pela 
comunidade;
4. Relação dos usuários com o novo 
equipamento;
5. Integração entre as crianças e adoles-
centes de diferentes faixas etárias;
6. Realização das atividades didático-pe-
dagógicas com as novas possibilidades 
educacionais oferecidas pelos CEUs.

   Além disso, o Instituto Paulo 

Freire (IPF) e o Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC) em parceria 

desenvolveram atividades juntamente 

aos conselhos gestores provisórios, de 

maneira presencial ou à distância, para a 

constituição principiante dos integrantes 
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destes conselhos, impulsionando o debate 

da elaboração democrática de gestão 

e formulação do Regime Padrão dos 

CEUs, e ao longo da realização dessa 

assistência, aconteceram inaugurações 

destes primeiros Centros e a admissão dos 

respectivos gestores.

   Com relação ao conceito 

de Cidade Educadora, que anteriormente 

em 1992 na gestão da ex-prefeita Luiza 

Erundina também foi foco principal de 

ação, foi reavido na gestão da ex-prefeita 

Marta Suplicy num documento designado 

Operação Urbana CEU que apontou cinco 

necessidades básicas para o perímetro de 

atuação dos Centros:

1. Melhoria das escolas do entorno;
2. Canalização de córregos ou integra-
ção com projeto se próximo;
3. Melhoria nas vias públicas (asfalta-
mento, sinalização e iluminação);
4. Redirecionamento de tráfego e trans-
porte coletivo;
5. Regularização de terrenos para a 
implantação dos CEUs.

  Já citado anteriormente, o educador 

brasileiro Moacir Gadotti (nascido em 

1941) que é professor titular da Faculdade 

de Educação da USP desde 1991 e diretor 

do Instituto Paulo Freire em São Paulo, 

licenciado em pedagogia e filosofia, mestre 

em filosofia da educação pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), doutor em ciências da educação pela 

Universidade de Genebra na Suíça, e 

livre docente pela Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), compartilha dos 

mesmos conceitos que mostram a relação 

entre escola–comunidade–cidade frisando 

a extrema importância dessas interações, 

explicitando:

“Podemos falar de Escola Cidadã e de Ci-
dade Educadora quando existe diálogo 
entre a escola e a cidade. Não se pode 
falar de Escola Cidadã sem compreendê-
-la como escola participativa, escola apro-
priada pela população como parte da apro-
priação da cidade a que pertence. Nesse 
sentido Escola Cidadã, em maior ou menor 
grau, supõe a existência de uma Cidade 
Educadora. Essa apropriação se dá através 
de mecanismos criados pela própria esco-
la, como o Colegiado escolar, a Constituin-
te Escolar, plenárias pedagógicas e outros. 
Esse ato de sujeito da própria cidade leva 
para dentro da escola os interesses e ne-
cessidades da população. Esse é o “cená-
rio” da cidade que educa no qual as práti-
cas escolares possibilitam qualificar tanto a 
leitura da palavra escrita como a “leitura do 
mundo” (Paulo Freire). A cidade que educa 

não fica no imediato, mas aponta para uma 
compreensão mais analítica e reflexiva tan-
to dos problemas do cotidiano quanto dos 
desafios do mundo contemporâneo.” (2005. 
p. 7) 

1.6 Edificar espaços ou criar 
complexos educativos inte-
grados?

“O CEU propiciará à população o acesso à 
Bibliotecas, Centros Culturais e Esportivos 
integrados aos CEIs, EMEIs, EMEFs, num 
complexo integrado, pensando em todas as 
suas dimensões, desde o projeto arquite-
tônico até o projeto político pedagógico do 
complexo, para que seja alegre e prazero-
so e permita ressignificar o espaço escolar, 
onde aquele que ensina também aprende e 
aquele que aprende também ensina.” (PE-
REZ, 2004, p. 38)

  Como na citação acima feita por 

Maria Aparecida Perez (nascida em 

1956, socióloga e secretária municipal de 

Educação de São Paulo), além dos CEUs, 

os outros Centros e escolas já abordados 

nos tópicos anteriores também trazem essa 

função de complexo educativo integrado, 

como um espaço comunitário que dispõe 

de áreas de educação, lazer e cultura. Todo 
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esse programa completo instaurado no 

mesmo projeto, manejando-se para atender 

a comunidade com uma visão integrada, 

beneficiando o acesso a um único conjunto 

que é abundante em experiências diversas 

promovendo convivências, buscando 

uma administração e participação da 

comunidade, integrando-a ao projeto.

  Dessa forma, oferece uma visão 

inovadora da perspectiva educacional, 

social e urbana, propagando-se para além 

da transmissão de conhecimentos em 

ciências da natureza, exatas, humanas, 

e linguagens (uma escola padrão de 

escolarização básica e formal), atribuindo 

um sentido urbano de cunho multisetorial e 

multiuso. Os problemas de uma comunidade 

carente, não são só resolvidos com um 

projeto de educação formal de qualidade, 

construindo apenas um edifício com um 

único uso e propósito que seria o de cunho 

educativo. Mas sim, abrangendo também 

mais ou todas as necessidades da região 

em um único projeto, para tentar tornar-

se uma possível solução em resposta 

à desigualdade com a escassez de 

equipamentos urbanos tais como de lazer, 

saúde e cultura, nessas áreas periféricas 

vulneráveis (que será melhor discutido no 

capítulo seguinte). Consequentemente, 

culmina uma grande mudança na logística 

da rotina da comunidade em que se insere, 

funcionando como um centro estruturador 

urbano da área, trazendo urbanidade para 

a favela, já que após a implementação 

desse enorme equipamento integrado, 

as pessoas que habitam o bairro não 

sintam mais a extrema necessidade de 

sair da onde moram para realizar alguma 

atividade de lazer ou cultura que antes era 

inexistente, dessa maneira, introduzindo 

essa comunidade num meio mais urbano e 

culto, que é de extrema importância e com 

um enorme impacto positivo, por também 

valorizar a integração com a comunidade 

do entorno e sua participação no projeto.

  A implantação no caso do projeto 

CEU, baseado na definição de objetivos 

no Decreto 42832/03 (SÃO PAULO, 2003), 

procurou sempre esclarecer desde a 

sua concepção, a relevância conferida à 

participação social. E como já falado antes, 

o Instituto Paulo Freire, um dos organismos 

responsáveis pela assessoria na 

implantação do projeto, tanto na formação 

de gestores, como na formulação do 

Regimento Padrão, adequou a participação 

popular à efetivação dos objetivos 

esperados, e que o posicionavam na direção 

da Educação Popular. Segundo Gadotti 

(2004, p. 2), o CEU tem como intenção 

“fortalecer a escola pública, associando-a 

ao desenvolvimento comunitário”. O autor 

ainda sintetiza os conceitos do projeto 

CEU enquanto uma proposta de Educação 

Popular:

“O projeto dos CEUs foi concebido, desde 
sua origem, como uma proposta interseto-
rial, somando a atuação de diversas áreas, 
como: meio ambiente, educação, emprego 
e renda, participação popular, desenvolvi-
mento local, saúde, cultura, esporte e lazer.
Os CEUs inspiram-se na concepção de 
equipamento urbano agregador da comu-
nidade, com uma visão de educação que 
transcende a sala de aula e o espaço esco-
lar.” (GADOTTI, 2004, p. 2)

  Ademais, apesar do projeto de um 

Centro integrado ser mais complexo, torna-

se mais eficiente e bem como já aproveitar 

o planejamento de um único projeto e obra 

para vários usos, ao invés de ter que fazer 
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o planejamento de várias construções 

em terrenos diferentes, solucionando 

as necessidades apenas aos poucos 

conforme cada edificação for inaugurada 

com seu único uso dado, e que também 

demandariam de uma locomoção entre 

os projetos após implementados. Por fim, 

entende-se como uma grande vantagem 

constituir esse pólo multiuso central 

irradiador, que propiciará um maior impacto 

e transformação na comunidade. Outra 

vantagem de usufruir o mesmo terreno para 

várias edificações com diferentes usos e 

finalidades, é a implantação e o partido 

que dependendo pode se criar uma praça 

de equipamentos sociais, que agrega ainda 

mais ao programa e para os usuários, 

integrando mais os blocos, ao invés de 

somente edificar espaços em lugares 

distintos que não possuem conexões e 

esse sentido de urbanidade que ajuda a 

estruturar a região, assim, incentivando 

uma ação participativa da comunidade com 

um projeto e programa mais bem planejado, 

consolidado e interessante, do que apenas 

ir até um local para uma finalidade e ter que 

se locomover para outro espaço com outro 

uso para exercer alguma atividade, o que 

acaba desestimulando os usuários a serem 

participativos do projeto, e causando menos 

impacto na região. Por isso é essencial ser 

feita essa integração com funcionamento 

entre os blocos de um Centro, com uma 

lógica que não sobreponha os diferentes 

equipamentos. Com relação ao exemplo 

do CEU na prática, a participação 

das Unidades Educacionais pode ser 

compreendida como uma participação 

da ótica liberal ou neoliberal seguindo, de 

acordo com Gohn (2011), os pressupostos 

básicos de uma ordem social que assegure 

a liberdade individual, reproduzida ao nível 

de instituição:

“A interpretação liberal (da participação) 
objetiva sempre reformar a estrutura da 
democracia representativa e melhorar a 
qualidade da democracia nos marcos das 
relações capitalistas. Neste paradigma, as 
principais ações devem se dirigir para evi-
tar os obstáculos burocráticos à participa-
ção, desestimular a intervenção governa-
mental e ampliar os canais de informações 
aos cidadãos, de forma que eles possam 
manifestar suas preferências antes que as 
decisões sejam tomadas. A participação li-
beral se baseia, portanto, em um princípio 
da democracia de que todos os membros 
da sociedade são iguais, e a participação 
seria o meio, o instrumento em busca da 
satisfação dessas necessidades.” (GOHN, 
2011, p. 17-18)
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 espaçamento entre uma e outra, criando 

uma área densamente habitada. As 

favelas constituem a expressão clara das 

desigualdades sociais, da marginalização 

e exclusão social de parte da população 

das metrópoles subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Dessa forma, a favela 

pode caracterizar-se, em parte ou em sua 

totalidade, pelos seguintes aspectos:

1. Insuficiência histórica de investimentos 

do Estado e do mercado formal, 

principalmente o imobiliário, financeiro 

e de serviços;

2. Forte estigmatização socioespacial, 

especialmente inferida por moradores 

de outras áreas da cidade;

3. Edificações predominantemente 

caracterizadas pela autoconstrução, 

que não se orientam pelos parâmetros 

definidos pelo Estado;

4. Apropriação social do território com uso 

predominante para fins de moradia;

5. Ocupação marcada pela alta densidade 

de habitações;

6. Indicadores educacionais, econômicos 

e ambientais abaixo da média do 

conjunto da cidade;

7. Níveis elevados de subemprego e 

informalidade nas relações de trabalho;

8. Taxa de densidade demográfica acima 

da média do conjunto da cidade;

9. Ocupação de sítios urbanos marcados 

por um alto grau de vulnerabilidade de 

qualquer âmbito;

10. Alta incidência de situações de 

violência, sobretudo a letal, acima da 

média da cidade;

11. Relações de vizinhança marcadas 

por intensa sociabilidade, com forte 

valorização dos espaços comuns como 

lugar de convivência.

  Para UM-HABITAT (programa das 

Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos) as favelas são:

“Assentamentos que carecem de direitos 
de propriedade, e constituem aglomera-
ções de moradias de uma qualidade abaixo 
da média. Sofrem carências de infraestru-
tura, serviços urbanos e equipamentos so-
ciais e/ou estão situadas em áreas geologi-
camente inadequadas ou ambientalmente 
sensíveis.”

  Atualmente, as favelas tornaram-

se parte da paisagem de diversas cidades 

brasileiras e do mundo, onde no Brasil, a 

favela da Rocinha, localizada no morro 

Dois Irmãos na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

é conhecida como a maior favela brasileira, 

com aproximadamente 70 mil habitantes. 

O esgotamento do padrão de crescimento 

econômico baseado na produção industrial 

em massa e no processo de urbanização 

crescente que se deu a partir de 1980, 

teve reflexos expressivos na cidade de 

São Paulo. O modelo de crescimento 

urbano baseado na urbanização extensiva 

e precária através da autoconstrução da 

casa própria em loteamentos periféricos 

passa a ser substituído por um processo 

de favelização crescente do espaço 

urbano. Então é a partir da década de 80, 
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e mais intensamente na década de 90, que 

observa-se um crescimento considerável 

das favelas paulistas, devido à crise 

econômica, desemprego, aumento do custo 

de vida e preço de terrenos e moradias 

impulsionando a população de baixa renda 

do aluguel para as favelas, assim, também 

passando por uma política de urbanização 

e a integração desses espaços à cidade 

culminando no termo “comunidade”, como 

forma de amenizar o estigma da palavra 

“favela”. (TASCHNER, 1998)

  O IBGE (2000) conceitua o setor 

aglomerado subnormal (favela e seus 

assemelhados) como: 

“Conjunto constituído por no mínimo 50 do-
micílios, ocupando ou tendo ocupado, até 
período recente, terrenos de propriedade 
alheia (pública ou particular) dispostos, 
em geral, de forma desordenada e densa 
e carentes, em sua maioria, de serviços 
públicos essenciais. O que caracteriza um 
aglomerado subnormal é a ocupação de-
sordenada e que, quando da sua implanta-
ção, não houvesse posse da terra ou título 
de propriedade.”4

4 O critério de mensurar favelas como aglomerados com 50 unida-
des ou mais cria uma subestimação da população favelada nos cen-
sos do IBGE, segundo TASCHNER, 2006.

  A maioria da população de favelas 

vive em regiões metropolitanas, fato que 

leva à afirmação de que o fenômeno das 

favelas é metropolitano. No Brasil, 78% 

dos domicílios em favela estão localizados 

em nove regiões metropolitanas do país; 

no Estado de São Paulo, 75,4% estão na 

RMSP; no estado do Rio de Janeiro, 92,3% 

na RMRJ. (TASCHNER, 1999)

 O que são “territórios vulneráveis”?

  Buscou-se compreender e definir o 

conceito de “território” a partir das definições 

existentes em dicionários específicos 

para a área de Arquitetura e Urbanismo, 

tal como: em seu sentido mais “restrito” 

como o encontrado, por exemplo, no 

Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa 

(MICHAELIS, 2018), significa a área política 

de um município, distrito, estado, país ou 

continente, sujeita a uma autoridade. E 

por meio de autores, como Milton Santos 

que não utiliza como categoria de análise 

o território em sentido amplo, mas sim 

o território usado, termo utilizado como 

sinônimo de espaço geográfico. No artigo 

O papel ativo da geografia:  um manifesto, 

ele afirma: 

“Uma perspectiva do território usado con-
duz à ideia de espaço banal, o espaço de 
todos, todo o espaço. Trata-se do espaço de 
todos os homens, não importa suas diferen-
ças; o espaço de todas as instituições, não 
importa a sua força; o espaço de todas as 
empresas, não importa o seu poder. Esse é 
o espaço de todas as dimensões do acon-
tecer, de todas as determinações da totali-
dade social.”
(SANTOS, 2000, p. 104)

 A partir dessa perspectiva, 

enxergando o território (espaço de todos) 

como território usado ou espaço banal, o 

foco neste trabalho é formar um conceito 

de território, enfatizando nessa pesquisa: 

não o território em si, mas aquele entendido 

como vulnerável.

  O conceito de “vulnerabilidade” é 

amplamente abordado em diferentes áreas 

de estudo, tais como: geografia, demografia, 

sociologia, assistência social. Por esse 

motivo, o seu significado pode mudar 

dependendo da disciplina que é discutido. 

A geógrafa Susan Cutter (1996), no livro 

Vulnerability to environmental hazards, 

traz vários autores para o debate sobre o 
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significado de vulnerabilidade; e o define, 

em sua essência, como potencial para a 

perda. Estar vulnerável, portanto, é estar em 

risco e, para ela, este risco está relacionado 

com a fata de resiliência à situação de risco 

apresentada. Devido a sua formação, ao 

falar sobre vulnerabilidade a autora se refere 

às vulnerabilidades ambientais e climáticas, 

contudo podemos usar essa definição em 

outros campos. Eduardo Marandola Junior 

e Daniel Joseph Hogan (2005) no artigo 

Vulnerabilidade e riscos: entre geografia e 

demografia, fazem uso do conceito de risco, 

apontado por Susan Cutter mas levam 

em conta os aspectos socioeconômicos, 

trazendo desta forma a discussão sobre 

as desigualdades sociodemográficas 

relacionadas a pobreza que caracterizam 

uma situação de vulnerabilidade de um 

território. Para entender os fatores que 

podem originar a vulnerabilidade, o artigo 

A interdependência entre vulnerabilidade 

climática e socioeconômica na região do abc 

paulista, de María Cleofé Valverde (2017) 

foi importante ao considerar a fragilidade 

social como um dos aspectos, onde as 

condições de desigualdade e fragilidade 

devido a fatores socioeconômicos pode 

acarretar numa segregação social e 

marginalidade. Os autores supracitados, em 

sua maior parte, associam a vulnerabilidade 

com o estar em risco ou em perigo e a 

capacidade de resiliência frente à situação 

apresentada. Corroborando com os 

conceitos apresentados acima, para os dois 

autores seguintes, atualmente, a maioria 

dos estudos está centrada na discussão 

das desigualdades sociodemográficas, 

vinculadas à pobreza e à problemática da 

exclusão social, assim, Eduardo Marandola 

Junior e Daniel Joseph Hogan (2005, p. 

30), com um olhar a partir da geografia e 

da sociologia, afirmam que: 

“[...] localizar e entender o termo vulnerabi-
lidade nas diversas abordagens científicas 
é um empreendimento que não pode ser 
realizado sem se considerar, simultanea-
mente, o conceito de risco. Isso se deve ao 
fato da vulnerabilidade aparecer no contex-
to dos estudos sobre risco em sua dimen-
são ambiental, num primeiro momento, e só 
mais tarde no contexto socioeconômico.”

  Os critérios utilizados para avaliar 

a vulnerabilidade social, no Atlas de 

vulnerabilidade social, também foram 

importantes por demonstrarem que a 

vulnerabilidade social não é somente uma 

questão da falta de recursos financeiros, 

mas também é resultado da localização 

de determinados territórios e a falta de 

infraestrutura e serviços que deveriam ser 

fornecidos pelo poder público. Então, conclui-

se ao conceituar o território vulnerável, 

tal como será discutido neste trabalho, 

como: um espaço segregado de exclusão; 

um espaço usado, vivido, construído 

e apropriado pelos habitantes, onde o 

perigo, o risco natural e o tecnológico, e a 

falta de resiliência dos moradores, somada 

a restrições às atividades sociais e de 

acesso a recursos materiais e econômicos, 

caracterizam a vulnerabilidade que os 

Centros Comunitários (CEUs, CIEPs, etc.) 

são implantados. No território brasileiro, a 

vulnerabilidade social foi mapeada no Atlas 

de vulnerabilidade social por meio do estudo 

de dezesseis indicadores apresentados em 

tabelas e mapas, os quais, divididos em 

três dimensões, constituem o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) publicado em 

2015 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2015). Os parâmetros de 

análise descritos por eles são:
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“Infraestrutura urbana: Refletir as condições 
de acesso aos serviços de saneamento bá-
sico e de mobilidade urbana, dos aspec-
tos relacionados ao lugar de domicílio das 
pessoas e que impactam significativamente 
seu bem-estar indicadores sobre a presen-
ça de redes de abastecimento de água, de 
serviços de esgotamento sanitário e coleta 
de lixo no território, bem como o indicador 
do tempo gasto no deslocamento entre a 
moradia e o local de trabalho pela popula-
ção ocupada de baixa renda – este último 
tomado como uma proxy das condições da 
mobilidade urbana daquele segmento da 
população.
Capital humano: O subíndice referente ao 
capital humano envolve dois aspectos (ou 
ativos e estruturas) que determinam as 
perspectivas (atuais e futuras) de inclusão 
social dos indivíduos: saúde e educação 
[...]. Adotou-se, para isso, indicadores de 
mortalidade infantil; da presença, nos do-
micílios, de crianças e jovens que não fre-
quentam a escola; da presença, nos domi-
cílios, de mães precoces, e de mães chefes 
de família, com baixa escolaridade e filhos 
menores; da ocorrência de baixa escola-
ridade entre os adultos do domicílio; e da 
presença de jovens que não trabalham e 
não estudam.
Renda e trabalho: A vulnerabilidade de ren-
da e trabalho, medida por este subíndice, 
agrupa não só indicadores relativos à insu-
ficiência de renda presente (percentual de 
domicílios com renda domiciliar per capita 
igual ou inferior a meio salário mínimo de 
2010), mas incorpora outros fatores que, 
associados ao fluxo de renda, configuram 
um estado de insegurança de renda: a de-
socupação de adultos; a ocupação informal 
de adultos pouco escolarizados; a depen-
dência com relação à renda de pessoas 
idosas; assim como a presença de trabalho 

infantil.”
(COSTA; MARGUTI, 2015, p. 8-15)

  Para cada subitem dentro dos três 

parâmetros, foram atribuídos diferentes 

pesos para os indicadores, fazendo com 

que o IVS varie entre 0 e 1, sendo que 

quanto mais próximo ao 1, maior o índice 

de vulnerabilidade de um município. Esses 

indicadores têm o intuito de caracterizar a 

exclusão e a vulnerabilidade social no país, 

apontando a ausência ou insuficiência de 

bens e serviços e servindo de subsídio 

ao trabalho de pesquisadores e gestores 

públicos. Ao verificar a presença desses 

números transcritos em mapas, tem-se 

uma visão espacial da vulnerabilidade 

socioeconômica e sociodemográfica 

brasileira. Por intermédio dos indicadores 

selecionados conclui-se que, nesse caso, 

vulnerabilidade social é resultado da 

escassez de infraestrutura, mobilidade 

urbana, saúde, educação e recursos 

financeiros. Portanto, com exceção dos 

recursos financeiros, a vulnerabilidade 

não está conectada somente à produção 

de riqueza, mas sim à carência, em 

determinada localidade, de serviços e 

condições básicas de vida digna, os 

quais deveriam ser fornecidos pelo poder 

público. Para um território ser definido 

como vulnerável deve-se levar em conta 

não só as características do território em 

si, mas quem são as pessoas que ali vivem. 

Assim, tem-se duas vertentes: a do lugar, 

espaço geográfico, e a das pessoas que 

vivem nesses territórios, espaço social; 

e dois indicadores: a pobreza, indicador 

econômico e social, e a exclusão, indicador 

social e territorial.

 Dessa forma, o conceito de 

“vulnerabilidade”, nos territórios 

vulneráveis, seja por sua vulnerabilidade 

socioeconômica, climática ou ambiental, 

são, atualmente, uma realidade recorrente e 

crescente. A baixa resiliência da população 

residente nestes territórios, diante dessas 

possíveis vulnerabilidades, agrava ainda 

mais a situação apresentada. A Bienal de 

Arquitetura de Veneza, realizada em 2016, 

com o tema Reporting From The Front, sob 

curadoria do arquiteto chileno Alejandro 

Aravena, reconhecendo possíveis 

dificuldades e escassez de recursos 
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em determinados territórios, questionou 

a função do arquiteto na melhora das 

condições de vida das pessoas. Sob essa 

ótica, o arquiteto direciona o olhar para 

problemas políticos e sociais existentes em 

diversos locais; e, ainda, faz refletir sobre 

o papel da arquitetura no desenvolvimento 

de projetos socialmente conscientes. 

(BARANTTO, 2016)

 2.2 O papel das escolas pú-
blicas e Centros comunitários 
nas favelas e sua relação com 
a comunidade vulnerável

“[...] além da função social de socializar o 
saber sistematizado, a ela cabe ensinar a 
convivência democrática, o respeito aos di-
reitos e deveres individuais e coletivos. Esta 
é uma aprendizagem que começa na esco-
la e prossegue ao longo da vida.” (PENIN, 
2002, p.33)

  Com os conceitos e análises 

abordados na introdução deste capítulo, 

essa característica fundamental do processo 

de urbanização que gerou um crescimento 

de 71% (2,3 milhões de habitantes) das 

periferias sem um planejamento, devido às 

migrações intraurbanas passou a responder 

por 54% da população da cidade a partir de 

1980. Em 2000, durante a gestão da Marta 

Suplicy, cerca de 11% da população total da 

época moravam em favelas, ocupando uma 

área com mais de 30 milhões de m², onde 

as favelas situam-se predominantemente 

nos bairros periféricos (Imagem 42), em 

que houve um crescimento principalmente 

entre os anos 80 e 90, enquanto que na 

região central permaneceu estagnado ou 

negativo. A média de idade dos residentes 

das áreas periféricas é baixa, comparada 

com a da região central, somado a isso, nos 

bairros periféricos também se encontram 

os maiores índices de homicídio e violência 

(Imagem 43), esse é um aspecto importante 

que está relacionado a segregação social. 

As áreas pobres mais bem integradas ao 

tecido urbano tendem a apresentar índices 

menores de violência do que as mais 

afastadas, ou seja, quanto mais socialmente 

heterogênea é uma localidade, menos 

provável é a ocorrência de homicídios, 

como é possível concluir analisando ambos 

os mapas. Além disso, também é possível 

constatar os piores índices de exclusão 

social nessas regiões mais afastadas e 

adensadas no Mapa de Exclusão/ Inclusão 

Social (imagem 44), que faz uma análise 

da incidência de desigualdade econômica e 

social, constituindo uma métrica de análise 

intraurbana buscando medir as melhores 

e piores condições vividas pela população 

a partir do território que habitam, assim, 

sendo uma medida valorativa que parte de 4 

grandes condições desejáveis: autonomia; 

qualidade de vida; desenvolvimento 

humano; equidade. Portanto, as relações 

que se estabelecem entre o território, 

sua infraestrutura e cidadania, além de 

aspectos relevantes como violência e 

distribuição espacial das oportunidades 

econômicas, permitem compreender a 

estrutura social da cidade de São Paulo, 

possibilitando modificar as situações de 

exclusão e vulnerabilidade sociais vividas 

por uma boa parte dos habitantes.

Como já discutido no capítulo anterior, é 

possível evidenciar o interesse da gestão 

municipal em planos e projetos urbanos 

voltados à reestruturação física e social 
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 IMAGEM 42 – Mapa Distribuição de Favelas no 
município de São Paulo, 2012.  

IMAGEM 43 – Mapa Homicídios no município de 
São Paulo, 2012.
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de partes da cidade, onde se recoloca 

o interesse nos projetos de renovação 

urbana, compreendidos como implantação 

de novos equipamentos e arranjos 

funcionais e sociais em áreas urbanas 

subutilizadas, excludentes e vulneráveis. A 

inclusão social e a redução expressiva de 

suas diferentes formas de desigualdade 

devem ser entendidas como prioridade 

pela gestão municipal, com destaque para 

as desigualdades de renda, territorial e de 

acesso a serviços públicos. Desse modo, 

almeja-se uma cidade democrática em que 

todos os cidadãos desfrutem das mesmas 

oportunidades, e de forma complementar, 

a cidade deve promover referências para 

fortalecer o sentido de pertencimento e 

identificação em seus habitantes.

  Analisando ambos os mapas, 

conclui-se que é considerável a escassez 

de equipamentos culturais na periferia, 

onde também se encontram os piores 

índices de vulnerabilidade e renda média 

familiar, já que as atividades culturais 

acabam se concentrando na região central.

IMAGEM 44 – Mapa Exclusão/Inclusão Social no município de São Paulo
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  No governo de Marta Suplicy (2001-

2004) existiu uma linha de ação cultural 

com a intenção de promover a socialização 

de bens culturais como instrumentos de 

inclusão social e abrir espaços de criação, 

exposição, difusão e circulação, revelando 

a produção artística da cidade. Em que uma 

dessas intervenções foi o CEU, já estudado 

nesse trabalho anteriormente, implantado 

prioritariamente nas periferias para ser um 

elemento transformador da região, com o 

intuito de garantir aos moradores dessas 

regiões afastadas acesso à equipamentos 

públicos que promovem ações culturais 

e educativas, contribuindo com o 

desenvolvimento das comunidades locais.

“A reversão desse quadro exige a recu-
peração da capacidade de ação do poder 
público e a gestação de instrumentos alter-
nativos para financiar o desenvolvimento da 
metrópole, não propriamente novos, mas 
cuja dimensão, no caso de São Paulo, os 
faça assumir grandes proporções. A política 
urbana deve encarar esse desafio: construir 
uma cidade mais harmoniosa e inclusiva.” 
(SEMPLA, 2002a: 3.4 apud. GASPAR et al., 
2006, p. 21)

  Na tese de mestrado em educação 

estudada: A educação social em espaços 

de experimentação pedagógica: as 

IMAGEM 45 – Mapa de Vulnerabilidade Juvenil no 
município de São Paulo, 2000.

 IMAGEM 46 – Mapa de Renda média familiar e Equipamen-
tos culturais no município de São Paulo, 2000.
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potencialidades dos CEUs (SOUZA, 

Ricardo. São Paulo: 2010), em entrevista 

com a ex-secretária da educação na gestão 

Marta Suplicy, Maria Aparecida Perez relata 

que o déficit no setor de educação infantil 

na cidade de São Paulo era de 90% antes 

da implementação da proposta do CEU, 

e no final da gestão esse número reduziu 

para 70%, ou seja, uma redução de 20%, 

tendo em vista as dimensões territoriais e 

populacionais de São Paulo, este índice 

é significativo. E no que diz respeito a 

dignidade na educação, Perez remete-se 

ao empobrecimento dos edifícios escolares 

ao longo do tempo, com uma redução em 

seu programa arquitetônico, diminuindo 

cada vez mais seus usos, limitando cada 

vez mais o currículo escolar e atividades 

culturais e de lazer. E é nessa perspectiva 

que o projeto CEU surge numa tentativa 

de inverter essa lógica como forma de 

descentralizar os equipamentos de cultura 

e lazer já existentes (como é possível 

observar na Imagem 47, comparando com 

a Imagem 46), assim, esses complexos 

são muito mais do que escolas, pois foram 

idealizados para atender outras demandas 

sociais e não apenas escolares, como polos 

irradiadores de boas práticas pedagógicas 

e culturais.

“Na periferia, com a construção dos CEUs, 
conseguiu-se ampliar o número de bibliote-
cas públicas que passaram de 67 para 88 
(31%); dos 7 teatros públicos passamos 
para 28, significando um aumento, de 300%; 
de 63 piscinas públicas para 128. Os tele-
centros foram implantados durante a nossa 
gestão e em vários locais da periferia, além 
dos existentes nas escolas de Ensino Fun-
damental e Médio e nos CIEJAS, em torno 
de 480 unidades, em prédios cedidos pela 
comunidade. Estes somados aos dos CEUs 
totalizam 140 unidades.” (PEREZ, 2001, p. 
136)

  Ainda na mesma tese, foi realizada 

também uma entrevista com Alexandre 

Delijaicov (já citado anteriormente), onde 

falou sobre a arquitetura dos CEUs que foi 

pensada para promover o encontro entre as 

pessoas da comunidade, como um grande 

espaço de convívio, e a intenção desta 

conformação estética fluida e transparente 

é o de povoar o tecido urbano das periferias 

cobrindo as cicatrizes deixadas pela falta 

de investimento em anos de descaso com 

essas áreas vulneráveis.

  Além disso, também foram realizadas 

 IMAGEM 47 – Mapa das unidades dos CEUs no 
município de São Paulo, 2018.
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entrevistas com usuários e funcionários dos 

CEUs referente ao projeto. No que tange 

os aspectos que favorecem o processo 

educacional no CEU, a maioria dos 

informantes relaciona a qualidade do espaço 

e sua diversificação com os processos 

educacionais e de integração, percebendo 

a arquitetura como fundamental para 

alcançar as mudanças necessárias e uma 

educação de qualidade. Também segundo 

Gadotti5, a partir de fevereiro de 2004, 

foram coletados dados sobre o número 

de acesso a cada CEU, identificando o 

tipo de usuário e sua opinião sobre o 

equipamento. A pesquisa divulgada pela 

FIA (Fundação Instituto de Administração) 

em 16 de agosto de 2004, revelou que 93% 

dos usuários estavam satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a construção do CEU no 

seu bairro, e 95% consideravam positivo ou 

muito positivo o impacto do CEU na rotina 

e vida. A questão social, juntamente com a 

identidade local das áreas periféricas, fez 

com que os setores estudados obtivessem 

5 GADOTTI, Moacir. Educação com qualidade social: projeto, implan-
tação e desafios dos Centros Educacionais Unificados (CEUs). Institu-
to Paulo Freire. Disponível em: http://acervo.paulofreire.org:8080/jspui/
bitstream/7891/3395/1/FPF_PTPF_01_0418.pdf

resultados positivos com relação à melhoria 

da qualidade de vida e ao aumento das 

taxas de escolaridade. A qualificação 

educacional e cultural nos setores mais 

pobres resultou em ações de implantação 

de infraestrutura viária e de saneamento 

básico nas redondezas, assim, os CEUs 

trouxeram uma alteração urbana e social, 

possibilitando uma melhoria, agindo como 

um transformador nas áreas carentes. 

Deste modo, pode-se também analisar uma 

queda no índice de violência nos bairros 

estudados após a implantação do projeto.

  Por fim, é possível compreender a 

importância de uma educação e espaços 

com usos diversos de qualidade (como as 

escolas públicas e centros comunitários), 

onde seja possível ressignificar o 

aprendizado nessas regiões carentes 

que não possuem o investimento público 

necessário, e assim, despertar e promover o 

interesse por práticas culturais, educativas, 

de lazer e de convívio que agregam 

e mudam positivamente o cenário da 

comunidade vulnerável, criando relações 

com esse espaço e se integrando mais à 

cidade, por meio de uma urbanização.

2.3 Hipótese do efeito de terri-
tório na educação

“O efeito-território é compreendido na lite-
ratura sociológica como os benefícios ou 
prejuízos socioeconômicos que acometem 
alguns grupos sociais em função da sua 
localização no espaço social das cidades. 
A hipótese sociológica a respeito do efei-
to-território não pressupõe uma ação de-
terminista do espaço sobre as relações so-
ciais, mas investiga as interrelações entre 
as características dos espaços (tais como 
infraestrutura urbana, vizinhança, oferta de 
serviços) e as características dos grupos 
sociais (perfil do grupo e a natureza das 
suas interações internas e externas).” (AN-
DRADE, 2013, p. 1)

  O objetivo desse subcapítulo é 

explorar e debater a hipótese do efeito 

de território sobre as oportunidades 

educacionais, consistindo em apreender 

se e como desigualdades nos níveis de 

vulnerabilidade social da vizinhança da 

escola afetam a oferta educacional no 

local, e através dela, o desempenho dos 

alunos. Por meio do estudo de diversos 

trabalhos que serão citados, e um artigo 
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que apresenta resultados de pesquisa6 

coordenada: “A escola, a metrópole e a 

vizinhança vulnerável” de Maurício Érnica e 

Antônio Batista, desenvolvida pelo Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). 

A investigação neste artigo citado, foi 

realizada por meio de metodologias 

qualitativas e quantitativas coordenadas 

junto à um trabalho de campo num bairro 

da zona leste do município de São Paulo, 

e a análise de dados, que serão mostrados 

mais a frente, evidenciaram que quanto 

maiores os níveis de vulnerabilidade social 

do entorno da escola, mais limitada tende 

a ser a qualidade das oportunidades 

educacionais por ele oferecidas. Assim, 

demonstrando também que esse efeito 

negativo do território vulnerável sobre a 

instituição de ensino age através de cinco 

mecanismos articulados: isolamento da 

6 A investigação foi uma iniciativa da Fundação Tide Setúbal, em 
parceria com a Fundação Itaú Social e o Unicef. A partir de 2011, pas-
sou a contar com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp). O tratamento dos dados quantitati-
vos foi realizado junto à um trabalho de campo em São Miguel Paulis-
ta, tudo elaborado por uma equipe de cinco pesquisadores que tam-
bém utilizaram o georreferenciamento de dados. Por fim, os relatórios 
contaram com leitura crítica de diversos pesquisadores, educadores e 
gestores com os quais os resultados foram discutidos em diferentes 
fóruns.

escola no território; reduzida oferta de 

matrícula de educação infantil; concentração 

e segregação de sua população escolar 

em estabelecimentos de ensino nele 

localizados; posição de desvantagem de 

suas escolas no quase mercado escolar 

oculto; e dificuldades, dada essa posição 

de desvantagem, de apresentarem as 

condições necessárias para garantir o 

funcionamento do modelo institucional que 

orienta a organização escolar.

 Tendo em vista o conteúdo já exposto 

anteriormente, sobre as desigualdades 

que acontecem em metrópoles 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento 

que acarretam em segregação e 

vulnerabilidade, as expressões “efeito 

de lugar” (BOURDIEU, 1997), “de 

segregação” ou “de território” (MAURIN, 

2004), “de vizinhança” (MALOUTAS, 

2011) determinam o impacto do local de 

residência e das características sociais 

de sua população sobre “as condições de 

vida e a mobilidade social dos habitantes” 

(MALOUTAS, 2011, p. 288). Designam 

ainda, mais especificamente, o impacto 

do território sobre os destinos escolares 

dos indivíduos (MAURIN, 2004). As 

pesquisas discorrem as implicações que as 

particularidades do território efetivam sobre 

as oportunidades educacionais que estão 

crescendo nos últimos anos, transformando 

o entendimento da produção e reprodução 

de desigualdades escolares relacionadas 

à estratificação social e às condições de 

oferta educativa (BEN AYED, POUPEAU, 

2009; RIBEIRO, KOSLINSKI, 2009).

  Tratando sobre a metodologia dessa 

pesquisa, que foi realizada na subprefeitura 

de São Miguel Paulista, situada no extremo 

Leste do município de São Paulo, com 

aproximadamente 400 mil habitantes, 

que tem índices de qualidade de vida 

mais baixos que os das áreas centrais do 

município7. As escolhas metodológicas 

procuram lidar com as dificuldades de 

caracterização do efeito de território através 

de duas estratégias principais, uma relativa 

à forma de segmentação e classificação 

7 Baseado nos dados da Fundação Seade para 2007. Os indicado-
res de desigualdade social no território paulistano, estão disponíveis 
no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS): http://www.seade.
gov.br/projetos/ipvs/
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territorial, e outra concernente à natureza 

dos dados.

  Desse modo, ao escolher por 

estudar as desigualdades no interior de 

uma área na periferia, que normalmente é 

tida como um todo homogêneo, os dados 

são organizados segundo as unidades 

territoriais que visam aproximar ao máximo 

da escala das experiências na rotina dos 

agentes locais. Para isso, levou-se em 

conta o setor censitário como a menor 

unidade territorial de classificação dos 

dados. A primeira vantagem é que o setor 

censitário urbano tem sempre uma escala 

comparável, já que ele é definido com base 

no agrupamento de aproximadamente 300 

moradias, e a segunda vantagem é que 

é possível agrupar os setores censitários 

em unidades maiores a partir dos dados 

de campo, que informam sobre como a 

população delimita e define os territórios 

em que vive. A segunda estratégia 

aborda a propriedade e origem dos dados 

conseguidos, tanto os qualitativos (pesquisa 

de campo de inspiração etnográfica) quanto 

os quantitativos (população dos territórios 

recortados; equipamentos que asseguram 

direitos sociais; características das escolas 

e alunos que foram consideradas como as 

principais para análise), este engloba 61 

escolas públicas com seus estudantes e 

funcionários.

  Então, os dados quantitativos 

permitem a elaboração de uma análise 

descritiva revelando a correlação entre as 

divergências nos níveis de vulnerabilidade 

social do território e as distinções 

educacionais, sendo necessário frisar que 

a caracterização do território no entorno 

das escolas se deu com base na média do 

IPVS (índice paulista de vulnerabilidade 

social) dos censos num raio pequeno de 1 

km a partir de cada instituição educacional, 

para permitir uma maior diferenciação 

entre as escolas e seu entorno, devido a 

proximidade entre as mesmas.

  Enquanto que os dados qualitativos, 

se deram a partir de um estudo 

desenvolvido durante o ano letivo de 2009 

realizado em cinco escolas de ensino 

fundamental, estaduais e municipais, 

escolhidas de forma que representam 

casos diferentes na combinação de três 

fatores: maior/menor heterogeneidade 

ou homogeneidade da composição do 

corpo discente levando em conta seus 

recursos culturais familiares; maior/menor 

vulnerabilidade social do entorno da escola; 

melhor/pior desempenho das escolas 

no Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). Assim, os mecanismos 

primordiais na coleta desses dados, 

englobaram entrevista e observação 

realizados durante a rotina local, depois 

foi realizada uma análise comparativa, e 

organizando esses resultados, ocorreu um 

debate de validação das conclusões da 

pesquisa com os diretores e coordenadores 

das escolas. Como vai ser possível 

observar, apesar de ser difícil de identificar 

quantitativamente os processos que atuam 

entre escolas afetando na qualidade da 

oferta educacional do território, eles se 

referem às relações de interdependência 

que as escolas estabelecem entre si e 

ao modelo institucional que as regem, 

ambos com implicações para os modos 

de sociabilidade e as condições de gestão 
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escolar de cada unidade.

  Sobre as evidências do efeito de 

território, os dados revelam a existência 

de uma correlação entre a alternância dos 

níveis de vulnerabilidade social do território 

onde se situa a escola e as oportunidades 

educacionais oferecidas aos estudantes: 

quanto maiores os níveis de vulnerabilidade 

social do entorno da instituição educacional, 

mais limitada tende a ser a qualidade 

das oportunidades educacionais por ele 

oferecidas. Existem duas evidências que 

demonstram essa correlação: uma foi 

obtida a partir do desempenho das escolas 

no Ideb (territórios mais vulneráveis tendem 

a ter notas mais baixas, como exemplifica 

o Gráfico 1); a segunda foi adquirida a 

partir do desempenho dos alunos na Prova 

Brasil8, sendo utilizado os dados de ambos 

o de 2007. O gráfico mostra a distribuição 

das escolas de São Miguel Paulista de 

8 “A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, de-
senvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade 
do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de 
testes padronizados e questionários socioeconômicos”. Fonte: http://
portal.mec.gov.br/prova-brasil

acordo com seu desempenho no Ideb 

e sua localização em territórios mais 

ou menos vulneráveis; o eixo horizontal 

expressa o nível de vulnerabilidade social 

das escolas (medido pelo IPVS do raio de 

1 km de seu entorno) que quanto maior o 

IPVS, maior a vulnerabilidade do território; 

o eixo vertical representa o afastamento 

padronizado (AP9) do Ideb das escolas em 

relação à média da subprefeitura de São 

Miguel Paulista. Ele está padronizado em 

unidades de desvio-padrão, considerando 

o desempenho das escolas nas séries 

iniciais e finais do ensino fundamental; o AP 

= 0 significa que a escola tem desempenho 

idêntico à média da subprefeitura. Quando 

o Ideb de uma escola está situado abaixo 

da média da subprefeitura, recebe um valor 

negativo, e quando acima da média, positivo. 

Além do Gráfico 1 mostrar que o nível de 

vulnerabilidade social do território é uma 

variável importante para o entendimento 

das diferenças entre escolas, permite 

9 Foi escolhida uma padronização do Ideb das escolas, pois permite 
identificar as variações internas, com relação à média local, também 
porque nem todas as escolas estudadas ofereciam todos os segmen-
tos do ensino fundamental. Assim, para o cálculo do AP de cada uni-
dade, considerou-se conforme o caso, ou com a média do AP dos 
segmentos (caso seja necessário).

identificar três grupos de escolas quanto 

ao nível de vulnerabilidade social de seu 

entorno, que estão indicados pelas elipses 

e podem ser assim apresentados.

A segunda evidência do efeito de território é 

demonstrada pelo desempenho dos alunos, 

em que crianças com os mesmos recursos 

culturais10 têm desempenhos distintos 

de acordo com o nível de vulnerabilidade 

social do local onde a escola que estudam 

se encontra, então quando estudantes com 

recursos culturais familiares baixos estudam 

em escolas nas regiões mais vulneráveis, 

o conjunto deles tende a ter desempenho 

pior, do que se fosse em áreas menos 

vulneráveis. Além do mais, estudantes 

com maiores recursos culturais têm notas 

inferiores quando estudam em escolas 

localizadas em áreas com alto índice de 

10 Formulou-se um indicador para expressar o capital cultural refe-
rente aos recursos dados pelo sistema escolar, assim, selecionando 
um conjunto de variáveis no questionário socioeconômico da Prova 
Brasil que informassem sobre duas dimensões do capital cultural 
(BOURDIEU, 2008; MOORE, 2008): o institucionalizado e o objetiva-
do. Nos testes realizados, esse indicador foi mais sensível à captação 
das variações educacionais que o NSE tradicional, o que foi particu-
larmente relevante dado que se trabalhava com apenas 61 escolas. 
Escolheu-se usar a expressão “recursos culturais” pois se aborda aqui 
um grupo social que em maioria não detém o capital cultural rentável 
no mundo escolar e no espaço social.
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vulnerabilidade social. Como revela-se nos 

Gráficos 2 e 3, que mostram a distribuição 

dos alunos de quarta série pelo nível de 

proficiência alcançado na Prova Brasil de 

Língua Portuguesa de 2007, relacionando 

essa variável ao nível de vulnerabilidade 

social do entorno da escola onde estudam.

  Sobre a produção do efeito de 

território, há alguns mecanismos, um deles 

trata sobre a distribuição dos equipamentos 

da área social e das escolas públicas no 

território, observando que as áreas de alta 

vulnerabilidade social têm grande escassez 

desses equipamentos públicos e serviços, 

que visariam garantir os direitos sociais. 

Como demonstram os dados na Tabela 1.

  Existe também outro mecanismo 

que acaba sendo reflexo do primeiro, e trata 

sobre à distribuição da oferta de educação 

infantil no território, e os dados de 2007 

mostram que as regiões vulneráveis tinham 

uma baixa oferta, o que tende a diminuir 

as possibilidades de acesso das crianças 

que estudaram nas escolas nessas áreas, 

Gráfico 1 – Vulnerabilidade 
social do entorno da escola 
e Ideb 2007. Obs.: Os qua-
drados indicam as escolas 
onde o trabalho de campo 

foi feito. 
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que refletem no sucesso/fracasso escolar. 

A Tabela 2 demonstram esses dados, 

levando em conta somente a matrícula em 

pré-escola.

  Além desses dois mecanismos, 

ainda existem mais três, já citados no início 

desse subcapítulo, que pode acarretar na 

produção do efeito-território, estes são: o 

grau de heterogeneidade da composição 

sociocultural do corpo discente relacionado 

ao nível de vulnerabilidade da vizinhança 

(internalização da questão social pelas 

escolas); relações de interdependência 

que as unidades escolares mantêm entre si 

(seja nos microterritórios ou no interior das 

dependências administrativas); dimensão 

didático-pedagógica referente ao modelo 

institucional que orienta a escola.

  Como uma forma de fazer 

considerações finais sobre o efeito de 

território, relaciona-se toda essa pesquisa 

explicitada com trabalhos que também 

tratam do mesmo assunto, mas que visam 

relacionar aportes da sociologia urbana 

Gráfico 2 – Vulnerabilidade social do entorno da escola e nível de proficiência em 
leitura dos alunos de 4ª série com baixos recursos culturais familiares na Prova 
Brasil 2007.

 Gráfico 3 – Vulnerabilidade social do entorno da escola e nível de proficiência 
em leitura dos alunos de 4ª série com mais altos recursos culturais familiares 
na Prova Brasil 2007.

com os da sociologia da educação. Foi a 

partir do final da década de 1980, que 

foram publicados vários estudos dos 

quais hipóteses relacionavam realizações 

socioeconômicas ou processos culturais 

(como assimilação ou internalização de 

papéis sociais) à localização geográfica ou 

à composição social dos espaços urbanos, 

ou seja, levantando todas essas hipóteses 

referentes ao efeito-território. Com origem 

norte-americana, os neighborhood effects 

(Ellen e Turner, 1997) também foram 

objetos de estudo em outros países, como 
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 Tabela 1 – Distribuição da população e dos equipamentos da área social de São Miguel Paulista por IPVS 
do território (em %), 2007

Tabela 2 – Distribuição da matrícula de pré-escola e da população de 4 a 6 anos no território em números 
absolutos, 2007.
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o efecto vicindário no Uruguai (Kaztman 

e Filgueira, 2006), effets territoire na 

França (Bidou-Zachariasen, 1996) e no 

Brasil, efeito-vizinhança ou efeito-território 

(Ribeiro, 2001; Cardoso, 2008; Sant’Anna, 

2009; Timóteo, 2009). Nesses e em outros 

estudos que possuem o território como uma 

hipótese de pesquisa, sua investigação foca 

nas formas de sociabilidade e as relações 

institucionais que se desenvolvem em um 

certo espaço e as suas prováveis relações 

de causa, assim, compreendendo que os 

efeitos podem ser negativos ou positivos, 

possibilitando a promoção da mobilidade 

social ou dificultando.

“Uma primeira geração de estudos basea-
dos em grandes surveys resultou na con-
clusão sobre a incapacidade da Escola 
reverter as desigualdades geradas pelas 
origens socioeconômicas dos alunos. Uma 
segunda geração, se contraponto à primei-
ra, tentou mostrar que a Escola pode fazer 
diferença sobre resultados escolares. En-
tretanto, podemos considerar a emergên-
cia, nas últimas décadas, de uma terceira 
geração de estudos, cuja característica é a 
conjugação das abordagens da sociologia 
urbana e da sociologia da educação para 
tratar dos possíveis efeitos dos contextos 
sociais conformados pela organização so-
cial do território sobre as condições efetivas 
de escolarização de crianças e jovens.”
(RIBEIRO; KOSLINSKI, 2009, p. 102)

  Como foi denominada pelos autores, 

essa terceira geração de estudos visam 

investigar justamente essas transformações 

na estrutura das metrópoles quanto a 

segregação e vulnerabilidade social 

devido à desigualdade, junto à forma como 

isso impacto sobre as oportunidades e 

desigualdades educacionais, que é o efeito 

de território. Ou seja, não somente através 

da origem socioeconômica da família e suas 

estratégias, da organização e práticas das 

escolas, compreende-se que a organização 

social do território também condiciona a 

trajetória escolar. (KOSLINSKI; ALVES, 

2012).

  Conforme o progresso das 

pesquisas acadêmicas referente a esse 

assunto, constatou-se que o espaço é 

formado por um aspecto social, além do 

geográfico. Bourdieu confirma sobre essa 

constatação dizendo: “não há espaço em 

uma sociedade hierarquizada, que não 

seja hierarquizado e que não exprima 

as hierarquias e as distâncias sociais”, 

concedendo ao território o que denominou 

“efeitos de lugar”. Logo, a configuração 

dos espaços é como a expressão das 

hierarquias e desigualdades sociais, 

justapondo-se como estruturas mentais 

desenvolvendo-se nos comportamentos 

e linguagens que formam a população 

daquela área. (BOURDIEU, 2012)

“O espaço social se traduz no espaço físico, 
mas sempre de maneira mais ou
menos confusa: o poder sobre o espaço 
que a posse do capital proporciona,
sob suas diferentes espécies, se manifesta 
no espaço físico apropriado sob
a forma de uma certa relação entre a estru-
tura espacial da distribuição dos
agentes e a estrutura espacial da distribui-
ção dos bens ou dos serviços,
privados ou públicos. [...] É na relação entre 
a distribuição dos agentes e a
distribuição dos bens no espaço que se de-
fine o valor das diferentes regiões
do espaço social reificado.” (BOURDIEU, 
2012, p. 160-161)

 Com isso, existem dois conceitos da 

Sociologia Urbana sendo abordados nas 

pesquisas: “geografia de oportunidades” 

e “efeito vizinhança/bairro”. O primeiro, se 

baseia na estrutura, qualidade e acesso a 

oportunidades, e suas percepções sobre 

tais que diferem de acordo com os índices 

socioeconômicos dos territórios, enquanto 

o “efeito vizinhança” foca no impacto 
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dessas vulnerabilidades nos aspectos 

escolares (abandono escolar, repetência, 

aprendizagem), de acordo com Koslinski e 

Alves (2012). Logo, para debater o efeito-

território e suas consequências no âmbito 

educacional, existem os mecanismos 

de socialização e os institucionais, que 

ajudam na observação desse efeito e seus 

impactos. Analisando os processos de 

socialização, notam-se relações e redes 

sociais como comportamentos dos bairros. 

A vida na periferia, que é segregada, 

acarreta limitações:

“As redes pessoais de indivíduos residen-
tes em lugares segregados e pobres
são muito limitadas. Além disso, o capital 
social desses indivíduos é
altamente localizado, homogêneo e primá-
rio, ou seja, ele se constitui entre
os indivíduos do mesmo local de moradia, 
em situações sociais muito
semelhantes, e contendo um grande núme-
ro de parentes e vizinhos.”
(ANDRADE; SILVEIRA, 2013, p. 387)

  Enquanto o institucional, diz respeito 

aos sujeitos serem possivelmente afetados 

pela quantidade e qualidade das escolas 

ofertadas no bairro. Tal como:

“A desigualdade na distribuição de insti-

tuições escolares nos contextos urbanos 
é considerada, de um lado, a partir das di-
mensões de infraestrutura, recursos huma-
nos e expectativas dos professores e, de 
outro, a partir da composição do alunado. 
Isto é, as trajetórias e resultados escolares 
dos indivíduos seriam afetados não somen-
te por processos de socialização na vizi-
nhança, como também pelo acesso desi-
gual a escolas de qualidade.” (KOSLINSKI; 
ALVES; LANGE, 2013, p. 1179)

  Sendo esse um dos principais 

mecanismos no qual o efeito de território 

age, juntamente com os modelos de 

socialização e o institucional, sintetizando 

a pesquisa que trata desse efeito estudado 

como um contribuinte para o entendimento 

dos padrões de socialização praticados 

pelos funcionários e professores das escolas 

locais, e das suas expectativas quanto 

ao futuro escolar dos estudantes, assim, 

demonstrando de que essas vizinhanças 

vulneráveis possuem uma capacidade 

inferior de integrar a comunidade nos 

assuntos escolares, tal como a segregação 

residencial impacta nos recursos físicos e 

humanos das instituições de ensino.

“No campo da sociologia da educação, se 
antes estudos que tentavam explicar de-
sigualdade de resultados educacionais se 
concentravam em fatores relacionados à fa-
mília e à escola, a partir da década de 1990 

observamos a proliferação de estudos que 
passam a considerar a vizinhança como 
esfera também capaz de exercer impacto 
sobre a distribuição de oportunidades edu-
cacionais.” (RIBEIRO; KOSLINSKI, 2009, p. 
104)

 Considerando todos os aspectos 

já citados, a explosão da questão social 

urbana e a universalização do acesso 

ao Ensino Fundamental a partir de 1990 

desafiaram as instituições de ensino 

públicas, principalmente as situadas nas 

periferias (territórios vulneráveis). A relação 

das pesquisas dessas dinâmicas de 

socialização, institucionais e de geografia 

de oportunidades mostra que: 

“[...] há uma gama variada de processos 
que se inter-relacionam e que tendem
a fazer com que as desvantagens educa-
cionais se acumulem nos territórios
de maior vulnerabilidade social, que, por 
definição, têm menos recursos para
fazer frente aos desafios que lhes são im-
postos.” (ÉRNICA; BATISTA, 2012, p. 662)

  Majoritariamente, todas 

investigações revelam que é necessário 

um investimento significativo na educação 

para minimizar pelo menos alguns dos 

problemas de desigualdades nas periferias, 

garantindo uma oportunidade educacional 
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igual para todos e distribuindo os recursos 

entre elas de forma igual (infraestrutura, 

recursos humanos e práticas eficazes), 

também escolas menos segregadas. 

Então, é preciso aplicar políticas urbanas 

e de dessegregação educacional, ambas 

de longo prazo para inverter essa situação 

negativa recorrente nas metrópoles 

subdesenvolvidas. (KOSLINSKI; ALVES; 

LANGE, 2013)

  Portanto, o efeito-território no âmbito 

escolar é um tema vigente, tendo um 

potencial explicativo para as problemáticas 

enfrentadas pelas escolas públicas das 

periferias, que é de grande relevância 

investigativa. Dessa forma, entender o 

problema e suas causas, auxilia e promove 

a elaboração de possíveis soluções ou 

maneiras de minimizar esses problemas 

que impactam diretamente em toda nossa 

sociedade e cidade. 

 2.4 A relação encosta–favela 
e sua lógica de ocupação

“49,3% das favelas de São Paulo têm algu-
ma parte localizada em beira de córrego, 
32,2% estão sujeitas a enchentes, 29,3% 
localizam-se em terrenos com declividade 
acentuada, 24,2% estão em terrenos que 
apresentam erosão acentuada e 0,9% es-
tão em terrenos de depósito de lixo ou ater-
ro sanitário.” (MARICATO, 1996, p. 58)

   Neste subcapítulo, será mais bem 

discutido um assunto já apontado ante-

riormente, que é a ocupação de encostas 

associada à habitação da população de 

baixa renda, esses territórios vulneráveis, 

que em maioria situam-se nas periferias e 

são segregados, normalmente possuindo 

riscos por serem inadequadas. Sendo de 

certa forma, consequências de índices 

ruins de vulnerabilidade, e com alto nível 

de desigualdade. Então, releva-se a ne-

cessidade de desenvolver e adotar, no 

Brasil, modelos urbanísticos e de arquite-

tura habitacional efetivamente elaborados 

para encostas, frente à representatividade 

deste tipo de terreno que é presente nas 

cidades. Por fim, indicando um tipo de par-

tido projetual utilizado em encostas, que 

foi abordado no exercício projetual (Capí-

tulo 5), considerado o mais adequado para 

este trabalho.

  Tratando sobre esse tipo de terreno 

com declividade acentuada, justamente por 

sua ocupação demandar critérios técnicos 

mais trabalhados com maior dificuldade, 

acabam não sendo tão atrativos, e tende-

se a serem deixados de lado, seja pela 

especulação imobiliária ou pela omissão 

do Poder Público, tornando-se territórios 

residuais, destinados aos mais pobres 

por serem considerados como terrenos 

piores, ficando livres para serem ocupados 

por essa população segregada que não 

tem condições de habitar um terreno de 

maneira regular e legal. Nesse processo 

de ocupação, a forma de lidar com o 

terreno, gerando alterações, acarretam 

fatores que podem predispor morros e 

encostas à instabilidade e riscos, existindo 

até mesmo quem comodamente transfira 

a culpa desses desastres aos ocupantes 

vulneráveis, que normalmente fazem o uso 

desses territórios por não ter outra opção, 

que advém da incapacidade de adquirir 
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IMAGEM 48 – Moradores em área de risco numa encosta em Salvador (2015).

terrenos melhores. Apesar de isto ser algo 

recorrente em algumas metrópoles, não 

é um assunto novo, como pode-se ver na 

citação feita por GONÇALVES (1992), de 

ofício enviado pela câmara de Salvador ao 

Rei, em 1671, pedindo recursos para obras 

em morro, devido à um acidente grave de 

deslizamento ocorrido, com mais de 30 

mortes:

“[...] Tudo nasce das imundícies que no 
despenhadeiro das ladeiras se deitam, a 
que não podemos acudir, nem com castigo, 
nem com penas, porque como o serviço é 
feito por escravos não consideram o dano, 
nem temem o castigo: para o remédio é 
necessário fazer paredes, que o impeça, e 
querendo nós tratar de fazer, demos parte 
no provedor da comarca, para nos levar em 
conta a sua despesa, o que diz não pode na 
forma do seu Regimento.”

  Na modernidade, esse tipo de 

situação ainda é recorrente. Como mostra 

a matéria “Precisa e pode parar”, publicada 

na Folha de São Paulo, em 18 de maio de 

1988, pelo sociólogo e então presidente da 

Associação Ecológica Fiscais da Natureza, 

Mario Innocentini:

“O pobre migrante que planta seu barraco 
numa encosta –e assim atrai outros a seu 
redor- é tão poluidor e destrutivo como o 
empresário poderoso que finca seu arra-
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nha-céu numa zona de habitações horizon-
tais. Mas na teia generalizada de cumpli-
cidades políticas, já se ouviu algum crítico 
tratar desse tema? As coisas se passam 
como se a burguesia tudo pudesse e o ope-
rário explorado fosse um impotente, uma 
vítima, um coitadinho.”

  Certamente, a “culpa” desse 

processo de ocupação inadequada em 

encostas e morros não deve ser somente 

atribuída à população de baixa renda, 

porque estes são colocados a frente de 

diversas problemáticas, que no Brasil, é 

apenas mais um aspecto da grande dívida 

social que se acumula no país.

  Os efeitos dessas ocupações 

inadequadas, surgem primeiramente, 

por meio dos desastres. Referindo-se a 

deslizamentos de terra, Augusto Filho 

(1993) ressalta a deflagração de um 

acidente de grandes proporções, com 

mais de dez mortes, a cada 3,5 anos, no 

período de 1928 a 1992; mostra que na 

década de 70 este tempo de recorrência 

cai para 1,5 anos; na de 80, para 1 ano, 

com tendência de aumento para a década 

de 90. Este índice de recorrência realmente 

vem se confirmando e tornando-se cada 

vez mais recorrente e alto. Somente na 

Grande São Paulo, há um registro de 202 

mortes nos últimos anos, no período de 

1997 a 2016, resultando em uma média 

de dez casos por ano. O levantamento, 

feito com base em dados compilados pelo 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), 

mostram que em 2016, foram 20 mortes, o 

dobro da média das últimas duas décadas. 

São também diversos casos também fora 

do Brasil, apesar de outros índices de 

recorrências e mortes. Ainda referente a 

esses deslizamentos, a erosão paulatina, 

também gerada por essas ocupações 

inadequadas, são prejuízos de até longo 

prazo, tendendo a se desenvolver em 

loteamentos, favelas e até mesmo em 

alguns conjuntos habitacionais elaborados 

pelo Estado, corresponde um assoreamento 

relevante dos cursos d’água, favorecendo 

inundações nas baixadas. No caso da 

Grande São Paulo, os rios Tietê e Pinheiros 

recebem em uma média anual, por volta de 

5.000.000 m³ de material de assoreamento, 

IMAGEM 49 – Deslizamentos devido às chuvas, geraram graves acidentes no Complexo do Alemão, uma 
das maiores favelas do Rio de Janeiro (2013).



Integração entre Escola, Comunidade e Espaço Livre - Reflexões sobre espaços comunitários em territórios vulneráveis.

83

proveniente de terrenos desprotegidos. E 

nos loteamentos populares em morros da 

periferia concentram-se destacadas fontes 

de material erodido, talvez as principais, 

como sugere o IPT (1993). Um outro 

aspecto trata do saneamento, preteridos 

na priorização de implantação de redes de 

esgoto, as favelas fornecem quantidades 

significativas de efluentes sanitários nas 

baixadas e rios. Assim, por exemplo, aos 

incontáveis assentamentos precários das 

encostas de Petrópolis (RJ) corresponde 

uma verdadeira “cloaca” na baixada 

fluminense.

  Fica evidente que, no Brasil, 

atentando-se à dimensão técnica do 

problema da ocupação inadequada de 

morros e encostas, denota a carência de 

um urbanismo específico e necessário para 

esta circunstância. Promovendo estudos 

de investigação e elaboração de possíveis 

estratégias urbanísticas e soluções 

projetuais para minimizar ou solucionar 

algumas dessas problemáticas, sendo 

possível através de, por exemplo, programas 

habitacionais especiais para esse tipo 

de território com adoção de concepções 

urbanísticas e edificações adequadas à 

situação, e pelo menos um melhor preparo 

para ações de resgate e apoio às vítimas 

dos deslizamentos e acidentes, contando 

com abrigos emergenciais.

  Para intervir em encostas e morros 

ocupados por esses assentamentos 

ilegais e precários, é preciso conhecer o 

ambiente construído, e não apenas seus 

problemas e deficiências, mas também 

suas possibilidades e potencialidades 

urbanístico-paisagísticas. Assim, torna-se 

necessário o conhecimento desse espaço 

urbano resultante dessas ocupações 

espontâneas e adensadas, como também 

os processos e meios que o formaram.

 2.5 Conexões

“Quando nos referimos aos setores infor-
mais da cidade, especialmente as favelas, 
observamos que estas talvez sejam a ex-
pressão mais evidente desta ruptura, que 
ocorre nas dimensões físicas, sociais e cul-
turais.” (FREIRE, 2006)

  Levando em conta todos os aspectos 

já debatidos anteriormente, entende-se 

o território das periferias ocupados por 

favelas, como muito desconexos tanto 

com relação à cidade quanto dentro de 

si mesma, por diversos motivos, um dos 

principais sendo a falta de urbanização 

e projetos que auxiliem na melhora 

dessas rupturas, promovendo conexões 

para modificar esse cenário e construir 

uma cidade mais democrática e cidadã. 

Não defender uma cidade totalmente 

homogênea, mas sim uma cidade diversa e 

que respeite seu histórico, formação, relevo 

e cada parte do seu tecido, com um espaço 

urbano acessível a todos como um local 

de encontro desta diversidade. Para isso, 

é essencial a integração da cidade formal 

à informal (territórios sem planejamento), 

fazendo ou refazendo conexões, criando 

pontos de encontro, dissolvendo limites e 

encurtando distâncias.

  Outro aspecto primordial de 

reconciliação é a relação do ser humano 

e a paisagem natural. Na maior parte 

dos casos dessas ocupações precárias, 

o assentamento é feito em um suporte 
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frágil ambientalmente, em áreas cobertas 

por uma vegetação nativa junto ao relevo 

acidentado. Devido ao não controle dessas 

ocupações que não cumprem o padrão 

técnico aceitável e legal, é recorrente o 

desmatamento dessa vegetação, alteração 

na geografia da encosta ou morro, aterro das 

linhas de drenagem, e ocupando regiões 

de várgea alagáveis. Todos esses fatores 

acarretam problemas ambientais que 

também afetam drasticamente a qualidade 

de vida destas populações, junto aos riscos 

geológicos e problemas de acessibilidade, 

prejudicando também a cidade como um 

todo que já foi abordado antes.

  Para combater esses problemas, 

é preciso estabelecer um programa 

que integre intervenções físicas, como 

estratégias estruturadoras, e ações urbanas 

em todos os âmbitos (de educação, saúde, 

segurança etc.), atendendo as demandas 

urgentes visando também o planejamento 

a longo prazo, envolvendo também ONGs 

associadas às favelas e estimular a 

participação da própria comunidade. Claro 

que apesar de o problema central ser o 

habitacional, não diz respeito somente 

a melhorar e dar infraestrutura, mas sim 

produzir cidade, gerando uma integração, 

vendo as áreas de habitação, espaços 

públicos, e espaços verdes como algo único. 

Por meio de intervenções estruturadoras 

ou reestruturadoras que reconectem os 

vários fragmentos da cidade e seus bairros, 

estabelecendo novas relações, sendo 

capazes de articular questões físicas, 

urbanísticas, de infraestrutura, sociais e 

econômicas.

  Por fim, compreende-se como 

primordial entender a forma urbana a se 

intervir, pensar nos mecanismos e técnicas 

mais apropriados para tal situação, se 

relacionando ao desenho urbano e ao 

da paisagem, reconhecendo todos os 

conflitos, deficiências e potencialidades, 

principalmente destas ocupações para 

poder rever os conceitos de urbanização e 

modelos de desenvolvimento urbano. Dessa 

forma, considerou-se uma das tipologias 

arquitetônicas de partido projetual utilizado 

em encostas, como a mais coerente para 

ser abordada e trabalhada no exercício 
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projetual (Capítulo 5), levando em conta 

todos os pontos debatidos até então. Esta 

seria a tipologia de volume “aéreo”, definida 

por:

“Com seu corpo principal na mesma cota 
de nível que o acesso principal, ou próximo. 
O corpo principal, em nível, sendo manti-
do por diversos tipos de apoios, como pi-
lotis ou outras estruturas, deixa o terreno 
“in natura.” (PISANI; CORREA; CALDANA; 
VILLÀ; CHILE; LIMA; CAMPOS, 2008)

tem que considerar o uso de espécies de 

vegetação apropriadas para essa situação 

nova; excelente eficiência da ventilação que 

percorre toda a volta do volume construído; 

excelente eficiência da iluminação natural 

em todos os planos do volume construído; 

os acessos ao solo podem ser solucionados 

por caixas de circulação interna ou externa 

ao volume; o aproveitamento do terreno 

“livre” para outros usos é limitado por 

causa da alta inclinação. Além disso, essa 

tipologia permite criar uma conexão entre 

a cota mais alta e a mais baixa do terreno, 

com a construção de vários andares até 

chegar à cota necessária criando essa 

ligação e funcionando como um edifício 

ponte, de modo que os volumes que forem 

sendo construídos abaixo da cota mais 

alta, vão sendo escalonados, e variando 

o seu comprimento para sempre manter 

um recuo do perfil natural do declive do 

terreno. Assim foi elaborado no exercício 

de projeto mostrado mais a frente, criando 

uma relação harmônica entre projeto e 

paisagem natural tornando a característica 

da alta declividade em uma potencialidade, 

que antes era tida como um obstáculo.  

   Analisando essa tipologia que foi a 

adotada para o exercício de projeto, pode-

se concluir que: reduz ou exclui as obras 

de terraplenagem e contenção; baixíssimo 

impacto na drenagem local; o terreno 

pode ficar totalmente livre com o uso de 

pilotis; tipologia aérea é recomendada 

quando a inclinação do terreno é muito 

alta; não modifica a topografia original; 

o sombreamento sob a área construída 

IMAGEM 50 – Tipologia volume “aéreo”. Desenho por Joan Villà.
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O que se pode chamar de “espaço 
livre”?

  Primeiramente, é importante citar 

que a Constituição Brasileira de 1988 

garante aos cidadãos o direito à propriedade 

particular do espaço físico, resultando que 

todos os espaços podem ser separados 

entre aqueles de posse privada ou de 

posse pública. O sistema de espaços livres 

públicos (que inclui as ruas, praças, parques, 

calçadas e outros passeios públicos) 

pertence à toda população, portanto estes 

espaços podem ser acessados livremente 

por qualquer pessoa, mesmo que em certos 

casos tenham restrições de uso ou regras 

estabelecidas pelas autoridades públicas, 

como os horários de funcionamento dos 

parques, por exemplo. Em contrapartida a 

este direito de propriedade, toda a sociedade 

deve arcar, por meio do pagamento dos 

impostos, com os custos da construção 

e manutenção de tais espaços públicos, 

além disso, também significa, de modo 

geral, que é o proprietário quem estabelece 

as restrições de uso e acesso, obrigando 

a população a obedecê-las mesmo que 

não concorde com essas regras. De 

forma abrangente, entende-se “espaço 

público” como um local de uso comum e 

de direito coletivo, que compreende as 

relações sociais, o ambiente onde são 

desenvolvidas as atividades de convívio 

e socialização nas cidades. Assim, as 

atividades coletivas exercidas nos espaços 

públicos são uma maneira de apropriação 

do território urbanizado pela sociedade. O 

geógrafo Milton Santos em “Metamorfoses 

do espaço habitado, fundamentos teórico e 

metodológico da geografia” descreve: 

“O espaço deve ser considerado com um 
conjunto indissociável de que participam, 
de um lado, certo arranjo de objetos geo-
gráficos, objetos naturais e objetos sociais, 
e, de outro, a vida que os preenche e os 
anima, seja a sociedade em movimento. O 
conteúdo (da sociedade) não é indepen-
dente da forma (os objetos geográficos), e 
cada forma encerra uma fração do conteú-
do. O espaço, por conseguinte, é isto: um 
conjunto de formas contendo cada qual fra-
ções da sociedade em movimento.” (SAN-
TOS, 1988, p. 21)

  Partindo destes pressupostos, 

teoricamente deveria ser uma tarefa 

bastante simples reconhecer a separação 

e as distinções entre o espaço público e 

o privado. Porém, esta situação complica-

se quando é percebida a existência de 

situações intermediárias, como em casos 

de espaços que são de propriedade 

particular, mas que tem acesso e uso 

pelo público em geral, como é bastante 

comum em situações no espaço livre de 

propriedades corporativas, culminando no 

termo ambíguo “semi-público” que muitos 

recorrem para caracterizar este tipo de 

espaço. Há quem considere como semi-

públicos os espaços que são efetivamente 

de propriedade pública, mas que têm 

restrições de uso, como parques, estações 

de trem e terminais de ônibus, porque estes 

não podem ser acessados universalmente 

da mesma forma que as ruas e praças. 

Portanto, compreende-se o conceito de 

“espaço livre” como: 

“Miranda Magnoli (1982) define os espa-
ços livres urbanos como os espaços livres 
de edificação: quintais, jardins públicos ou 
privados, ruas, avenidas, praças, parques, 
rios, florestas, mangues, e praias urbanas 
ou simples vazios urbanos. Segundo Mag-
noli (2006), espaço livre é [entendido como 
todo espaço (e luz) nas áreas urbanas e 
em seu entorno, não coberto por edifícios].” 
(AZEVEDO, 2011, p. 65)
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 O que são “pátios escolares”?

  Analisando a etimologia da palavra 

“pátio” que seria: “estar aberto; estender-

se; manifestar-se” culmina-se uma ideia 

de relacionamento, tornando esse espaço 

como um palco das relações sociais que 

é parte fundamental no âmbito escolar 

potencializando o processo educativo. Por 

isso, é primordial entender o que são esses 

espaços, e sua importância na formação 

social e educacional das crianças e jovens, 

criando um sistema integrado entre o 

espaço livre, pátios escolares e escolas. 

Todas estas questões serão debatidas ao 

longo desse capítulo. 

“A qualidade da cidade e da urbanidade 
está intrinsecamente ligada à qualidade 
da escola, e da educação. Ao conectarmos 
seus espaços livres em um sistema inte-
grado, colaboraremos para a integração da 
nossa porção-cidadã com a porção-apren-
diz. Pois os pátios escolares e os espaços 
livres têm algo em comum: só de pronunci-
á-los, nomeá-los, já nos fazem bem: reme-
tem-nos à ideia de liberdade” (DE FARIA, 
2010, p. 42)

3.2 O papel dos espaços li-
vres e pátios escolares

“A partir do entendimento/desvelamento do 
lugar-pátio poderíamos construir metodolo-
gias e táticas de ressignificação e requali-
ficação do lugar-escola e do lugar-cidade 
enquanto territórios de educação, cultura e 
socialização [...] numa relação de parceria 
e não mais de oposição e culpabilidade mú-
tua.” (DE FARIA, 2010, p. 42)

 Na realidade urbana brasileira o 

pátio escolar se destaca como um tipo 

de espaço livre dos mais importantes e 

ao mesmo tempo mais desconhecidos 

e menos estudados do sistema destes 

espaços livres urbanos. E são nestes 

espaços que grande parte da população 

quando criança e jovem, usa e convive nos 

momentos de intervalo do seu aprendizado, 

sendo locais de ócio, mas principalmente 

de aprendizado em outros sentidos, e 

que muito raramente é pensado como um 

espaço importante para o desenvolvimento 

do aluno. Concluindo que como questão 

central pode se colocar como construir 

espaços pátios escolares que sirvam como 

locais complementares ao aprendizado 

da escola e que simultaneamente possa 

ser usufruído pela comunidade externa. 

E como questão estrutural, valorizar os 

pátios escolares que são importantes para 

a cidade, principalmente no Brasil, onde 

os espaços livres para lazer são muito 

escassos.

  O estudo e valorização destes 

espaços torna-se cada vez mais relevante, 

graças à problemática existente entre o 

crescimento urbano e a pressão social 

para existência e uso de espaços livres nas 

metrópoles, essencialmente nas áreas de 

periferias que são altamente adensadas 

e carentes de equipamentos, assim, com 

uma alta demanda que seria atendida com 

o uso e apropriação do pátio escolar pela 

comunidade.

  As propostas apresentadas no 

Capítulo 1 desse trabalho, que são as 

escolas parque, CIEPs, e CEUs visavam 

justamente conceber escolas ou centros 

comunitários com praças e amplos espaços 

livres abertos à comunidade, almejando 

integrar a comunidade com estes projetos 

através de seus espaços com o uso livre e 
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de convívio, como se confirma: 

“Em seu trabalho, Flores aplicou questioná-
rios entre as crianças que estudam no CEU 
Butantã e confirmou o interesse dos alunos 
[...] foi possível verificar sua forte apropria-
ção pelos alunos e pela comunidade, o que 
facilitava não apenas a regularidade e se-
gurança de seu uso, mas também muito 
claramente a sua manutenção.” (AZEVE-
DO, 2011, p.28)

  O pátio escolar é o primeiro espaço 

de domínio público onde, com algum 

controle (corpo docente da escola), a 

criança pode exercitar sua liberdade como 

um ser social. É o lugar da socialização, 

do aprendizado da convivência com a 

diversidade e da construção da cidadania 

na sua forma mais plena, do exercício da 

liberdade com responsabilidade.

“[...] a importância do pátio e das áreas de 
recreação no cotidiano dos usuários dessas 
instituições, reforçando seu caráter simbóli-
co na apropriação do ambiente pelas crian-
ças. [...] importância do brincar no processo 
educativo, de maneira a tornar o aprendiza-
do mais atraente e divertido. A atividade lú-
dica possibilita que a criança experimente, 
explore e desenvolva sua vivência e conhe-
cimento sobre o mundo concreto e sobre a 
realidade social.” (AZEVEDO, 2011, p.69) 

  Ademais, a intervenção física 

do Estado nas favelas deve se realizar 

 IMAGEM 52 – Pátio do CEU Alvarenga em São Bernardo do Campo, São Paulo, 2003.
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prioritariamente pelos espaços livres, 

principalmente pelas áreas públicas ligadas 

à circulação e acessibilidade, que são 

elementos fundamentais na estruturação 

da ocupação. Porém, espaços livres que 

são associados a outras funções poderão 

ter um papel essencial na constituição de 

sistemas que englobam outras atividades 

humanas primordiais no desenvolvimento 

das relações sociais, e que sejam 

comprometidos com a qualificação e 

amenização do ambiente. Os espaços livres 

públicos, principalmente os configurados 

e definidos como praças e vias de 

circulação, são o elemento mais relevante, 

além de catalisador e estruturador das 

transformações necessárias. Por causa 

dessas características (continuidade, 

extensão e demarcação), é possível a 

sobreposição de funções e concentração 

das intervenções públicas, por exemplo, 

ao mesmo tempo que o espaço da rua tem 

função de circulação, também tem função 

de espaço de permanência e convívio dessa 

população, ou no caso de uma escadaria 

que além de servir para a circulação, pode 

funcionar como uma escadaria hidráulica 

para direcionar a descida das águas pluviais 

. Assim, considerando os espaços livres 

como infraestrutura com um significado 

ampliado, como base para organizar as 

atividades humanas no território e articular 

esses espaços, criando novos espaços 

urbanos nas favelas e configurando uma 

nova paisagem.

3.3 O tratamento dessas áreas 
nas escolas em geral

“O fato é que, por mais que as formas des-
ses edifícios tenham mudado, seus respec-
tivos programas, organogramas e fluxogra-
mas seguem praticamente os mesmos há 
quase 200 anos: a centralidade da ação 
educativa focada na sala de aula e na figu-
ra do adulto-professor.” (DE FARIA, 2010, 
p.38) 

 Apesar de todas essas constatações 

feitas sobre os pátios escolares e espaços 

livres, ressaltando seu importante papel na 

vida da população e também para a cidade, 

na arquitetura escolar e urbana brasileira, 

os pátios se dão pelo simples espaço 

residual do terreno e são utilizados somente 

para recreação, e com essa prática torna-

se mais evidente a falta de percepção 

sobre a relevância desse espaço para 

o aprendizado e que deve fazer parte do 

processo de educação como uma extensão 

pedagógica, sendo necessário neutralizar 

a fronteira entre o lado interno (salas) e 

externo (pátio), que será melhor abordado 

no próximo subcapítulo. Este é um aspecto 

muito recorrente entre os estudos sobre 

pátios escolares, o tratamento destes como 

ambientes exclusivamente intraescolares, 

não se considerando as dinâmicas de 

conexão entre o intramuros e o extramuros 

da escola, e nem se integrando com 

a comunidade ou incentivando sua 

participação. Por isso, é extremamente 

necessário uma transformação na 

maneira de se pensar, projetar e construir 

espaços educativos que acompanhem 

o desenvolvimento e novas dinâmicas 

urbanas, se atentando também a uma 

mudança dos métodos de ensino e seus 

projetos pedagógicos, reconhecendo a 

importância de outros conhecimentos e 

formas de aprendizagem, e não somente o 

ensino formal e padrão. Nota-se o descaso 

com o espaço dos pátios escolares, como 
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IMAGEM 53 a 56 – Pátio da Escola Estadual Professora Gabriela Neves, em Diamantina, Minas Gerais, 2014.
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no exemplo nas imagens (53 a 56).

      Da mesma forma que os espaços 

livres na cidade são mal aproveitados, não 

possuindo um planejamento e nem diversos 

usos atribuídos, também tornando-se 

meros espaços residuais e apenas vazios 

urbanos. Porém, revertendo essa situação, 

a cidade, e principalmente as favelas, teriam 

um impacto muito positivo, melhorando 

algumas problemáticas como a escassez 

de espaços de lazer, permanência, 

convivência e cultura em certas áreas do 

tecido urbano, bem como promover uma 

certa relação entre tais espaços livres, 

além de, no caso das favelas, urbanizando 

e estruturando.

 3.4 Ensino além da sala de 
aula

“[...] entender o pátio escolar na perspectiva 
do debate atual em torno da educação inte-
gral e da cidade educadora. Deslocalizá-lo 
da condição de espaço exclusivo de recre-
ação e relocalizá-lo na função de cenário 
de interação, [...] entendê-lo como espaço 
de diálogo entre o dentro e o fora, entre a 
cultura escolar e a cultura urbana, entre a 

escola e a cidade.” (DE FARIA, 2010, p.37) 

 Os estudos educacionais não 

podem se limitar à escala da sala de 

aula ou mesmo da própria instituição 

escolar, debatendo acerca dos múltiplos 

espaços e práticas educativas extramuros 

escolares. Para que se compreendam os 

mais diferentes fenômenos que envolvem 

a educação é necessário ampliar o 

universo de compreensão para um campo 

maior, um recorte que vá “para além 

dos muros da escola”. Na comunidade 

de aprendizagem, o território urbano 

passa a ser um território potencialmente 

educativo, nesse sentido, a cidade precisa 

ser compreendida como território vivo, 

permanentemente concebido, reconcebido 

e produzido pelos sujeitos que a habitam. 

Trata-se de associar a escola ao conceito 

de cidade educadora, pois a cidade, no seu 

conjunto, oferecerá intencionalmente às 

novas gerações experiências contínuas e 

significativas em todas as esferas e temas 

da vida. O conceito de cidade educadora 

pode e deve alargar nossa compreensão 

de educação, permitindo-nos reinventar a 

escola no mesmo movimento que busca 

reinventar a cidade, nela, a comunidade 

como lugares de convivência, de diálogo, 

de aprendizagens permanentes, na 

perspectiva do aprofundamento da 

democracia e da afirmação das liberdades. 

“O direito à cidade (e à escola) não é ape-
nas um direito condicional de acesso àquilo 
que já existe, mas sim um direito ativo de 
fazer a cidade (e a escola) diferente(s), de 
formá-la(s) mais de acordo com nossas ne-
cessidades coletivas, definir uma maneira 
alternativa de simplesmente ser humano. 
Se nosso mundo urbano (e escolar) foi ima-
ginado e feito, então ele pode ser re-imagi-
nado e refeito.” (HARVEY, 2008: 16) 

 A educação integral, como já 

abordada no Capítulo 1, tem o objetivo de 

atender a necessidade de reestruturação 

da escola, então a essência desta proposta 

parte do princípio que, para garantir a 

educação básica de qualidade, é preciso 

considerar que a concretude do processo 

educativo compreende fundamentalmente 

a relação da aprendizagem das crianças 

e dos adolescentes com a sua vida e 

com a vida da comunidade. Por esse 

motivo, a educação integral precisa da 

escola, mas também de seu entorno, da 

comunidade, do bairro, de toda a cidade. 
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Para desenvolver esse projeto, a escola 

e as demais instituições sociais podem 

se constituir como uma comunidade de 

aprendizagem, com um espaço que não 

se restrinja somente às áreas internas, 

mas com um espaço externo que atenda à 

essas necessidades, se integrando com a 

própria instituição de ensino, funcionando 

como uma extensão da sala de aula e do 

processo de aprendizagem dos estudantes. 

Assim, também oferecendo oportunidades 

educacionais não-formais para um conjunto 

maior de pessoas das camadas populares 

excluídas.

“A existência de uma concepção de educa-
ção que não se restrinja ao aprendizado de 
conteúdos específicos (tais como aqueles 
transmitidos no processo pedagógico for-
mal). Ou seja: o conceito de educação aqui 
deve ser visto de forma ampliada, sendo 
relativo a todos os processos que envol-
vem a aprendizagem de novas informações 
(acerca de novos hábitos, valores, atitudes 
e comportamentos), que após sistematiza-
das, codificadas e assimiladas, constituem 
elementos fundamentais para geração de 
novas materialidades e novas práticas so-
ciais, fundamentais para a formação dos 
indivíduos enquanto cidadãos.” (GOHN, 
2009, p. 56-57) 

 Portanto, considerando todo 

conteúdo já estudado nesse trabalho, 

conclui-se que as principais características 

para se ter uma escola de qualidade, 

atendendo às necessidades e integrando 

a educação formal com a informal, são: 

ambientes estimulantes; locais para 

aprendizado em grupo; conectar espaços 

internos e externos; valorizar os espaços 

públicos e de convívio; boa segurança; 

variedade espacial; interação com os 

ambientes; disponibilidade de recursos 

variados; flexibilidade dos espaços; locais 

ativo-passivos (alunos precisam de espaços 

para reflexão e isolamento em relação a 

outros, para a inteligência intra-pessoal, bem 

como locais para engajamento ativo, para 

a inteligência inter-pessoal); possibilidade 

de espaços personalizáveis (locais que 

permitam a expressão da individualidade 

dos alunos); compreender a comunidade, 

o entorno da escola e seu pátio como 

ambientes de aprendizado; gerar relações 

entre os professores e alunos, juntamente 

à ações participativas da comunidade nos 

assuntos educacionais, culturais e de lazer 

do espaço escolar.

3.5 Criação de espaços afeto-
-criativos

“As relações estabelecidas e transcorridas 
nesse ambiente juntamente com a dispo-
sição espacial e de ambiente atribuem a 
cada canto e recanto do espaço escolar um 
caráter educativo, contribuindo para tornar 
o espaço físico cada vez mais humano e 
humanizador, mais atrativo, mais lúdico, 
mais vivo e mais pedagógico.” (DAL PRÁ, 
Fernanda, 2011) 

 Levando em conta todos os 

aspectos já pontuados, entende-se como 

propósitos dos pátios escolares, dividindo 

em cinco itens: o contato social; brincar 

e jogar; a motricidade e os sentidos; as 

funções pedagógicas; a função ambiental. 

O desenvolvimento dessas habilidades 

permite o aumento da autoestima e 

da autoconfiança, além de auxiliar nas 

relações sociais e espaciais.

  As crianças constroem o 

conhecimento a partir de interações 

que estabelecem com outras pessoas 

e com o meio em que vivem, conforme 

afirma Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 21). 
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Segundo Dal Prá, “este não é constituído 

de uma cópia, mas sim de uma vivência, 

da criação e ressignificação diárias”. 

Para firmar estes novos ideais é preciso 

a repetição, envolvendo os estudantes, 

a fim de investigar o mesmo assunto sob 

perspectivas distintas usando a criatividade 

e a inovação. Este desenvolvimento pode 

ser facilitado dentro do âmbito escolar por 

meio de diversos mecanismos utilizados 

pela arquitetura para projetar espaços 

funcionais e adaptáveis. Pelas formas é 

possível controlar o fluxo de pessoas pelo 

ambiente, onde devem sentar-se, qual é o 

local ideal para brincar, além de aspectos 

associados ao bem-estar, ao conforto 

térmico e de iluminação, o uso das cores 

entre outros.

  Segundo Winnicott cada ser humano 

tem um potencial inato para amadurecer e 

para integrar-se, porém, o fato de ser uma 

tendência inata não garante que irá ocorrer. 

Isto dependerá de um ambiente facilitador 

que forneça os cuidados necessários. 

Com isso, percebemos que o ambiente 

tem grande poder de influência para o ser 

humano. Precisamos de estímulos para 

nos desenvolvermos, então se alguma 

habilidade não é trabalhada passamos 

a não desenvolvê-la, mesmo que nosso 

corpo a tenha. Então, compreende-se 

que a estrutura rígida padrão do ensino 

formal e de visão imparcial não deve ser 

aplicado na educação, principalmente 

na infantil. O ambiente de aprendizado 

precisa ser acolhedor, descontraído, 

prazeroso, com certo significado de afeto, 

e relação de confiança mútua entre alunos 

e professores, porque é neste espaço que 

as primeiras experiências sociais de um 

indivíduo acontecem. O espaço escolar 

interfere na percepção que a criança tem 

da realidade, modifica suas atividades e a 

maneira como utiliza os materiais, influencia 

sua capacidade de escolha, transforma as 

interações com as outras crianças, com os 

profissionais e com seus pais. Portanto, o 

ambiente faz parte da proposta pedagógica.

  Todo o espaço que possibilite e 

estimule positivamente o desenvolvimento 

e as experiências do viver, do conviver, do 

pensar e do agir consequente, é um espaço 

educativo. Portanto, qualquer espaço pode 

se tornar um espaço educativo, desde que 

um grupo de pessoas dele se aproprie. 

(LIMA, Mayumi 1983). Sendo assim, 

o espaço não é educativo ele se torna 

educativo quando se criam novas formas 

de uso, por meio das ações sobre esses 

espaços, com os participantes podendo 

apropriar-se, encontrando novas formas de 

relacionamento entre eles e os espaços. 

Mayumi ainda ressalta que o projeto do 

espaço educativo é um projeto inacabado 

- intencionalmente incompleto – o projeto 

se completa somente com e pela ação da 

criança.

  Como é possível ver nas imagens 

(57 a 62), por exemplo, na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Amélia Rodrigues, 

que é a escola abordada no exercício 

projetual (Capítulo 5), pode-se observar 

que a intenção do uso dos espaços para 

exercer atividades desenvolvedoras da 

criatividade e expressão individual do aluno 

acontece, mas num espaço que não é 

adequado e nem de qualidade, o que pode 

afetar negativamente nesse processo de 
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 IMAGEM 57 a 62 – Alunos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Amélia Rodrigues, em Vila Guacuri, 
São Paulo.

desenvolvimento e aprendizado infantil.

      No caso dos alunos jovens, a 

realização de atividades afeto-criativas, 

artísticas e de socialização também é 

de extrema relevância, já que por meio 

dessas acontece a expressão de sua 

individualidade, trabalhando suas possíveis 

potencialidades e deficiências, que é um 

dos fatores essenciais para se obter uma 

educação de qualidade, como já comentado 

no subcapítulo anterior. Isso também 

auxilia para a concepção de relações e 

laços com o espaço educacional, que 

despertam o sentimento de pertencimento 

do aluno e promovem uma relação afetiva e 

de confiança com os professores e entre os 

próprios alunos, envolvendo a comunidade 

com a escola, mesmo fora do período 

letivo. Integrando o espaço livre, a escola, 

e a comunidade.

  Do espaço físico à logística de 

gerenciamento de uma escola, vemos 

indícios da formação que estamos 

oferecendo a nossa sociedade e, neste 

campo de investigação, sobre a formação do 
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sujeito11, visto que a formação escolar está 

atrelada a formação do ser. A constituição 

do sujeito diz respeito à formação dos 

indivíduos de uma sociedade, onde os 

costumes e cultura influenciam no ao 

mesmo tempo em que são reforçados pelos 

próprios indivíduos, diz respeito, sobretudo, 

às coisas que formam nossa percepção de 

mundo. Michel Foucault, faz essa análise 

das relações na sociedade, evidenciando 

alguns ambientes criados com a finalidade 

de ensinar e educar para uma sociedade 

equilibrada, cuja finalidade seria incutir 

uma moral à população que fosse possível 

afastar o indivíduo da natureza selvagem 

e guia-lo, assim, a uma natureza crítica e 

racional; um dos ambientes estudados foi a 

escola, por exemplo.

  Dessa forma, a prática de 

11 Referência a Michel Foucault, filósofo francês do séc. XX que 
contribuiu para a reflexão sobre as relações humanas na sociedade. 
Entre os diversos estudos publicados, a reflexão acerca da constitui-
ção do sujeito, onde há presente uma tensão entre o sujeito ativo e 
passivo, conforme as circunstâncias foram e ainda são referências 
para reflexões nas mais diversas áreas. O uso do termo é aqui co-
locado para nos referirmos a que tipo de formação estamos possi-
bilitando aos jovens; se de fato eles se colocam como sujeitos ativos 
na aprendizagem, investigando, argumentando e construindo valores 
ou se oferecemos uma cartela de qualidades para revestirmos estes 
mesmos, que passam a ter desde muito cedo, atitudes passivas que 
os definem como seres amorfos, passíveis a ser moldáveis por outros.

atividades artísticas na rotina escolar 

dos estudantes, reflete nas relações 

familiares com comunidade escolar e 

equipe gestora, e fundamentalmente 

na própria afetação que a Arte provoca 

nas pessoas, consequentemente nos 

ambientes (BACHELARD, 1988). E Rubens 

Alves, ao conhecer a Escola da Ponte12, 

se surpreende ao notar que os alunos 

ajudavam uns aos outros conforme seu 

conhecimento: 

“[...] “Escola da Ponte” é assim. As crianças 
que sabem ensinam as crianças que não 
sabem. Isso não é exceção. É a rotina do 
dia a dia. A aprendizagem e o ensino são 
um empreendimento comunitário, uma ex-
pressão de solidariedade. Mais que apren-
der saberes, as crianças estão a aprender 
valores. A ética perpassa silenciosamente, 
sem explicações, as relações naquela sala 
imensa.” (ALVES, 2001, p.05)

 Portanto, com a percepção pelos 

estudantes de suas habilidades adquiridas, 

somadas à dedicação e interesse, 

12 Escola da Ponte – Fundada em 1976 pelo pedagogo José Pa-
checo, em Porto, Portugal, a escola surgiu da influência do Movimento 
da Escola Nova, cujo objetivo central foi propor uma escola diferente, 
usando métodos educacionais alternativos, que reconhecessem a au-
tonomia do sujeito firmando-o como ser pleno, criativo e feliz. É uma 
referência no que diz respeito o gerenciamento de pessoas, do espaço 
e das aprendizagens, tendo como premissa uma educação para a li-
berdade, pautando-se na autonomia e na construção do sujeito.

confirmam a eficácia dessas práticas e 

do modelo escolar. Transformando seu 

olhar sobre a escola, e consequentemente 

a forma de se relacionar com ela, 

ressignificando o espaço de ensino, se 

tornando uma construção coletiva, que tem 

como objetivo permitir o autoconhecimento 

das crianças e jovens, se expressando com 

diferentes linguagens, seja mais formal ou 

informal (como por ações artísticas). Por 

isso, a necessidade de complementar a 

proposta pedagógica formal com atividades 

complementares de âmbito artístico e 

social, criando um espaço mais humano e 

de expressar a liberdade. 
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 IMAGEM 63 a 65 – Alunos jovens na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Amélia Rodrigues, 
em Vila Guacuri, São Paulo.
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 como os acordos de paz de 1990; a 

desarticulação dos cartéis com a morte de 

Pablo Escobar em 1993; a operação Orion 

na Comuna 13 em 2002; e a desmobilização 

de grupos paramilitares das Autodefesas 

Unidas de Colômbia (AUC) entre 2001 

e 2005. Essa leitura de acontecimentos 

das etapas de violência e criminalidade 

em Medellín mostra uma dinâmica que 

se moveu entre acordos de paz e ações 

militares em nível nacional. Assim, não se 

tratava de apenas uma responsabilidade 

do governo local, com isso, a fim de 

minimizar esses conflitos e problemáticas, 

a administração buscou estratégias de 

autogestão de conflito, fazendo parcerias 

com grupos armados ilegais para garantir 

a segurança, consolidando diversas 

organizações que exerciam essa função 

nas comunidades.

 Essa atitude do governo levou 

ao fortalecimento dos grupos armados 

e paramilitares ao domínio de algumas 

regiões da cidade, promovendo o conflito 

por território, entre 1996 e 2002. Neste 

período, as autoridades tiveram dificuldades 

para entrar nessas áreas dominadas por 

milícias, e como consequência, houve o 

abandono das infraestruturas de serviços 

sociais, saúde e educação pública.

   Em 2003, a administração do 

prefeito de Medellín, Luis Perez, propôs ao 

conselho da cidade a criação do programa 

Regreso a La Legalidad (volta à legalidade), 

argumentando que muitas facções 

afetavam a ordem pública, segurança e 

convivência na cidade. Durante o mesmo 

mandato, inicia-se a Revolução Educativa 

de Medellín, entre 2001 e 2003 foram 

investidos por volta de 330 bilhões de 

pesos colombianos em adequações nas 

escolas existentes para que pudessem 

proporcionar boas condições de estudo 

à população. Inicia-se o programa de 

Educação Obrigatória a todas as crianças 

de até 15 anos de idade, beneficiando 2.709 

crianças e jovens desabrigados, superando 

em 674% a meta anterior.14

  O marco para a desmobilização 

14 Informe de Gestión 2001-2003. Medellín: Alcaldía de Medellín.
IMAGEM 67 – Comuna 13 de Medellín, Colômbia.
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tornou-se consistente em 2004, quando 

no mandato do prefeito Sergio Fajardo 

(2004-2007), executou seu Plano de 

Desenvolvimento: Medellín Compromiso 

de Toda La Ciudadanía o programa 

Paz e Reconciliación: Regreso a La 

Legalidad. O programa visava atender 

as pessoas vítimas, tanto física quanto 

psicologicamente, dos conflitos ocorridos, 

rompendo com o ciclo de violência. Com 

este programa, a cidade adotou diversas 

mudanças em prol dos seguintes objetivos: 

apoiar os processos de reconciliação e 

construção de democracia; criar condições 

propícias para o desenvolvimento e o bem-

estar dos cidadãos; gerar alternativas para 

a construção de uma cidade democrática 

que inclua ações de prevenção da inserção 

da população civil no conflito armado; 

dar atenção à comunidades vítimas e à 

população vulnerável afetada pelo conflito 

e a processos de reintegração dos ex-

combatentes desmobilizados.15

  O esquema da Imagem 69, aponta 

15 Laboratório Medellín: catalogo de diez prácticas vivas. Medellín: 
Mesa Editores e Alcaldía de Medellín, 2011, p. 36.

IMAGEM 68 – Etapas do conflito armado em Me-
dellín.

 IMAGEM 69 – Esquema do plano de ação do 
programa.

as maneiras encontradas para diminuir 

os problemas e incluir a população 

novamente numa vida civil: incentivar 

a educação e cultura; prestar apoio 

psicossocial aos afetados pelos combates, 

de alguma maneira; promover programas 

de capacitação profissional para que os 

indivíduos tornem-se capazes de exercer 

uma profissão e não voltem ao mundo do 

narcotráfico; criar programas de geração 

de emprego e apoio a empreendimentos; 

desenvolver programas de assessoria 

jurídica para a população, entre outros.

  O investimento em educação 

é essencial no combate à violência e 

criminalidade, e inserção da população 

numa vida civil e democrática. Ao incentivar 

o ingresso a escolas e centros técnicos, dá 

se ao cidadão um mecanismo essencial 

para que ele não retorne à criminalidade, 

já que adquire conhecimento para exercer 

alguma profissão. Uma forma de verificar 

a eficácia dos programas que foram 

desenvolvidos em Medellín, é medir o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

como mostra o Gráfico 4, o IDH subiu 
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consideravelmente no período que vai de 

2004 a 2011, o que comprova o sucesso 

dos programas descritos.

   Em 2007, o número de homicídios 

caiu para 34 por 100 mil habitantes, 

reduzindo em 91%, comparando com o pior 

índice da taxa em 1991 (citado no começo 

do subcapítulo), o que era muito improvável 

de acontecer tendo em vista esse período 

turbulento de 30 anos na cidade. Esse 

fato também foi reflexo do sucesso dos 

programas, e do ótimo progresso do IDH.

  Um dos catalizadores dessa reforma, 

também foi a Lei 80/19938, que determina 

que todos os projetos de uso público no 

território colombiano devem ser objeto de 

concurso de arquitetura, como forma de 

assegurar a qualidade desses projetos. 

Em Medellín, as obras vencedoras se 

situam em áreas pobres e de difícil acesso, 

como forma de propiciar maior igualdade 

dentro do território, a fim de levar espaços 

públicos de qualidade para as regiões 

menos favorecidas da cidade e, com isso, 

fazer com que a população dessas áreas 

se sinta parte integrante da estrutura 

urbana, minimizando essa segregação. 

Também graças ao Programa Medellín Más 

Segura com a estratégia de trabalhar com a 

aproximação da comunidade, e por meio do 

Decreto 143, de 2005, cria as Comissões 

de Governo Locais (CGL), responsáveis 

por coordenar planejamentos, programas 

e projetos da prefeitura em cada comuna. 

Este órgão é composto por um inspetor e um 

comandante de polícia, um comissário da 

família, um assistente social e o presidente 

da junta comercial local, tendo o objetivo 

de diagnosticar problemas de segurança 

e convivência, lidar com os conflitos e 

encontrar solução para eles, mostrando a 

presença do Estado dentro da comunidade, 

cumprindo o papel de interlocutora entre 

a administração pública e a comunidade, 

desenvolvendo estratégias pedagógicas 

que estimulem a participação cidadã, e 

planos locais de segurança e convivência.

  Na Imagem 70, percebe-se a 

importância do Espaço Público no plano 

de segurança, porque é a partir dele que 

inicia-se a convivência e se proporciona 

Gráfico 4 – Índice de Desenvolvimento Humano de 
Medellín, de 2004 a 2011.

o encontro com o cidadão. Ainda tratando 

sobre o mesmo Programa, encontra nos 

Projetos Urbanos Integrais (PUI) um dos 

suportes que garante resultados. O PUI 

impacta a transformação do espaço urbano 

e a geração de conexões de mobilidade, 

promovendo a abertura de espaços 

físicos capazes de permitir acesso aos 

serviços públicos. Os equipamentos que se 

destacam dentro do PUI, são os Parques 

Biblioteca, o Metrocabo (teleféricos) e as 

escolas de qualidade.

   Então, os Parques Biblioteca 

funcionaram como “dispositivos políticos”, 

bem como projetos sociais além de 

urbanos, educativos e culturais. Dessa 

forma, esses Parques adaptaram-se à 
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Imagem 70 – Esquema do plano de segurança do programa.

situação se integrando com a comunidade, 

promovendo práticas educacionais, sociais, 

de cultura e lazer. Funcionando como um 

equipamento transformador, articulador e 

estruturador, assim como a proposta do 

Centro Educacional Unificado (CEU) em 

São Paulo. Essa integração promovida 

pelos Parques, não acontece apenas entre 

as regiões degradadas e periféricas da 

cidade com os centros, mas também da 

população de tais áreas entre si, por meio 

de Espaços Públicos, como praças e áreas 

de lazer, recreação e convívio.

   O Metrocabo, assim como os Parques 

Biblioteca, é um elemento conector da 

cidade, que garante um transporte seguro 

e de qualidade, alcançando até regiões de 

difícil acesso, funcionando como elemento 

de integração entre essas regiões e o resto 

do tecido urbano. É integrado ao Metrô, 

aumentando ainda mais a sua área de 

influência, beneficiando 170 mil habitantes, 

com crescimento de 400% no comércio nas 

áreas que usam o acesso proveniente das 

linhas de metrocabo.
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IMAGEM 71 e 72 – Escadas rolantes, como inter-
venção urbana e arte social na Comunidad 13, San 
Javier.

IMAGEM 73 – Espaço público na Comuna 1, onde 
se encontram uma escola nova, o Parque Biblio-
teca España e a estação de Metrocabo de Santo 
Domingo Sávio.
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   Ao todo foram construídos nove 

Parques Biblioteca em Medellín, como vê-

se no mapa da Imagem 74, localizados de 

forma a atender os vários bairros e comunas 

de Medellín, principalmente nos territórios 

mais vulneráveis, que tem alto índice de 

pobreza e violência, também contando 

com um IDH ruim. Os cinco primeiros 

Parques Biblioteca são: San Javier, 

España, La Ladera, La Quintana e Belén. 

O investimento total para a implantação 

dos Parques Biblioteca, segundo o Informe 

Final de Gestão da Prefeitura de Medellín 

de 2007, foi de 75 bilhões de pesos 

colombianos, o equivalente a cerca de 87 

milhões de reais.

   Existem dois documentos que 

sustentam o desenvolvimento do Projeto 

de Parques Biblioteca: o “Plan de Desarollo 

2004 - 2007” e o “Plan Nacional de Lectura 

y Bibliotecas”. O primeiro relaciona-se 

ao projeto de renovação de Medellín, 

integrando os Parques Biblioteca na 

retórica de “modernização social e urbana”. 

O segundo estabelece recomendações 

administrativas que buscam aprimorar as 

IMAGEM 74 – Mapa 
localizando os Parques 
Biblioteca em Medellín.
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práticas editoriais, de biblioteconomia e a 

cultura de leitura colombianas. A proposta 

das bibliotecas dos Parques é parte de um 

grande programa de bibliotecas digitalmente 

conectadas (Red de Bibliotecas e Medellín 

Digital), que inclui a Biblioteca Pública 

Piloto (UNESCO, 1957) e todas as suas 

filiais, também incluindo conteúdos digitais. 

Nesse sentido, os Parques Biblioteca 

podem ser considerados como integrados 

dentro de um programa digital.

  Ademais, esses edifícios também 

oferecem uma combinação de programas 

que visam incluir essas comunidades nas 

lógicas econômicas e cívicas da “sociedade 

da informação” – oferecendo cursos de 

informática, administração de pequenos 

negócios, idiomas, artes, entre outros. 

Assim, funcionando como extensões 

do espaço público urbano, possuindo 

programas culturais e acesso aberto, com 

os espaços liberados para outros tipos de 

programas e usos que não fazem parte do 

sentido tradicional de biblioteca, como se 

fosse um centro cultural.

  Em uma entrevista realizada em 

2014, o líder do Projeto de Parques 

Biblioteca na Prefeitura de Medellín 

(Alcaldía de Medellín), Herman Montoya, 

explicou que o próprio nome do projeto 

(Parques Biblioteca) enfatiza a ideia de 

que, primordialmente, esses edifícios 

são espaços públicos. Destacando que 

o principal objetivo do projeto foi “usar 

a arquitetura pública como meio para 

alcançar uma reinvenção das práticas 

sociais”. Esclarecendo que esse “papel 

social” é constituído através de duas 

estratégias principais: primeiramente, o 

uso da arquitetura para representar uma 

sociedade “modernizada”; segundamente, 

o uso da arquitetura para gerar um novo 

senso de comunidade e cidadania através 

de coabitação e interação informais. E de 

que é a apropriação da comunidade que 

verdadeiramente assegura o valor coletivo 

e político dessas bibliotecas públicas, por 

esse motivo, o “status da representação 

da coletividade”, que é dado aos Parques 

Biblioteca estimula uma consciência 

política em seus usuários, uma vez que 

torna a comunidade visível para si mesma. 

Essa “autovisibilidade” pode acontecer por 

meio dos programas/eventos e através das 

práticas sociais cotidianas nos espaços 

desses edifícios.  

  Atualmente, a cidade conta com 

duas linhas de metrô, três de metrocabo e 

duas de ônibus. A localização das estações 

influencia na implantação dos Parques, 

porque sua locação é feita pensando em 

proporcionar acesso a toda a população, 

mesmo situados em áreas periféricas. 

O processo de implementação desses 

Parques exige ampla investigação do 

território e a participação da comunidade, 

que define a estratégia de atuação 

avaliando as necessidades do bairro 

que cada um destes equipamentos deve 

atender. O programa dos Parques segue 

um padrão, mas possui uma flexibilidade 

com relação à sua estrutura, existência 

de salas de música, auditório pequeno ou 

teatro grande.

  A participação da Biblioteca Pública 

Piloto, como coordenadora geral dos 

Parques, começa nas reuniões juntamente 
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com pessoas da comunidade, enquanto a 

EDU trabalha na pré-construção. Após a 

definição do projeto e da obra construída, 

a BPP passa a exercer um papel mais 

relevante, se responsabilizando por equipar, 

mobiliar, examinar o funcionamento, 

contratar funcionários e entregar o espaço 

à comunidade. Todo esse processo dura 

em média entre 2 a 3 anos, que já vai 

preparando e permitindo a aproximação da 

comunidade, promovendo e consolidando 

a apropriação do novo Espaço Público. 

Na entrega, firma-se um “acordo cidadão”, 

um documento em que os membros 

participantes e representantes comunitários 

assinam, se responsabilizando pelas regras 

adotadas ao Parque Biblioteca, e também 

pelas campanhas de cuidado e uso ideal 

do equipamento.

  Como já falado anteriormente, o 

programa dos Parques Biblioteca podem 

sofrer algumas alterações, dependendo 

das necessidades da comunidade, terreno, 

etc. Contudo, seu programa básico se 

resume em: salas de exposição, ludoteca, 

consulta e empréstimo de livros, acesso 

às salas de computadores, centro de 

empreendimento e desenvolvimento zonal 

(CEDEZO), ateliês de formação, auditório, 

cafeteria, e as salas mi barrio. As salas mi 

barrio são ambientes muito interessantes 

no programa, porque têm o objetivo de 

promover o desenvolvimento da identidade 

local, o diálogo sobre as memórias 

individuais e coletivas (tanto do passado 

quanto o que almejam para o futuro). 

Essas salas têm materiais específicos 

da região e são apropriadas ao encontro 

das lideranças, auxiliam na sensação de 

pertencimento e promovem a compreensão 

da cultura própria da comunidade.
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IMAGEM 75 e 76 – 
Parque Biblioteca Es-

paña em Santo Domin-
go Savio, Medellín.

Parque Biblioteca España em Santo 
Domingo Savio, Medellín – Giancarlo 
Mazzanti (2005-2007)

 A finalidade desta análise é 

ressaltar a importância do equipamento 

e seu programa para a comunidade, 

avaliando o sentido de apropriação, análise 

arquitetônica, e a importância social 

relatada pelos seus responsáveis.  

  O Parque Biblioteca España em 

Santo Domingo Savio, teve início de seu 

projeto em 2005 e foi inaugurado em 2007, 

sendo o quarto a ser entregue em Medellín. 

O investimento total para sua implantação, 

segundo o Informe Final de Gestão da 

Prefeitura de Medellín de 2007, foi de 

15.512 milhões de pesos, equivalente a 

cerca de 18 milhões de reais.

 Os Parques Biblioteca fazem parte de 

um conjunto de intervenções no território 

estudado e trabalhado, tratando-se de um 

planejamento integrado de caráter urbano 

que permitirá a implementação deste 

tipo de equipamento. No caso do Parque 
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IMAGEM 77 – Imagem aérea do Parque Biblioteca España.

Biblioteca Espanã, por exemplo, existe um 

Plano Urbano Integrado (PUI) Nororiental, 

que abrange as comunidades 1 e 2 desta 

zona. Começando a partir do metrocabo 

instalado e contemplando obras de 

geração e recuperação do espaço público, 

de mobilidade, moradia, equipamentos 

coletivos e recuperação ambiental. 

Como vê-se na Imagem 77, o edifício 

foi implantado na zona nororiental de 

Medellín, dos quais os bairros de influência 

são: Santo Domingo Savio 1 e 2, Popular, 

Granizal, San Pablo, El Compromisso, La 

Esperanza 2, La Avanzada, Carpinelo e 

Villa del Socorro. Cujo o bairro Popular é o 

mais populoso, com 23,754 habitantes.

  Falando sobre os transportes 

públicos, 3 estações próximas que são: 

Popular, Metrocabo, Santo Domingo. 

Uma coisa importante a se ressaltar é 

que existem conexões entre as estações 

de trem e o metrocabo, o que promove a 

integração e facilita os acessos.

  Esteticamente falando, o volume do 

Parque remete a formações rochosas no  IMAGEM 78 – Mapeamento dos Transportes Públicos que atendem o Parque.
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morro, constituído por três volumes que 

podem ser avistados de diversos pontos 

da cidade por se implantar num terreno 

alto e com bastante declividade, e por 

possuir, predominantemente, residências 

de gabarito baixo no seu entorno. Os 

blocos erguem-se de uma base construída, 

cuja entrada fica no nível da pista de skate, 

abaixo do acesso da rua.

 A implantação dos edifícios (Imagem 

81) permite a sua visão de quase todo o vale, 

já que se localiza em uma área de cota mais 

alta do que o restante da cidade. Ademais, 

com relação a materialidade e fachada, os 

edifícios têm uma casca em revestimento 

de lajotas pretas, se sobressaindo em 

relação ao tom de marrom das construções 

do seu entorno.

  Seus acessos funcionam em dois 

níveis: um pela rua lateral com acesso a 

uma praça que tem vista para a cidade, 

enquanto a outra entrada se dá por uma 

rampa em nível mais baixo, permitindo 

acesso ao elemento conector dos edifícios, 

onde estão as entradas do auditório,  IMAGEM 80 – Croqui do partido dos volumes.

 IMAGEM 79 – Volumes do projeto que remetem a rochas no morro.

bibliotecas, salas mi barrio, etc.

  O programa deste Parque 

consiste primordialmente de Centros 

de Desenvolvimento Empresarial Zonal 

(CEDEZO), ou seja, centros de apoio a 

negócios e microempresas locais; salas 

de leitura para crianças e adultos, com 

acervo de livros, e salas específicas por 

faixa etária; salas com computadores; um 

auditório para 179 pessoas, para pequenas 

apresentações;  salas mi barrios com 
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 IMAGEM 81 – Implantação do Parque Biblioteca España.

o material específico do bairro em que 

se insere; ludoteca; salas de exposição; 

cafeteria; lojas; papelaria.

IMAGEM 82 – Diagrama da espacialização dos 
Parques Bibliotecas no território.
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 IMAGEM 83 – Diagrama da organização espacial do projeto.
 IMAGEM 84 – Diagrama em corte da organização espacial do projeto.
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disso, é bastante ventilada e iluminada, 

proporcionando uma vista do vale e bairro.

   No acesso das salas multiuso e 

da biblioteca existem, além da escada, 

elevadores que garantem o acesso dos 

usuários. No edifício das salas multiuso, 

os andares correspondem a todas as salas 

de computação, e acesso a alguns livros. 

Enquanto no edifício da biblioteca, os 

andares correspondem às salas de leitura, 

salas mi barrio e ateliês.

  Na planta do terceiro piso (Imagem 

86) observa-se a praça de contemplação, 

cuja entrada é pela rua lateral. O piso em 

deck de madeira remete a um grande 

solário com uma vista convidativa para 

permanência. Existem algumas entradas 

nesse pavimento que não são utilizadas 

normalmente, como o acesso à sala mi 

barrio.

  A planta do quinto piso (Imagem 

88), mostra o salão de exposições que tem 

diversos usos para o âmbito artístico.

IMAGEM 87 – Vista das entradas dos blocos na praça de acesso.

  A planta do primeiro piso (Imagem 

85) mostra a rampa de acesso à entrada 

do embasamento que interliga os edifícios. 

Ao entrar no Parque, depara-se com uma 

praça ampla de permanência e acesso e 

as três entradas dos blocos bem marcadas 

(Imagem 87): auditório à esquerda, salas 

multiuso no centro, e bibliotecas à direita. 

Essa praça interna de acesso também 

engloba uma breve exposição do histórico 

da construção em painéis, o núcleo dos 

banheiros, e o espaço da secretaria. Além 
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 IMAGEM 88 – Planta do quinto pavimento.

  O Corte AA (Imagem 89) mostra o 

auditório (capacidade para 179 pessoas) e 

uma parte do embasamento que interliga 

os blocos (eixo conector).

  O Corte BB (Imagem 90) mostra 

as salas multiuso e parte da biblioteca 

com a sala de computação, e a sala de 

exposições no topo. Neste corte também 

é possível observar que a estrutura do 

edifício não tem contato com a casca 

da fachada que envolve os pavimentos, 

existem apenas alguns travamentos 

para garantir a estabilidade e reforçar a 

fixação (Imagem 98). Todos os edifícios 

têm estrutura independente, e toda carga 

está apoiada sobre 4 pilares periféricos 

ao ambiente interno. A casca e o volume 

interno possuem estruturas distintas e 

separadas. O espaço que sobra entre a 

casca e o corpo funcional da edificação 

auxilia na iluminação e ventilação natural, e 

assim, no conforto térmico, tendo a função 

de uma fachada dupla, além dos recortes 

na fachada que permitem a entrada dos 

ventos e luz natural. Graças a sua eficiência 

energética, não é necessário o uso de ar-
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condicionado, e ainda economiza no uso 

de iluminação artificial, portanto tem um 

baixo impacto ambiental.

  No Corte CC (Imagem 91) vê-se o 

perfil natural do terreno em declive, e os 

platôs construídos para a implantação no 

terreno, ficando semienterrado. A diferença 

nas alturas de locação dos blocos no 

terreno, tem a intenção de deixar um 

aspecto mais orgânico para remeter à uma 

disposição natural das rochas. IMAGEM 89 – Corte AA.

 IMAGEM 90 – Corte BB.
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IMAGEM 91 – Corte CC.

IMAGEM 92 – Materia-
lidade da segunda pele 
que constitui a fachada.

   A fachada do edifício foi elaborada 

como uma segunda pele, composta de uma 

lajota de pedra preta texturizada (Imagem 

92).  
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 IMAGEM 93 a 97 – Vis-
tas externas do projeto.
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 IMAGEM 98 – Fixação da 
segunda pele.
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 IMAGEM 99 a 101 – 
Vistas internas do projeto.
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4.2 Centro Social Comunitário 
em La Serena, Chile – 3 Arqui-
tectos (2011)

  Introdução e Ficha técnica

  O Centro Social Comunitário em La 

Serena, na região de Coquinhos no Chile, foi 

projetado em 2011 pelos arquitetos Nelson 

e Freddy Sepúlveda Moreira, do escritório 

3 Arquitectos. Possui aproximadamente 

613 m² de área construída.

  O local aonde o projeto se insere, é 

uma região carente que sofre com escassez 

de equipamentos culturais, educacionais e 

de lazer, por isso a comunidade necessita 

de um espaço para convívio e de uso livre.

  Os arquitetos, ao pensarem no 

projeto, tomaram partido da topografia com 

declividade, usando essa característica 

a favor do projeto e sua espacialização 

distribuindo de forma mais horizontal no 

terreno. O acesso ao Centro se dá por 

três ruas, uma na parte inferior que faz 

IMAGEM 102 – Centro social Comunitário em La Serena, Chile.
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 IMAGEM 103 – Vista aérea do projeto.

desse projeto teve como propósito principal 

integrar a comunidade e reestabelecer uma 

nova relação com seu entorno e a cidade, 

proporcionando atividades que concedem 

novas oportunidades a todos ali, gerando 

uma nova dinâmica no território.

  Com a construção de uma praça, 

pretendeu-se encorajar a ocupação e uso 

efetivo deste espaço público, promovendo 

a apropriação do equipamento, e visando 

melhorar o acesso ao parque tornando-

se um elemento articulador em potencial 

da circulação de pedestres. Também 

integrando as atividades cotidianas dos 

vizinhos, assim como as atividades dos 

novos espaços de socialização do Centro 

Social.

 IMAGEM 104 – Implantação do Centro.

ligação indireta com o prédio, através da 

Rua Dieciocho de Septiembre e as outras 

duas na parte superior com acesso direto 

ao terraço pelas ruas paralelas Rapa Nui e 

Juan Fernandez.

  Como parte do Programa do 

Ministério de Habitação e Urbanismo do 

Chile (“Quiero mi barrio”), a implantação 
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 IMAGEM 105 e 106 – Praça 
com continuidade na cober-
tura do Centro, como um ter-
raço, dando acesso ao projeto.
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  Análise funcional

  O programa da edificação consiste 

em ambientes de atividades coletivas em 

todos os andares. O primeiro (cota mais 

baixa) se destina ao setor de serviços, com 

cozinha, despensa e um espaço multiuso 

que pode ser usado como refeitório, para 

eventos ou atividades relacionadas a 

gastronomia (Imagem 107). No segundo 

(cota intermediária) pavimento concentram-

se as salas de reunião, administração, salas 

de oficinas e sanitários. Por fim, o terceiro 

pavimento (cota mais alta – cobertura) 

nivelado ao topo do terreno, funciona como 

um terraço aberto, um grande espaço 

para convívio, permanência e lazer, que 

incita a comunidade a participar desse 

espaço, consequentemente, instigando 

uma nova relação, interagindo com o novo 

equipamento.

  O Centro possui acesso por rampas 

e escadas em todos os andares, tanto 

externamente, quanto internamente. 

Seus espaços são totalmente integrados, 

podendo acessar um pavimento sem 

IMAGEM 107 – Planta do primeiro pavimento.

IMAGEM 108 – Planta do segundo pavimento.
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IMAGEM 109 – Planta do terceiro pavimento – terraços na cobertura como continuidade da praça.

 IMAGEM 110 a 115 – Cortes mostrando a relação da volumetria com o terreno, e os ambientes.



Integração entre Escola, Comunidade e Espaço Livre - Reflexões sobre espaços comunitários em territórios vulneráveis.

129

necessariamente passar pelo outro, ou 

seja, ao mesmo tempo em que o projeto 

é integrado, seus pavimentos também são 

independentes. Por ter sido implantado em 

um terreno com declividade, os arquitetos 

utilizaram a topografia do terreno para 

construír rampas de acesso para todos 

os blocos, como vê-se nas Imagens 116 e 

117.

  

  Análise técnica

  Quanto a estrutura e a materialidade, 

o projeto basicamente foi executado todo 

em concreto com intenção de se misturar 

com a arquitetura do entorno, e não causar 

uma sensação de estranhamento pela 

comunidade, mas sim remetendo a um 

sentimento de identificação e pertencimento 

com o projeto.

  A laje do segundo pavimento em 

concreto, e optou-se deixa-la inteiramente 

livre para ser utilizada como um grande 

terraço no pavimento de cobertura (ou 

terceiro pavimento). Além disso, o projeto é 

composto por rampas que acompanham o 

formato do terreno (Imagem 118).

IMAGEM 116 e 117 – Acessos por rampas e escadas do projeto.
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IMAGEM 118 – Rampa externa que destaca a forma do terreno.

IMAGEM 119 – Diagrama que evidencia as plantas livres.
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   O edifício possui pouco uso de 

paredes internas, ao invés disso vidros 

foram usados para vedação como forma de 

integrar os ambientes, gerando uma fluidez 

visual. As salas multiuso possuem grandes 

vãos e pilares estruturais aparentes no 

interior.

  As janelas de vidro usadas no 

interior da construção são protegidas 

pelos cobogós de concreto que preservam 

a fachada das intempéries, além de 

possuírem uma fácil manutenção devido IMAGEM 120 a 122 – 
Ambientes internos.
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a sua resistência. Outro ponto é que as 

sombras projetadas dentro dos ambientes 

graças aos cobogós, dá um aspecto visual 

interessante ao espaço.

    Ademais, os cobogós cumprem seu 

papel essencial no projeto quanto a questão 

da ventilação e iluminação natural, já que 

por serem vazados e ficarem nas fachadas, 

permitem de maneira efetiva que haja um 

controle na entrada dos ventos, mas ainda 

possibilitando que a ventilação consiga 

alcançar e percorrer todo o projeto, dessa 

forma, promovendo o conforto térmico, 

amenizando o calor interno, e dispensando 

o uso de equipamentos para esse fim. 

Também controla a incidência de luz natural, 

que é muito relevante para o conforto nos 

ambientes, ainda mais porque os volumes 

possuem as maiores áreas das fachadas 

voltadas para o sentido noroeste, que possui 

uma incidência solar considerável, sendo 

necessário esse controle da iluminação 

natural, mas também auxiliando para obter 

um baixo impacto ambiental, reduzindo o 

uso de iluminação artificial.
Imagem 123 a 125 – 

Cobogós e sua sombra 
projetada dentro do 

espaço
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 IMAGEM 126 a 128 – Vistas externas do projeto.
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 4.3 Edifício Projeto Viver na 
Favela Jd. Colombo, Morumbi, 
São Paulo – FGMF Arquitetos 
(2003-2005)

 Introdução e Ficha técnica

  Realizado pelo FGMF Arquitetos 

(Fernando Forte, Lourenço Gimenes, 

Rodrigo Marcondes Ferraz), o projeto 

Edifício Viver teve início em 2003 e foi 

concluído em 2005. Localizado na cidade 

de São Paulo, no bairro do Morumbi, situa-

se na Favela Jd. Colombo e tem como 

principal finalidade atender a população 

carente da comunidade e acolher projetos 

que atuem em seu desenvolvimento.

  O terreno retangular adotado 

para a implantação do projeto, possui 

aproximadamente uma área de 1500 m² 

(30 x 50 m), sendo destes, 400 m² para 

construção do edifício em si. É um dos 

poucos terrenos remanescentes intactos 

da região, que servia não só apenas de 

acesso às ruas internas da favela como 
IMAGEM 129 – Edifício Projeto Viver na Favela Jd. Colombo, no Morumbi em São Paulo.
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também era a única área de convívio de 

toda a comunidade local. O projeto visa 

desde o princípio manter as características 

naturais do lugar, como o acesso de veículos 

e pedestres previamente existentes. Com 

uma composição eficiente e simples, 

formando espaços coletivos articulados a 

espaços públicos existentes, adequados a 

variados eventos e atividades (esportivas, 

sociais, culturais e educacionais).

  Esse projeto foi ganhador do Prêmio 

Rogelio Salmona em 2014, organizado 

pela Fundação de mesmo nome, que é de 

Bogotá na Colômbia. Este prêmio enaltece 

a ideia de que a arquitetura deve enriquecer 

a cidade com sua proposta e projeto, 

acreditando que os espaços abertos 

ao público são vitais nas obras e que 

contribuem positivamente para consolidar 

uma cidade mais participativa, democrática 

e inclusiva. Ou seja, valoriza os espaços 

comunitários que são de livre uso. Então, o 

Prêmio denota um reconhecimento de alto 

nível cultural e qualidade na arquitetura, 

buscando identificar e disseminar 

os melhores projetos e intervenções 

arquitetônicas nas cidades latino-

americanas, que geram espaços públicos 

de convivência significativos para seus 

habitantes e que, por sua vez, contribuem 

para a consolidação de cidades inclusivas 

com um senso de lugar. A justificativa da 

escolha deste projeto como o ganhador se 

dá por: 

“O conjunto construído do Projeto Viver em 
São Paulo, Brasil, é um trabalho de grande 
qualidade arquitetônica que soube desper-
tar o respeito e o sentido de apropriação 
por parte de seus usuários. Inserido em um 
bairro de grande diversidade social, que 
atende a comunidade e seu ambiente de 
maneira digna. O trabalho, de acordo com 
o júri, “atende com precisão e qualidade o 
programa de atividades, proporcionando ao 
mesmo tempo acesso digno ao bairro, me-
lhorando significativamente o seu ambiente. 
Com um esquema composicional simples e 
eficaz organiza, com grande sensibilidade 
e sob difíceis condições topográficas, espa-
ços coletivos articulados a espaços públicos 
existentes, adequados a variados eventos 
e atividades (esportivas, sociais, culturais e 
educacionais). A cuidadosa seleção de ma-
teriais nobres e leves e a permeabilidade 
dos volumes possibilitam sua integração fí-
sica e simbólica com a comunidade.”
– Tradução própria (Fonte: https://premio.
fundacionrogeliosalmona.org/14-ciclos/pri-
mer-ciclo-2014/40-obra-ganadora-y-men-
ciones-2014.html)

 Análise funcional

  Quanto ao programa, o edifício foi 

separado em dois blocos: um disposto 

próximo ao limite oeste do terreno e o 

outro suspenso no sentido transversal, 

separando a praça pública da quadra 

poliesportiva no fundo do lote. Embaixo do 

bloco suspenso, cria-se um pátio coberto, 

reservado a diversas atividades e que faz 

a transposição entre a quadra e o restante 

da praça, demarcando as funções de cada 

ambiente e integrando-os.

  O edifício principal do complexo 

abriga em seu térreo a casa do zelador, 

a oficina interdisciplinar que se abre 

para o espaço público através de uma 

grande porta basculante e a recepção. No 

pavimento superior estão a sala de espera, 

salas de atendimento médico, odontológico, 

psicológico, jurídico e outros e, aberta para 

a rua, uma cozinha experimental para 

treinamento, com local para venda de 

produtos e geração de renda para o edifício.

O bloco elevado abriga salas de capacitação 
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 IMAGEM 130 – Conexão entre os dois blocos.

profissional, biblioteca e sala de informática, 

além de sanitários e depósito para todo 

o conjunto. O meio subsolo abriga os 

vestiários e depósitos que atendem a 

quadra e servirão para os banhos coletivos 

organizados pela associação de moradores. 

A porção deste volume que emerge do piso 

serve de palco para festividades.

   Os blocos também se comunicam 

pelas coberturas, o terraço jardim abriga 

brinquedoteca e se transforma numa 

grande praça suspensa para atividades 

dirigidas com áreas pavimentadas, jardins e 

equipamentos de lazer. Além disso, devido 

aos grandes desníveis do terreno e da rua 

de acesso, quem chega à comunidade 

pela rua, visualiza a cobertura do edifício 

e a praça suspensa se transforma numa 

continuação da praça principal do térreo, 

qualificando todo o espaço com o que mais 

falta nas favelas: áreas livres e públicas, 

arborizadas e bem aproveitadas.

  É evidente a apropriação do espaço 

pela comunidade, mesmo que tenha sido 

realizado posteriormente um fechamento 
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com gradis removíveis. Os portões estão 

sempre abertos, permitindo que as 

pessoas entrem e usem o espaço mesmo 

que não tenham um vínculo específico 

com alguma atividade. A disponibilidade 

e espaço coletivo qualificado promove a 

noção de um bem de todos os moradores, 

que vêm se apropriando deste espaço de 

forma significativa e mantendo-o como um 

bem precioso da comunidade.

 IMAGEM 131 – Implantação.  Imagem 132 – Planta Térreo.

IMAGEM 133 – Corte longitudinal.
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IMAGEM 134 – Diagrama da organização espacial do projeto.
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IMAGEM 135 – Apropriação do projeto pela comunidade.

   Análise técnica

  A estrutura do edifício é realizada em 

concreto armado e as vedações em bloco 

de concreto. As esquadrias em ferro são 

protegidas por uma aba de aço galvanizado 

que funciona como uma proteção solar, 

elementos móveis metálicos capazes de 

escurecer o interior das salas.

  Assim como a escada, os 

passadiços metálicos em malha expandida, 

a porta basculante da oficina e as chapas 

perfuradas de vedação da casa do caseiro, 

esses elementos metálicos funcionam 

como enxertos no edifício de concreto 

aparente e blocos pintados de branco.

  O edifício utiliza materiais simples e 

recorrentes nos bairros pobres da cidade 

como os blocos de concreto e os cacos 

cerâmicos de uma maneira diferente, 

buscando ao mesmo tempo integração com 

o meio e qualificação estética do entorno.
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  IMAGEM 136 a 138 – Vistas externas do projeto.
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parte do distrito da Pedreira encontra-se às 

margens da Represa Billings  (Imagem 142), 

construída nos anos 1920 pelo engenheiro 

norte americano Asa White Kenney Billings, 

a represa é um dos maiores reservatórios 

de água da Região Metropolitana de São 

Paulo, com 9,8 bilhões de litros de água e 

127 km² de superfície, abrangendo terras 

de diversos municípios.

 Em 1924, São Paulo vivenciava sua 

primeira crise do suprimento de energia 

IMAGEM 140 – Mapa do Município de São Paulo, 
destacando em azul o distrito de Pedreira na zona 
sul.

 IMAGEM 141 – Vista aérea do distrito Pedreira.

elétrica da história, em razão de uma seca 

severa que assolava a Região Sudeste 

do Brasil. A usina hidrelétrica de Santana 

do Parnaíba (atual Edgar de Souza), 

com seus 16MW instalados, não supria a 

crescente demanda do setor industrial que 

se instalava nos arredores de São Paulo. 

Foi então que o engenheiro Billings propôs 

um grande plano de aproveitamento 

hidrelétrico, que por meio de um conjunto 

de obras de engenharia, tornou-se possível 

a reversão das águas dos rios Tietê e 
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de leptospirose, com uma boa parte desses 

casos identificada em regiões próximas ao 

destino de lixo.

  Mesmo o distrito tendo sua 

localização considerada, de certa forma, 

estratégica pela proximidade com dois 

distritos importantes da Zona Sul do 

município (Jabaquara e Santo Amaro), por 

se situar em uma região periférica, sofre 

bastante com a segregação urbana e social, 

desigualdade, e formação de favelas, tido 

IMAGEM 142 – Represa Billings.

Pinheiros para a vertente oceânica da 

serra do mar, em cujo sopé se instalou a 

Usina Hidrelétrica de Cubatão, com 35 

MW. A energia disponibilizada por esta 

usina permitiu o crescimento econômico da 

região, transformando São Paulo no maior 

polo industrial da América Latina.

  Além disso, há um aterro sanitário 

inativo no bairro Vila Guacuri, também 

é nesse bairro que se localiza o terreno 

utilizado para o exercício projetual. O aterro 

Itatinga (Imagem 143), possui grandes 

complicações, se situando próximo à 

Represa Billings, o “depósito” foi construído 

para receber resíduos da construção civil e 

encerrado em 2004. Contudo, ao longo de 

todo o ano de 2004, recebeu lixo orgânico 

de forma clandestina. Por existir uma favela 

bastante adensada muito próxima ao 

aterro, se encontra numa situação de risco, 

já que este não foi projetado pra esse tipo 

de resíduo. Essa questão socioespacial, 

relaciona a localização dos aterros a casos 

 IMAGEM 143 – Aterro Itatinga.
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como um território vulnerável em algumas 

regiões. No quesito transporte, o distrito 

ainda não tem uma mobilidade urbana que 

atenda à toda demanda e necessidade local, 

principalmente nas áreas mais periféricas, 

sendo uma problemática enfrentada pelos 

moradores devido à segregação espacial. 

Porém, a região conta com um CEU, 

localizado próximo à represa, no bairro 

Balneário São Francisco (Imagem 144 e 

145). Também sofreu uma intervenção na 

orla da represa, com uma urbanização do 

Complexo Cantinho do Céu, em 2008, pelo 

escritório Boldarini Arquitetos Associados 

(Imagem 146 e 147).

  As formas de intervir na cidade 

e, especificamente, em assentamentos 

precários consolidados, pressupõe a 

adoção de alternativas de projeto que 

considerem as preexistências territoriais, 

em suas potencialidades e limitações. 

Dentro desta perspectiva, a partir daquilo 

que já foi previamente concebido no contexto 

socioespacial, ao propor a urbanização de 

uma comunidade objetiva-se integrá-lo a 

cidade, dotá-lo da infraestrutura urbana 

IMAGEM 144 e 145 – CEU Alvarenga em Pedreira. 
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necessária, qualificá-lo como ambiente 

construído que permita o desenvolvimento 

do indivíduo em sociedade, porém sem 

necessariamente reproduzir o padrão 

formal dos bairros implantados conforme a 

normativa urbanística.

  Com base em todo conhecimento 

adquirido com a pesquisa feita neste 

trabalho sobre a integração entre escola, 

comunidade e espaço livre, comprovou-se a 

importância desses espaços educacionais, 

culturais, de convívio e lazer na cidade, 

principalmente nas regiões periféricas e 

territórios vulneráveis. Dado isso, escolheu-

se esse local para o exercício projetual, a fim 

de melhorar as problemáticas enfrentadas 

pelos moradores da comunidade, 

aplicando os conceitos estudados. Apesar 

da dificuldade em encontrar um terreno 

desocupado para implantação do projeto, 

observou-se uma grande encosta verde 

vazia no bairro Vila Guacuri, próximo ao 

aterro Itatinga.

  O terreno desocupado encontra-se 

dessa maneira por causa da sua grande 
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IMAGEM 146 e 147 – Intervenção urbana na orla e urbanização do complexo Cantinho do Céu.
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declividade, dificultando no assentamento 

de moradias, chegando a 50 m de desnível 

da sua cota mais alta, até sua cota mais 

baixa que possui um córrego a céu aberto e 

uma grande quadra esportiva improvisada 

de terra batida feita pelos próprios 

moradores. Foi feito um mapa de análise 

dessa área pontuando as instituições 

educacionais públicas (Imagem 148), e 

colocando a distância de cada uma delas 

até o ponto 4 que será o acesso principal 

da obra, para investigar o possível público 

conexão; em vermelho, o terreno que será 

implantado o projeto da Escola Oficina; e 

em azul, o terreno que foi dado a diretriz 

para a construção de um Espaço Esportivo, 

no lugar da quadra improvisada existente 

que foi citada anteriormente.

IMAGEM 148 – Mapa de análise das instituições de ensino mais próximas ao terreno do projeto.

alvo (crianças e jovens) a ser atendido 

pelo projeto. Com esse mapa, observou-

se a existência de uma Escola Municipal 

de Ensino Fundamental (EMEF Amélia 

Rodrigues de Oliveira) muito próxima ao 

terreno desocupado, numa cota 9 metros 

abaixo da cota mais alta. Foi proposta 

uma conexão do projeto com esta escola, 

que será melhor abordada no próximo 

subcapítulo. Na Imagem 150, pode-se ver a 

distribuição no terreno das propostas sendo 

elas: em amarelo, a EMEF que será feita a 
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IMAGEM 149 – Visão seriada do terreno de projeto (pontuados no mapa da Imagem 148).
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MAGEM 150 – Vista aérea do terreno de projeto.

 5.2 Conceitos e partido

  Após realizar o estudo do terreno e 

entorno, admitiu-se como potencialidade 

a possível conexão com a EMEF Amélia 

Rodrigues de Oliveira, gerando um 

novo fluxo e facilitando o acesso, devido 

à interligação criada entre a cota alta 

(+9,00m) e a cota baixa (+0,00m) que 

antes era inexistente, e funcionava como 

uma ruptura que dificultava a mobilidade 

dos moradores entre os diferentes níveis 

do morro.

  Outra potencialidade considerada foi 

o próprio terreno, devido à sua grande área 

livre de mata nativa, e à sua declividade. Esse 

segundo aspecto é visto geralmente como 

um problema que dificulta a construção, 

porém, como já visto anteriormente no 

Capítulo 2, compreende-se a importância 

de fazer o uso dos morros e encostas, de 

forma segura e legal, para integrar esses 

territórios no tecido urbano, criando novas 

conexões e relações (entre os espaços, 

e entre estes e a comunidade), assim, 

ressignificando o desnível transformando-o 
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de obstáculo em recurso, instaurando um 

convívio positivo entre a construção e a 

paisagem natural dos territórios, aceitando 

suas particularidades. Portanto, definiu-

se a encosta como o ponto inicial para 

elaborar o partido do projeto, construindo 

um edifício ponte, como se observa nos 

croquis e diagramas (Imagem 151 e 152).

  Assim, chegou-se ao desenho 

de dois partidos bem distintos para a 

volumetria. O partido antigo, buscava uma 

organização mais orgânica de seus volumes 

acompanhando a forma natural do terreno 

com vários patamares se mesclando com 

a paisagem do entorno, porém essa ideia 

foi descartada, pela dificuldade em locar 

os acessos verticais e na circulação entre 

os diferentes níveis dos blocos do projeto. 

Já o partido escolhido, não tem essa 

dificuldade, porque os pavimentos foram 

organizados em lâminas que variam em 

seu comprimento, mas que possuem áreas 

sobrepostas ligando todos os andares, 

onde é possível locar a circulação vertical, 

assim, facilitando o acesso à todos os níveis 

do projeto, além de promover uma melhor 

IMAGEM 151 – Diagramas do partido.

IMAGEM 152 – Croquis do partido projetual.
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 IMAGEM 154 – Referências de circulação vertical.

  Os objetivos gerais da proposta de 

projeto se resumem em integrar os usos 

desse espaço comunitário de lazer, de 

convívio, educacional e cultural, atuando 

como um agente transformador e objeto 

articulador no território vulnerável, 

estimulando as vivências afetivas no 

espaço, promovendo o sentimento de 

pertencimento, fortalecendo as relações de 

forma social e espacial. Gerando um impacto 

positivo na comunidade, criando conexões 

e urbanizando a favela segregada. 
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5.3 Programa de necessida-
des

  O programa de necessidades 

foi pensado com o foco principal em 

fornecer um espaço de convívio e para 

práticas artísticas, culturais e de lazer à 

comunidade. Como já citado no Capítulo 

3, ao investigar imagens dos alunos e as 

atividades informais exercidas na EMEF 

Amélia Rodrigues Oliveira, percebeu-se 

a falta de espaços apropriados para tais 

práticas, não possuindo uma arquitetura 

de qualidade e adequada. Desse modo, 

viu-se a indispensabilidade de elaborar um 

programa que atendesse tais necessidades 

dos estudantes e da comunidade. Além 

disso, também foi usado de base o estudo 

de casos dos programas dos três projetos, 

realizados no Capítulo 4. Por fim, chegou-

se ao programa de necessidades da Escola 

Oficina organizado da seguinte forma:

   • Área total aproximada (incluindo as duas 

praças): 9.450m².

   • Pavimento de acesso principal, cota 

+9,00m (Térreo cota alta): praça de acesso 

principal (locada em uma esquina) que 

engloba uma horta urbana, parquinho, 

academia ao ar livre, auditório externo 

coberto, espaços de permanência, convívio 

e contemplação; hall de entrada e recepção 

com armários; pátio para permanência e 

pequenas exposições; área administrativa 

com secretaria e banheiro, sala do diretor e 

coordenador pedagógico, sala de reunião, 

sala dos professores, copa, vestiários 

para funcionários, almoxarifado, depósito 

de limpeza; redes suspensas; vestiários; 

refeitório; cozinha; cantina; despensas. Pé 

direito de 3,5 metros. Áreas aproximadas 

de 1.250m², e praça com 2.000m². (Imagem 

156)

   • Pavimento das oficinas, cota +6,00m: 

sala de oficinas para artes marciais, dança 

e música, artes, artes cênicas; sala de 

jogos; vestiários; grande sala multiuso e 

para workshops com varanda e paredes 

retráteis que podem dividir o espaço em 

3 ambientes. Pé direito de 3 metros. Área 

aproximada de 1.150m². (Imagem 157, 
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planta de cima)

   • Pavimento voltado ao público infantil, 

cota +3,00m: rede suspensa; vestiários; 

brinquedoteca; sala para atividades e 

oficinas infantis; solário com parquinho 

e horta. Pé direito de 3 metros. Área 

aproximada de 850m². (Imagem 157, planta 

debaixo)

   • Pavimento que faz conexão com a escola 

e praça elevada, cota +0,00m (Térreo cota 

baixa): auditório (capacidade para 149 

pessoas), sala de imagem/som, e camarins; 

depósito do auditório; foyer; cafeteria com 

cozinha e despensa; vestiários; pátio para 

exposições e permanência; grande sala 

multiuso e para workshops com paredes 

retráteis que podem dividir o espaço em 2 

ambientes; recepção com hall de entrada; 

praça elevada com horta urbana e canteiro 

de árvores frutíferas, parquinho, academia 

ao ar livre, espaços de permanência, 

convívio e contemplação, acesso à quadra 

esportiva da escola. Pé direito de 3 metros. 

Áreas aproximadas de 1.100m², e praça 

com 1.400m². (Imagem 158)

   • Pavimento voltado para estudos, 

audiovisual e acesso à biblioteca, cota 

-3,00m: vestiários; sala de estudos; sala 

de audiovisual; acesso controlado à 

biblioteca (primeiro andar) com recepção, 

computadores para pesquisa, acervo, 

mesas e áreas de leitura, varanda. Pé 

direito de 3 metros. Área aproximada de 

1.000m². (Imagem 159 planta de cima)

   • Pavimento do segundo andar da 

biblioteca, cota -6,50m: acervo, mesas 

e áreas de leitura, varanda. Pé direito de 

3,5 metros. Área aproximada de 700m². 

(Imagem 159 planta debaixo)
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IMAGEM 161
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IMAGEM 165 - Render da Fachada Sudoeste
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IMAGEM 166 - Render da Fachada Nordeste
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IMAGEM 167 - Render interno - redes suspensas
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IMAGEM 168

  5.5 Experimentação
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IMAGEM 169
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IMAGEM 170
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Com o estudo realizado, é possível 

perceber a convergência de ideias entre 

Paulo Freire e Anísio Teixeira, com relação ao 

conceito de Cidade Educadora e o método 

educacional Escola Parque, elaborados 

por eles, respectivamente, já que ambos 

concordam que o papel da escola não é 

somente instruir o conhecimento formal 

padrão, mas sim, formar cidadãos, seres 

políticos e autônomos com capacidade de 

expressão, valorizando as vivências diárias 

e práticas não-formais na educação, dessa 

forma atribuem um papel político e social 

às escolas, empregando-as como um dos 

instrumentos essenciais para se alcançar 

a transformação necessária na sociedade, 

assim, o impacto de uma educação 

de qualidade não reflete apenas na 

comunidade local, mas na sociedade como 

um todo, por isso é de extrema importância 

e necessário o investimento na educação e 

proporcionar ambientes de qualidade para 

a população.

  Sobre a proposta dos Centros 

Integrados de Educação Pública, por 

Darcy Ribeiro, e os Centros Educacionais 

Unificados, com relação a suas propostas 

e objetivos, pode-se dizer que são 

praticamente iguais. Ambos são grandes 

equipamentos urbanos que foram projetados 

com o objetivo de estruturar, urbanizar, 

e atender a demanda dos territórios 

vulneráveis segregados, visto que essas 

áreas periféricas possuem uma grande 

escassez de equipamentos de cultura e 

lazer, assim, combatendo a desigualdade. 

Por isso, tem um papel fundamental para 

a comunidade, e está se integra ao projeto 

do Centro, com um participação ativa. 

Ambos têm uma proposta que apoia as 

ideias abordadas sobre Cidade Educadora 

e Escola Parque.

  Após o estudo feito com base nos 

livros de Mayumi Lima, entende-se a 

importância de construir esses espaços 

comunitários e educativos integrados para 

a comunidade e cidade, porque integra 

os territórios periféricos ao tecido urbano, 

levando urbanidade para as favelas. 

Ademais, compreendeu-se a importância 

de ensinar os alunos das escolas a “ler o 

espaço” de forma crítica para se identificar 

como sujeito no mundo, o que é de extrema 

relevância para a comunidade se sentir 

pertencente da cidade e desses novos 

equipamentos urbanos implementados, 

para promover a participação e integração 

com a comunidade, estreitando laços com 

o espaço e entre os próprios moradores, 

culminando memórias afetivas do local.

  No que tange o assunto sobre 

comunidade e território vulnerável, concluiu-

se que a maior parte das favelas situa-se em 

áreas de risco e vulneráveis, entendendo 

que o conceito de vulnerabilidade engloba 

vários aspectos. Devido a isso, confirma a 

necessidade que esses locais têm de contar 

com um equipamento urbano estruturador 

como algum dos Centros comunitários 

estudados, para auxiliar a combater algumas 

problemáticas dos territórios vulneráveis, 

como a escassez de equipamentos de 

cultura e lazer, segregação espacial e 

social, e desigualdade. Assim, percebe-

se o impacto positivo que a comunidade 

e o bairro sofrem com a implementação 

desses projetos, por meio da comparação 

dos dados mostrados e analisados durante 
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a pesquisa. E pode-se dizer também, que 

com base nos outros dados mostrados 

sobre o efeito de território, confirma-se que 

as características do território, como por 

exemplo, violência e desigualdade, afetam 

no desempenho dos alunos nas escolas 

da região. Sendo possível minimizar esse 

efeito com propostas educacionais e 

instituições de ensino de qualidade, assim 

como com a implantação de equipamentos 

urbanos estruturadores como os CEUs e 

CIEPs. Além disso, sobre a ocupação em 

encostas, viu-se que, feito de forma legal e 

própria (para não ter riscos), é possível criar 

uma relação harmônica entre a paisagem 

natural dos morros com a construção, 

podendo ser vista como uma potencialidade 

para um projeto urbano público, como um 

edifício ponte de uso educacional, cultural 

ou de lazer, combatendo essas “rupturas” 

no tecido urbano, gerando novas conexões 

que tem um papel muito importante para a 

comunidade e para a cidade, promovendo 

uma melhor mobilidade.

  As pesquisas feitas sobre os 

espaços livres e pátios escolares mostram 

seu papel fundamental na nossa cidade, e 

principalmente, na educação e no processo 

de aprendizagem, porque são nesses 

espaços que os alunos podem expressar 

sua individualidade e capacidade de se 

relacionar, dessa forma compreende-se 

a sua importância. Dessa forma, o ensino 

escolar não deveria se limitar somente ao 

aprendizado nas salas de aula, para se criar 

esses espaços afeto-criativos e ressignificar 

a escola. Apesar disso, a realidade desses 

espaços é outra, não são valorizados e se 

formam a partir dos espaços residuais do 

terreno, assim, é de extrema relevância 

conscientizar as pessoas para promover 

a valorização e investimento nos pátios 

escolares e espaços livres.
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