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New city, new schools?

Anísio Teixeira, architecture and education in Brasilia.

The thesis proposes an interpretation of the Educational Plan of Brasilia 
through the crossing of readings on three of its aspects. Appropriations of circulating 
ideas about education and city, the urbanism of its Pilot Plan, and the typology of its 
school place in relation to the daily practices of its implementation are topics from 
which a myriad of characters, proposals, concepts and meanings have been mobilized 
to treat of the educational dimensions of the urbanity project designed for the new 
capital.

The work of Anísio Teixeira aligned the proposed interpretation, functioning 
as a north and a cut for the set of circumstances understood as fundamental precedents 
of the formulation of this educational project. Its trajectory, however, is thought of as 
a special opportunity to confront relations, exchanges and dissonances between the 
fields of education and architecture and urbanism, both nationally and internationally.

Within the limits of an interdisciplinary reading between architecture, 
urbanism and education, the thesis formulates a narrative about the production of the 
school space in the context of modernity that built Brasilia.

Key words:
school education; school architecture; modern architecture; school plant (urban 
planning); neighborhood unit; progressive education; Anísio Teixeira; Brasília.



Cidade nova, escolas novas? 

Anísio Teixeira, arquitetura e educação em Brasília.

A tese propõe uma interpretação do Plano Educacional de Brasília por meio 
do cruzamento de leituras sobre três de seus aspectos. Apropriações das ideias em 
circulação sobre educação e cidade, o urbanismo de seu Plano Piloto e a tipologia de 
seu lugar escola em relação a práticas cotidianas de sua implementação são tópicos 
desde os quais uma miríade de personagens, propostas, conceitos e significações foi 
mobilizada para tratar das dimensões educativas do projeto de urbanidade concebido 
para a nova capital. 

A obra de Anísio Teixeira alinhava a interpretação proposta, funcionando 
como norte e recorte para o conjunto de circunstâncias entendidas como precedentes 
fundamentais da formulação deste projeto educativo. Sua trajetória, no entanto, 
é pensada como oportunidade especial de enfrentamento das relações, trocas e 
dissonâncias entre os campos da educação e da arquitetura e urbanismo, seja em 
âmbito nacional, seja internacionalmente considerados.

Nos limites de uma leitura interdisciplinar entre arquitetura, urbanismo 
e educação, a tese formula uma narrativa sobre a produção do espaço escolar no 
contexto de modernidade que construiu Brasília. 

Palavras chaves: 
educação escolar; arquitetura escolar; arquitetura moderna; equipamento escolar 
(planejamento urbano); unidade de vizinhança; educação progressiva; Anísio Teixeira; 
Brasília.
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Introdução

 

O Plano Educacional de Brasília foi um dos projetos de educação gestados 
no contexto desenvolvimentista brasileiro. Tratava-se de um plano de educação 
idealizado para uma cidade nova, relacionando-se intrinsecamente a seu projeto 
urbano, articulando edifícios escolares e ideais pedagógicos para além de novos 
métodos escolares no interior de escolas modernistas. O Plano Educacional de Brasília 
observou a escolarização do jardim de infância à universidade, sem furtar-se a um 
projeto de cidadania para a cidade nova. Todo um aparato burocrático com demandas 
próprias à administração escolar, do projeto de arquitetura à gestão cotidiana de suas 
escolas, foi desenvolvido por diversos agentes após o “ponta pé inicial” dado pelo 
desenho da rede de equipamentos escolares do Plano Piloto.   

Sua formulação localiza-se em um momento crucial da história política e 
cultural brasileira, que nos conduz à observação das políticas nacionais de Getulio 
Vargas à Juscelino Kubistchek na consolidação de um Estado não somente idealizador 
de uma nova sociedade, mas principal mobilizador de sua reestruturação. Dos anos 
1930 aos anos 1950, décadas em que o estabelecimento de um clima ideológico muito 
específico, receptivo a concepções políticas desta natureza, voltadas à modernização 
e superação do atraso social, econômico e espacial, considerado característico do 
subdesenvolvimento, marcaram a consolidação de um Estado modernizante. Neste 
curso, em trajetórias paralelas, porém nada semelhantes, os campos da educação e da 
arquitetura ecoaram, respectivamente, de um governo a outro: da criação do Ministério 
de Educação e Saúde e ascensão do movimento escolanovista à consolidação do INEP 
como grande articulador de políticas públicas em educação; da construção da sede 
deste mesmo Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro à realização de Brasília, 
o curso da legitimação da arquitetura modernista (carioca) pelo Estado1. 

1  Cf. GORELIK, Das vanguardas à Brasília. Cultura urbana e arquitetura na América Latina, 2005; 
MENDONÇA & XAVIER, Por uma política de formação do magistério nacional, 2006; LEONÍDIO, Car-
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A educação teve tímida participação no Plano de Metas do governo JK, 
sem ocupar o mesmo papel de destaque dos setores vinculados ao incremento da 
indústria de base. Apareceu de viés na meta 30, Formação de Pessoal Técnico, calcada 
no entendimento de que o país carecia deixar as condições primárias de formação e 
organização da sociedade. Sem conceder grande expressividade ao setor educacional, 
o Plano de Metas deteve-se na proposição de uma “campanha”, de âmbito nacional, 
voltada à Erradicação do Analfabetismo, com caráter experimental e alcance limitado. 
Porém, se não houve esforços programáticos para a educação em termos qualitativos 
por parte do plano de governo de JK, tampouco parece ter havido inibição dos 
projetos em curso no INEP, haja vista a consolidação do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE) e a inauguração de seus Centros Regionais2. O Plano Educacional 
de Brasília, desse modo, foi concebido na esteira da construção da nova capital, meta 
síntese de JK3, sem estar diretamente atrelado ao programa mais amplo daquelas 
políticas nacionais vinculadas ao desenvolvimento econômico. 

Particularmente importante para situar a elaboração do Plano Educacional de 
Brasília no contexto de transferência da nova capital do Rio de Janeiro para o Planalto 
Central, a problematização do nacional desenvolvimento dos anos Kubistchek pela 
perspectiva de “mudar, dentro da ordem, para garantir a ordem”, ou seja, “promover 
o desenvolvimento dentro da ordem dada e garanti-la, implica inserir ainda mais 
profunda e fortemente a nação em desenvolvimento na ordem global em que ela 
encontra seu sentido sem, porém, diluir a identidade nacional nesta inserção”4. 
Tratava-se de conjugar esforços que ao mesmo tempo visassem o desenvolvimento 
nacional e colocassem o país no circuito das políticas internacionais. 

Visitar esse quadro desenvolvimentista enseja oportunidade para localizar 
o corpo intelectual brasileiro presente e atuante neste curso de consolidação da 
modernização do país (quer na educação, quer na arquitetura e urbanismo). Ao mesmo 
tempo, atualizado com as ideias em circulação internacionalmente e compromissado 
com este nacionalismo desenvolvimentista, orientou projetos essencialmente 
relacionados a seu tempo, seja pela consonância com o que se discutia no mundo, seja 
pelo foco nas idiossincrasias nacionais. Desse modo, podemos observar os projetos 
para Brasília como respostas autônomas que dialogaram abertamente com referenciais 
diversos e afastar qualquer leitura dos Planos para Brasília como aplicação de modelos 
teóricos consolidados. 

O Plano Educacional de Brasília nasceu da ação conjunta do Ministério da 

radas de razões. Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira, 2007; MIRANDA, Anos JK: margens da 
modernidade, 2002; MARTINS, Arquitetura e Estado no Brasil, 1987; SKIDMORE, Brasil: de Getúlio a 
Castelo, 1979.  
2  Cf. Relatório quinquenal do Ministério de Educação e Cultura (1956-1960), 1960.
3  Das primeiras expedições ao Centro-Oeste à promessa de campanha feita por Juscelino, transforman-
do Brasília em sua meta síntese, conferir: TAVARES, “Uma Cidade Nova Capital – Brasília” In Projetos 
para Brasília e a cultura urbanística nacional, 2004, p. 33-42.
4  Cf. CARDOSO, Ideologia do desenvolvimento. Brasil: JK-JQ, p. 207.
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Educação e Cultura, da NOVACAP e da compreensão, patriotismo e espírito público 
de um grupo de homens idealistas, segundo Ernesto Silva5. Por resultar de uma ação 
coletiva, seria inadequado atribuir o Plano exclusivamente à Anísio Teixeira, ou mesmo 
interpretá-lo como decorrência simples do traçado de Lucio Costa. Resultado de um 
otimismo coletivo, talvez ingênuo, de intelectuais empenhados em fazer da mudança 
da capital algo maior que um “traçado perfeito”, somado à construção de edifícios 
modernos, pontes e estradas pavimentadas. Eles previram que “a cidade permaneceria 
inerte, sem espírito nem vida, se nela não houvesse as escolas, os hospitais, os postos de 
higiene, as igreja, as casas de diversão, os campos de esportes, as bibliotecas, os clubes 
sociais, enfim, os elementos indispensáveis à felicidade e ao bem estar do homem.”6

O caráter polissêmico do Plano Educacional, bem como sua fatura 
multidisciplinar, impõe a observação de seu aparato escolar vis-à-vis a produção mais 
ampla que a contém. O que quero dizer com isso é que, diferentemente dos planos de 
construções escolares costumeiramente levados a cabo por equipes e departamentos 
especializados na construção escolar, este Plano Educacional, referendado pelo 
contexto de desenvolvimentismo que possibilitou os planos para a nova capital, foi 
gestado em um contexto de convergência entre estratégias urbanas, arquitetônicas, 
educacionais e pedagógicas em ações concomitantes de planejamento. Ainda que em 
meio a disputas políticas e sociais, pois certamente a arena intelectual formada pelos 
debates sobre Brasília foi marcada por grande heterogeneidade ideológica7. Esta não 
parece ser uma diferença irrelevante.

A tese versa sobre a relação do Plano Educacional com a construção da 
cidade nova, buscando compreender o seu papel na conformação da escala cotidiana 
do Plano Piloto de Lucio Costa. Com interesse neste objeto e em face das inúmeras 
particularidades que constituíram a rede de equipamentos escolares de Brasília, o 
recorte consolidou-se em uma abordagem do programa escolas-classe, escola-parque8 
principalmente interessada em suas prerrogativas comunitárias. Enquanto tal, os 
esforços da pesquisa concentraram-se na problematização deste programa escolar 
moderno por suas vinculações às práticas citadinas, urbanas e escolares, observadas 
em perspectiva a um marco de ideias e referenciais mais alargado. 

A partir deste quadro, a tese dialoga com um conjunto bibliográfico 
heterogêneo e diversificado, contemplando principalmente monografias sobre o 

5  Cf. SILVA, Brasília: Plano Educacional e Médico-Hospitalar, 1959, p. 1.
6  Ibidem, 1959, p. 1-2.
7  Cf. LIMA & VIEIRA, “Brasília. Una ciudad modernista en el sérton” In GORELIK & PEIXOTO, Ciu-
dades sudamericanas como arenas culturales, 2016, p. 248-263.
8  O termo escolas-classe, escola-parque será associado à ideia de um programa sistêmico de educação 
e arquitetura, ligado à obra educacional de Anísio Teixeira, ao longo de toda a tese. Nos momentos em 
que o texto tratar  especificamente de um equipamento, a grafia assume versão de nome próprio e passa 
a ser escrita com iniciais maiúsculas (exemplo: a Escola-Classe SQS-114 ou a Escola-Parque do Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, etc.). 
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urbanismo9 e a estruturação do aparato educacional brasileiro a partir da década de 
194010; monografias sobre o espaço escolar, sejam aquelas diretamente relacionadas 
ao objeto de estudo11, ou aquelas voltadas à produção arquitetônica de outros 
programas escolares12; história da educação e da cultura nos Estados Unidos13. Como 
não poderia deixar de ser, textos sobre a obra de Lucio Costa14 e Anísio Teixeira15 
foram imprescindíveis para o entendimento dos Planos para Brasília em perspectiva à 
trajetória de cada um deles. 

Fundamentais também para a formação de uma percepção crítica foram 
os textos escritos sobre Brasília, ora exaltada como utopia, ora constrangida por 
seu desenvolvimento distópico. Além de aportarem um universo gigantesco de 
considerações valiosíssimas, muitas vezes, estes trabalhos convocam argumentos 
diametralmente opostos16. Condição em que pousa o desafio de dialogar com 
a bibliografia de modo particular, e em curtas considerações, sem incorrer em 
reducionismos. Daqueles textos contemporâneos à construção da cidade em que críticas 
contrárias e favoráveis se impuseram ao debate feito pelos projetos da nova capital, 

9  Cf. GOROVITZ, Brasília, uma questão de escala, 1985; FERREIRA & GOROVITZ, A invenção da 
superquadra, 2009; TAVARES, Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional, 2004; CARPINTERO, 
Brasília, prática e teoria urbanística no Brasil, 1998; FISHER & Al, Brasília: uma história de planejamento, 2003; 
LEITÃO, Brasília 1960-2010: passado, presente e futuro; LEITÃO, Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de 
Brasília, 1957-1964, 2003; LEME (Org.), Urbanismo no Brasil: 1985-1965, 1999; HALL, Cidades do amanhã, 
1988.  
10  Cf. FREITAS & BICCAS, História social da educação no Brasil (1926-1996), 2009; FREITAS, História, 
antropologia e a pesquisa educacional, 2001; LOPEZ & Al, 500 anos de educação no Brasil, 2000; MENDONÇA 
& XAVIER, Por uma política de formação do magistério nacional: o INEP/MEC dos anos 1950/1960, 2008; NA-
GLE, Educação e sociedade na primeira república, 2001; SOUZA, Templos de civilização, 1998; VIDAL (Org.), 
Na batalha da educação, 2000; XAVIER, O Brasil como laboratório, 1999. 
11  Cf. ANDRADE Jr. Arquitetura moderna na Bahia, 2013; NUNES, Centro Educacional Carneiro Ribeiro: 
concepção e realização de uma experiência de educação integral no Brasil, 2009; DOREA, Anísio Teixeira e a 
arquitetura escolar: planejando escolas, construindo sonhos, 2003; DUARTE, Escolas-classe, escola-parque: uma 
experiência educacional, 1971; EBOLI, Uma experiência de educação integral, 1983; OLIVEIRA, A modernidade 
oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940), 1991.
12  Cf. BUFFA & PINTO, Arquitetura e educação, 2000; CHATELET & Al., L’école de plein air, 2003; 
HERTZBERGER, Space and learning, 2008; FERREIRA & MELLO, Arquitetura escolar paulista, anos 1950 e 
1960, 2006; NEUTRA, Arquitetura social em países de clima quente, 1948; RIBEIRO, O livro dos CIEPS, 1986; 
ROTH, New school, 1950.
13  Cf. CREMIM, American education: a metropolitan experience, 1998; URBAN & WAGONER, American 
education: a history, 2000; BENDER, Community and social change in America, 1982; BENDER, The unfinished 
city. New York and the metropolitan idea, 2007. 
14  Cf. ARANTES & ARANTES, O sentido da formação, 1997; LEONÍDIO, Carradas de razões. Lucio Costa 
e arquitetura moderna brasileira, 2007; MARTINS, Arquitetura e Estado no Brasil, 1987; NOBRE & Al (Org.), 
Lucio Costa. Um modo de ser moderno, 2004. 
15  Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000; MENDONÇA & BRANDÃO, Por que não lemos 
Anísio Teixeira, 2008; VIDAL (Org.), Na batalha da educação, 2000; ROCHA, (Org.), Anísio Teixeira em movi-
mento, 2002.
16  Cf. DEBORD, A sociedade do espetáculo, 2005; HOLSTON, A cidade modernista, 2010; MIRANDA (Org.), 
Anos JK: margens da modernidade, 2002; XAVIER & KATINSKY (Org.), Brasília: antologia crítica, 2012; WE-
SELY (Org.), Arquivo Brasília, 2010; WISNIK (Org.), Mario Pedrosa. Arquitetura: ensaios críticos, 2015.
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àqueles textos estruturados no momento “pós-euforia” em que as mazelas urbanas 
da cidade se consolidavam e levavam as críticas a observações dualistas, simpáticas 
ou contrárias ao projeto de Brasília. Refletindo sobre esse cadinho de argumentações 
sobre Brasília, vale especialmente citar o balanço motivador feito por Adrián Gorelik 
em que, para além de posicionamentos partidários, percebe-se a hora de observar 
Brasília como parte de uma “história da modernidade”17.

Se são abundantes as pesquisas sobre o urbanismo e as arquiteturas de 
Brasília, são poucas aquelas que contemplam o Plano Educacional e sua rede de 
escolas. Destaca-se na abordagem deste tema os recentes trabalhos coordenados pela 
professora Eva Waisros Pereira que, no empenho de organizar memórias da educação 
de Brasília, coordenou a publicação do livro Nas asas de Brasília, coletânea de artigos 
que versam sobre diversas facetas dos primórdios da educação na nova capital18. 

Em diálogo com o conjunto destes trabalhos e atenta à conformação do 
discurso de modernidade que construiu Brasília, a problemática metodológica desta 
pesquisa partiu da prioridade conferida aos projetos de edificações como fonte 
principal, quando não a única, para o entendimento da articulação histórica entre o 
campo da arquitetura e urbanismo e as políticas públicas educacionais. Ao considerar 
outras fontes, que não as exclusivamente arquitetônicas, na formulação de problemas 
historiográficos19 a tese empenhou-se no reconhecimento de atributos espaciais 
específicos ao desenvolvimento do programa escolar, que ultrapassam os limites 
do projeto e sua execução para avançar sobre as sucessivas apropriações cotidianas 
do espaço educativo, operadas por um número e variedade incontáveis de sujeitos, 
igualmente importantes em sua conformação. 

A ideia de apropriação mobilizada dialoga diretamente com o referencial 
organizado por Michel de Certeau sobre as operações cotidianas, entendidas como 
itinerários individuais heterogêneos, diferentes uns dos outros, mesmo quando 
celebradas em um mesmo tempo e espaço20. Assim, ao longo de todo o texto, o 
sentido das “apropriações” refere-se às condições de possibilidade de uma iniciativa 
individual de uso dos espaços, de manipulação dos projetos, etc., que pode, inclusive, 

17  Cf. GORELIK, “Brasília. O museu da vanguarda” In Das vanguardas à Brasília, 2005, p. 151-190.
18  Cf. WAISROS & Al, Nas asas de Brasília. Memórias de uma utopia educativa (1956-1964), 2013.
19  “(...) historiador não apenas contribui com o entendimento crítico dos legados teóricos e práticos 
do passado, nem simplesmente com o conhecimento das estruturas e métodos de construção herda-
dos. Ele atua na formulação de ferramentas de conhecimentos e percepção das estruturas formais da 
arquitetura e da cidade em seu próprio tempo, no estímulo à experimentação e à sensibilidade para com 
o novo, no entendimento do presente como ponto de partida de todo estudo do passado e do passado 
como passagem elementar para a criação, vista como aventura verdadeiramente histórica. Porque o his-
toriador, assim como o arquiteto em relação ao desenho, situa-se ele mesmo no tempo de sua escrita, no 
tempo lógico e no tempo externo da escrita, fala nele e dele se serve ainda quando se propõe a negá-lo, 
repensá-lo ou dissecá-lo em suas diversas temporalidades.” Cf. LIRA, A história e o fazer da arquitetura, 
2011, p.16. 
20  Cf. DE CERTEAU, A invenção do cotidiano. Artes de fazer, 2014; DE CERTEAU, Teoria e método no 
estudo das práticas cotidianas, 1985.



18

subverte-lhes o sentido inicial. Afasta-se, por isso, da categoria “influência”. Não 
apenas  preocupada para os posicionamentos ideológicos de sujeitos em posição de 
comando, volta-se inclusive para a materialidade das ações. 

A consideração dos documentos administrativos da Novacap, por exemplo, 
levou à localização das transformações impressas já no início da execução do Plano 
Educacional, ou seja, à identificação de como o aparato burocrático (in)viabilizou 
o projeto, concedendo terreno para a consolidação de muitas de suas prerrogativas 
mas sem dúvida minando parte de seus ideais. Se por um lado a Novacap aceitou o 
problema escolar como parte de seu escopo de atribuições na construção da cidade, 
por outro, não deu vazão a seu desenvolvimento, tampouco estabeleceu parcerias de 
maior fôlego (como aquelas feitas para a construção de edifícios habitacionais, para 
mencionar um caso próximo)21 para que a demanda escolar fosse de algum modo 
suprida tal qual enunciada nos Planos Piloto e Educacional. 

Vozes situadas no extremo oposto das ações técnico-administrativas 
cotidianas da Novacap, a mobilização de um conjunto de entrevistas com professoras 
que vivenciaram os primeiros anos da implantação do sistema educacional da nova 
capital buscou capturar as apropriações do lugar escola do Plano Piloto por meio 
das memórias destas pioneiras que, ao narrarem usos e significações, revelam outras 
dimensões da conformação do espaço escolar, tão relevantes quanto seus projetos de 
arquitetura. Se por um lado revelam entusiasmo e encantamento por Brasília, por 
outro, registram momentos de contestação e descontentamento. 

Por esse caminho, vale enfatizar que, afastando-se da observação exclusiva 
dos espaços escolares por seus desenhos de arquitetura, a tese mobiliza a ideia de 
lugar escola como articulação entre os equipamentos escolares, em suas diversas 
modalidades, e os fluxos de sociabilidade concernentes ao cotidiano na área de 
vizinhança do Plano Piloto. Ainda que se reconheça a existência de experiências 
educativas cotidianas nas outras escalas do Plano Piloto, a tese foca a escala cotidiana 
de Lucio Costa. 

Paralelamente à seleção e organização das fontes primárias, o aprofundamento 
dos estudos sobre as matrizes teóricas do Plano Educacional e a escala cotidiana do 
Plano Piloto suscitou margens para interrogações acerca da natureza comunitária que 
(não) se esperava conformar na articulação de ambos os Planos. Se os equipamentos 
escolares contribuiriam para a constituição de “comunidades” vicinais nas áreas de 
vizinhança, que valores urbanos motivaram as formulações acerca da vida social, em 
um e outro Plano? Elas seriam convergentes ou contraditórias? 

Em linhas gerais, se as propostas de Anísio Teixeira se fundamentavam 
em apropriações do ideário em filosofia e administração escolar alimentado pelas 

21  Os acordos de colaboração firmados pela Novacap para a construção de equipamentos escolares 
foram pouco expressivos. Nos primeiros anos da década de 1960, é possível localizar a atuação do Banco 
do Brasil para construção da Escola-Classe 114 Sul, além do termo de cooperação para a construção do 
Jardim de Infância da 308 Sul. 
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produções do Teachers College, formuladas principalmente entre as décadas de 
1920 e 1940, é fundamental lembrar que se ancorava a este referencial sua defesa 
pela “municipalização do ensino, que para Anísio seria a expressão do processo 
de descentralização administrativa, corolário da sua democratização e condição da 
inserção da escola na ‘comunidade’.”22 Nesse sentido, há alguns relatos de Darcy 
Ribeiro sobre Anísio Teixeira. Apesar de ter reconhecido que já não sabia se suas 
memórias sobre Anísio eram fantasias ou fatos23, o antropólogo por mais de uma vez 
relacionou o ideário de Teixeira à matriz comunitária da educação nos Estados Unidos:

“Ainda habitado pelo saber jesuítico, em que fora conformado, Anísio 
foi Secretário de Instrução Pública da Bahia. Refez-se a partir de uma viagem 
iluminada pela Europa e principalmente depois de uns anos estudando 
educação na Universidade de Columbia, onde se fez deweyista, apaixonado 
pela tradição democrática americana e por suas escolas comunitárias.24

A insistência de Anísio Teixeira em dialogar com seus referenciais 
estadunidenses ainda ao longo dos anos 1950 – momento em que Darcy Ribeiro se 
aproxima da educação ao tornar-se colaborador do INEP/CBPE – não era gratuita. 
Embora as agendas educacionais deste período em muito se diferenciassem daquelas 
consolidadas por Teixeira quando recém chegado de Nova York, no início dos anos 
1930, o desenvolvimento brasileiro “seria solo fértil para a retomada do pragmatismo no 
Brasil, pois, apesar de não se apresentar como um pensamento homogêneo, constituiu-
se numa ideologia eficaz para pensar o avanço do processo de industrialização do 
país nos anos 1950/1960”25. O ideário pragmatista apropriado pelo corpo intelectual 
do INEP/CBPE seria simultaneamente alimentado pelo desenvolvimentismo, assim 
como o alimentaria com sua ideologia educacional. 

Por outro lado, Lucio Costa, cuja obra apresenta incursões textuais muito 
menos expressivas acerca das expectativas de organização comunitária da sociedade 
moderna, projetou o Plano Piloto de Brasília sustentado por uma trama de escalas 
urbanas, entre quais a escala cotidiana, revelando seu posicionamento frente ao tema. 
Nesta que abrigaria os setores habitacionais do Plano Piloto, seriam implantadas não 
somente escolas, mas uma rede de equipamentos intrinsicamente relacionados ao que 
entendia por uma vizinhança modernizada, ao mesmo tempo protegida do automóvel 
e disponível a ele pela grande autopista (o eixo rodoviário-residencial) que uniria o 
setor habitacional de uma ponta a outra, sem semáforos, passando pelo centro da 
cidade. No cruzamento entre os eixos, este centro urbano constituiria a escala gregária, 

22  Cf. MENDONÇA & Al, Pragmatismo e desenvolvimento no pensamento educacional brasileiro, 206, p. 
104.
23  Cf. RIBEIRO, “Mestre Anísio” In Sobre o óbvio, 1986, p. 203.
24  Cf. RIBEIRO, “Dr. Anísio” In Carta. Falas, reflexões, memórias, 1995, p. 33.
25  Cf. MENDONÇA & Al, Pragmatismo e desenvolvimentismo no pensamento educacional brasileiro de 
1950-1960, p. 98
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setor onde outras formas de sociabilidade cotidiana deveriam acontecer. A leitura 
do projeto de cotidianidade para áreas residenciais modernas, tal qual elaborado e 
justificado por Lucio Costa para Brasília, será assunto do primeiro capítulo. Aqui resta 
ainda discorrer brevemente sobre seus vínculos com um debate urbano de natureza 
mais ampla. 

Primeiro, parece ser premissa indispensável para a compreensão do projeto 
da escala cotidiana do Plano Piloto, situar Lucio Costa em relação à questão nacional, 
identificando seu projeto de conciliação entre modernidade e tradição, no seio do 
autoritarismo de um Estado centralizador, empenhado em um tipo de construção de 
nacionalidade diretamente vinculada a uma vocação demiúrgica. Segundo, entender 
o arquiteto por seus diálogos profissionais, observados para além de Le Corbusier e 
a Carta de Atenas. Para que o paradigma de sociabilidade modernista assumido por 
Lucio Costa no urbanismo de Brasília possa ser problematizado em face de questões 
mais plurais, seu posicionamento profissional ao longo da década de 1950 merece ser 
observado também à luz de suas articulações profissionais em meio aos debates do 
pós segunda grande guerra: das reorientações políticas desencadeadas pela atuação 
dos Estados Unidos na América Latina ao desenvolvimento das propostas urbanas 
para a Cidade dos Motores (Rio de Janeiro, 1943-47) e para Chimbote (Peru, 1947-
48)26 por Josep Lluís Sert; do retorno das discussões sobre conjuntos residenciais ao 
espraiamento da unidade de vizinhança como instrumento urbano para a reconstrução 
de áreas habitacionais27; dos textos produzidos para o simpósio de Paul Zucker28 
às revisões conceituais levadas ao VIII CIAM (Hoddesdon, 1951)29. Na década de 
1950, Lucio Costa não apenas vencera o concurso para o Plano Piloto de Brasília, 
como participara do “Grupo dos 5” arquitetos escolhidos internacionalmente para 
aconselhar o desenvolvimento da nova sede da UNESCO em Paris, travando diálogos 
permanentes com arquitetos como Richard Neutra e Walter Gropius30. Apesar do 
acentuamento da crise dos CIAMs nestes anos 1950, Lucio Costa dialogava com esse 
círculo profissional no momento da elaboração do Plano Piloto para Brasília, projeto 
de cidade modernista comprometido com o ideário do urbanismo funcional. 

Ainda que haja cotidiano em todas as escalas do Plano Piloto, o urbanismo 

26  O plano para Chimbote, Peru, apesar de não construído foi utilizado por Sert como modelo urbano 
para debater tanto a pauta dos espaços abertos, durante o VII CIAM, quanto a problemática da humani-
zação das cidades no VIII CIAM. Cf. 7 CIAM Documents, 1949;  WIENER & SERT, 4 Pilot Plans for South 
American Cities In L’Architecture d’Aujourd’Hui, v. 21, nº33, Dez./Jan., 1950-51, p. 10-55; The heart of the 
cities: towards the humanisation of urban life, 1952. 
27  Cf. MUMFORD, The neighborhood and the neighborhood unit, 1954; BALLENTE, El diálogo de los 
antípodas: los CIAM y la América Latina, 1995; PATRICIOS, The neighborhood concept: a retrospective of 
physical design and social interactions, 2002.
28  Cf. ZUCKER, New architecture and city planning, 1945.
29  Cf. TYRWHITT & Al (Ed.), The heart of the city: towards the humanization of urban life, 1952; MUM-
FORD, CIAM 8, “Hoddesdon, England, 1951: The heart of the city” In MUMFORD, CIAM discourse on 
urbanismo, p. 201-215.
30  Cf. Cartas Acervo Casa de Lucio Costa. 
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funcional de Costa nomeou escala cotidiana aquela destinada a abrigar os fluxos 
sociais do dia a dia nos setores residenciais. Sem comprometer-se com instrumentos 
interessados em criar comunidades nas áreas de vizinhança, Lucio Costa parecia 
empenhado em estabelecer uma forma urbana que comportasse laços sociais, mas seu 
projeto não avança em vislumbres sociais específicos sobre as formas de sociabilidade 
possíveis no Plano Piloto (com exceção de sua proposta de coexistência entre pessoas 
de classes sociais distintas numa mesma conformação residencial). Nesse sentido, seu 
posicionamento diferia de Anísio Teixeira que advogava pela infraestrutura escolar 
como instrumento de constituição comunitária.  

§

Se o primeiro capítulo concentra-se nas sucessivas apropriações espaciais que 
conformaram os primeiros anos da implementação do Plano Educacional de Brasília 
(1956-1962), o segundo estende-se de finais da década de 1920 aos anos 1960  para 
montar um quadro possível de ideias em circulação que de alguma forma se cruzaram 
aos referenciais apropriados por Lucio Costa e Anísio Teixeira na formulação dos Planos 
Piloto e Educacional de Brasília. Por fim, considerando as premissas de relacionamento 
do programa escolas-classe, escola-parque com o território, bem como as prerrogativas da 
sociabilidade presente na escala cotidiana das áreas de vizinhança, o terceiro capítulo 
tece considerações sobre o paroxismo da dimensão urbana deste projeto educacional.

Sobre os acervos consultados ao longo da pesquisa, a mesma variedade e 
heterogeneidade das referências bibliográficas está presente na mobilização de 
documentos primários. Sem preocupar-se em esgotar as fontes que compõe um ou 
outro acervo, a estratégia metodológica da pesquisa priorizou a organização de um 
panorama amplo onde questões específicas pudessem ser bem contextualizadas, 
ensejando desdobramentos para futuras pesquisas. Antes de qualquer outra razão, 
devido ao fato do Plano Educacional de Brasília não ter sido, até o momento, objeto de 
interesse da arquitetura e do urbanismo, ocasionando a existência de poucos trabalhos, 
mormente focados sobre suas arquiteturas escolares31.  

Os arquivos de Brasília cumpriram, entretanto, posição de destaque. Se por 
um lado uma ampla documentação da Novacap – entre contratos, atas, projetos e 
correspondências – guardada pelo Arquivo Público do Distrito Federal, ArPDF, pôde 

31  Com abordagem especificamente voltada à algum aspecto da Escola-Parque ou das Escolas-Classe 
de Brasília, apenas dois artigos e uma dissertação foram localizados: Cf. ROCHA, As propostas de ensino 
de Anísio Teixeira e os projetos de José de Souza Reis para a arquitetura escolar de Brasília, 2011; SOUZA, 
Escolas públicas pioneiras de Brasília: construindo uma utopia, 2013; PEREIRA, Arquitetura escolar: no-
tas comparativas sobre projetos em São Paulo e Brasília, 2007.
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dar vazão aos anseios metodológicos expostos anteriormente, o riquíssimo acervo 
do Museu da Educação do Distrito Federal, MUDE, trouxe à pesquisa um referencial 
precioso para a interpretação do lugar escola do Plano Piloto. Entre ambos os acervos, a 
saga da construção de Brasília, instituída por um número sem fim de pioneiros, possui 
um largo conjunto de depoimentos. Das memórias oficiais impressas nos livros de JK 
e Ernesto Silva ao relato das professoras, a razão da atenção para estas fontes residia 
no interesse em observar as arquiteturas escolares modernistas de Brasília também 
por meio daquelas apropriações ordinárias que pudessem, de algum modo, contar 
sobre o espaço escolar como acontecimento. Como lidar com as memórias32, muitas 
vezes intensificadas por lufadas de ufanismo? A saída foi cruzar documentos oficiais, 
planos, projetos, fotografias e memórias. 

No acervo do Teachers College da Columbia University foi possível identificar 
um conjunto de fontes textuais relativas às pesquisas sobre edifícios escolares e cidades, 
produzidas por esta instituição, ao longo dos anos 1920 e 1930. Material fundamental 
não apenas para a interpretação da formação de Anísio Teixeira, como para a montagem 
de um quadro de referenciais que participaram de sua ambiência formativa durante 
suas duas estadias em Nova York. Os acervos do CRPE-SP, na Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo, e o que restou do acervo do CBPE, no Espaço Anísio 
Teixeira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram também fundamentais para 
configurar uma leitura sobre a obra do educador baiano nos anos 1950. Completando 
as fontes relativas a este período, o acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em 
Salvador, e do Unesco Archive, em Paris. 

Sobre as trocas intelectuais de Anísio Teixeira ao longo de sua trajetória, de 
suas primeiras viagens formativas a Nova York em finais da década de 1920 e a intensa 
atuação no campo das políticas educacionais vista na década de 1950, foi particularmente 
importante para a escrita da tese o entendimento de que as histórias são múltiplas e 
que podem se entrelaçar ou não a partir de pontos de contato diretamente observáveis. 
Pois, podem ainda caminhar paralelamente, sem conexões claras, contudo guardando 
em seus pormenores evidentes sintonias. 

Com a pesquisa navegando por esses interesses, a trajetória de Anísio 
Teixeira funcionou como norte e recorte para a estrutura desta tese, mobilizada 
interessadamente para tratar do Plano Educacional de Brasília. Nesse aspecto, 
importante ressaltar a importância da biografia escrita por Clarice Nunes33 e o conjunto 
de textos que resultaram do projeto de pesquisa de Ana Waleska Mendonça e Libânia 
Xavier sobre a obra do INEP/CBPE ao longo dos anos 1950, parâmetros fundamentais 
para o entendimento dos episódios da trajetória do educador eleitos como pertinentes 
para a leitura do Plano Educacional de Brasília. As escolhas feitas implicam, desse 

32  São muitas as tópicas que aparecem entre as entrevistas feitas com professoras pioneiras do sistema 
educacional de Brasília, colecionadas pelo Museu da Educação do Distrito Federal, e as centenas de 
fotografias colhidas em diversos acervos de Brasília. Certamente as peripécias da memória devem 
ser consideradas, o que não invalida as reflexões suscitadas pela emersão de lembranças. Cf. BOSI, 
“Introdução” In Memória e sociedade. Lembranças de velhos, 1994, p. 44-59.
33  Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000.
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modo, parcialidade na observação da obra do educador que, apesar de norte, não fez 
parte dos objetivos elucidativos desta tese.

O primeiro capítulo parte de uma apresentação dos Planos, buscando a 
materialidade das ações que os constituíram no momento em que deixaram de ser 
propostas para serem programas apropriados. Soma-se a esta interpretação do 
objeto de estudo, sua situação na empreitada de construção da nova capital do Brasil 
e, principalmente, uma argumentação sobre a constituição do espaço escolar como 
jogo dinâmico de apropriações que, para além das estratégias definidas por sujeitos 
em posição social de prestígio também está definido por micro sistemas políticos e, 
inclusive, por práticas ordinárias. Desse modo, o argumento foca a observação das 
espacialidades produzidas ao longo das sucessivas apropriações, da dimensão da rede 
de equipamentos escolares no plano urbano à escala dos usos cotidianos das escolas 
nas superquadras.

O objetivo do segundo capítulo é buscar pelos nexos da apropriação 
institucional brasileira das noções internacionalmente em circulação acerca da escola 
como equipamento comunitário. Deste capítulo, parece particularmente interessante 
notar como, ao longo dos sucessivos diálogos e implementações, o programa escolas-
classe, escola-parque se relacionou com o território onde se inseria, transformando-se a 
partir das trocas entre conjecturas locais e modelos teóricos em circulação. 

O terceiro capítulo funciona como encerramento, organizado a partir da 
seleção de duas questões levantadas ao longo da tese: a dissolução do lugar escola 
visto pelo desgoverno das políticas de construções escolares sucessoras em relação 
a uma observação das primeiras tipologias definidas para estas arquiteturas; as 
dimensões educativas da cidade. Trata essencialmente sobre o paroxismo dos Planos 
para Brasília, no momento em que a cidade de fato começou a funcionar nas margens 
entre o esquadrinhamento de suas intenções e as reais possibilidades de sua existência. 
O paroxismo dos planos não deve ser interpretado como colapso ou falência, mas sim 
como um momento de espasmo em que a idealidade confrontou-se com o possível, 
ensejando a constituição da cidade pelo estabelecimento de seus próprios códigos 
e quadro de valores, alimentados reciprocamente pelo arcabouço dos Planos e pelo 
cotidiano de sua realização. 

Em que medida as escolas de Brasília seriam novas? Sem interpor conclusões 
estanques ao leitor, a escrita buscou situar-se entre os êxitos e fracassos da dimensão 
urbana do Plano Educacional de Brasília – com algumas digressões necessária sobre o 
universo de sua arquitetura escolar –  discorrendo sobre as disfunções de seu projeto 
educativo frente ao curso do movimento de democratização escolar brasileiro, bem 
como observando suas falências utópicas. Assim, qualquer resposta para a questão 
lançada no título, Cidade nova, escolas novas?, depende do viés da aproximação aos 
assuntos tratados ao longo dos três capítulos. De modo independente da totalidade 
da narrativa proposta pela tese, cada capítulo pode revelar coerências, continuidades 
ou rupturas sobre a interrogação que intitula a tese. Ou seja, a resposta não é binária 
e deve ser matizada, tendo em conta os referenciais e as interações articulados pelas 
perspectivas expostas em cada um dos capítulos.  
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Por um lado, ressalta-se que, apesar de resultar de uma idealização 
comprometida com os anseios de modernidade, as operações que de fato 
regeram a implementação do Plano Educacional de Brasília ao longo do tempo 
indicam para o campo das realizações possíveis, derivadas de sucessivas 
apropriações.  Por outro lado, é possível identificar movimentações teóricas 
e procedimentos práticos comprometidos com as mais atuais demandas 
educacionais, arquitetônicas e urbanísticas, evidenciado por uma participação 
brasileira ativa frente às ideias em circulação ao longo da primeira metade do 
século XX. 



25

Escolas na escala cotidiana do Plano Piloto

 

1.1 Vetores, planos e intersecções

ENTRE ANÍSIO TEIXEIRA E LUCIO COSTA

Anísio Teixeira e o programa escolas-classe, escola-parque marcaram a história 
da arquitetura brasileira. À frente de diversos cargos públicos, a atitude visionária 
do intelectual e suas ações efetivas impulsionaram o diálogo com arquitetos ao seu 
redor, promovendo o interesse pelo espaço escolar na arquitetura moderna do país, 
não tanto em razão dos edifícios em si mas de uma certa racionalidade arquitetônica 
coerente com os novos horizontes pedagógicos que se postulava em prol de um 
ensino laico e comprometido com a democratização do acesso à escolarização básica. 
A escola monumento, austera e imponente, típica do Império e do primeiro período 
republicano1, pouco a pouco, daria lugar a conjuntos horizontalizados, mais abertos 
e menos sobresalentes em relação à malha da cidade, prezando a continuidade entre 
as áreas adjacentes e seus pátios internos na tentativa de aproximar estudantes e suas 
famílias em formas cotidianas de convívio distintas daquelas associadas aos antigos 
Grupos Escolares. A ênfase anteriormente dada ao edifício escolar como algo destacado 
da do tecido urbano viria a ser deslocada para a apreciação de seu sentido enquanto 
equipamento social.  Embora tal reviravolta no entendimento dos espaços escolares 
tenha sido acentuada pelas novas formulações da arquitetura moderna, foi a partir 

1  Cf. SOUZA, Templos de civilização: a implantação da escola primaria graduada no estado de São Paulo (1890-
1911), 1998; FARIA FILHO & VIDAL, Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da 
escola primária no Brasil, 2000.
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do programa escolas-classe, escola-parque que arquitetos modernistas se engajaram 
na proposição de soluções adequadas ao ideário da educação integral e em tempo 
integral no Brasil2. 

Para além de um idealista da educação democrática, Anísio Teixeira 
foi articulador político, intermediando e negociando estratégias, dialogando 
cotidianamente com diversos atores e instituições3, no sentido da consolidação de seus 
ideais em ações públicas. Em suas próprias palavras, “o administrador quando é feliz, 
ajuda a fazer, mas não faz”4. Em seus interlocutores confiou o desafio de ultrapassar 
a estagnação da escola tradicional e implementar um modelo de escola renovada, 
lastreada pela busca incessante da transformação, do desenvolvimento, do progresso. 
Sua pauta não era apenas quantitativa, pois não lhe bastaria sanar a deficiência do 
acesso à escolarização básica, era preciso prover condições para que uma estrutura de 
“educação progressiva” fosse ofertada a toda a população. Para seu intento educacional 
não haveria fim, uma vez que sua convicção residiria na constância dos processos, 
sempre em realização pari passu às novas demandas sociais5.  

Ao longo da década de 1950, estabelecido no Rio de Janeiro, Anísio Teixeira 
atuou na construção e consolidação de instituições e práticas profissionais em âmbito 
nacional.  À frente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, 
impulsionou a instituição do Centro Brasileiro de Estudos Pedagógicos, CBPE, entre 
1952 e 1955. Lado a lado com Darcy Ribeiro, Jayme Abreu, Charles Wagley, Roberto 
Moreira, Fernando de Azevedo, Gilberto Freire, José Mario Pires Azanha, Antonio 
Candido, entre outros distintos interlocutores brasileiros e estrangeiros, desenvolveram 
um projeto que visava aliar escolarização a pesquisas culturais sobre o Brasil, lançando 
luz sobre a relação das ciências sociais com a educação6. Foram emblemáticas as 

2  Em 1960, além do já inaugurado Centro Educacional Carneiro Ribeiro, estava em construção uma Es-
cola-Parque em Belo Horizonte e outras 5 Escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Campina Grande 
e Porto Alegre, estavam programadas para serem construídas (MEC, Relatório quinquenal, 1956-1960, 1960, 
p. 322). Em 1967, um programa de Centros para Comunidade relacionados a equipamentos escolares foi 
elaborado para o Estado de Pernambuco (Acervo Pessoal Anísio Teixeira, CPDOC-FGV, Pasta AT t-rs 
1958.06.28). A disseminação do programa escolar como centro integrado de educação aconteceu em dife-
rentes formatos e apropriações. Como largamente comentado, o programa de Anísio Teixeira foi explicita-
mente apropriado em São Paulo pelas formulações do Convênio Escolar (anos 1950) e, bem recentemente, 
dos Centros Educacionais Unificados, CEUs (anos 2000); no Rio de Janeiro, na implantação dos Centros 
Integrados de Educação Pública, CIEPs (anos 1980). Na década de 1990, os Centros Integrados de Atendi-
mento à Criança, CIACs, foram apenas iniciados como programa do governo Collor. 
3  Haja vista a variedade de seus correspondentes frequentes. Contatos nacionais e internacionais, pes-
soais e institucionais, permearam a constituição progressiva de uma rede de relacionamentos, caracteri-
zada por pautas políticas, assuntos burocráticos, acordos de diversos tipos, etc. Para uma primeira apro-
ximação às redes de Anísio Teixeira, consultar seu acervo pessoal de correspondências, guardado pelo 
CPDOC-FGV.
4  Cf. TEIXEIRA, A Escola Parque da Bahia, 1967, p. 246.
5  Cf. NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2011. 
6  Cf. “Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Documentos Oficiais)”, Separata do vol.I, nº1, de Educação 
e Ciências Sociais, 1956; XAVIER, O Brasil como laboratório: educação e ciências sociais no projeto do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1999.
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pesquisas conduzidas pela Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais, DEPS, que além 
dos cursos de aperfeiçoamento, implementou o Programa de Cidades-Laboratório7, 
para citar apenas uma das ações do Centro. 

O Plano Educacional de Brasília foi gestado neste ambiente institucional 
vibrante, multitextual e entusiasmado com as perspectivas abertas com a criação 
do CBPE e sua rede de centros regionais de pesquisas8, bem como na esteira da 
experiência de implantação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, CECR, na Bahia, 
mais conhecido como a Escola Parque de Salvador. 

Para o desenho de sua arquitetura escolar, o Plano Educacional de Brasília 
contou com a colaboração do grupo de arquitetos modernistas vinculados ao 
Departamento de Urbanismo e Arquitetura, escritório público de projetos, mantido 
pela Novacap e coordenado por Oscar Niemeyer. As primeiras soluções de arquitetura 
para as escolas do Plano Piloto dialogariam, portanto, com campos profissionais 
já experimentados, tanto do ponto de vista do amadurecimento de um aparato 
institucional público voltado à implementação de políticas educacionais em âmbito 
nacional, quanto da trajetória da arquitetura moderna brasileira em grande medida 
consagrada e pertencente ao circuito internacional do modernismo. 

O empenho reformista da educação a partir dos anos 1920 incentivou 
mudanças paradigmáticas na arquitetura escolar, assim como novas possibilidades 
espaciais e construtivas até então pouco experimentadas como política pública no 
Brasil. Desde a sua passagem pela Diretoria da Instrução Pública do Rio de Janeiro, 
entre 1931 e 1935, Anísio Teixeira concedeu à arquitetura o lugar de um dos aspectos 
principais para a realização de seu ideário9. Nesta cidade, o programa de arquitetura 
da nova rede escolar proposta por ele já expressava o sentido de renovação cultural 
pretendido pelo grupo de educadores progressistas do qual fazia parte. Verdade é que 
ao longo da primeira metade do século XX, e não somente no Brasil10, o provimento de 
infraestrutura escolar estava no centro da pauta das políticas públicas de educação11, 
uma vez que a demanda pela especificidade de suas instalações se acentuava tanto 

7  Cf. “As atividades do INEP e dos Centros de Pesquisas Educacionais (1958)”. Relatório de iniciativas 
e realizações In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 31, nº73, p. 46-52.
8  Cf. FREITAS, “Pintar um mosaico num grão de mostarda: a educação e a crise brasileira no pensamen-
to social de Anísio Teixeira” (Apresentação da reedição feita pela Editora UFRJ) In TEIXEIRA, A educação 
e a crise brasileira, 2005, p. 11.
9  Cf. DOREA, Anísio Teixeira e a arquitetura escolar: planejando escolas, construindo sonhos, 2003; RABELO, 
“Arquitetos na reforma educacional de Anísio Teixeira” In RABELO, Arquitetos na cidade. Espaços profissionais 
em expansão, 2011, p. 67-73.
10  Cf. NEUTRA, Arquitetura social em países de clima quente, 1948; ROTH, New School, 1951; ENGELHAR-
DT, School planning and building handbook, 1956; LOWE & SEABORNE, The English school, its architecture 
and organization, 1977; CHATELET, L’école de plein air: Une expérience pédagogique et architecturale dans l’Eu-
rope du XXe siècle, 2003.
11  O editorial da edição nº8 da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos indica como a pauta das ins-
talações escolares seguia firma entre as demandas públicas dos anos 1940. Cf. “Construções Escolares” In 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, nº8, v.3, 1945, p.145-146.
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pela premência de democratização do acesso à escolarização, quanto pelo movimento 
de renovação pedagógica12. Além das sucessivas experiências cariocas de Fernando 
de Azevedo e Anísio Teixeira, como Diretores da Instrução Pública do então Distrito 
Federal13, os esforços de modernização advindos das Diretorias de Ensino e de Obras 
Públicas de São Paulo14, bem como dos planos de construções escolares levados a cabo 
no Rio Grande do Sul15, são alguns exemplos da atenção concedida pelo Estado ao 
espaço escolar. 

Em diálogo perene com outros círculos de intelectuais e profissionais, Anísio 
Teixeira logo viria a se dar conta da moderna arquitetura como potencial aliada em 
seu propósito de formulação de um programa escolar modernizado16. Embora jamais 
tenha lhe concedido protagonismo nesta missão por perceber o risco “da construção 
de belos edifícios modernos para uma educação obsoleta”, saudou-a com grande 
otimismo: 

“Todos nós, que sonhamos um estado de entusiasmo para a grande 
aventura de construir nacionalidade, temos nesse movimento da arquitetura 
brasileira uma pequena amostra do que poderíamos ser (...) Reconheçamos, 
entretanto, que nenhum outro elemento é tão fundamental, no complexo da 
situação educacional, depois do professor, quanto o prédio e suas instalações. 
Reconheçamos, também com Pascal que o homem é feito de tal modo que 
embora o sentimento anteceda o gesto, na sua ordem natural, o gesto pode 
gerar o sentimento. No Brasil, estamos a procurar este efeito. Façamos o gesto 
da fé para ver se a adquiriremos. A arquitetura moderna é esse gesto”17. 

A sintonia de Teixeira com o movimento moderno vinha de décadas. Ainda 
em 1929, recém chegado de volta ao Brasil18, concedera uma entrevista ao jornal 
baiano A Tarde, na qual assinalara a sintonia entre a casa da rua Santa Cruz, projetada 

12  Sobre a gênese da constituição de um programa de arquitetura escolar no Brasil, da passagem das es-
colas de improviso para os primeiros edifícios escolares republicanos, conferir: FARIA FILHO & VIDAL, 
Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil, 2000.
13  Cf. OLIVEIRA, A modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940), 
1981.
14  Cf. SÃO PAULO, Novos prédios para grupo escolar: estudos da Directoria do Ensino e da Directoria de Obras 
Públicas, 1936. 
15  Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, Memória fazendo o histórico do problema dos prédios 
escolares no Rio Grande do Sul, Dossiê 1ª Exposição de Arquitetura Escolar, 1934; EDITORIAL, Construções esco-
lares no Rio Grande do Sul In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, nº6, v.2, 1944, p. 422-428.
16  Além de Anísio ter textos publicados nas revistas Habitat (1951) e Módulo (1960), outro indício 
significativo de sua aproximação ao grupo de arquitetos modernos está em sua presença entre os signatá-
rios apoiadores do manifesto de fundação do Núcleo de Estudos e Divulgação da Arquitetura Brasileira, 
NEDAB. Cf. SOUZA, “Núcleo de Estudos e divulgação da arquitetura brasileira (NEDAB)” In Revista 
Habitat, nº17, Jul./Ago. 1954, p. 2.
17  Cf. TEIXEIRA, Um presságio de progresso, 1951, p. 2.
18  Entre junho de 1928 e junho de 1929, Anísio Teixeira cursou o Master of Arts, oferecido pelo Teachers 
College, Columbia University, Nova York. 
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pelo arquiteto Gregori Warchavchik, e as circunstâncias mesológicas, materiais e 
socioculturais, inclusive ligadas ao fenômeno da imigração, que teriam contribuído 
para o vigoroso desenvolvimento de São Paulo: 

“Warchavchik é russo e nunca tive uma impressão mais forte da 
casa brasileira que eu entendo com o meu espírito moderno e livre de filho 
da América, como quando visitei a sua residência de linhas fortes e claras, 
construída toda em cimento, ferro e vidro, dentro de uma moldura de 
gigantescos cactos nacionais. A obra era brasileira porque era um consórcio 
inteligente entre o espírito do homem e as características da terra.”19

Contudo, se o entusiasmo com a arquitetura de Warchavchik, e com suas 
promessas de nacionalização em meio a conteúdos de ruptura, não evoluiu em um 
diálogo mais estreito20, Teixeira encontraria em Lucio Costa e nos arquitetos cariocas 
uma via de interação das mais duradouras21. Enquanto Diretor da Instrução Pública 
do Distrito Federal, Rio de Janeiro, manteve uma equipe de arquitetos, coordenada 
por Enéas Silva, na qual encontravam-se alguns dos recém-formados pela Escola 
Nacional de Belas Artes, ENBA. Nomes como Paulo de Camargo e Almeida, Atílio 
Correia Lima e Wladimir Alves de Souza, compuseram um grupo profissional em 
que dominariam preocupações urbanísticas, esforços de padronização, pesquisas 
tipológicas e construtivas. Do Ministério da Educação a Brasília, foi nos primeiros 
modernos que Anísio Teixeira encontrou fecundas oportunidades de interlocução, 
interessadas no desenvolvimento arquitetônico e urbano, bem como na modernização 
cultural do país.

Além de ter liderado a reforma do ensino na ENBA, Lucio Costa, ao lado 
de Gustavo Capanema22, de fato viria a se notabilizar pela coordenação dos projetos 
para a nova sede do Ministério de Educação e Saúde, marco inaugural da narrativa 
canônica da modernidade arquitetônica brasileira, a partir de 1935, e, depois de 1937, 

19  Extraído de uma entrevista de Anísio Teixeira ao jornal A Tarde, da Bahia, e reproduzido em São 
Paulo no Correio Paulistano, 30/11/1929, apud Ferraz, 1965, p. 56 (grifo da autora). 
20  Na realidade, em meados dos anos 1930, após o curto período de colaboração com Lucio Costa na 
reforma da ENBA, o arquiteto retirou-se da cena pública, conferir: LIRA, “Reclusão em tempos de revo-
lução” In Warchavchik: fraturas da vanguarda, 2011, p. 325-355.
21 Vale lembrar da aproximação entre Anísio Teixeira e o grupo de arquitetos modernos cariocas no 
contexto de instalação da Universidade do Distrito Federal, UDF, no Rio de Janeiro, nos anos 1930. 
22  Embora seja notório o esforço da gestão de Gustavo Capanema na área da educação (Governo Var-
gas, 1930-1945), é importante salientar o desacordo que gerou o afastamento de Anísio Teixeira da vida 
pública após 1935, com sua saída da Diretoria da Instrução do então Distrito Federal (Rio de Janeiro). Seu 
retorno aconteceria somente em finais da década de 1940 quando, deixara de colaborar com a UNESCO 
para retornar ao Brasil diretamente no posto de Secretário da Educação da Bahia. Tal hiato em sua traje-
tória na administração da educação pública coincide com a ascensão da arquitetura moderna brasileira, 
liderada por Lucio Costa. Sobre o diálogo de Lucio Costa com o “projeto educacional” da gestão Capane-
ma, ver: LEONÍDIO, “No Olimpo da Aparência (“Ensino do desenho”, 1942)” In Carradas de razões: Lucio 
Costa e a arquitetura moderna brasileira, p. 221-286.
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para a Cidade Universitária do Brasil, ambos na capital federal23. Em meio a essas 
obras de importância estratégica no campo educacional, assim como em toda uma 
produção contemporânea com elas afinada, consolidou-se um discurso de conciliação 
entre tradição e modernidade, entre patrimônio colonial e arquitetura de vanguarda, 
entre tradições artísticas e a nova técnica do concreto armado, cânones dos mais 
reputados na arquitetura internacional no pós-guerra. Com efeito, a parceria não 
apenas com arquitetos da expressão de Le Corbusier e Oscar Niemeyer, mas com 
intelectuais e artistas de grande prestígio, como Mário de Andrade, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto 
Freyre, Mário Pedrosa, Candido Portinari, Bruno Giorgi, concederia a Lucio Costa um 
lugar de destaque na implementação de um projeto educacional comprometido com a 
modernização nacional24. 

O projeto apresentado por Lucio Costa em ocasião do concurso de ideias 
para a construção da nova capital brasileira situa-se no apogeu de um amplo debate 
profissional e intelectual em torno do desenvolvimento do país. No Plano Piloto de 
Brasília, o arquiteto daria vasão à ideia de cidade e de espaço habitacional concebido em 
meio a amplas áreas verdes públicas. A ideia, anteriormente testada em projetos como 
o conjunto de edifícios residenciais do Parque Guinle (1948-1952), no Rio de Janeiro, ou 
como a Maison du Brésil, em Paris, remetia-se diretamente à ideia corbusiana de Unité 
d’Habitation como base de um projeto urbanístico global, evocando tanto os conceitos 
de Ville Radieuse, de cidade funcional e core, constituídos no bojo dos CIAMs, quanto 
referenciais de outra estirpe como os projetos para a Ville Verte, a Ciudad Lineal, a 
unidade de vizinhança norte-americana, e mesmo traçados mais antigos, como a Place 
de la Concorde e as perspectivas haussmannianas em Paris, a Rua do Ouvidor no Rio 
de Janeiro25, entre outros. Tais referências, de maneira mais ou menos direta, espalham-
se nas entrelinhas e em passagens pontuais da Memória Descritiva do Plano Piloto, 
de 1957, bem como em justificativas, adendos e retificações posteriores enunciados 
por Costa, sintetizando-se adiante no modo como ele articularia a estruturação 
francamente rodoviarista da cidade com as quatro diferentes escalas urbanas que a 
compõem: gregária, monumental, cotidiana e bucólica.26 Vinculando-se, assim, ao 
repertório de ideias e embates de seu tempo, em âmbitos nacional e internacional, o 
projeto da nova capital não resultara de um surto de criatividade individual mas de 

23  A respeito da posição de Lucio Costa e do projeto para o Ministério na narrativa canônica da arqui-
tetura brasileira, conferir, entre outros: LEONÍDIO, Carradas de razões. Lucio Costa e a arquitetura moderna 
brasileira, 2007; LISSOVSKY, Colunas da educação: a construção do Ministério da Educação e Saúde, 1935-1945, 
1996; SEGRE, Ministério da Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira (1935-1945), 2013.
24  Cf. ARANTES, “Introdução” In ARANTES & ARANTES, O sentido da formação O sentido da formação: 
três estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lucio Costa, 1997. 
25  As menções feitas por Lúcio Costa a estas referências podem ser localizadas em: GOROVITZ, En-
trevista concedida por Lucio Costa, 1986; COSTA, Lucio Costa, 80 anos: “Penso em termos do próximo”, 1982; 
COSTA, Considerações em torno do Plano-Piloto, 1974.
26  Cf. COSTA, Considerações em torno do Plano-Piloto, 1974, p. 25; COSTA, O urbanista defende a sua capital, 
1970 (1967), p. 8.
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uma complexa trama de discussões, proposições e referências, protagonizadas pelo 
arquiteto brasileiro desde a década de 1930. 

É verdade que Anísio Teixeira não conviveria cotidianamente com Lucio 
Costa durante a construção de Brasília. Nem um, nem outro, tampouco, ocupariam 
posições centrais na gestão da implantação da cidade. Mas enquanto intelectuais 
engajados, liderando posições no debate acerca da modernização do país, atuando em 
influentes redes de poder e sociabilidade instaladas no Rio de Janeiro em meados do 
século XX, eles viriam, cada um a partir de sua perspectiva específica, a desempenhar 
papeis complementares no planejamento sócio-espacial da cidade. Enquanto tal, 
seriam responsáveis pelas formulações teóricas iniciais dos planos de urbanismo e 
educação nela implementados. Ainda que outros atores tenham desempenhado papéis 
absolutamente centrais na realização dos planos urbanístico e educacional de Brasília, 
suas figuras funcionaram como polos articuladores de escolhas, coordenadas e ações 
em pauta naquele momento. 

DO URBANISMO MONUMENTAL AO COTIDIANO

Considerado uma das aventuras urbanísticas do século XX, o Plano Piloto de 
Brasília27 costuma ser representado a partir das feições monumentais do eixo leste-oeste, 
amplamente conhecido pela perspectiva da Esplanada de Ministérios em direção ao 

27  O Plano Piloto elaborado por Lucio Costa foi selecionado entre outros projetos apresentados no concurso de 
propostas para a nova capital. Sobre as propostas apresentadas ao concurso, conferir: Módulo, nº8, 1957; EVEN-
SON, Two Brazilian capitals: architecture and urbanismo in Rio de Janeiro e Brasília, 1973; BRAGA, O concurso 
de Brasília, 2010; TAVARES, Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional, 2004.

1. Plano Piloto de Brasília. Fotografia de Mario Fontenelle, sem data (WESELY, 2010, p. 343)
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2. A esquerda, eixo leste-oeste Plano Piloto, escala monumental. Fotografia de Alfredo Colombo, sem data 
(WESELY, 2010, p. 452)

3. A direita, intersecção entre os eixos do Plano Piloto, escala gregária. Fotografia de João Gabriel de Lima, sem data 
(WESELY, 2010, p. 427)

Congresso Nacional. Da torre de TV à Praça dos Três Poderes, alcançando o Palácio da 
Alvorada à beira do Lago Paranoá, o eixo monumental de Brasília é caracterizado pelo 
simbolismo de uma arquitetura paradigmática. Com edifícios isolados, fortemente 
marcados por sua carga autoral, dispostos em meio a amplas áreas verdes, a escala 
monumental deste eixo foi deliberadamente concebida sem a preocupação de conformar 
uma trama urbana para deslocamentos triviais28. Ao contrário, segundo seu criador, 
foi “definida para transmitir a sensação de dignidade de uma capital”29, e justamente 
por isso, o eixo monumental foi fundamentalmente reservado para abrigar as funções 
governamentais e institucionais, sobretudo aquelas de pretensão nacional (imagem 2). 

A imagem de fato monumental, no entanto, esconde dos desavisados a outra 
face de um plano de cidade marcado igualmente pelo ímpeto de conformar lugares 
de suporte a usos cotidianos e para as convivências sociais ordinárias; espaços para 
o acolhimento dos fluxos próprios aos lugares de morada, ócio ou lazer comuns ao 
âmbito da vizinhança, para a realização das atividades sociais do dia a dia (imagem 4). 
Segundo explicação de Lucio Costa, compondo esta escala cotidiana do Plano Piloto, as 
funções relativas à moradia se consolidariam ao longo do eixo norte-sul, arqueado e 
dividido em Asas Norte e Sul pelo eixo leste-oeste ou monumental.

Por sua vez, a escala gregária teria lugar na intersecção entre os dois eixos, 
como verdadeiro centro urbano da cidade (imagem 3). Vale notar que, em contraste 
com a escala cotidiana, a escala gregária constituiria o core de Brasília, lugar de diversões 
da cidade, com cinemas, teatros, restaurantes e casas de espetáculo, conectados por 
“travessas no gênero da tradicional rua do Ouvidor”. Seu conjunto arquitetônico seria 
marcado por galerias, amplas calçadas, terraços e cafés, que se implantariam de modo 
a “propiciar ambiente adequado ao convívio e à expansão”30. “Toda cidade tem um 
core”31. Lateralmente a este setor central e articulado a ele, seriam implantados os 

28  Vale ressaltar, essa condição de espacialidade se distingue da não execução de calçadas para que 
pedestres pudessem se deslocar entre os setores da cidade. Apesar do partido monumental ter sido desde 
sempre assumido, Lucio Costa deixa claro que o caminhamento de pedestres era uma necessidade. Para 
esse debate, ver: COSTA, Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília, 1974, p. 27.
29  Cf. GOROVITZ, Entrevista concedida por Lucio Costa, 1986, p. 23.
30  Idem, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 38. 
31  Idem, Considerações em torno do Plano-Piloto, 1974, p. 27.
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4. Eixo norte-sul do Plano Piloto, escala cotidiana. Fotógrafo não identificado, sem data 
(WESELY, 2010, p. 371)

5. Malha do eixo rodoviário residencial com a Asa Sul em primeiro plano e, ao fundo, o centro da 
cidade. Fotografia de Nelson Kon, 2009 (BRAGA, 2010, p. 31). 
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setores bancários, comerciais e de escritórios para profissionais liberais, representações 
e empresas, bem como um conjunto de sedes institucionais e burocráticas. Vizinha 
à rodoviária, como lugar que funcionasse efetivamente para os encontros e as 
convergências diárias, esta escala gregária propiciaria a coexistência da população de 
toda Brasília: dos moradores do Plano Piloto aos residentes das regiões periféricas.

A conciliação entre tais escalas – a monumental por um eixo, e por outro as 
escalas cotidiana e gregária, simbolizadas pela sociabilidade do cidadão comum – tornou-
se possível devido à concepção das quadras residenciais como grandes quadriláteros 
emoldurados por renques de árvores (imagem 5). Um longilíneo muro vivo estabeleceria 
a gradação necessária entre o local e o urbano, entre o natural e o viário. Marcando o 
intervalo entre as áreas residenciais, o centro urbano e o eixo monumental, essa escala 
bucólica protagonizaria a aglutinação espacial e o incentivo ao ócio32. 

Na direção norte-sul do território, buscando camuflar-se e preservar-se da 
paisagem rodoviária,  a escala cotidiana seria distribuída ao longo do que foi chamado 
de eixo rodoviário-residencial, determinado sequencialmente por um conjunto de 
superquadras que organizariam o programa habitacional da nova capital a partir 
de dois princípios gerais: edifícios com gabarito máximo uniforme sobre pilotis e 
separação do tráfego de veículos do trânsito de pedestres, “mormente o acesso à escola 
primária e as comodidades existentes no interior de cada quadra”33. 

O limite de seis pavimentos para os edifícios habitacionais visava, desde sua 
concepção, estabelecer uma orientação bastante própria de segurança e intimidade 
às quadras onde as crianças pudessem brincar ao alcance da voz. A intenção era 
proporcionar aos setores residenciais de Brasília uma significação de área de vizinhança34 
agradável pela tranquilidade decorrente de seu desprendimento da zona central do 
Plano Piloto35. O desimpedimento do rés do chão, livre pelo uso dos pilotis, o gabarito 
máximo permitindo o cultivo do contato visual com o térreo e, principalmente, a 
densa arborização foram elementos essenciais para a conformação do que, para Lucio 
Costa, seria a sensação de habitar uma quadra aprazível, em oposição à imagem dos 
quarteirões com grandes edifícios em altura.  

Por outro lado, sobre o princípio rodoviarista do Plano, a hierarquização das 
vias para tráfego automotor deveria garantir “tramas autônomas para o trânsito local 
de pedestres”, de modo a separar caminhantes (resguardados no interior das escalas 
cotidiana e gregária) e automóveis,  ao mesmo tempo que para garantir a coexistência 
entre eles, “para comodidade recíproca”36. 

Passados sete anos da inauguração oficial da nova capital, Lucio Costa 

32  Cf. GOROVITZ, Entrevista concedida por Lucio Costa, 1986.
33  Cf. COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 42. 
34  Lucio Costa usa o termo área de vizinhança e não unidade de vizinhança, tanto no memorial quanto em 
suas explicações posteriores à construção do Plano Piloto.
35  Idem, Considerações em torno do Plano-Piloto, 1974, p. 24.
36  Idem, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 36.
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explicava como esta estratégia de circulação urbana considerou uma gradação de 
fluxos, da grande autopista estruturante ao miolo íntimo do bairro, onde, o antes feroz 
automóvel encontraria, agora em velocidade reduzida, como um membro da família 
moderna, o ritmo de um cotidiano predominantemente vicinal, tranquilo. 

“O eixo rodoviário-residencial é outra das particularidades de 
Brasília; comumente, a escala generosa e a técnica impecável das rodovias se 
detêm às portas da cidade e se diluem numa trama ramificada de avenidas, 
de “bulevars”, de ruas. Em Brasília, a estrada conduz ao próprio centro da 
cidade e continua de um extremo a outro, nos dois sentidos – norte-sul e 
leste-oeste – sem perda de funcionalidade. Ao passo que nos quarteirões, o 
automóvel mal entra, instintivamente torna-se mais lento e, ao invés de ser 
abolido, se incorpora e regulariza-se ao ritmo familiar cotidiano”37.

Em um arcabouço urbano evidentemente setorizado, a superquadra, unidade 
básica desta escala cotidiana, foi desenhada para abrigar edifícios habitacionais e 
unidades escolares primárias, para uma população entre 2.500 e 3.000 pessoas38. As 
superquadras deveriam ser intercaladas por entrequadras39, caracterizados por vias 
perpendiculares ao eixo rodoviário, nas quais se localizariam “a igreja, as escolas 
secundárias, o cinema e o varejo do bairro, disposto conforme a sua classe ou natureza”40. 
Com baixa densidade populacional, o bairro, dessa maneira, seria conformado pelo 
agrupamento de quatro superquadras e seus respectivos entrequadras onde se 
instalariam os lugares das práticas coletivas relacionadas à vida vicinal ou, em termos 
tradicionais, da freguesia. Da leitura do Memorial do Plano Piloto é possível inferir que 
a rede escolar nasceria entranhada à estrutura urbana, uma vez que os equipamentos 
escolares estariam localizados no interior destas áreas habitacionais.

“Na confluência das quatro quadras localizou-se a igreja do bairro, 
e aos fundos dela as escolas secundárias, ao passo que na parte da faixa de 
serviço fronteira à rodovia se previu o cinema a fim de torná-lo acessível a 

37  Idem. O urbanista defende sua capital, 1970, p. 8. Tradução de texto original publicado em 1967 em 
Architecture Forms. Tradução distinta da publicada pela Revista Acrópole foi usada por Costa em pu-
blicações posteriores. Verificar: COSTA & LIMA, Brasília 57-85: do plano-piloto ao Plano Piloto, 1985, p. 13; 
COSTA, Registro de uma vivência, 1995. 
38  Cf. CAMPOS, O planejamento do sistema escolar público de Brasília, 1959, p. 110. Os dados referentes à 
estimativa inicial para população das superquadras são conflitantes entre as fontes. Na Planta Geral do 
Plano do Sistema Escolar cada Centro de Educação Primária atenderia quinze mil habitantes. Os Centros 
de Educação Média, segundo esta mesma Planta Geral, atenderiam 45000, ao invés dos 30.000 indicados 
por Paulo de Almeida Campos. O Relatório do Plano Piloto não menciona um número. Certamente houve 
um redimensionamento nesse ínterim. Uma memória do cálculo da clientela escolar é apresentada em: 
CAMPOS, Temas e teimas em educação, 1990, p. 154. 
39  O termo entrequadras não aparece no Relatório do Plano Piloto de Brasília (COSTA, 1957). Dada a 
importância concedida a este lugar no Plano Educacional, a adoção de tal nomenclatura nesta tese visa 
facilitar a fruição do texto.
40  Cf. COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 44.
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quem proceda de outros bairros, ficando a extensa área livre intermediária 
destinada ao clube da juventude, com campo de jogos e recreio.”41 

De modo menos explícito e marcado pela tentativa de criação de “áreas de 
vizinhança agradáveis, em que a pessoa se sinta, de fato, desprendida da área urbana”42, 
a identificação de um paradigma de sociabilidade na articulação entre as escalas do 
Plano Piloto aponta para um projeto educativo, de caráter inclusive não institucional, 
voltado à promoção de hábitos urbanos bastante específicos e certamente vinculados a 
prerrogativas civilizatórias e urbanísticas comprometidas com uma ideologia em que 
o ato projetual era entendido como protagonista da organização social43. 

O desenho da rede de equipamentos escolares do Plano Piloto coube a Anísio 
Teixeira que, a partir de suas experiências anteriores e junto com outros integrantes 
de uma equipe composta por colaboradores do INEP, Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos44, orientou a implantação do conjunto de construções escolares a partir 
das premissas urbanísticas previstas pelo Plano da cidade com apenas uma exceção. 
Manteve a distribuição equitativa das unidades escolares primárias em cada uma 
das superquadras (acrescentando-lhes os jardins-de-infância) mas deslocou as escolas 
secundárias, utilizando sua localização estratégica nos entrequadras para a implantação 
do programa escolas-parque junto dos equipamentos coletivos do bairro – igreja, cinema, 
área de comércio varejista, etc. 

O PLANO EDUCACIONAL NO PLANO PILOTO

A partir de tal apropriação inicial, o futuro Plano Educacional de Brasília 
estabeleceria um diálogo estreito com a organização das áreas de vizinhança que, 

41  Ibidem, p.44.
42  Cf. COSTA, Considerações em torno do Plano-Piloto, 1974, p.25.
43  Este era o plano. Na vida real, a realização de Brasília representou a adoção de um modelo de ocupação do solo 
que não permitia nem a definição de um tecido urbano contínuo, nem o acréscimo de novas áreas urbanas contíguas 
ao perímetro inicial. O resultado veio a ser uma cidade linear disposta em jardins (a custos altíssimos para o bolso do 
contribuinte), a preponderância do sistema viário sobre a rua tradicional (que cobra seu preço em vidas humanas, na 
cidade com o mais alto índice de acidentes de trânsito com vítimas fatais do país), a indefinição entre espaço público e 
privado (que permite aos especuladores o completo descaso para com o mínimo previsto em qualquer código de obras, 
como soleiras, calçadas e guias), o apogeu do edifício isolado (acarretando o aumento desnecessário das distâncias 
urbanas e, consequentemente, dos custos de infraestrutura e transportes coletivos) e, por fim, a definitiva monumen-
talização da arquitetura cotidiana, tornada escultura para gáudio dos formalistas. Cf. LEME (Org.), Brasília e seu 
Plano Piloto, 1999, p. 235.
44  Segundo relatório do MEC, o planejamento do sistema escolar de Brasília foi oficialmente designado 
à Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais, DEPE, do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 
CBPE, em outubro de 1957, vinculado ao INEP e sob o guarda-chuva de atribuições administrativas de 
Anísio Teixeira Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 195; “As atividades do INEP e dos Centros de 
Pesquisas Educacionais (1958)” In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.31, nº73, 1958, p. 42.
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permeadas por unidades escolares primárias e lugares de convivência, delimitariam 
o raio de atendimento dos Centros de Educação Elementar, compostos por jardins-
de-infância, escolas-classe, escola-parque. Além de deslocadas para as margens externas 
das áreas de vizinhança, as escola secundárias foram reformuladas em um programa 
mais complexo (composto por cursos acadêmicos, técnicos e científico; centro de 
educação física; centro cultural; biblioteca e museu; administração e restaurante), 
sendo chamadas de Centros de Educação Média – CEM45. O sistema escolar da nova 
capital se completaria com os cursos de formação para docentes do nível primário 
nos chamados Institutos de Educação (curso normal; cursos de aperfeiçoamento e 
especialização do magistério primário; escola de aplicação com uma escola-classe e um 
jardim-de- infância)46.

Os Centros de Educação Elementar, módulos básicos de escolarização do 
Plano Educacional de Brasília, tiveram seu programa de educação ensaiado dez anos 
antes no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, CECR, idealizado pelo próprio Anísio 
Teixeira em Salvador. A incumbência entregue ao INEP em 1958, segundo Darcy 
Ribeiro, foi considerada pela equipe do CBPE como “oportunidade de implantar em 
Brasília os modelos de escola que Anísio ensaiava há anos na Bahia”47. Cada Centro 
de Educação Elementar reproduziria o mesmo programa dos Centros de Educação 
Popular idealizados para Salvador, reiterando a mesma proporção de quatro para um48, 
ou seja, quatro escolas-classe, para uma escola-parque em cada área de vizinhança. Nas 
escolas-classe aconteceria a instrução em sala de aula por meio das matérias tradicionais; 
a escola-parque receberia alunos no contra-turno para uma programação de atividades 
complementares: biblioteca infantil e museu; artes industriais; atividades recreativas; 
atividades socializantes (música, dança, teatro, clubes, exposições); refeitório.  

Wladimir Murtinho somente menciona a existência de um franco diálogo 
entre Lucio Costa e Anísio Teixeira na formulação do projeto educacional de Brasília49. 
Diógenes Rebouças diz ter participado de um encontro, no Rio de Janeiro, entre 
ambos50. Ernesto Silva conta, mas sem deter-se no assunto, sobre o momento da 
decisão de deslocamento das escolas secundárias para instalação de escolas-parque 

45  Cf. CAMPOS, O planejamento do sistema escolar público de Brasília, 1959, p. 110.
46  Ibidem, p. 111.
47  Cf. RIBEIRO, Sobre o óbvio, 1986, p. 223.
48  A relação quatro para um está associada à população escolar que, por sua vez, foi base para a defi-
nição populacional do esquema unidade de vizinhança, tal qual definido por Clarence Perry. A especifi-
cidade de tal dimensionamento urbano é melhor debatida no segundo capítulo.
49  Cf. MURTINHO, Aspectos e diretrizes do plano setorial de educação do governo do Distrito Federal, 1974, 
p. 219. O diplomata Wladimir Murtinho foi Secretário de Educação e Cultura do Governo do Distrito 
Federal entre 1975 e 1978, na gestão do Governador Elmo Serejo Farias. Somente durante sua gestão fo-
ram inauguradas as Escolas-Parque do entrequadras 303-304 norte a do entrequadras 313-314 sul (1977). 
50  Cf. REBOUÇAS, Depoimento, 1992, p.157. O arquiteto Diógenes Rebouças foi colaborador de Anísio 
quando Secretário da Educação da Bahia, durante a administração de Otavio Mangabeira. 
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no entrequadras51. Documentos que de fato atestem ou apresentem mais detalhes 
sobre essas ou outras possíveis reuniões de trabalho partilhadas por eles não foram 
localizados. Contudo, apesar de propostas a priori distintas, a sintonia entre os 
princípios norteadores de cada um dos Planos para Brasília deixa clara a existência 
de afinidades pois tanto no ideário urbanístico evocado por Lucio Costa quanto na 
concepção da rede de equipamentos escolares concebida por Anísio Teixeira e a equipe 
de técnicos em educação do INEP, a convivência social no contexto de uma porção 
de cidade –  área semelhante à de um bairro – parece ter sido uma das engrenagens 
centrais de funcionamento das propostas.  

O acordo de cooperação de 23 de julho de 1958, celebrado entre Clóvis Salgado 
e Israel Pinheiro – respectivamente Ministro de Educação e Cultura e Presidente da 
Novacap52 no governo Kubitschek – configurou o primeiro ato para implantação do 

51  “Mas, no plano do Lucio Costa, no lugar onde está hoje a escola-parque, estava a escola secundária; ele tinha 
posto a escola dentro a quadra – a escola-classe – que ele chamou de escola primária e escola secundária. Então, houve 
essa dificuldade primeiro, mas eu fui ao Lucio Costa e expus a ele o plano de Anísio Teixeira. E como eram dois sábios 
– o Lucio Costa e o Anísio Teixeira – ele compreendeu isso e coloca a escola-parque, deslocando a escola de segundo 
grau para as 700 e 900, e para as 600. Então, tem lá o Elefante Branco, tem o Setor Leste. E ficou assim organizado 
todo o sistema de ensino de Brasília”. Cf. Entrevista concedida a Eva Waisros Pereira e Cinira Maria Nóbrega, 
no âmbito do projeto de pesquisa “Educação básica pública no Distrito Federal (1956-1964): origens de 
um projeto inovador, s/data, p. 8-9. 

Médico carioca, Ernesto Silva foi nomeado o diretor da Novacap para implantação das redes escolar e 
hospitalar de Brasília. Para além de documentos institucionais e de seus depoimentos orais, escreveu 
sobre o Plano Educacional de Brasília em seu livro sobre a construção de Brasília. Cf. SILVA, A história de 
Brasília, 1995.
52  A Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, foi um instrumento paralelo e autônomo na 
estrutura governamental, criada por JK para viabilizar a construção de Brasília dentro do período de seu 
governo. Compunham seu quadro diretivo: Israel Pinheiro, Ernesto Silva, Bernardo Sayão, Iris Memberg. 
Devido à resistência dos círculos da Novacap, pois alguns de seus engenheiros alegavam que a construção de 

6. Escola-Classe 108 sul. Fotógrafo não identificado, sem data (Acervo MUDE).
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Plano Educacional de Brasília, transferindo à Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital a responsabilidade pela construção dos primeiros edifícios “cujos tipos e 
localização estão assinalados na planta da cidade, em três vias, todas assinadas por 
ambos os contratantes, como partes integrantes do presente Termo de Acordo”53. Em 
contrapartida, o Ministério manteria a responsabilidade pela concepção, fiscalização 
da execução, bem como pela designação das verbas necessárias para o custeio de todos 
os serviços diretamente relacionados às obras escolares54. Na operação estabelecida 
por este contrato reside um segundo ato de apropriação em que o Plano Educacional 
passou a ser, de fato, uma encomenda de construções escolares.

Produzido sob a direção de Ernesto Silva, o Termo faz parte do enorme 
conjunto de documentos administrativos – entre acordos, contratos, propostas, 
licitações, etc. – que compõe o acervo da Novacap. Vigorou somente até o final de 1961, 
delineando pouco o escopo dos serviços a serem executados e sem mencionar ou fazer 
qualquer referência à existência de projetos de arquitetura para os edifícios a serem 
construídos, muito embora a revista Brasília tenha noticiado o acordo com o MEC com 
a informação de que os projetos das novas escolas, de autoria de Oscar Niemeyer, já 
haviam sido aprovados55. 

escolas era da competência do governo federal, escapando, assim, à área de atribuições da empresa, Juscelino Kubi-
tschek autorizou o ministro da educação, Clóvis Salgado, a incluir verbas necessárias para execução do 
plano de construções escolares da nova capital a partir de 1958. Cf. KUBITSCHEK, Porque construí Brasília, 
p. 143.
53  Cf. “Termo de Acordo”, Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 315. 
54  Segundo JK, neste momento houve conflitos nos círculos da Novacap pois “alguns de seus engenhei-
ros alegavam que a construção das escolas era competência do governo federal, escapando, assim, à área 
de atribuições da empresa.” Cf. KUBITSCHEK, Porque construí Brasília, 2000, p. 143.
55  Cf. Noticiário In Brasília, ano II, nº20, Ago./1958, p.15. 

7. Entrequadras 307-308 sul com Igrejinha no primeiro plano e Escola-Parque ao fundo. Fotografia de Alfredo 
Colombo, sem data (WESELY, 2010, p. 344).
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8. Planta Geral, Plano do Sistema Escolar, 1958 (Acervo Novacap, ArPDF).
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9. Fluxo de crianças na superquadra. Fotografia de Jankiel Gonzarowza, sem data 
(FERREIRA & GORVOITZ, 2009, p. 23). 

A estruturação da rede escolar em quatro tipos diferentes de equipamentos 
– jardins-de-infância, escolas-classe, escola-parque e escola média – bem como o esquema 
de sua distribuição no território, são fatores claramente apresentados na Planta Geral 
anexada, além de ratificados pela cláusula primeira deste mesmo Termo56. Ainda 
que o texto do Termo de Acordo não se refira explicitamente ao Plano Piloto, o mapa 
apresentado por esta Planta Geral não deixa dúvidas sobre a consideração da proposta 
urbana de Lucio Costa como base de seu desenvolvimento (imagens 8)57. A planta, 
datada de 29 de julho de 1958, foi desenhada ainda pelo escritório do Departamento 
de Urbanismo e Arquitetura instalado no Rio de Janeiro. O relato ao mesmo tempo 
efusivo e nostálgico de Ernesto Silva, sinaliza apenas um rastro pouco consistente 
sobre a elaboração desta Planta Geral do Plano: 

“Quantas vezes fomos ao gabinete de Anísio Teixeira e de lá ao de 
Lúcio Costa! Quanta troca de ideias, quanto idealismo, quanto entusiasmo! 
Do cérebro de Anísio e da pena de Lúcio Costa, íamos localizando no mapa de 
Brasília os jardins de infância, as escolas-classe, as escolas-parque, os Centros 
de Educação Média...”58

Sobre esse diálogo (entre idealizadores, diretores da Novacap, equipes de 

56  Embora a questão da incompletude do Plano Educacional, arrastada até os dias hoje, seja tema para 
outro momento, é interessante observar o precedente aberto pela Cláusula Oitava do Termo: “Fora do pla-
no Escolar de que trata o presente Termo de Acordo, poderá a Novacap firmar convênios com entidades 
públicas ou privadas, que se disponham a construir para a solução do problema de ensino em Brasília”. 
Cf. “Termo de Acordo”, Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 315, p. 2.
57  Sobre a população a ser atendida por cada um dos equipamentos escolares, verificar observação feita 
na nota 38. 
58  Cf. SILVA, História de Brasília, 1985, p.236.
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arquitetura e urbanismo, técnicos do Ministério da Educação e Cultura), Paulo de 
Almeida Campos59 relata ter parecido conveniente a coexistência social propiciada 
pela ideia de unidades de vizinhança organizando as áreas residenciais do Plano 
Piloto. Segundo ele, devido ao sentido social deste conceito urbano, seria possível 
a distribuição equitativa e equidistante das unidades escolares primárias de modo 
a propiciar a livre circulação das crianças (nas faixas de 4,5 a 6 anos, matriculadas 
em jardins-de-infância, ou de 6 a 12 anos, matriculadas em escolas-classe) sem que elas 
dependessem de transporte automotivo para frequentar a escola (imagem 9). Os 
deslocamentos escolares seriam tranquilos, na velocidade do caminhar, por entre 
os gramados das superquadras. “E mais: frequentariam as mesmas escolas públicas 
(portanto, gratuitas) crianças de diferentes classes sociais, garantindo-se o princípio 
da democratização”60. 

A autonomia dos deslocamentos escolares ganharia novo fôlego na educação 
média (alunos entre 11 e 18 anos), pois os jovens começariam a circular para fora de 
suas áreas de vizinhança em direção aos Centros de Educação Média. Os CEM foram 
idealizados como escolas compreensivas que agregariam à educação secundária básica 
(primeiro ciclo) um programa de educação técnica-profissional, destinado a facilitar 
o processo de integração social dos alunos pelas convivências gerais propiciadas 
tanto por suas instalações físicas especiais (centro de educação física com quadras, 
campo de futebol, piscinas, etc.; centro cultural composto por auditório, exposições, 
clubes, biblioteca, museu, etc.), quanto pelas oportunidades de trabalhos comuns 
derivadas dos diversos tipos de cursos (clássico, científico, cursos técnicos comerciais 
e industriais)61. 

Os equipamentos escolares, dessa maneira, não somente se articulariam 
ao novo modo de vida idealizado para a escala cotidiana de Brasília, como também 
funcionariam como equipamentos articuladores de sociabilidade, alinhavando a 
possibilidade de organização de lastros para um programa de educação progressiva, 
adaptável e fusionada ao desenvolvimento da vida comunitária. No entendimento do 
Ministério de Educação e Cultura, estaria aí a justificativa para a adoção da ideia de 
“unidade de vizinhança, como meio mais apropriado para vida urbana e como norma 
elementar de crescimento da cidade”62. Nesse ambiente, “todo um sistema de parques 
infantis, de praças de recreio, de clubes sociais para adolescentes e adultos e para 

59  Técnico de educação colaborador do INEP, foi designado para acompanhar o andamento do Plano 
Educacional em Brasília (segundo relatos orais, ele e Nair Durães Barbosa Prata iam periodicamente a 
Brasília, mas não se mudaram para lá), compondo a Comissão Coordenadora do Sistema Educacional 
de Brasília, CASEB, criada na inauguração da cidade. Além de artigos publicados na Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, publicou o livro Temas e teimas em educação, em 1990.  Entre os acervos consultados, 
poucos documentos oficiais registram o escopo específico de suas atribuições institucionais na CASEB. 
60  Cf. CAMPOS, Temas e teimas em educação, 1990, p. 154. 
61  Cf. SILVA, Brasília: Plano Educacional e Médico-Hospitalar, 1959, p. 5-6. Aqui reside uma importante 
distinção entre o programa de Brasília e o de Salvador, nesta cidade os cursos profissionalizantes estavam 
alocados na Escola-Parque. 
62  Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, 1960, p. 280.
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recreio livre” foi imaginado para habitar o entrequadras com o intuito de “projetar-se 
a ação educativa além dos limites da escola”63.

Em finais de 1959, com a proximidade da inauguração da cidade, o relatório 
da comissão técnica designada para acompanhar o andamento das obras escolares64 
reiterou a importância do provimento de recreação e atividades culturais para a 
comunidade no entrequadras, esclarecendo que a implantação do Plano Educacional 
não pararia na construção de escolas. O projeto de recreação e atividades culturais seria 
implementado em quatro partes, todas voltadas à instalação de equipamentos urbanos 
geradores de sociabilidade: “Parques Recreativos”, destinados à recreação infantil; 
“Praças de Recreio” e clubes sociais para adultos e adolescentes; “Recreio Livre” 

63  Idem, p. 281.
64  A Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília, CASEB, foi designada  na Por-
taria nº205 de 19 de junho de 1959, pelo Ministério de Educação e Cultura , Clovis Salgado. Segundo seu 
artigo primeiro: “em cooperação com o Sub-Grupo de Educação e Cultura do Grupo de Trabalho de Bra-
sília, se incumbirá do planejamento, da supervisão, assistência e fiscalização dos trabalhos de construção 
e instalação da rede educacional de Brasília, bem como de elaborar os anteprojetos referentes à legislação 
correspondente”. No mesmo ano, a Comissão foi oficializada pelo Decreto Presidencial nº47.472 de 22 de 
dezembro de 1959. Seu primeiro Diretor Executivo foi Armando Hildebrand. Normalista de Pirassunun-
ga, São Paulo, Hildebrand cursou Administração Escolar no então Instituto de Educação de São Paulo, 
ligado à Universidade de São Paulo, passando a Diretor da Escola de Aplicação e Professor da Escola 
Normal de São Carlos. Concursado no Ministério de Educação e Saúde, passou a exercer função de técni-
co do INEP ainda durante a gestão de Lourenço Filho. Foi Diretor do Ensino Secundário responsável pela 
criação da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) na década de 1950 
a partir de convocação de Anísio Teixeira (esteva entre o grupo de técnicos envolvidos com a criação do 
CBPE, entre 1952 e 1956) e, mais tarde, após passar pela CASEB, atuou como Diretor Geral da gestão de 
Darcy Ribeiro no Ministério de Educação e Cultura. Cf. Depoimento do professor Armando Hildebrand 
In Origem do sistema educacional de Brasília, 1984, p. 55-68.

10. Parque recreativo infantil. Fotógrafo não identificado, sem data (Acervo ArPDF).
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com locais reservados às atividades livres de adolescentes; e, por fim, “Biblioteca”, 
compondo o sistema das bibliotecas públicas de Brasília65. 

Um outro plano de atividades recreativas, com escopo mais complexo, 
havia sido formulado em 1959 pela professora Ethel Bauzel Medeiros66. Intitulado 
Facilidades Materiais para a Recreação em Brasília, associava a recreação ao quadro de 
responsabilidades públicas uma vez que modificações no universo de trabalho 
impunham, entre outras demandas, a necessidade de estimular a “formação de 
hábitos e participação ativa”67. Seu escopo retrata não somente a filiação de Medeiros 
aos procedimentos adotados por comitês especialmente envolvidos com a questão 
da recreação em áreas urbanas nos Estados Unidos, como amplifica o contexto da 
construção de Brasília como arena de experimentação de projetos ou políticas públicas 
no setor. 

Por fim, a Universidade de Brasília, como programa derradeiro, nasceu 
do imprescindível: organizar um centro de educação superior capaz de “prestar 
assessoramento à alta administração do País”, reunindo especialistas em número 
suficiente para “assegurar a uma Capital condições de trabalho produtivo”68. Em 
14 de abril de 1960, a mensagem de Clóvis Salgado ao governo69, discorreu sobre 
os propósitos de instalação da Fundação Universidade de Brasília, apresentando a 
Comissão convocada para realização da tarefa. No entanto, a missão da UnB seria 
ainda maior na visão de seus idealizadores.

Apesar de seu ato de instituição tardio, as ideias já estavam sendo 
conformadas e debatidas há algum tempo nos “bastidores” 70. Lucio Costa já previra 

65  Cf. CASEB,  Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB, 1960, p. 4.
66  Pedagoga, ingressou no Ministério de Educação e Saúde como técnica de educação em 1946. Em 
1951, a convite de Anísio Teixeira, Ethel Medeiros passou a colaborar com o INEP, publicando em 1959 o 
livro Jogos para recreação na escola primária em contribuição à Campanha do Livro Didático e Manuais de 
Ensino (CALDEME). Fez parte da equipe de Lota Macedo Soares para o projeto do Aterro do Flamengo, 
contribuindo com o desenho do programa das instalações recreativas do parque inaugurado em 1965. Cf. 
67  Cf. Facilidades Materiais para a Recreação em Brasília, 1959, p. 5, Acervo Anísio Teixeira, CPDOC-FGV, 
pasta AT t 1959.06.30.
68  Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 286.
69  Cf. SALGADO, “Exposição de Motivos nº492. Criação da “Fundação Universidade de Brasília” In 
MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 288-295. Eram membros da Comissão: Pedro Calmon, Reitor da 
Universidade do Brasil; João Cristóvão Cardoso, Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas; Anísio 
Teixeira, Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos; Ernesto Luís de Oliveira Júnior, Presiden-
te da Comissão Supervisora do Plano dos Institutos; Darcy Ribeiro, Coordenador da Divisão de Estudos 
e Pesquisas Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE; Almir Castro, Diretor de Pro-
gramas da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES.
70  Na síntese do “planejamento do sistema escolar público de Brasília”, publicada em 1959 na Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Paulo de Almeida Campos já previa a instalação de uma Universidade no 
Plano Piloto composta por Institutos “destinados ao ensino científico básico e especializado”; Faculdades 
“destinadas à formação intelectual e ao adestramento profissional”; Centros de recreação e desporto. Cf. 
CAMPOS, O planejamento do sistema escolar público de Brasília, 1959, p. 111. 

Apesar de Juscelino não ser contra a instalação de uma universidade em Brasília, a contrariedade era de 
Israel Pinheiro, presidente da Novacap, “que se opunha fanaticamente a duas coisas em Brasília: à pre-
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11. Projeto estrutura Universidade de Brasília (RIBEIRO, 1978, p. 112-113). 
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12. Campi Universidade de Brasília. Fotografia de João Gabriel de Lima, sem data (WESELY, 2010, p. 302)
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no Plano Piloto a área onde se implantaria a Universidade, os projetos já começavam 
a ser encaminhados por Oscar Niemeyer e, entre os técnicos da educação, se não 
havia consenso sobre a natureza dos cursos a serem oferecidos71, foi patente o ímpeto 
de assumir a criação da Universidade de Brasília como uma oportunidade para 
reformulação da estrutura universitária brasileira. O memorial da Comissão não deixa 
dúvidas sobre isso. Enfatizando o clamor pela emancipação da cultura nacional, a 
UnB prezaria por instituições comprometidas prioritariamente com pesquisas sobre 
os problemas brasileiros, observadas, principalmente, as demandas científicas e 
tecnológicas do país72. 

A Universidade de Brasília, sem dúvida, mereceria um capítulo a parte. Seja 
pela inspiradora obsessão de Darcy Ribeiro por criar a “universidade da utopia”73; 
pela concepção original de seu programa de ensino superior estruturado entre os 
Institutos Centrais e as Faculdades destinadas à formação profissional, que romperia 
com a autossuficiência das unidades de ensino74; pelos propósitos de proporcionar à 
nova capital um conjunto de serviços, do oferecimento de educação superior a seus 
jovens a abertura de perspectivas culturais modernas e condizentes ao status de uma 
cidade capital75, pelos pormenores de suas instalações provisórias, ou mesmo, pelas 
arquiteturas de seu campus76. 

§

sença de operários fazendo greve e de estudantes promovendo agitação. Para os Três Poderes atuarem 
como Israel imaginava, com total autonomia e isenção, não deveria haver operários nem universitários 
em Brasília. Nem nada que cheirasse a povo. Só burocratas e soldados. Por isso é que a incumbência (ini-
cial) dada ao INEP foi organizar a educação primária e a média. E só estas.” Cf. RIBEIRO, Sobre o óbvio, 
1986, p. 223.
71  Segundo Darcy Ribeiro, sua discórdia com Anísio Teixeira pairava no modo de organizar a Univer-
sidade. Enquanto o segundo defendia o foco em programas de pós-graduação, destinados a formar o ma-
gistério superior, o primeiro argumentava ser indispensável oferecer cursos de bachalerado. Cf. RIBEIRO, 
UNB: invenção e descaminho, 1978, p. 14.
72  Cf. “Memorial da Comissão de Planejamento” In Educação e Ciências Sociais, v.8, nº15, 1960, p. 83-
88.
73  Cf. RIBEIRO, “O nascimento da UnB” In RIBEIRO (Org.), Carta. Falas, reflexões, memórias, 1995, p. 
7-11.
74  Cf. “Memorial da Comissão de Planejamento” In Educação e Ciências Sociais, v.8, nº15, 1960, p. 83-
88; RIBEIRO, UnB, Invenção e descaminho, 1978, p. 105-115.
75  Cf. RIBEIRO, UnB, Invenção e descaminho, 1978, p. 102-103.
76  Sobretudo por meio do acervo de projetos desenvolvidos no Centro de Planejamento da Universida-
de de Brasília, CEPLAN, órgão criado para centralizar a produção de estudos, planos e  projetos de arqui-
tetura para a UnB tendo em vista o uso de sistemas de pré-fabricação para construção rápida e econômica. 
O número 32 da revista Módulo apresentou um panorama sobre o Centro.
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Ecos da idealização da educação no domínio destes planos podem ser 
observados nas indagações feitas por Lourenço Filho sobre as possíveis consequências 
da construção de Brasília como ponto de partida para a instalação de um sistema 
educativo renovado, não somente por uma ampla oferta de vagas em equipamentos 
escolares, como no estímulo para o aparecimento de novas tendências educativas: “Que 
influência poderá exercer a mudança da Capital Federal nos domínios da educação 
do país?”77. O mesmo tom de idealismo parece ter ressoado nos vislumbres de seus 
enunciadores:

“Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao 
mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação 
intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro do governo e 
administração, num foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país”78. 

“O Plano de construções escolares para Brasília obedeceu ao 
propósito de abrir oportunidade para a Capital Federal oferecer à nação um 
conjunto de escolas que pudessem constituir exemplo e demonstração para o 
sistema educacional do país”79. 

Em posições distintas mas igualmente confiantes em um projeto para 
construção de uma nação moderna, Lucio Costa e Anísio Teixeira impulsionariam 
planos de natureza educativa mais amplos que de uma rede de equipamentos 
escolares. Seus planos incidiriam diretamente na configuração dos usos e hábitos 
cotidianos da nova capital, buscando projetar para o resto do Brasil (e talvez para todo 
o mundo) um paradigma de modernidade condizente às diretrizes sociais do Estado 
desenvolvimentista80. 

Não há dúvidas de que a viabilização inicial de ambos os planos, Piloto e 
Educacional, foi propiciada pelas conjunturas do governo Kubitschek ao lastrear as 
bases de seu projeto de desenvolvimento e integração nacional. Ainda que em seu 
Plano de Metas a educação não tenha merecido a mesma importância de setores como 
energia, transporte e indústria de base, a nova capital federal, figurando como sua 
meta síntese,  deveria ser forçosamente uma metrópole com características peculiares 
e, principalmente, comprometida com uma concepção progressista de futuro. Ao 
espelhar uma imagem de nação moderna e integrada, Brasília simbolizaria o novo no 
desenvolvimento brasileiro. Resta entender se suas escolas seriam de fato novas.

77  Cf. LOURENÇO FILHO, Brasília e a educação nacional, 1960, p. 171.
78  Cf. COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 34.
79  Cf. TEIXEIRA,  Plano de construções escolares de Brasília, 1960, p. 1.
80  Nesse ambiente, vale frisar a atuação contemporânea do ISEB, Instituto Superior de Estados Brasi-
leiros, que, vinculado ao Ministério de Educação e Cultura, formularia uma ideologia de nacionalismo 
e desenvolvimento na qual caberia ao Estado o agenciamento da modernização e da democratização da 
sociedade brasileira. 
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1.2 Programas, projetos e tipos 

O DEPARTAMENTO DE URBANISMO E ARQUITETURA

Como aconteceu a formulação da encomenda escolar à Novacap? Assim que 
o desenho dessa rede de equipamentos foi estabelecido pelo INEP, como os programas 
de cada uma de suas funções escolares foram traduzidos em projetos de arquitetura? 
Se existiu, que tipo de diálogo institucional definiu esta operação? As informações 
sobre o teor destas conversas institucionais pairam no ar entre os relatos deixados por 
aqueles que fizeram parte da rotina de fatura de projetos ou que estiveram presentes 
no cotidiano das obras, e alguns poucos documentos oficiais remanescentes no Acervo 
da Novacap. De fato, entre correspondências, documentos administrativos e relatos, 
há muitas informações e pouca consistência. 

Os primeiros projetos de arquitetura escolar desenvolvidos para Brasília 
foram feitos pelo Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap81, DUA, 
oficialmente composto no início de 1957 pela equipe de arquitetos que já trabalhava 

81  Da larga lista de arquitetos e desenhistas, destacam-se alguns que tiveram seus nomes ou iniciais 
identificados entre carimbos de projetos, documentos administrativos, publicações e relatórios referentes 
à arquitetura e construção de equipamentos escolares, guardados no Acervo da Novacap: Abel Carnaúba 
da Costa Accioly, Ana Maria de Niemeyer Soares, Helio de Mello, Jorge de Souza, José Manuel K, Lopes 
da Silva, José de Souza Reis, Lovis Rocha Delgado, Nauro Jorge Esteves, Oscar da Fonseca Filho, Pietro 
Batini, Roberto Lacombe, Sabino Barroso, Willy Bezerra de Mello, Wilson Reis Netto. O grupo de colabo-
radores do Departamento de Urbanismo e Arquitetura no momento da inauguração da cidade pode ser 
conferido em: Brasília, número especial de 21-4-1960, nº40, p. 18.
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no escritório pessoal de Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. JK convidou pessoalmente 
o arquiteto carioca para projetar a nova cidade, mas este recusou o convite, sugerindo 
a organização do Concurso para o Plano Piloto, porém se comprometendo com a 
definição dos projetos de arquitetura. Nestas circunstâncias, a equipe de arquitetos 
de Niemeyer já havia começado a trabalhar para Brasília em 1956 antes mesmo que a 
Novacap fosse instituída e o Concurso fosse encaminhado. O pessoal, desse modo, já 
“era todo mundo treinado, trabalhava nos projetos do Oscar”.

“Nós entramos pra Novacap quando a Novacap foi constituída, nós 
do escritório do Oscar passamos para a Novacap. Oscar fechou o escritório 
particular dele em Copacabana e nós fomos para a Novacap pra trabalhar 
só pra Brasília. Então, enquanto a gente aguardava o concurso... Depois o 
concurso foi realizado. O Lucio Costa ganhou o prêmio, ganhou o primeiro 
lugar, recebeu o prêmio e foi contratado pela Novacap como assessor para 
urbanismo. Quer dizer, ele não entrou para a Novacap como era o caso 
do Oscar, que o Oscar entrou para a Novacap. Nós todos passamos a ser 
funcionários da Novacap, recebíamos um salário”.82

O DUA foi transferido do Rio de Janeiro para o planalto central em agosto 
de 1958 – momento em que a distribuição de equipamentos proposta pelo Plano 
Educacional já despontava como fato acordado entre as equipes de educação, 
arquitetura e a Novacap83. Este Departamento, estruturado em duas divisões, foi 
dirigido por Oscar Niemeyer que, na hierarquia funcional da Novacap, respondia 
diretamente a Israel Pinheiro, seu presidente. A Divisão de Arquitetura, chefiada por 
Nauro Esteves84, consistiu no grupo de profissionais que se mudou para Brasília e 
se responsabilizou pela elaboração dos projetos de arquitetura e de urbanização das 
superquadras. O projeto de execução do traçado urbano do Plano Piloto permaneceu 
em desenvolvimento no Rio de Janeiro, como tarefa da Divisão de Urbanismo chefiada 
por Augusto Guimarães Filho85.

Sobre o funcionamento do DUA em Brasília, em linhas gerais, o partido dos 
projetos de arquitetura era definido por Oscar Niemeyer e, na sequência, estudos 
preliminares eram encaminhados para que a equipe de arquitetos e desenhistas 

82  Cf. ESTEVES, Depoimento. Programa de História Oral, ArPDF, p. 2. 
83  Ernesto Silva conta que foi sua a iniciativa de procurar Anísio Teixeira para desenvolver o Plano 
Educacional, a contragosto dos engenheiros da Novacap que queriam construir sem preocupar-se com as 
questões sociais: “Fui buscar o Anísio Teixeira pra fazer isso, pra fazer o Plano Geral de Educação, com 
resistências da Novacap, que só foram quebradas depois que eu interferi junto ao Gustavo Capanema e 
depois ao Juscelino, pra se aceitar o Anísio Teixeira.” Cf. SILVA, Depoimento. Programa de história oral, 
ArPDF, 1987, p. 25.
84  “Nauro Esteves era o coordenador dos arquitetos. Era a pessoa que respondia pelo escritório na 
ausência do Oscar, também estava muito ligado a ele durante muito tempo.” Cf. CAMPELLO, Glauco. 
Depoimento. Programa de história, oral, ArPDF, p. 5. 
85  A Divisão de Urbanismo foi instalada na sobreloja do Ministério de Educação. Jayme Zettel e Sergio 
Porto trabalharam nesta Divisão junto com Augusto Guimarães Filho. Lucio Costa passava lá sempre. 
COSTA, Depoimento. Programa de história oral, ArPDF, 1988, p. 12-13.
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coordenada por Nauro Esteves os desenvolvesse até que estivessem prontos para 
serem encaminhados ao setor de construções e licitações, Departamento de Edificações. 
Com o aperto no ritmo da construção, alguns projetos começaram a ser definidos pela 
equipe, sem antes ter um estudo preliminar feito por Oscar Niemeyer: 

“Eu fui o primeiro a fazer um projetinho porque como eu era o chefe 
da Divisão de Arquitetura e era assistente dele, quer dizer, o imediato do 
Oscar, eu tomei a liberdade de fazer um e ele deixou, aprovou tudo, que é 
o Jardim de Infância 21 de Abril, da Praça 21 de Abril (...) que foi a primeira 
escolinha daqui de Brasília, tirando a do Núcleo.”86 

A partir de então, outros arquitetos começaram também a desenvolver 
projetos87 e, assim, José de Souza Reis teria ficado com o projeto da Escola-Parque 
implantada no entrequadras 307-308 sul e Wilson Reis Neto com o projeto da Escola-
Classe da superquadra 114 sul88. A distribuição dos projetos escolares entre os arquitetos 
não parece ter sido orientada por qualquer critério de notório saber, tampouco 
aparecem menções a estudos específicos ao programa escolar entre as fontes, ou 
referências explícitas ao circuito das ideias em circulação sobre as especificidades do 
programa escolar contemporâneo89. Nauro Esteves, ao lado de Oscar Niemeyer como 
chefe sempre presente da Divisão de Arquitetura, foi quem verificou praticamente 
todos os projeto feitos para escolas em Brasília90. 

Entre os documentos administrativos foi registrada a designação do técnico 
de educação Paulo de Almeida Campos e do arquiteto Alcides Rocha Miranda91 como 
consultores de educação e representantes do Ministério da Educação e Cultura junto 
à Novacap (imagen 13). No entanto, o ofício com a indicação de seus nomes não 
menciona detalhes sobre a forma de atuação destes profissionais junto ao corpo de 
arquitetos do DUA. 

86  Cf. ESTEVES, Depoimento. Programa de história oral, ArPDF, 1989, p. 7. Nauro se refere ao Grupo 
Escolar Julia Kubistchek, primeira escola de fato construída no Núcleo Bandeirante com projeto de Oscar 
Niemeyer.
87  Cf. Ibidem, p. 13.
88  Segundo depoimento de Luiz Henrique Duarte concedido a Cristiana Mendes Garcia. Cf. GARCIA, 
Construindo Brasília: a trajetória profissional de Nauro Esteves, 2004, p. 46.
89 Vale observar que ao longo da década de 1950 diversos manuais de arquitetura escolar estavam 
sendo publicados, revelando o início da consolidação desta como uma especialidade para o campo da 
arquitetura e do urbanismo. A criação da Comissão de Construções Escolares pela UIA no início desta 
mesma década pode ser entendida como outro sintoma desta demanda mundial por edifícios escolares 
especialmente projetos para atender à função escolar contemporânea. 
90  Sua assinatura aparece nos carimbos de praticamente todos os projetos escolares do conjunto de 
pranchas consultado,  tantos nos desenvolvidos dentro da Novacap, quanto nos projetos das escolas fei-
tos nos anos seguintes pelo governo do Distrito Federal.  
91  Apesar de Alcides Rocha Miranda não aparecer na lista de colaboradores oficiais do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo, ele projetou o edifício da CASEB, às pressas, poucos meses antes da inaugu-
ração, para abrigar instalações provisórias destinadas à educação secundária pois o Centro de Educação 
Média, Elefante Branco, não estava sequer próximo de ser concluído.
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Sobre os registros sobre a fatura dos projetos, bem como sobre o andamento 
dos trabalhos, referentes ao Plano Educacional, a revista Brasília, instrumento oficial 
de divulgação das obras instituído pela Novacap, publicou diversas notícias sobre 
o andamento da implementação da rede escolar, tanto do Plano Piloto quanto das 
Cidades Satélites. 

Por sua vez, a revista Módulo foi o principal meio de divulgação dos projetos 
desenvolvidos dentro do DUA. Dirigida por Oscar Niemeyer, publicou diversos dos 
projetos elaborados pelo Departamento, entre os quais o Jardim de Infância 21 de 
Abril, o Plano de Construções Escolares (junto com os projetos para a Escola Parque 
e o Elefante Branco) e também o projeto de Wilson Reis Neto para a Escola-Classe 
da superquadra 114 sul. Efetivamente, entre os documentos desse conjunto de fontes, 
a única peça com exposição de algum raciocínio sobre a formulação dos projetos 
escolares do Plano Piloto, com exceção dos próprios projetos, parece ser o memorial 
de José de Souza Reis92 publicado pela revista Módulo. 

92  São poucos os escritos deixados por José de Souza Reis, assim como são poucos os trabalhos que ver-

13. Ofício de Clovis Salgado a Israel Pinheiro para apresentação de Paulo de Almeida Campos e Alcides Rocha 
Miranda como representantes do Ministério da Educação e Cultura para os assuntos ligados ao plano da rede 
escolar, 26 de julho de 1957 (Acervo Novacap, ArPDF)
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HIPÓTESES EM TORNO DA ARQUITETURA ESCOLAR

Inaugurada em janeiro de 1958, a “Exposição Permanente de Brasília” reuniu, 
entre outros materiais, maquetes da futura capital no Salão de Exposições do Ministério 
da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, com o objetivo de “dar ao público uma ideia 
permanente do desenvolvimento dos trabalhos de construção da futura capital”, bem 
como amplificar para a população brasileira uma síntese sobre a integração das artes 
visuais na produção espacial do Plano Piloto. A intenção residia em representar seus 
edifícios como marcos da cultura nacional, como uma “totalidade harmoniosa em que 
cada móvel, cada estátua, cada cerâmica, pintura, mural ou cavalete” fossem vistos 
como suas partes integrantes93. 

Entre os objetos expostos, uma maquete com o partido arquitetônico definido 
para as superquadras indicava seu futuro esquema de implantação, figurando 
claramente o jogo espacial entre cheios e vazios a partir da demarcação de volumes 
equivalentes a cada um dos programas estabelecidos no Plano Piloto de Lucio Costa. 
O modelo deveria servir como parâmetro para a implantação de todo o eixo rodoviário 
residencial (imagem 17). Nessa representação, inclusive, já apareciam volumetrias 
para os edifícios escolares que se construiria no interior das áreas de vizinhança. 

sam sobre sua obra (ROCHA, 2007; SERAPIÃO, 2009). Seus textos para apresentação do projeto ao “Mo-
numento a Rui Barbosa e pórtico da cidade universitária” (Módulo, ano I, nº2, 1955, p. 12-13) e do “Adro 
do santuário de Congonhas” (Revista do SPHAN, nº 3, 1939, p. 207-223) estão entre as poucas peças tex-
tuais por onde é possível reconhecer o posicionamento do arquiteto frente aos problemas de arquitetura. 
93  Cf. “Exposição permanente de Brasília” In Brasília, ano II, nº13, p. 10. Outras fotografias da Exposição 
podem ser conferidas em: “Brasília em exposição permanente” In Módulo, v.2, nº 9, Fev. 1958, p. 34-38.

14. A esquerda, Escola Parque do entrequadras 307-308 sul na capa da edição nº 20, 1960, da revista Módulo.

15. A dreita, Escola Parque do entrequadras 307-308 sul na capa da edição nº37, 1960, da revista Brasília.



56

16. Vista superior da maquete da superquadra modelo, 1958 (Brasília, ano II, nº13, Jan./1958, p. 12-13)

Nesta que foi a primeira maquete da superquadra modelo, a 308 sul, se 
observados os locais onde se instalariam os equipamentos escolares, destacam-se 
soluções distintas das efetivamente adotadas para as primeiras escolas. A partir do 
volume da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima como marco do entrequadras 307-
308, observa-se, no lugar originalmente ocupado pela escola secundária da área de 
vizinhança, um volume que evoca a solução adotada por Oscar Niemeyer na Escola 
Estadual Governador Milton Campos, Belo Horizonte (1954). Ao lado direito, entre 
os edifícios residenciais, verifica-se um outro volume curvilíneo sobre o local de 
implantação da futura Escola-Classe da superquadra 308 Sul (imagens 16 e 17). 

A divergência entre os volumes escolares desta maquete e os projetos 
aprovados não possui paradeiro. O que se sabe é que a encomenda para a elaboração 
dos projetos escolares foi entregue ao DUA pelo Departamento de Educação e Difusão 
Cultural da Novacap em junho de 1957 e que este entregou os projetos escolares quinze 
meses depois, nos últimos meses de 195894. De fato, pouco é possível saber o processo 
de fatura destes projetos, uma vez que o funcionamento do DUA não deixou registros  
acerca da tomada de decisões em atas reuniões ou documentos administrativos gerais.

Com o nome de Plano de Construções Escolares, o Plano Educacional 
de Brasília foi divulgado ao círculo profissional da arquitetura pela revista Módulo 
apenas em outubro de 1960, meses após a inauguração da cidade quando os primeiros 
equipamentos já haviam sido construídos. A autoria do texto foi atribuída a Anísio 
Teixeira que, frente ao meio profissional de arquitetos, assumiu papel de porta voz da 

94  Cf. SILVA, História de Brasília, 1985, p. 248. 
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equipe do INEP envolvida na implementação do Plano Educacional de Brasília95. Seu 
texto introdutório resumiu em uma única página o programa de edificações do Centro 
de Educação Elementar, do Centro de Educação Média e da Universidade de Brasília, 
indicando em linhas gerais as macro funções de cada um de seus equipamentos. O 
Plano apresentado consistiria “num conjunto de edifícios, com funções diversas 
e considerável variedade de forma e de objetivos, a fim de atender a necessidades 
específicas de ensino e educação e, além disso, a necessidade de vida e convívio 
social”. A importância de centros de educação com infraestrutura para atividades 
complementares à instrução da sala de aula residiria na demanda por um tipo de 
escolarização não apenas voltada ao letramento, mas compromissada tanto com a 
educação para o trabalho quanto com o aprendizado da convivência, propiciada por 

95  Vale lembrar que, conforme exposto no subcapítulo precedente, o  Plano Educacional de Brasília foi 
antes publicado pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, dessa vez não por Anísio Teixeira mas por 
Paulo de Almeida Campos (CAMPOS, O planejamento do sistema escolar público de Brasília, 1959). O texto de 
Campos foi reproduzido no miolo da apresentação de Anísio que acrescentou à sua versão alguns pará-
grafos para introdução e desfecho, além de atualizar o que seria o programa de edifícios universitários. O 
texto completo publicado em Módulo, incluindo o memorial de José de Souza Reis sem desenhos e fotos, 
foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (v. 35, nº81, Jan-Mar. 1961). O manuscrito original 
de Anísio Teixeira pode ser conferido na pasta AT pi Teixeira, A. 1960.09.23, Série Produção Intelectual, 
Acervo Anísio Teixeira, CPDOC. 

17. Maquete superquadra modelo, sem data (Acervo Novacap, ArPDF).

18. Aquarelas das primeiras escolas do Plano Piloto. Na direita, projeto para a Escola Parque; na esquerda, projeto 
para as Escolas Classes, sem data (Fundo Novacap, ArPDF). Sobre as circunstâncias de elaboração dos desenhos, 
conferir: revista Brasília, ano III, nº24, Dez./1958, p. 19.   
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atividades físicas e sociais, realizadas individualmente ou em grupo96. Ao justificar a 
jornada de oito horas diárias, em outra passagem, enfatizou a sobreposição do que 
chamou “autoeducação” à educação elementar.

Um plano a ser realizado por meio da construção de um conjunto de edifícios 
(daí a importância central da arquitetura como idealizadora do lugar para tal execução) 
que, cada um com suas funções e objetivos, atenderia à necessidade de integração 
entre ensino, educação e convívio social. A escolarização, por esse caminho, buscaria 
confundir-se com a própria vida ao fusionar-se a uma experiência inelutável de 
existência social ao longo da qual a instrução, tipicamente escolar, seria apenas um de 
seus componentes e estaria naturalmente inserida em um contexto alargado também 
pelas dimensões do trabalho, da convivência, das trocas comunitárias, afastando-
se tanto quanto possível de tempos e espaços paralelos, fechados em si mesmos, 
inertes ou regidos por fatores externos e não relacionados à contínua reconstrução da 
experiência da criança97. Aproximar o tempo e o espaço da escolarização à vida social 
era o desafio programático a ser enfrentado pelas arquiteturas escolares do Plano e, 
menos que um desafio oferecido aos arquitetos de Brasília, o programa foi observado 
por Anísio Teixeira como o “oferecimento de ampla liberdade de concepção para os 
novos e complexos conjuntos escolares”. Como anunciado e reiterado por Anísio 
Teixeira, a escola moderna queria ser e fazer parte da vida social do local onde se 
inseria. Essa foi, sem dúvida, uma encomenda laboriosa de arquitetura escolar para 
uma cidade nova, sem fluxos cotidianos conformados e, principalmente, a ser povoada 
por pessoas vindas de localidades tão diferentes. 

 Como se sabe, a agenda para um programa escolar moderno não surgiu com a 
invenção de Brasília. Ao longo de toda a primeira metade do século XX, administradores 
escolares e pesquisadores vinculados a diferentes áreas do conhecimento empenharam-
se em entender quais e como seriam os novos tempos e espaços de aprendizado escolar, 
em consonância com as imposições educativas travadas pelos debates de renovação 
pedagógica para a civilização moderna. 

Anísio Teixeira enunciou sua interpretação para o programa escolar moderno 
assim que retornou de sua primeira viagem de estudos a Nova York, em 1928, onde 
reconheceu a existência da evolução moderna da escola primária, em andamento nos 
Estados Unidos desde finais do século XIX. O tradicional programa escolar centrado em 
cursos de leitura, escrita e aritmética, com funcionamento intermitente, sem finalidade 
educacional e organização regular, vinha transformando-se para atender a novos 
objetivos e abordar novos conteúdos a partir de métodos pedagógicos renovados. A 
escola deixaria de ser um lugar de instrução hierarquizada e centrada no conhecimento 

96  Cf. TEIXEIRA, Plano de construções escolares de Brasília, 1960, p. 2.
97  Cf. TEIXEIRA, “A pedagogia de Dewey” In DEWEY, Vida e educação, 1930, p. 13-41. Anísio Teixeira 
apropriou-se das noções de “experiência” e “educação” formuladas por John Dewey para estabelecer o 
marco teórico de seus planos de educação. A manifestação desta apropriação pode ser conferida no texto 
“A pedagogia  de Dewey”, ensaio introdutório escrito por Teixeira em ocasião da tradução para o portu-
guês de “The child and the curriculum” (1902) e “Interest and effort in Education” (1913). 
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de matérias para se transformar em agência da civilização moderna por meio de uma 
ambiciosa agenda educacional. Desde então, o currículo ampliado de escolarização 
passaria a contar com aulas de literatura, geografia, história, educação cívica, história 
natural, fisiologia e higiene, além de música, arte, drama, saúde e jogos, artes manuais, 
artes domésticas e jardinagem98.  

Se o programa escolar moderno estava sendo impulsionado por investigações 
pedagógicas, bem como pelos novos direcionamentos derivados das experiências de 
Pestalozzi, Maria Montessori, Froebel, Decroly, Dewey, entre outros tantos pensadores 
europeus e estadunidenses da educação ativa, a administração escolar por outro 
lado desenvolvia-se como especialidade interessada na formulação de programas de 
arquitetura, parâmetros para contratações e execução de obras escolares, assim como 
em um vasto repertório de procedimentos destinados à ocupação e manutenção do 
espaço escolar ao longo de seu funcionamento. No Teachers College99, os esforços das 
inúmeras pesquisas realizadas nesta área visavam mobilizar o repertório científico 
para viabilizar a implementação generalizada de equipamentos escolares, fazendo 
a renovação pedagógica possível inclusive para as escolas destinadas à educação 
popular. Os trabalhos, bastante vinculados ao uso de surveys junto a unidades escolares 
de diversas cidades, versavam inclusive sobre como contratar um arquiteto, ofereciam 
planilhas para verificação das instalações prediais (das condições ambientais das salas 
de aulas às questões de hidráulica, elétrica, incêndio, etc.) e orientações financeiras 
tanto para implantação dos equipamentos quanto para sua manutenção100.

Arquitetos, de igual modo, assumiram papéis de importância nesta 
empreitada, sofisticando as discussões com contribuições técnicas tanto de ordem 
espacial (desenho de ambientes adequados às novas funções educativas e também 
confortáveis do ponto de vista da ergonomia, da ventilação e iluminação, da acústica) 
quanto de racionalização construtiva (sistematização de componentes e mobiliários, 
pré-fabricação, etc.). Os manuais com histórico da evolução de equipamentos escolares 
e parâmetros para a construção de novas escolas se multiplicaram entre as décadas 
de 1930 e 1950. As escolas deixavam de ser volumes compactos, organizados em 

98  Cf. TEIXEIRA, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 178-180.
99  A produção do Teachers College, instituição vinculada à Universidade de Columbia, Nova York, é 
pertinente como referencial para esta tese porque, além de despontar como um dos principais centros de 
pesquisa em educação ao longo da primeira metade do século XX, foi o centro da formação em educação 
de Anísio Teixeira. A relação do educador brasileiro com esta instituição será objeto de leitura do segundo 
capítulo. 
100  Cf. STRAYER & ENGELHARDT, Standards for elementar school buildings, 1923; SCHWARTZ, Im-
provement in the maintenance of public school building, 1926; “A building repair program for a city school 
system” In ALEXANDER & ENGELHARDT, School finance and business management problems, 1928; THO-
MAS, Public school plumbing equipment, 1928; ENGELHARDT, “Modern ideas for modern schools” In The 
architectural forum, v. LV, nº SIX, Dec. 1931, p. 637-644; SAHLSTROM, Some code controls of school building 
construction in American Cities, 1933; PRUET, School plant requirements for standardized elementar and accredi-
ted high schools, 1934; ENGELHARDT, “The function of the school building in the community” In Teachers 
College Records, v.XXXV, nº6, Mar. 1934, p. 451-459.
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sequências de salas estruturadas por corredores, muitas vezes repetidos em mais de 
um pavimento, para receber auditórios, instalações esportivas, laboratórios e oficinas 
com equipamentos. Abriu-se ao exterior a partir de novos entendimentos de saúde e 
higiene, ganhou alas e setores especialmente projetados para as atividades educativas 
especiais. Entre finais da década de 1940 e 1950, havia grande incentivo para a 
implementação da pré-fabricação na arquitetura escolar101. Como pode ser visto, foram 
diversas as publicações especializadas em arquitetura voltadas a interpretar a agenda 
de educadores para um programa escolar moderno, bem como foram inúmeras as 
soluções apresentadas pelos mais diversos arquitetos ao redor do mundo102. Para 
ficar com um exemplo brasileiro, projeto de Escola Primária de Enéas Silva pode ser 
indicado como umas destas soluções (imagem 19). 

Porém, fato é que nenhuma das formalizações para programas escolares 
modernos divulgadas por estas publicações especializadas em arquitetura escolar 
eram equivalentes ao programa escolas-classe, escola-parque. Em grande medida, 
as escolas modernas mesclavam ambas as funções educativas na implantação de 
conjuntos escolares unificados, definidos por partidos arquitetônicos diversificados 
porém com clara afinidade quanto ao trato do programa educativo. O programa 
escolas-classe, escola-parque, em teoria, separava em equipamentos distintos o mesmo 
programa destas escolas modernas. Ou seja, ao invés de concentrar em um único 
local toda a infraestrutura necessária para o programa ampliado da escolarização 
moderna, muitas vezes gerindo o currículo por meio da rotatividade das turmas entre 
os ambientes escolares, o programa escolas-classe, escola-parque criava distinção entre 
a unidade de instrução e a unidade de educação. Parece ser fundamental salientar 
tal particularidade de modo a evidenciar a importância da leitura conjugada entre 
as tipologias concebidas para o programa escola-parque e aquelas concebidas para 
o programa escolas-classe que a orbitariam uma vez que ambos os equipamentos 
cumpririam papeis distintos de um mesmo currículo, bem como estariam voltados ao 
atendimento de uma mesma comunidade escolar.

§

101  Cf. PERKINS & Al, Educational buildings, 1925; NEUTRA, Arquitetura social em países de clima quente, 
1948; ROTH, New school, 1950; UIA, L’école et ses problèmes, 1953; UIA, Carta de construcciones escolares, 1968 
(1ª Edição 1954); LOWE, The English school, 1977; CHATELET & Al., L’école de plein air, 2003.
102 Cf. “Constructions scolaires” In L’Architecture d’Aujourd’hui, nº72, 1957.

19. Escola Primária no Rio de Janeiro, projetada por Enéas Silva. Exemplo de formalização da agenda para um 
programa escolar moderno, segundo a Comissão de Construções Escolares da UIA (L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 
62, 1957, p. 96-97).
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Nas páginas seguintes ao texto de Anísio Teixeira na revista Módulo, o arquiteto 
José de Souza Reis103 apresentou seus projetos104 para a Escola-Parque construída entre 
1959 e 1960 no entrequadras 307-308 da Asa Sul do eixo residencial, e para o Centro 
de Educação Média, popularmente conhecido como “Elefante Branco”105. Ainda que a 
apresentação do Plano de Construções Escolares feita por Anísio tenha contemplado 
todo o Plano Educacional de Brasília, do jardim de infância à UnB, a divulgação dos 
projetos nesta edição da revista limitou-se ao das duas unidades escolares concebidas 
por Reis. Nenhuma linha foi escrita sobre o desenvolvimento da tipologia arquitetônica 
das escolas-classe ou dos jardins-de-infância106. Talvez por serem considerados projetos 
menores, talvez por não terem alcançado resultado expressivo elevado o suficiente 
para ganhar espaço nas páginas da revista, as razões podem ser muitas e diversas 
considerações poderiam ser feitas a partir do conteúdo exposto por este documento. 
No entanto, duas questões parecem ser essenciais. A parcialidade da exposição de 

103  Carioca, formado arquiteto na Escola Nacional de Belas Artes em 1932, José de Souza Reis parti-
cipou do movimento de estudantes que apoiou a reforma de Lucio Costa, com quem estagiou quando 
ainda estudante de arquitetura. Recém formado, trabalhou com Oscar Niemeyer e Jorge Moreira, inte-
grou a equipe do projeto para Cidade Universitária do Distrito Federal coordenada por Lucio Costa, 
entre outros trabalhos, até ingressar no SPHAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
em 1937. Em 1939, junto com Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Firmino Saldanha, entre outros, fez parte do 
grupo de representantes brasileiros do CIAM no Brasil (SCHERER In LE CORBUSIER, 1993). Sua parceria 
com Alcides Rocha Miranda durante a década de 1940, resultou nos projetos para o concurso para a sede 
do Jockey Club do Rio de Janeiro, para o Centro Educativo de Arte Teatral em Salvador,  projeto que o 
aproxima de Anísio Teixeira (ANDRADE, 2012; ROCHA, 2009). Na década de 1950, além de ter atuado na 
direção nacional do IAB, Reis fez parte do Comitê de Redação da revista Módulo. Em parceria com Alcides 
Rocha Miranda, contribuiu para a elaboração do projeto do Instituto do Professor Primário (antes parte 
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, INEP, e atualmente Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo). 
104  Cf. REIS, Construções escolares em Brasília, 1960.
105  “Elefante Branco foi um apelido que os professores deram ao edifício destinado ao ensino médio, 
cujas enormes pilastras assentadas no chão lembravam um elefante, que, segundo diziam, nunca ficava 
pronto” (PEREIRA In PEREIRA, 2011, p. 181). Para remediar o atraso nas obras do Elefante Branco, o 
arquiteto Alcides Rocha Miranda foi solicitado a projetar o edifício do Ginásio CASEB (ou Centro de Edu-
cação Média CASEB, CEM-CASEB) para abrigar emergencialmente o ensino médio na inauguração da 
cidade. O CASEB foi inaugurado em 16 de maio de 1960 e o nome dado a esta escola de ensino médio foi 
em homenagem a Comissão que coordenou sua implantação. O Centro de Educação Média Elefante Bran-
co, CEM-EB, como passou oficialmente a chamar-se, foi inaugurado em 1961, mas o CASEB continuou 
abrigando parte de seus cursos. Assim como os projetos para a UNB, o CEM-EB e o CASEB mereceriam 
um capítulo a parte, no entanto, em face da complexidade de seus programas e do desafio de sustentar 
a simetria entre as abordagens de cada um destes objetos, o recorte deste capítulo incide somente sobre 
os equipamentos do Centro de Educação Elementar. Sobre estes equipamentos escolares, conferir: Cf. 
PEREIRA, Escola Normal de Brasília: a formação de professores na perspectiva da modernidade In PEREIRA e Al, 
2011, p. 179-202; SOUZA, CASEB e Elefante Branco: experimentalismo e inovação no ensino médio In PEREIRA 
e Al, 2011, p. 203-227.
106  O projeto de Nauro Esteves para o Jardim de Infância 21 de Abril havia sido publicado pela mesma 
revista no ano anterior baixo o brevíssimo texto: “Dentro do planejamento educacional estudado pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), situa-se esta escola como a primeira de caráter definitivo 
em Brasília. Construída em estrutura de concreto, cobertura de alumínio, tem suas três zonas principais 
perfeitamente definidas: salas de aula, administração e diversões. A escola está localizada no setor de 
habitação individual geminado.” Cf. Módulo, nº 16, Jan. 1959, p. 16-24.
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projetos escolares apresentada  pela revista Módulo conta como cada um dos projetos 
escolares estava sendo desenvolvido isoladamente e não como parte de um conjunto de 
equipamentos imbricados em um mesmo programa. A segunda questão, evidenciada 
pela leitura dos breves memoriais de José de Souza Reis divulgados neste número 
da Módulo, foi que a formulação do partido arquitetônico para os dois programas 
escolares em pauta parecia estar lastreada mais por critérios funcionais e estéticos que 
por estratégias projetuais comprometidas com a linha de educação descrita por Anísio 
Teixeira nas páginas anteriores. 

O Plano de Construções Escolares é sem dúvida uma das principais peças 
de comunicação deixadas sobre a produção das primeiras escolas de Brasília. De fato, 
pouco se sabe sobre as práticas profissionais vigentes no Departamento de Urbanismo e 
Arquitetura da Novacap e, por esta razão, parece ser imprudente limitar a interpretação 
da apropriação do problema escolar do Plano Piloto por parte de seu grupo de 
arquitetos ao teor do que foi apresentado pelo memorial publicado em Módulo. Não 
obstante, não se pode esquecer que o memorial de arquitetura opera no campo das 
decisões e funciona como peça síntese na comunicação das intenções de um projeto. 
A revista Módulo, no mais, era editada pelo mesmo grupo de arquitetos que estava 
colaborando com a construção da nova capital, com Niemeyer a frente, funcionando 
como um dos principais veículos de comunicação da arquitetura moderna de Brasília 
para o mundo. José de Souza de Reis, inclusive, fazia parte de seu Comitê de Redação. 
Por isso, guardadas suas limitações, além de apresentar o projeto de arquitetura para a 
Escola-Parque e para o Centro de Educação Média, o conteúdo deste memorial relata 
em grande medida como o DUA estava lidando com o problema escolar na construção 
de Brasília. 

O projeto para a Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul

No memorial da Escola-Parque, escrito por José de Souza Reis e publicado na 
Módulo, o problema de arquitetura foi resumido a “construir área para conter cerca de 
1000 crianças de 7 a 14 anos (em cada turno), constituindo os locais adequados para as 
atividades programadas, numa faixa de terrenos de 80 x 160 metros”. Daí conclui que, 
frente à extensão do programa, a solução estaria na organização do edifício em um 
piso elevado, prezando por uma baixa taxa de ocupação do terreno e livrando áreas 
“para os espaços livres circundantes, jardins, piscina e esportes”107. Desse modo, o 
programa108 seria predominantemente desenvolvido em um único edifício central cuja 

107  Cf. REIS, Construções escolares em Brasília, 1960, p. 5. Vale notar que Reis usa “terrenos” no plural, 
em ato que pode ser interpretado como um indício de que sua solução poderia valer para outros entre-
quadras. 
108  O programa escola-parque, destinado ao desenvolvimento “artístico, físico e recreativo da criança e 
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planta superior abrigaria o currículo de artes, a biblioteca, o museu e grande parte do 
que foi chamado de atividades sociais (música, dança, teatro, clubes, exposições). No 
térreo, além do pátio coberto possibilitado pelo uso de pilotis, estariam as funções de 
apoio e administração e, principalmente, as áreas livres de conexão com o conjunto das 
instalações, o auditório e as áreas de recreação. A organização do pavimento superior 
prezaria pela “completa maleabilidade da distribuição do espaço interno” ao mesmo 
tempo que pela “possibilidade de isolamento total, sem quebra de continuidade, por 
meio de placas transparentes acima de 2 metros”. 

Ou seja, o projeto da Escola-Parque foi definido essencialmente por um 
extenso pavimento de 2500m2, organizado por um esquema de planta livre nuclear 
com divisão entre as salas feita por meio de divisórias e armários, suspenso do rés do 
chão e acessado desde o térreo por bloco de circulação vertical associado ao bloco dos 
sanitários, elemento organizador do núcleo da planta quadrangular109 (imagem 22). 
A iluminação natural proporcionada a este pavimento único seria obtida por meio 
da combinação de janelas laterais, com proteção parcial feita por cobogós, e aberturas 
zenitais do tipo shed de modo a garantir a quantidade de luz necessária no interior do 
quadrado maciço de 50m x 50m110. 

A breve memória das principais determinantes do partido arquitetônico 
do edifício principal desta Escola-Parque não se estendeu, porém, às justificativas 
que levaram à implantação da área de oficinas e do auditório em construções 
separadas. Não obstante, a separação do volume do auditório do corpo principal da 
edificação escolar pairava entre as escolhas projetuais costumeiramente mobilizadas 
no desenvolvimento tipológico de conjuntos escolares modernos. No Brasil, tanto o 

sua iniciação ao trabalho, seria constituída por: a) biblioteca infantil e museu; b) pavilhão para atividade 
de artes industriais; c) um conjunto para atividades de recreação; d) um conjunto para atividades sociais 
(música, dança, teatro, clubes, exposições); e) dependências para refeitório e administração; f) pequenos 
conjuntos residenciais para menores de 7 a 14 anos, sem família, sujeitos às mesmas atividades educativas 
que os alunos externos.” Cf. TEIXEIRA, Plano de construções escolares de Brasília, 1960, p. 2.
109  Com implantação definida por um conjunto de edifícios de funções específicas ao redor de uma 
grande praça, a solução de arquitetura adotada para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, 
foi completamente distinta. Para uma aproximação objetiva entre as arquiteturas das Escolas Parque de 
Brasília e Salvador, conferir: CHAHIN, Cidade, escola e urbanismo: o programa escola-parque de Anísio Teixei-
ra, 2016.
110  Cf. REIS, Construções escolares em Brasília, 1960, p. 5. 

20. Maquete da Escola Estadual Governador Milton Campos, Oscar Niemeyer, 1954 (Fundação Oscar Niemeyer)
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já mencionado projeto de Enéas Silva para uma Escola Primária no Rio de Janeiro 
(imagem 19) quanto o projeto de Oscar Niemeyer para a Escola Estadual Governador 
Milton Campos em Belo Horizonte (imagem 20), são exemplos de arquitetura escolar 
que lançaram mão desta mesma solução do auditório como volume isolado, ora por 
questões de linguagem, ora em razão da própria organização funcional dos projetos. 
Inclusive, esta solução do auditório em um volume independente estava presente 
também na primeira volumetria escolar divulgada na maquete da superquadra 
modelo (imagens 16 e 17). 

Em face do exposto pelo arquiteto José de Souza Reis no memorial publicado 
em Módulo, é possível presumir que a espacialização do programa escola-parque foi 
derivada de uma interpretação programática pouco comprometida com a essência 
pedagógica do currículo deste equipamento escolar. Os elementos mobilizados nesta 
representação são mais de ordem quantitativa (conter 1000 crianças em uma faixa 
de terreno de 80 x 160m para uma função curricular extensa) e da boa técnica da 
arquitetura (aproveitamento máximo dos espaços, garantia de iluminação uniforme 
no interior do pavimento, vãos estruturais generosos) que de ordem pedagógica 
(observações sobre as necessidades específicas e o que de fato aconteceria em cada 
um dos ambientes não aparecem, tampouco são mencionados os fluxos de ocupação 
dos espaços entre os diversos tempos escolares, inclusive os fluxos e apropriações 
determinados pela necessidade de vida e convívio social, etc.). A produção de 
arquitetura ao longo da década de 1950 estava de fato empenhada no enfrentamento 
dos fatores técnicos e funcionais das construções escolares, mas não se furtou ao 
debate espacial em relação à essência pedagógica do ambiente escolar moderno. 

No Brasil, é imprescindível lembrar os questionamentos propostos pelo 
arquiteto Hélio Duarte sobre a natureza e os rumos da educação, levando o problema 
de arquitetura a enfrentar as demandas das teorias pedagógicas contemporâneas, 
bem como a impulsionar, entre outras condições, salas de aula adequadas ao 
“trabalho infantil” em grupos, visibilidade ampliada por meio de aberturas 
apropriadas à altura do olhar das crianças, áreas suficientemente generosas para 
comportar atividades recreativas (ao invés de se priorizar a amplitude das áreas 
administrativas) e, principalmente, criação de lugares onde pudesse haver harmonia 
entre o aprendizado e o desenvolvimento do programa curricular.  Ao apresentar 
uma seleção de projetos escolares para o Convênio Escolar, o arquiteto fez questão 
de explicitar as prerrogativas mobilizadas para o desenho de suas arquiteturas, 
primordialmente subordinado à criança e pensado a partir de um “módulo infantil” 

21. Escola-Parque superquadra 308 sul. Fotografias de Mario Fontenelle, sem data (Acervo Novacap, ArPDF)



65

(o módulo considerava tanto o domínio métrico, da escala da criança, quanto o da 
psicologia infantil)111. 

Observando o âmbito internacional de circulação desta mesma noção, 
Alfred Roth, em manual publicado em 1950 com uma seleção de edifícios escolares 
modernos112,  buscou construir um panorama das apropriações de práticas educativas 
em voga na arquitetura escolar de alguns países (Estados Unidos, Inglaterra, Itália, 
Suíça, França, Holanda, Suécia e Dinamarca). A estrutura de sua pesquisa revela 
não apenas seus estreitos laços com o discurso funcionalista produzido no seio dos 
CIAMs, como reforça a ideia de que este espaço de agremiação de arquitetos modernos 
era de algum modo permeável às pedagogias modernas. Roth defendia justamente 
a criança como centro do processo educativo de modo que a arquitetura deveria 
funcionalmente adequar-se a ela, evitando edifícios com proporções monumentais em 
entornos ambientalmente pobres e, principalmente, ofertando infraestrutura própria 
tanto para o desenvolvimento intelectual quanto para o físico: a solução de arquitetura 
só poderia ser encontrada no entendimento do próprio problema escolar113. Para tal, 
Roth evidenciava como a incipiência das recentes pedagogias (promovidas desde o 
início do século XX pelas investigações pedagógicas de pensadores como Pestalozzi, 
Froebel, Montessori, Dacroze, Ferrière e Steiner) demandavam soluções específicas 
pois as escolas estavam deixando de ser um grande edifício genérico, com sucessões 
de salas todas iguais e com organização espacial indiferente a seus usos. Era preciso 
considerar particularmente o problema de arquitetura de cada escola em relação à sua 
localidade. Segundo ele, o desafio começaria por responder para quem e para quais 
propósitos a escola deveria ser construída. 

Se o memorial de José de Souza Reis não explicitava reflexões sobre tais 
dimensões do projeto escolar, o projeto da Escola-Parque tampouco evidenciava 

111  Cf. DUARTE, “O problema escolar e a arquitetura” In Habitat, nº4, 1951, p. 4-6; MANGE, “Arquite-
tura Escolar” In Acrópole, nº 197, Fev. 1955, p. 211-213.
112  Cf. ROTH, New school, 1950. Alfred Roth, arquiteto suíço formado em 1926 pela ETH em Zurich, foi um 
dos proeminentes disseminadores das ideias dos CIAMs. Logo em 1927, mudou-se para Paris e colaborou com Le 
Corbusier e Pierre Jeanneret na elaboração do projeto para a Liga das Nações, em Genebra, contexto que o colocou 
prontamente em contato com expoentes da arquitetura e das artes daqueles anos. Retornou para Zurich em 1931 e, 
nos anos seguintes, associado a Emil Roth e a Marcel Breuer, contribuiu com o projeto de um conjunto de apar-
tamentos para Siegfried Giedion. Nos anos 1940, participou do seminário “In search a new monumentality” que, 
entre outros expoentes, contou com a participação de Lucio Costa. Publicou “The new architecture” (1939) seleção 
de vinte obras do movimento moderno que contariam como aquilo que ele considerava a nova arquitetura estava 
enfrentando quatro de seus problemas essenciais: a organização espacial do programa, o uso da técnica construtiva, 
a consideração de fatores econômicos e os aspectos estéticos da arquitetura. Segundo Kenneth Frampton, a seleção 
de obras apresentada por Roth constituiria uma leitura alternativa do movimento moderno. Duas escolas figuram na 
lista dos edifícios modernos exemplares de Roth: a escola experimental projetada por Richard Neutra em Los An-
geles, Estados Unidos (1935-1936) e a escola ao ar livre de Eugène Beaudouin e Marcel Lods, em Surenes, França 
(1931-1935). Essa aproximação ensejou a pesquisa publicada em “New school” (1950). Sobre a circulação pública 
no Brasil do manual de Alfred Roth sobre as “novas escolas”, exemplares de sua primeira edição fazem parte dos 
acervos da FAU-UFRJ e da FAU-USP. A revista Acrópole publicou uma resenha de sua quarta edição, lançada em 
1966 (Cf. Acrópole, nº340, Jun. 1967, p. 46). 
113  Cf. ROTH, New school, 1950, p. 30.
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22. Escola-Parque no entrequadras SQS-307-308. Planta de situação: 1. Edifício principal; 2. Auditório; 3. Oficinas (anexo); 
4. Piscina; 5. Vestiários; 6. Quadras A entrada principal para pedestres foi posicionada na lateral do entrequadras voltada 
para a superquadra 308, entre o edifício principal e o auditório. A entrada de automóveis ficou na testeira posterior do 
lote, sobre a Avenida W3, conformando um bolsão de estacionamento entre os volume do auditório e do anexo. (Fundo 
SEDUMA, ArPDF)

23. Escola-Parque superquadra 308 sul. Detalhe das divisórias e dos armários, pavimento superior, 1963 (Fundo SEDUMA, 
ArPDF)
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24. Escola-Parque superquadra 308 sul. Plantas pavimento térreo e superior, 1958  (Escaninho 82, Tubo 12, Fundo 
SEDUMA, ArPDF)
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26. Escola-Parque superquadra 308 sul. Projeto anexo oficinas, 1959 (Fundo SEDUMA, ArPDF).

25. Escola-Parque superquadra 308 sul. Cortes e elevações, 1958 e 1959 (Escaninho 82, Tubo 15, Fundo SEDUMA, ArPDF)
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27. Escola-Parque superquadra 308 sul. Projeto vestiários e piscinas, 1959 (Fundo SEDUMA, ArPDF).
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preocupação com a escala da criança ou com a adequação minuciosa do espaço ao 
cotidiano das práticas escolares. O conjunto de projetos originais apresentados nas 
páginas anteriores (imagens 22 a 27) foi composto pela última revisão do conjunto de 
pranchas encontradas no acervo da Novacap e representa a mesma versão do projeto 
divulgada pela Módulo114. Ler a solução arquitetônica de José de Souza Reis para a 
Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul a partir destes projetos revela ainda outras 
características acerca de sua interpretação para o problema de arquitetura em questão. 

Com proporções sólidas e afastado do rés-do-chão, nem o amplo pavimento 
superior do edifício principal, nem o térreo livre entre os pilotis, foram dotados de 
quaisquer elementos delimitadores para os intervalos espaciais, entre áreas amplas 
e abertas e outras mais intimistas, circunscritas, importantes para incentivar foco e 
organização durante as atividades livres e coletivas das crianças menores, bem como 
para balizar a interação entre elas, e delas com os espaços (imagens 21,  24 e 25). A 
despeito das diferentes matrizes pedagógicas , a sobriedade do espaço escolar desta 
Escola-Parque quando contrastada ao exemplo de detalhamento espacial voltado 
ao cotidiano escolar do edifício para a Escola Montessori, projetada por Herman 
Hertzberger entre 1960 e 1966 em Delft, portanto um projeto contemporâneo, evidencia 
porque a funcionalidade da primeira não parece ter sido articulada em razão de um 
“módulo infantil” mas sim em razão da linguagem formal da arquitetura moderna.

A implantação desta primeira Escola-Parque contemplava piscina e quadras 
descobertas para esportes115, com uma pequena construção externa para vestiários 
(imagens 22 e 27). Adjacente ao acesso de pedestres do conjunto, o auditório seria 
conectado ao edifício principal da Escola-Parque por marquise desde as primeiras 
versões do projeto de José de Souza Reis. Em grande medida, o recurso a este elemento 
de arquitetura resolveria tanto a coesão espacial do programa quanto facilitaria o 
uso do auditório em atividades extracurriculares, ora concentrando seus fluxos, ora 
evitando a passagem de pessoas pelos ambientes com atividades escolares em curso 
(imagem 22). 

Já o anexo destinado às oficinas (imagem 26), afastado e desconectado do 
edifício principal, ficaria isolado do conjunto, aparentando ser mais uma construção 
suplementar para ajuste das áreas que parte de um todo harmônico, equilibrado pela 
boa distribuição da implantação. A leitura cronológica do desenvolvimento do projeto 
para esta Escola-Parque demonstra que a primeira versão do projeto, de 1958, não 
incluía uma construção anexa. As plantas, de ambos os pavimentos, representavam 

114  Além do aparecimento do anexo para as oficinas, algumas poucas alterações puderam ser percebi-
das entre as revisões do projeto: mudança de orientação dos sheds para o sentido leste/oeste da planta; 
substituição de rampa por escada para acesso ao pavimento superior.
115  Projetos feitos pelo Departamento de Arquitetura da Prefeitura do Distrito Federal, entre 1962 e 
1967, indicam a intenção de construir um ginásio coberto na área adjacente à piscina, onde estavam lo-
calizadas as quadras esportivas. O ginásio não foi construído. Cf. Folha EPSQ-1, 14-1, Projeto Ginásio 
Coberto In Fundo SEDUMA, ArPDF; Folha EPSQ-1, 15-1, Projeto Ginásio Coberto – Fachada e detalhes 
In Fundo SEDUMA, ArPDF. 
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somente a construção principal e o auditório unidos por marquise116. O anexo apareceu 
na quarta versão revisada da implantação, datada de setembro de 1959 (atualmente, 
o bloco anexo é conectado por uma passagem coberta improvisada). Ernesto Silva 
revelou dado curioso sobre o projeto deste anexo ao relatar suas memórias acerca da 
fatura da Escola-Parque. Com o intuito de ludibriar o temperamento difícil de Israel 
Pinheiro, presidente da Novacap, que não concordaria com as reais dimensões da 
Escola, lembrou que: “de início lhe dissemos que a escola comportaria somente dois 
pavilhões: o maior, para atividades diversas, e o auditório. Depois que estes estavam 
quase prontos, surgiu o projeto do campo de esportes e piscina e o pavilhão de artes 
industriais. Num abrir e fechar de olhos, estava construída a Escola Parque.” 

116  Cf. Folha EPSQ 2-1 In Acervo NOVACAP, ArPDF,  Caixa 315.

28. Escola-Parque superquadra 308 sul. Usos do espaço escolar, 1971. Fotógrafo não identificado (Acervo Escola Parque).
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Sobre o desafio lançado pelo programa escolas-classe, escola-parque – aproximar 
o tempo e o espaço da escolarização à vida social – a indagação central consiste em 
observar o projeto e perceber em que medida a comunidade escolar (crianças e suas 
famílias) poderia estar pessoalmente presente. Para além de eventos no auditório, em 
quais dos ambientes criados, ou mesmo no intervalo entre eles, haveria de fato espaço 
aberto ao espelhamento comunitário? 

Se as respostas dadas pelo projeto desta Escola-Parque podem indicar 
desconexão com certas demandas espaciais do equipamento escolar moderno, é 
preciso, desde outra perspectiva, salientar o potencial presente na flexibilidade da 
planta livre (imagem 30). Este recurso facilitaria que o espaço escolar fosse configurado 
pari passu às demandas curriculares, ao longo de toda a vida da escola. Segundo Alfred 
Roth, se a pedagogia fosse devidamente encarada pela arquitetura como uma ciência, 
facilmente se alcançaria a interpretação de que todas as questões relativas à educação 
infantil estão em constante estado de evolução. Frente à durabilidade mais longa dos 
edifícios, o desafio da arquitetura escolar estaria em, antes de qualquer definição 
estética, conceber “um envelope flexível dentro do qual as variadas funções escolares 

29. Segunda versão para configuração das divisórias de madeira do pavimento superior da Escola Parque 
construída no entrequadras 307-308 sul, 1963 (Fundo SEDUMA, ArPDF).
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seriam abrigadas e livremente desenvolvidas”117, garantindo sua adequação às práticas 
escolares ao longo de toda a sua permanência. 

A adoção de um partido com planta livre para o projeto da Escola-Parque, 
ao mesmo tempo que permitiria a liberdade da organização espacial interna, 
autorizando seu espaço a acompanhar as inerentes transformações pedagógicas, 
demandaria um tipo de atitude e autonomia da administração escolar, bem como de 
seus usuários, pouco comum naqueles anos 1960. De todo modo, espaços abertos, 
de modo geral, eram a exata antítese da segmentação das salas de aula dos Grupos 
Escolares. Mesmo considerando as transformações que vinham modificando a 
organização funcional do edifício escolar, a grande maioria das escolas brasileiras 
daquele momento (possivelmente até hoje) era organizada por plantas segmentadas 
em salas não flexíveis. Para exemplificar a excentricidade da adoção desta solução 
com casos contemporâneos, em 1957, o periódico francês L’Architecture d’Aujourd’Hui 
publicou um dossiê sobre construções escolares que, impulsionado pelos trabalhos 
da Comissão de Construções Escolares da UIA, União Internacional de Arquitetos, 
fez um apanhado de projetos escolares executados em diversos países, inclusive no 
Brasil, tendo em vista a urgência de resolver o problema de implementação de um 

117  Cf. ROTH, New school, 1950, p. 32. 

30. Hipótese de arquitetura 
escolar resolvida com planta 
livre com três diferentes formas 
de apropriação cotidiana. 
Exemplo de como o recurso 
projetual pode enriquecer o 
cotidiano escolar quando há 
disponibilidade de recursos 
humanos, materiais e financeiros 
para gerar adequações 
constantes (HERTZBERGER, 
2008, p. 42)
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programa escolar moderno nas regiões em transformação. É eloquente que nenhuma 
das edificações escolares apresentada neste dossiê tenha usado a planta livre como 
estratégia central de organização do programa escolar, mesmo as mais complexas que, 
além das salas de aula, dispunham de laboratórios, oficinas para trabalhos manuais, 
instalações esportivas, etc118. 

Comparar a concepção de planta livre de José de Souza Reis, de 1958, com a 
planta de fato operada em 1963, segmentada por divisórias, nos conta sobre como de 
fato ocorreu a ocupação deste espaço. Bastante distintas entre si, as duas propostas 
para a apropriação da planta livre da Escola-Parque, a primeira desenhada ainda em 
1958 dentro do DUA (imagem 24) e a segunda desenhada poucos anos mais tarde, em 
1963, pelo Departamento de Arquitetura da Prefeitura do Distrito Federal (imagem 
29), indicam os contrastes a que ficaria exposto o uso deste espaço escolar. Fato é que o 
projeto da Escola-Parque criava um amplo espaço aberto, genérico, onde a prática de 
qualquer programa seria possível, com o risco de sua ocupação no cotidiano escolar 
ser fadada às mesmas regulações espaciais das salas de aula tradicionais. A diferença 
poderia ser feita somente pelo cotidiano escolar, na configuração do projeto pedagógico 
elaborado pelos agentes escolares, sobretudo, na possibilidade técnica e financeira de 
desenvolver mobiliários e outros elementos que transformassem seu espaço119.

A tipologia do programa escola-classe

Como pontuado anteriormente, observar a solução de arquitetura para o 
programa escolas-classe, escola-parque como um conjunto parece ser fundamental para 
o entendimento da proposta pedagógia em questão. Se a configuração do pavimento 
superior de seu edifício principal prezaria pela integração espacial decorrente do uso 
de planta livre, a linha mestra da tipologia arquitetônica definida para o programa 
escola-classe foi marcada por escolhas projetuais distintas. O projeto para a Escola-

118  Cf. “Constructions scolaires” In L’Architecture d’Aujourd’Hui, ano 28, nº72, Jun./Jul. 1957. O Brasil 
foi representado com quatro escolas projetadas por Enéas Silva no Rio de Janeiro na década de 1950.
119  Como um desdobramento das discussões sobre as soluções de arquitetura para as pedagogias mo-
dernas nas décadas seguintes a 1960, viu-se ecoar entre instituições internacionais voltadas ao projeto do 
espaço escolar a defesa pela adoção de tipologias que privilegiassem ambientes abertos em detrimento da 
segmentação tradicional das salas de aula. Cf. FRAZIER, Open schools for Children, 1972; OECD, Providing 
for future change. Adaptability and flexibility in school building, 1976, p.15-27; BRUBAKER, Planning and design 
schools, 1998, p. 31-36.
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31. Escola Classe, ECSQ-1 Fotografias de Mario Fontenelle, sem data (Acervo Novacap, ArPDF)

Classe da superquadra 308 sul (ECSQ-1) foi solucionado na forma de um pavilhão 
térreo composto por dois volumes conectados por uma singela marquise, seu partido 
arquitetônico resolveu com relativa simplicidade este programa escolar essencialmente 
dedicado a salas de aula para o tempo das atividades de instrução (imagens 32 a 33). 
O volume maior, pavilhão composto por oito salas de aulas organizadas em duas alas 
e ao redor de um pátio central, foi iluminado por um significativo vazio na cobertura; 
o menor, de outro lado, abrigou um compacto bloco administrativo120.  

Embora as salas de aula tenham seus limites claramente demarcados, 
sejam encerradas e seu mobiliário tenha sido inicialmente organizado em direção à 
centralidade docente (imagem 34), salienta-se a fluidez com que seus espaços internos 
se desmancham sobre os pátios da escola, e logo sobre as superquadras, em clara 
apropriação visual do entorno (imagem 35). Ressalta-se a permeabilidade visual entre 
espaço escolar e a superquadra, inclusive promovida pela abertura zenital sobre o 
pátio interno, haja vista o possível contato visual entre quem está dentro da escola 
e quem olha de algumas das janelas dos edifícios habitacionais. Reciprocamente, o 
mesmo pode ser percebido na promenade desimpedida através dos pilotis dos edifícios 
residenciais, bem como desde a escala arterial das vias internas às superquadras. 
Nota-se também o desimpedimento do olhar do caminhante da superquadra para o 
interior dessas escolas-classe.

Desse modo, o espaço escolar da Escola-Classe cumpriria função equivalente 
à da ala de salas de aula no programa escolar moderno, definindo-se por uma 
organização funcional seriada, ou seja, um conjunto de salas de aula dispostas ao redor 
de um pátio coberto. No entanto, na extensão de seu pátio em direção aos gramados 
da superquadra – através da qual, caminhando, a criança chegaria à outra ala escolar, 
àquela destinada às atividades complementares, mais conhecida como Escola-Parque 
– o espaço escolar se revelaria aberto, ocupando e confundindo-se com o próprio 
espaço público da superquadra (imagem 36).

Considerar a dimensão de tal integração nos projetos de arquitetura destes 
equipamentos escolares parece essencial para o entendimento de como o programa 
das escolas modernas figura na proposta de educação básica do Plano Educacional de 
Brasília. Para além das pautas advogadas por Anísio Teixeira como parâmetros para a 

120  Este projeto foi implantado nas superquadras 106, 107, 108, 206, 304 e 308. O mapeamento das 
arquiteturas formuladas para o programa escola-classe até finais da década de 1960 está apresentado no 
terceiro capítulo. 
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32. Escola Classe Tipo 1. Planta, 1958 (Escaninho 29A, Tubo 14, Fundo SEDUMA, ArPDF).
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33. Escola Classe Tipo 1. Cortes e elevações, 1958 (Caixa 315, Acervo Novacap, ArPDF)
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consolidação do que ele chamava de educação democrática e progressiva, a conjugação 
do equipamento escolar à unidade habitacional bem como a total integração da escola 
à cidade foram premissas largamente discutidas no pós-guerra, tanto no circuito de 
ideias do urbanismo moderno, quanto pelos círculos profissionais envolvidos com 
o aperfeiçoamento da arquitetura escolar moderna121, e também pelas vertentes 

121  O manual de Alfred Roth, utilizado pela inserção do autor no CIAMs e também por sua trajetória 
na implementação da Comissão de Construções Escolares da UIA ao longo da década de 1950, tem seu 
conteúdo semelhante ao estruturado por Lawrence B. Perkins e Walter D. Cocking, no livro “Schools”, 

34. Escola Classe, ECT1. Sala de aula. Fotografias de Mario Fontenelle, sem data (Acervo Novacap, ArPDF)

35. Escola Classe, ECT1, Interação entre o espaço escolar e a superquadra. Fotógrafo não identificado, sem data 
(Acervo MUDE).
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36. Recorte da reportagem “Brasília: cidade humana” (O Cruzeiro, 26 de março de 1960, p. 104)

pedagógicas consolidadas ao longo da primeira metade do século XX. Cada um dos 
campos, à sua maneira e impulsionado por objetivos próprios a suas especialidades, 
buscou estabelecer novos parâmetros para que as “escolas monumentais” republicanas, 
destacadas dos tecidos urbanos e internamente segmentadas, fossem substituídas por 
nova tipologia de equipamentos imbricados ao tecido urbano.

A tipologia para o programa jardins-de-infância

Por fim, fechando o conjunto de equipamentos dos Centros de Educação 
Elementar, o programa de jardins-de-infância atenderia crianças menores, entre 4 e 6 
anos que não frequentariam a Escola-Parque e, portanto, passariam toda a jornada 
escolar no mesmo equipamento. O desenvolvimento do primeiro projeto do programa 
jardim-de-infância coube ao arquiteto Nauro Esteves122, o Jardim de Infância 21 de 

publicado em Nova York em 1949, por exemplo. Outro referencial relevante para a constituição do espaço 
escolar moderno como uma especialidade está nas longevas pesquisas coordenadas por Nikolaus Enge-
lhardt, no Teachers College, desde os primeiros anos da década de 1920 até pelo menos a década de 1960. 
A partir desta década, o CONESCAL despontava com pesquisas na América Latina; nos Estados Unidos, 
a Ford Foundation financiaria o projeto da Education Facilities Laboratory e em Paris, o “Programa sobre 
Edifícios Escolares” seria levado a cabo com publicações de variados temas pela OECD, Organization for 
Education Cooperation and Development. 
122  O carioca Nauro Jorge Esteves, recém formado no curso de arquitetura da Universidade do Brasil 
em 1950, iniciou sua carreira no escritório de Oscar Niemeyer, logo tornando-se chefe responsável pela 
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37. Jardim de Infância Tipo A. Equipamento instalado na Praça 21 de Abril. Fotografias Mario Fontenelle, sem data 
(Acervo Novacap, ArPDF).

Abril. Este equipamento iniciou suas atividades escolares em fevereiro de 1960 no 
entrequadras 707-708 Sul para atender mais especificamente à demanda escolar do 
setor de habitações pertencentes à Caixa Econômica Federal123. 

O partido de arquitetura concebido para este programa dialogava 
estreitamente com a tipologia definida para o programa escola-classe – pavimento 
térreo organizado funcionalmente em dois blocos perpendiculares, um definido pela 

equipe de arquitetos. Com a lei de transferência da capital promulgada em junho de 1956, Nauro foi dos 
primeiros a compor a equipe de vinte arquitetos organizados por Oscar para iniciar os projetos de Brasí-
lia. Participou da elaboração do edital do concurso para o Plano Piloto, cuidou da transferência do pessoal 
do escritório de Oscar para a Novacap, estando presente, desde esse início, na formulação dos projetos 
de arquitetura para Brasília. Foi registrado como Chefe da Divisão de Arquitetura do Departamento de 
Urbanismo e Arquitetura em 15 de novembro de 1956. Após a inauguração, foi indicado como membro do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Brasília e, entre 1962 e 1965, assumiu designação para  Diretor 
da Divisão de Arquitetura  da Assessoria de Planejamento da Prefeitura do Distrito Federal. A partir de 
1965, até 1968, foi Coordenador de Arquitetura e Urbanismo da Secretaria de Viação e Obras da Prefeitura 
do Distrito Federal. Cf. GARCIA, Construindo Brasília: a trajetória profissional de Nauro Esteves, 2004.
123  O projeto de Nauro Esteves foi utilizado também para a construção do Jardim de Infância da super-
quadra 208 Sul, no mesmo ano de 1960. A área de vizinhança modelo teve seu primeiro Jardim de Infância 
inaugurado em 1961 na superquadra 108 Sul como parte do conjunto do IAPB, Instituto de Aposentado-
rias e Pensões dos Bancários. O Banco do Brasil construiu em 1962 o Jardim de Infância da superquadra 
114 Sul. O Jardim de Infância da superquadra 308 Sul foi inaugurado em agosto de 1965. Todos os projetos 
foram desenvolvidos a partir da mesma tipologia escolar, definida por pavimento único com salas de aula 
organizadas em torno de um pátio para recreação, existindo em alguns projetos varandas estendendo 
as salas de aula para o exterior e abertura zenital do pátio interno. Cf. Escolas da Fundação Educacional de 
Brasília, 1985.



81

38. Jardim de Infância Tipo 1. Projeto, 1958 (Fundo SEDUMA, ArPDF). 

distribuição de salas de aula e outro pelos usos administrativos. Neste projeto124, o 
pátio coberto se conformaria na intersecção entre os blocos e a relação das salas de 
aula com o exterior seria ainda mais acentuada pelo desenho dos caixilhos de piso 
a teto, bem como pela criação de uma pequena varanda para cada uma das salas de 
aula. O programa jardim-de-infância, ainda mais que o escola-classe, encontraria nesta 
implantação dispositivos projetuais para fazer dos limites da sala de aula espaços de 
transição fluidos em direção às áreas abertas das superquadras (imagens 37 e 38).

Frente à solução para o Jardim de Infância 21 de Abril, uma aproximação aos 
projetos de escolas ao ar livre que remontam as tipologias desenhadas por Richard 
Neutra (imagem 39) para o Porto Rico125, ou por Eugène Beaudouin e Marcel Lods 
(imagem 40) em Suresnes, França, parece inevitável126. Desde 1914, a abertura de 
ambientes escolares para espaços abertos vinha sendo pautada, quer por questões de 
higiene e saúde, quer por paradigmas pedagógicos interessados em promover maior 
interação entre as crianças com um meio ambiente mais natural (imagem 41).

124  Assim como ocorreu com o programa escola-classe, mais de uma solução de arquitetura seria formu-
lada para o jardim-de-infância. O projeto de Nauro Esteves está identificado nesta tese como Tipo A, mesma 
identificação usada na legenda do projeto. 
125  Richard Neutra bebeu das disposições do ambiente pedagógico de Pestalozzi que defendia a sala 
de aula à semelhança de uma sala de estar para desenvolver o bem conhecido projeto Corona School, por 
exemplo. Cf. NEUTRA, “Schools: class rooms and living rooms” In ZUCKER (Ed.), New architecture and 
city planning, 1944; NEUTRA, Arquitetura social em países de clima quente, 1948;  LIRA, From mild climate’s 
architecture to ‘third world’ planning. Richard Neutra in Latin America, 2010.
126  Importante considerar o curso de desenvolvimento de projetos de escolas abertas. Incialmente con-
formadas pelas imposições higienistas do início do século XX, seu vocabulário de soluções projetuais 
interessadas em criar espaços de intersecção fluidos entre áreas internas e externas, bem como intensificar 
o contato com a natureza, foi sendo apropriado na produção de equipamentos escolares por diversos 
arquitetos em diferentes países. Cf. CHATELET, LERCH & LUC, L’école de plein air. Une expérience pédago-
gique et architecturale dans l’Europe du XXe siècle, 2003.
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39. Esquema de Richard Neutra para salas de aula de Escolas Primárias no Porto Rico: Espaço combinado interior-
exterior produz maior área institucional  (NEUTRA, 1948, p. 43).

41. Soluções tipológicas para integração entre o espaço interno e o exterior em escolas primárias (ROTH, 1950, p. 44).
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1.3 Lugar escola no Plano Piloto

A SUPERQUADRA COMO ESPAÇO ESCOLAR

O projeto da primeira Escola-Classe construída no Plano Piloto de Brasília 
é atribuído a Oscar Niemeyer – ainda que os conjuntos de pranchas e documentos 
administrativos da Novacap não atestem a informação, o inventário de suas obras não 
mencione a escola127 nem tampouco qualquer publicação oficial deste projeto o vincule 
a seu nome. O arquiteto já havia projetado o primeiro grupo escolar de Brasília, a 
Escola Julia Kubitschek (imagens 42 e 43) que, inaugurada como equipamento escolar 
provisório em 19 de outubro de 1957 na Candangolândia, destinava-se a abrigar as 
primeiras aulas, ainda durante a fase inicial das obras de construção da nova capital128. 
Pouco antes, em Minas Gerais, duas escolas foram inauguradas a partir de projetos 
seus, a Escola Julia Kubitschek (1951), em Diamantina (imagem 44), e a Escola Estadual 
Governador Milton Campos (1954), em Belo Horizonte (imagem 20, p. 63). Entre elas, 
a última chama a atenção pelo codinome que lhe foi atribuído por sua comunidade 
escolar: “escola sem muros”129. Sem muros ou grades delimitando o fim de seu terreno e 
o início da cidade, seu projeto foi desenvolvido em dois volumes principais, o auditório 

127  Cf. http://www.niemeyer.org.br/obras, consultado em novembro de 2017.
128  Cf. A primeira escola de Brasília In Brasília, ano I, nº 10, Out./1957, p. 8-9; DISTRITO FEDERAL, A 
origem do sistema educacional de Brasília, 1984, p. 19-21; PEREIRA & HENRIQUES, “Escola Julia Kubitschek 
– A primeira escola pública do Distrito Federal” In PEREIRA & Al., Nas asas de Brasília. Memória de uma 
utopia educativa, 2011, p. 145-159.
129  Cf. TEIXEIRA, Uma escola sem muros. Colégio Estadual de Minas Gerais (1956-1964), 2011.
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43. À esquerda, escola Julia Kubitschek, Grupo Escolar nº1. Fotografias de Jesco von Puttkamer e Mario Fontenelle, 
respectivamente, sem data (WESELY, 2010, p. 108)

42. À direita, escola Julia Kubitschek, Grupo Escolar nº1. Fotógrafo não identificado, sem data (Acervo Novacap, 
ArPDF)
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44. Escola Julia Kubitschek, Diamantina, 1951-1952 (PAPADAKI, 1956, p. 106)

conformado por duas cascas curvilíneas de concreto e o pavilhão de salas de aula 
sobre pilotis. O espaço contínuo descortinado pela integração do terreno à cidade e, 
em grande medida, ainda ampliado pela rampa desimpedida de acesso ao pavimento 
das salas de aula, é evocado por seus ex-alunos como exemplo de “arquitetura de 
liberdade”130. 

Independentemente das autorias atribuídas a um ou outro projeto, o fato de  
Oscar Niemeyer ter chefiado o Departamento de Urbanismo e Arquitetura precisa ser 
considerado. Apontado diretamente por Juscelino Kubitschek como responsável pelos 
projetos de arquitetura da nova capital, o arquiteto carioca comandou uma equipe de 
mais de cinquenta profissionais e, certamente, deu o tom para as diretrizes centrais dos 
partidos que definiriam as arquiteturas de Brasília. Além de exercer direção simbólica 
entre seus pares, orientou tanto a escolha da equipe de arquitetos (muitos dos quais 
já eram colaboradores de seu escritório no Rio de Janeiro) quanto a determinação das 
normas construtivas para a futura capital. 

Cabe observar que, na solução para o programa escola-classe, a articulação 
horizontal entre os dois volumes sutilmente conectados por uma marquise aponta 
para uma estratégia projetual de tom racionalista, distinta daquela utilizada na 
solução mais formalista dos palácios e outros edifícios públicos do eixo monumental. 
Acompanhando as orientações definidas pelo Plano Piloto, a distinção espacial entre 
o eixo monumental e o eixo rodoviário residencial deveria ser clara inclusive por sua 
arquitetura. Se para o primeiro havia a preocupação de encontrar sem limitações 
funcionalistas “uma forma clara e bela de estrutura que definisse e caracterizasse os 
edifícios principais”131, sobre o eixo residencial era desejado que os edifícios urbanos 
preservassem “a unidade dos conjuntos, fixando para os mesmos, normas e princípios, 
com o objetivo de evitar, entre outros inconvenientes, as tendências formalistas”132. 

130  Cf. Ibidem, 2011, p. 137-151. 
131  Cf. NIEMEYER, Minha experiência em Brasília, 1961, p. 14.
132  Ibidem, 1961, p. 15. Oscar Niemeyer segue essa explicação mencionando que o serviço especial de 
aprovação de plantas havia sido criado para controlar a construção de arquiteturas que pudessem com-
prometer o equilíbrio estético da cidade, bem como a repetição aleatória das formas características dos 
edifícios governamentais. Em outra passagem enfatiza seu ponto de vista: “Com esse objetivo, em Bra-
sília, nos setores urbanos a que referi, fixamos volumes, espaços livres, alturas, materiais de acabamento 
externo, etc., tendo em vista impedir que a cidade cresça, como as demais cidades modernas, num regime 
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A linguagem da arquitetura e do urbanismo modernos, como sabido, 
determinou o que foi chamado por Oscar Niemeyer de “normas e princípios” para 
garantir a “unidade de conjunto” das superquadras133. Sem entrar no mérito das 
críticas e dos argumentos contra ou a favor desse partido, existe no uso dos pilotis, 
por exemplo, um imaginário tipicamente modernista sobre a relação da arquitetura 
com a cidade. 

Tanto na “escola sem muros” em Belo Horizonte, quanto na Escola-
Parque do entrequadras 307-308 sul, a articulação do espaço escolar com o entorno 
caracteriza um tipo de intenção espacial inegavelmente fluida (imagem 36, p. 79). 
Não haveria cercas nem portões. No entanto, enquanto na primeira, passados os 
pilotis e os limites desimpedidos do edifício escolar, o estudante encontrava uma 
cidade de malha tradicional com lotes fechados, passeios e vias públicas, na segunda 
encontraria o rés-chão completamente desimpedido. Assim, na implantação do 
Centro de Educação Elementar de Brasília – isto é, o conjunto formado por escola-
parque, escolas-classe e jardins-de-infância –parecia haver uma marca bastante singular 
na maneira com que as áreas verdes da superquadra134 funcionariam como elementos 

de desarmonia e confusão. Mas nas casas individuais, nos prédios afastados, cercados de áreas livres, 
garantimos uma total liberdade de concepção, dentro, é lógico, das regras de proporção que a arquitetura 
sempre exigiu” (p. 46).
133  O paradigma da “unidade de conjunto” modernista está presente em diversos projetos do arquite-
to, a exemplo do conjunto edificado no Parque Ibirapuera, e remete diretamente a soluções de programas 
complexos que organizam uma situação de implantação própria, como centros cívicos, unidades de vizi-
nhança, campi universitários e cidades planejadas, a exemplos dos projetos de Le Corbusier para Firminy, 
de Mies van der Rohe para o IIT, de Reidy para o Conjunto Pedregulho, entre outros. 
134  Na superquadra modelo, essas áreas verdes foram projetadas por Roberto Burle Marx. A inter-
pretação da demanda por uma inserção paisagística marcada por abundância vegetativa parece passar 
por uma ideia de natureza própria da linguagem modernista adotada para o eixo residencial de Brasília. 
Não é a natureza selvagem, mas sim um paisagismo controlado pelo projeto e uso de espécies definidas 
à priori. 

45. Recorte revista Brasília: “Nas escolas de Brasília, forja-se o brasiliense, que é afetado pelos grandes espaços 
livres da cidade” (Brasília, nova fase/ano I, nº82, Abr. Mai.1988, p. 13).
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46. À direita, o lugar escola configurado pelas superquadras da área de vizinhança modelo, em 1961 (Brasília, ano 
5, nº50-52, Fev.-Abr.1961, p. 38).

47. À esquerda, área de vizinhança configurada pelas superquadras 107, 108, 307, 308 sul. Conformação do lugar 
escolar nos fluxos provovados pelo programa escolas-classe, escola-parque (croquis feito pela autora sobre base 
CODEPLAN, DF.

de conexão entre os equipamentos escolares, e mesmo entre estes e as unidades 
habitacionais (imagens 46 e 47).

Ainda, paralelamente à espacialidade de tal “unidade de conjunto”, é 
imprescindível considerar a tendência da vertente internacional da arquitetura 
modernista para implantação do equipamento escolar em locais cuja paisagem 
possibilitasse o contato com a natureza uma vez que o ambiente onde vive e é educada 
a criança consiste em parte integral do processo educativo135.

Segundo as bases desta vertente, fazia-se premente buscar alguma forma de 
aproximação da escola com o meio natural mesmo nas cidades com malha urbana 
tradicional, uma vez que árvores, plantas e vegetação em geral, além de aumentar 
a possibilidade do contato infantil com insetos e pequenos animais, traria ao espaço 
escolar ar fresco, proteção contra poeira, vento, barulho e raios solares de maior 
intensidade. À melhora das condições ambientais, somava-se ainda as preocupações 
de ordem educativa. A premissa projetual de abrir escolas para áreas verdes ecoava na 
defesa do maior aproveitamento possível do tempo escolar em espaços ao ar livre para 
jogos e recreações, e inclusive para a realização do currículo de suas disciplinas básicas, 
de modo a propiciar à criança a possibilidade de observação direta do meio ambiente. 
Ou seja, a inserção numa “boa” paisagem, associada à distribuição equilibrada de 
áreas verdes na escola, entregaria à criança um ambiente harmonioso e equilibrado 
com áreas propícias tanto para as atividades físicas e intelectuais monitoradas, quanto 
para aquelas abertas à livre exploração infantil136.

Ainda que as afinidades anteriormente observadas entre o Plano Piloto e o 

135  Cf. ROTH, New School, 1950, p. 30. 
136  Ibidem, p. 42. 
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Plano Educacional convergissem para intenções semelhantes de convivência social 
no contexto de uma porção de cidade, a conformação espacial tipicamente moderna 
presente no urbanismo de Brasília foi assim reforçada como ambiência educacional 
pela produção de arquitetura que emergiu do trabalho desempenhado pelo conjunto 
de arquitetos reunidos no DUA137. 

Estes desenvolvimentos espaciais certamente não foram desdobramentos do 
imaginário de “educação democrática e progressiva” presente nas intenções educativas 
de Anísio Teixeira, mas impressões deixadas pelo vocabulário modernista sobre a 
operação que fusionou o programa educacional dos Centros de Educação Elementar 
ao desenho urbano do eixo residencial do Plano Piloto. O lugar escola, desse modo, se 
confundiria com a trama, ao mesmo tempo urbana e bucólica, concebida para a escala 
cotidiana das áreas de vizinhança. É precisamente essa articulação entre os equipamentos 
escolares, em suas diversas modalidades, e os fluxos de sociabilidade idealizados para 
a superquadra que caracteriza o que chamo de lugar escola.

Considerar as implicações da experiência deste lugar na apreensão de 
estruturas espaciais ao longo de uma vida escolar, bem como na formação do esquema 
corporal infantil, apesar de fugir aos objetivos deste texto, parece ser imprescindível 
para o entendimento do papel da arquitetura no que viria a ser o cotidiano escolar no 
Plano Piloto de Brasília. 

“Bom, então viemos para cá e eu fui matriculada em frente à minha 
casa. A escola-classe 106 ficava em frente ao meu bloco. Então, tocava o sino 
e eu descia. E isso era um privilégio, não é? (...) E aí fomos matriculados na 
escola... eu, na escola-classe 106, o Paulo, meu irmão, foi matriculado na 
CASEB. E eu tive, então, a alegria de conhecer a escola-parque. De manhã, 
eu ia para a escola formal e, a tarde, nos reuníamos, todos os alunos da 106, 
da 108, da 107 e da 308. Eram as quatro escolas que frequentavam a escola-
parque (...) Então, eu sempre estudei de manhã, e ia à tarde para a escola-
parque. Voltava, almoçava em casa. Terminava a escola, almoçava e duas 
horas da tarde eu já estava na escola-parque... era pertinho, e eu ia e voltava a 
pé, não tinha ninguém para me levar, eu ia sozinha, era tranquilo.” 138

A solução espacial dada às áreas de vizinhança revela não apenas a 
interpretação do cotidiano vicinal pelo grupo de arquitetos modernos envolvidos em 
sua definição. A produção resultante desta operação interpretativa revela um aspecto 
das singularidades da urbanidade idealizada para o Plano Piloto de Brasília. Observa-

137  Nesse sentido, a observação da implantação do conjunto de arquiteturas do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro, em Salvador, é reveladora por ilustrar como um mesmo programa escolar foi espacia-
lizado utilizando uma linguagem igualmente moderna mas resultando em um modo de interação com a 
cidade completamente distinto.  
138  Entrevista com Claudia Maria Alves Pereira, realizada pelas professoras Eva Waisros Pereira e 
Cinira Maria Nóbrega no âmbito do projeto de pesquisa “Educação Básica pública no Distrito Federal 
(1956-1964): origens de um projeto inovador.
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lo por esta singularidade não significa defendê-lo, tampouco rejeitá-lo, mas entender 
seu projeto de urbanidade em seus próprios termos. Seja como for, as soluções de 
projeto dos equipamentos escolares em vez de responderem direta e exclusivamente a 
um determinado conceito pedagógico parecem obedecer a certos princípios e decisões 
de ordem formal da arquitetura moderna, com os eventuais rendimentos resultantes 
da confluência das discussões em pauta.

O propósito desta narrativa feita para a “escola na escala cotidiana do Plano 
Piloto” foi, além de apresentar o objeto de pesquisa, introduzir o entendimento da 
construção do lugar escola como resultado de sucessivas produções, protagonizadas 
por diversos agentes: se partiu de uma produção ideológica e teórica sobre a educação 
na cidade, resultou também de uma produção burocrática quando um aparato técnico-
administrativo se apropriou de sua proposta para transformá-la em obra; se partiu 
de concepções pedagógicas, modificou-se ao ser apropriada por uma linguagem 
arquitetônica de claras convicções estéticas. Cada um dos “autores” envolvidos nessas 
conformações podem ser observados como produtores de novas espacialidades, 
configuradas pela apropriação das propostas que lhes foram oferecidas como base 
para seus fazeres139. 

Se, entre a proposta do Plano Piloto e o desenho urbano do Plano Educacional, 
a equipe do INEP se apropriou de um arcabouço urbano para configurar uma outra 
proposta de urbanidade (outra porque ao redimensionar a rede escolar, bem como 
reposicionar seus equipamentos, alterava os fluxos cotidianos das áreas residenciais), 
houve ainda uma outra produção espacial decorrente da apropriação do programa 
escolar pela equipe de arquitetura no momento em que os projetos dos equipamentos 
escolares foram definidos em relação à “unidade de conjunto” das áreas de vizinhança. 
Ainda, sucessivamente, uma terceira produção espacial decorreu da apropriação 
lançada na assinatura do Termo de Acordo entre Ministério de Educação e Novacap, 
delimitando a responsabilidade pela construção de equipamentos escolares a um 
conjunto de cláusulas não necessariamente condizentes às prerrogativas educacionais 
e urbanas que vinham sendo pormenorizadas pelas equipes envolvidas, resultando 
em uma implementação desgovernada da infraestrutura escolar do Plano Piloto140.  

Sem dúvida, houve ainda uma outra produção espacial (que continua 
acontecendo) quando essas escolas passaram a realmente abrigar o cotidiano das 
atividades escolares porque do lado do usuário também há uma produção: ele transforma 
o espaço que lhe é imposto quando o habita, no mínimo produzindo significações. Se 
verdade é que a estratégia tecnocrática de Brasília idealizou o lugar escola a partir de 

139  “Eu diria que também as práticas cotidianas são, no fundo, antropofágicas. Mas trata-se de uma 
antropofagia não ritualizada, não visível, e que obriga a que se perceba que o essencial não é aquilo que 
o praticante come, atravessa ou vê, mas sim o que ele faz daquilo que come, vê ou atravessa.” Cf. DE 
CERTEAU, Teoria e método no estudo das práticas cotidianas, 1985, p. 6.
140  O recorte deste primeiro capítulo limita-se às primeiras produções escolares, concebidas ainda no 
ânimo de inaugurar a nova capital o mais completa e definida possível. O prosseguimento da implanta-
ção da rede escolar nos anos posteriores ao 21 de abril de 1960 será objeto do terceiro capítulo. 
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modelos abstratos, produziu sua espacialidade e ordenou parâmetros para sua ocupação, 
também pode ser considerado como fato a possibilidade de manipulação e alteração deste 
lugar por seus usuários que poderiam ou não seguir as diretrizes determinadas pelas 
estratégias que os conceberam141. 

Em tal jogo de produções espaciais, a não passividade de cada agente frente à 
espacialidade desenvolvida por seu interlocutor, produzia (e segue produzindo) alterações 
relevantes sobre a espacialização do lugar escola do Plano Piloto. 

APROPRIAÇÕES: LEMBRANÇAS DE PROFESSORAS

Apesar do reconhecimento da existência de incontáveis operações de reemprego 
do espaço escolar próprio142, apenas dois vetores de apropriação foram selecionados para 
estabelecer a finalização do percurso interpretativo organizado por este primeiro capítulo. 
Primeiro, a tentativa de leitura dos espaços escolares em relação aos usos escolares. Segundo, 
por uma tentativa de capturar os fluxos nas superquadras em relação ao cotidiano do lugar 
escola. 

Este desfecho, por tal caminho, está dedicado a entender os primórdios da 
conformação do lugar escola do primeiro Centro de Educação Primária do Plano Piloto 
também a luz da morfologia de algumas de suas práticas cotidianas. Menos que criar uma 
narrativa pormenorizada, que se pretendesse abrangente das infinitas maneiras de habitar 
havidas no lugar escola do Plano Piloto, a intenção reside apenas em indicar a existência 
de um processo de conformação espacial costumeiramente emudecido pela história da 
arquitetura escolar, assim como perceber como o lugar escola se constitui não apenas por 
corroborações dóceis frente a uma estratégia unívoca de educação, mas também por desvios 
no uso de sua arquitetura143.

Ao evocar as práticas cotidianas como fontes válidas para a história da arquitetura 
e do urbanismo, assumo que múltiplos jogos de significados e esquemas de valoração 
produzidos pelos mais diversos sujeitos servem igualmente para a tessitura da trama 
histórica sobre a produção do espaço escolar (na escala do edifício ou na escala da cidade). 
O giro da narrativa parece ser inevitável uma vez que a leitura se afasta dos documentos 
oficiais, bem como da trajetória de arquitetos e outros autores, ou mesmo de um círculo 
profissional especializado, para aproximar-se das perspectivas abertas pelos usuários nas 
memórias de suas ações ordinárias144. Trata-se de fazer emergir um conjunto de outras 
percepções e historiá-las de modo que à interpretação do espaço escolar, observado 

141  Cf. DE CERTEAU, A invenção do cotidiano. Artes de fazer, 2014.
142  Ibidem.
143  Ibidem.  
144  Ibidem. 
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isoladamente por parâmetros disciplinares, acrescentem-se indagações sobre os usos 
que as pessoas fazem dele. Nesta operação historiográfica, parece haver dois desafios 
metodológicos.

O primeiro desafio reside no fato de que as práticas cotidianas seguem itinerários 
heterogêneos, diferentes uns dos outros, mesmo quando celebradas em um mesmo 
tempo e espaço. Muitas vezes se contradizem. Podem ser observadas estatisticamente145 
ou, como sugere Michel de Certeau, como operações furtivas. O segundo desafio está 
na essência das fontes. Se, por um lado, a interpretação de séries iconográficas sobre o 
cotidiano lança desafios ao historiador146, por outro, relatos recolhidos por programas 
de história oral são recortes mnemônicos de difícil controle147, haja vista os ângulos 
e conflitos de perspectivas que encenam, bem como o inevitável “enquadramento de 
memória” ao qual estão sujeitos148. 

Por fim, confiando na ideia de que o relato é a melhor forma de capturar o 
cotidiano149 e em respeito à natureza das lembranças150 mobilizadas nos parágrafos que 
seguem, as entrevistas utilizadas como material primário não serão referenciadas tal 
qual a norma exige. Elas aparecem entre aspas, misturando-se ao corpo do texto. O 
nome de suas portadoras está indicado entre parênteses, ao final da citação151. 

§

Nauro Esteves, Ernesto Silva, José de Souza Reis, Anísio Teixeira, Oscar 
Niemeyer, Juscelino Kubitschek, Lucio Costa, Paulo de Almeida Campos, Wilson 
Reis Neto, entre outros, foram personagens igualmente importantes no enredo que 

145  Um viés estatístico sobre os usos escolares cotidianos nas superquadras do Plano Piloto foi organiza-
do por Vicente Quintella Barcellos. Cf. BARCELLOS, A clientela escolar no conceito de unidade de vizinhança, 
1993. 
146  Cf. MENESES, Fontes visuais, cultura material, história visual, 2003.
147  “Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e 
ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar 
da sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança 
é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de represen-
tações que povoam nossa consciência atual. (...) A lembrança bergsoniana, enquanto conservação total do 
passado e sua ressurreição, só seria possível no caso (afinal, impossível) em que o adulto mantivesse intac-
to o sistema de representações, hábitos e relações sociais da sua infância. A menor alteração do ambiente 
atinge a qualidade íntima da memória. Por essa via, Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória 
do grupo; e esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade”. Cf. BOSI, 
Memória e sociedade, 1994, p. 55.
148  Cf. POLLAK, Memória, esquecimento, silêncio, 1989, p. 9-13.
149  Cf. Cf. DE CERTEAU, Teoria e método no estudo das práticas cotidianas, 1985.
150  O formato tenta acompanhar aquele utilizado por Ecléa Bosi Cf. BOSI, Memória e sociedade, 1994.
151 O conjunto de entrevistas utilizadas está listado junto às referências, ao final da tese.
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marcou o percurso da idealização à construção do espaço escolar no Plano Piloto de 
Brasília. Arquitetos, intelectuais, políticos deixaram suas pegadas e, a partir delas, um 
grupo difuso, ainda mais extenso, entre agentes educacionais, estudantes, familiares, 
moradores, administradores públicos, políticos, etc., deram rumo à efetiva realização 
de seu projeto educacional. No momento em que se iniciou tal operação, a produção 
da arquitetura dos espaços escolares (concepção, conformação e construção) deixou 
de protagonizar o processo de constituição de uma cultura escolar própria pois já 
não se tratava mais da elaboração de projetos e sim do dia a dia escolar. Passaram 
ao protagonismo Maria Reis Canedo, Renée Gunzburguer Simas, Santa Alves Soyer, 
Maria Marta Cintra, Maria das Neves Costa Morici, Leocádia Paradella Cardoso, Elmira 
Hermano Wehke, Alita Vieira, Dalva Baptista Obliziner, Amábile Andrade Costa, 
Branca Luisa Tamm Rabello, Ornella Lobo, Cosete Martins Ramos, Libânia Rabelo 
Ferreira, Maria de Lourdes Cruvinel Brandão, Maria do Rosário Ávila de Bessa, Myrtes 
Cardoso, Lydia Garcia, Ivonilde Faria Morrone, Olinda da Rocha Lobo, Clelia de Freitas 
Capanema, Alayde do Vale Dourado, Stella dos Cherubins Guimarães Trois...152 

Embora houvesse “alguns homens entre os professores de educação física”, 
as poucas escolas de educação elementar inauguradas no Plano Piloto foram palco do 
trabalho deste grupo de mulheres, professoras engajadas em contribuir para o projeto 
de Brasília como cidade-modelo. Muitas delas já vinham lecionando nas escolas 
provisórias da Novacap153; já experimentavam novos procedimentos didáticos no 
Grupo Escolar Julia Kubistchek sob a coordenação de Nair Durão Barbosa Prata154; já 
haviam estagiado nas escolas comandadas por Camem Teixeira em Salvador155. Outras 
chegaram em Brasília, muito bem formadas, na leva dos primeiros concursos.  

Apesar do engajamento das professoras e a vontade de contribuir para o 
projeto de Brasília como cidade-modelo, em que medida estavam conscientes do que 
isso significava? Qual era o modelo de cidade, de escola moderna, que vislumbravam? 

Naqueles primeiros anos da cidade, ouvia-se falar muito no Plano de Anísio 
Teixeira, contudo ele não acompanharia pessoalmente o cotidiano escolar de Brasília156. 
Armando Hildebrand, ao longo do breve período em que esteve à frente da CASEB, 
Comissão Coordenadora do Sistema Educacional de Brasília157, teria se esforçado 

152  Conforme apresentado na Introdução da tese, as lembranças de professoras mobilizadas fazem 
parte do conjunto de entrevistas realizadas pelo Projeto de Pesquisa Educação Básica pública no Distrito 
Federal (1956-1964): origens de um projeto inovador, instituído como parte das ações do Museu da Edu-
cação do Distrito Federal, MUDE, coordenado pela professora Eva Waisros Pereira. 
153  Ver capítulo 3.2. 
154  Em Brasília, Nair Durão teria sido a primeira coordenadora pedagógica, trabalhando ao lado de 
Stella dos Cherubins, Santa Alves Soyer, entre outras professoras, no Grupo Escola Julia Kubistchek. 
155  Cf. MELO, Aperfeiçoamento de professores primários nos primórdios de Brasília: contribuições do INEP, 
2016. 
156  Sua ida a Brasília aconteceu somente no momento em que assumiu a reitoria da UnB entre junho 
de 1963 e abril de 1964.  
157  Sobre a CASEB e Armando Hildebrand, conferir nota 63. 
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48. Escola-Classe superquadra 114 sul. À esquerda, fotografia de Marcel Gautherrot (WESELY, 2010, p. 51). À 
direita, fotógrafo não identificado, sem data (Acervo MUDE). 

para enfatizar a lógica do sistema mas, passados os primeiros anos da inauguração, a 
concepção “foi caindo no esquecimento”  (Maria Marta Cintra). 

“Olha, a minha vivência com escola-parque foi em Brasília. E o doutor Anísio 
morava no Rio, não é? (...) Agora, essa conscientização... Aqui em Brasília, não sei... Eu 
tive uma experiência de ver a Bahia, ver a escola funcionando com crianças. Então, ali 
sim, ali se tinha total conscientização daquele projeto, daquele plano ser executado, ser 
aproveitado...” (Maria do Socorro de Matos Pereira). 

Contam que além de cursos de formação pontuais, oferecidos pela Fundação 
Educacional do Distrito Federal, havia encontros formais e também conversas informais 
entre as professoras que trocavam suas experiências e organizavam-se para oferecer 
umas às outras repertórios metodológicos (Alayde do Vale Dourado). As professoras 
seguiam seus próprios caminhos, davam aula de acordo com o que sabiam. Foi nesse 
ambiente que a professora Ivonilde Morrone criou o “Ataliba”, um novo “método 
eclético” de alfabetização utilizado a partir de 1963 ou 1964. A aceitação de seu método  
foi tamanha que sua publicação no formato de cartilha foi largamente utilizada no 
Distrito Federal, com diversas reedições158. O sistema escolar de Brasília deveria ser 
inovador? Elas se dispuseram a inovar. 

O episódio da retirada das carteiras da Escola-Classe da superquadra 114 sul 
é apenas a ponta do fio de um grande novelo de apropriações comandadas por estas 
mulheres. Ocupar o espaço escolar, transformá-lo em lugar de práticas pedagógicas, 
não significava seguir o script imaginado por aqueles homens que o idealizaram e 
construíram. 

“Não sei porque tirei primeiro lugar no concurso e fui para a 114. Porque a 114 
era uma escolinha nova do Banco do Brasil feita por um auxiliar do Oscar Niemeyer, 
Wilson Reis Netto, um arquiteto que tinha muito carinho pela escola. Ele queria fazer 
da 114 o que ele chamava de escola modelo. Mas não era escola modelo, era uma 
escola como as outras. Mas queria que desse uma continuidade feliz para a escola. A 
escola era linda, toda ajardinada, com espelho d’água, com mural todo colorido. Os 

158  As primeiras edições foram publicadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, em meados 
da década de 1960. Posteriormente, publicado pela Editora Brasil com 37 edições.
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alunos sentem saudade do tempo que a escola era... Marcou porque era muito bonita. 
Nós recebíamos turistas do mundo inteiro só para ver a escola.” (Alita Vieira)

Porém, a Escola-Classe da superquadra 114 sul foi entregue vazia. Em 
1962, quando inaugurada, as construções escolares estavam em vias de serem 
interrompidas. Eram concluídos apenas os poucos projetos que restavam licitados. 
Com o fim do mandato de JK, o acirramento do embate político provocado por 
aqueles que desejavam a permanência da capital do país no Rio de Janeiro, inclusive 
comandados pelos questionamentos de Carlos Lacerda, vinha desestabilizando a 
certeza da transferência da capital para Brasília. Na esteira deste movimento, Jânio 
Quadros viria a instaurar um inquérito contra a própria CASEB para apurar supostas 
irregularidades uma vez que, devido à emergência das obras para inauguração da 
cidade, nos meses antecedentes ao 21 de abril de 1960, os processos burocráticos não 
teriam sido corretamente seguidos. O fato é que em meio às disputas políticas, as 
verbas para implementação do aparato escolar ficaram comprometidas. Foi a partir do 
empenho da Associação de Pais e Mestres e, mais uma vez, do financiamento do Banco 
do Brasil (a superquadra 114 havia sido construída pelo IAPB) que a Escola-Classe 
dirigida pela professora Alita Vieira foi mobiliada. 

“Eles me ajudaram a comprar tudo. Até a comprar carteira, quadro, móveis... 
Vazia, vazia. Eu levei um susto quando entrei e não vi nada. Nada. Quando chegou 
a carteira, era uma carteira... Porque o Wilson, com todo meu respeito, o arquiteto, 
fez as carteiras pregadas no chão, de dois em dois. Eu expliquei pra ele... Porque nós 
não éramos consultadas para fazer a escola. A escola estava pronta. Linda, bonita. 
Fizeram um belíssimo balé com a Lucia Toler para fazer a inauguração da escola. 
Mas, e a funcionalidade da escola? Essas carteiras não vou... Vou conservar toda a 
arquitetura da escola, mas a carteira tem que movimentar, temos que fazer trabalho 
em grupo. Nós temos uma democracia. E contei que tínhamos outra mentalidade de 
escola. Nossa mentalidade não era aquela escola do professor mestre diz e o aluno 
olhando o quadro negro. Se bem que eu tive muita professora que ainda tinha essa 
mentalidade. E nós tínhamos que trabalhar a professora para ela trocar a mentalidade. 
Mas a formação era assim. Nós tínhamos professoras de todo o Brasil. Professoras de 
todo o país chegavam aqui (...) Aí trocamos as cadeirinhas. Consegui.” (Alita Vieira)

A relação entre professoras e alunos, bem como a organização das salas 
de aula, eram fatores fortemente contaminados pelos tempos e espaços escolares 
tradicionais. Não apenas em função da experiência docente em salas de aula dos 
grupos escolares de todo o Brasil, pois elas vieram de diversos estados brasileiros, mas 
também pela formação que recebiam nos Institutos de Educação. Na década de 1950, 
a identificação de um descompasso técnico-metodológico na formação docente foi 
uma das justificativas utilizadas pelo INEP para estabelecer o acordo de cooperação 
com os Estados Unidos para implantação e desenvolvimento do PABAEE, Programa 
de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar. A despeito do acentuado 
nacionalismo que comandava os projetos federais nesse período e de ter havido fortes 
resistências ao acordo, o Programa foi assinado em junho de 1956 para ser oferecido 
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49.  Pátio posterior da Escola-Parque do entraquadras 307308 sul. Na fotografia da direita, marquise marcando a 
entrada do pavilhão de artes industriais no primeiro plano, ao fundo o edifício principal da Escola-Parque e volume 
do auditório atrás das árvores. Na fotografia da esquerda, edifício principal da Escola-Parque com marquise de 
conexão ao auditório (cinema do bairro às quartas-feiras e finais de semana. Fotógrafo não identificado, sem data 
(Acervo Escola-Parque).

em todo o Brasil159. O principal centro de formação das professoras de Brasília no 
PABAEE foi Belo Horizonte. 

“Mas houve uma mudança no comportamento pedagógico em sala de aula. 
E isso eu devia ao PABAEE. Porque as carteiras até então eram enfileiradas, uma 
atrás da outra. A criança não tinha com quem se comunicar. Era a nuca do colega que 
falava com ele. Não podia falar com o colega do lado porque perdia a atenção. Então 
a comunicação oral não existia em sala de aula. E nós trouxemos isso para Brasília 
via PABAEE. Então as crianças começaram a usar o chão para conversar, em redor da 
professora. E a coisa se desenvolveu assim dessa maneira, bem prática. Era a prática 
do dia a dia. A gente se reunia uma vez por semana, corrigia os erros. E eu visitava 
todas as salas de aula. Assim que a gente fazia. Depois eu fui para os EUA, passei um 
ano lá. Mas não aprendi lá mais que aprendi em Belo Horizonte.” (Ivonilde Morrone). 

A despeito dos percalços, é inegável o sentimento de encantamento pela 
arquitetura das escolas atravessando as lembranças de professoras sobre o cotidiano 
escolar dos primeiros anos da nova capital. O impacto visual dos edifícios modernos 
causava não somente admiração, mas deslumbre pela abertura do espaço escolar para 
as áreas externas da superquadra. As comparações com as escolas tradicionais eram 
inevitáveis. A Escola-Classe da superquadra 308 não lhes parecia uma escola porque 
era baixinha, não havia portão, era nada fechada. 

“Mas ali era como um tipo de comunidade bem democrática, tinha muito 
cuidado com a segurança da criança, com a aceitação dela. Dali ela já ia pra escola-
parque. Isso eu percebi de perto, sou uma testemunha ocular da admiração do 
brasileiro de todos os estados quando viam a estrutura da escola, e ficavam admirados”. 
Aconchegante, nela não havia os longos corredores com salas de um lado e do outro, 
como em conventos. “Tinha janelas viradas para os jardins e o recreio era mais no 
pátio. Então toda pessoa que chegava para visitar a escola: ‘mas essa escola não parece 
escola’. Porque a tradição nossa brasileira era de escolas diferentes, portas altas, 
autoritárias. E essa não, essa parecia uma casa diferente. E os pais ficavam admirados. 
Muitos pais ficavam lá observando como era o trabalho.” (Olinda Rocha Lobo).

Lembranças como a da professora Olinda Rocha Lobo ensejam paralelos 

159  Cf. PAIVA & PAIXÃO, PABAEE (1956-1964): a americanização do ensino elementar no Brasil?, 2002. 
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50. Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul. Fotógrafos não identificados, sem data  (Acervo Escola-Parque).
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51. Aulas de composição ao ar livre. Fotógrafo não identificado (Acevo MUDE).

imediatos com as observações feitas pelo bem conhecido texto de Augustín Escolano 
sobre as implicações do espaço escolar ao longo da escolarização. Organizado a partir 
do relato de uma suposta visita à escola onde estudara quando criança, o texto mistura 
ficção e descrição realista com o propósito de observar não apenas a história da 
arquitetura escolar, mas também os processos psicopedagógicos que operam no sujeito 
do relato160. Ainda que o texto esteja centrado no aprendizado infantil em contexto à 
cultura escolar, as lembranças narradas pelas professoras sobre a arquitetura do lugar 
escola do Plano Piloto indicam para como, em alguma medida, elas estavam ajustando 
seus esquemas corporais para atuar naquele ambiente que se configurava inclusive 
para elas como novidade.  

A sensação de intimismo, de sala de estar e quintal de casa, presente na 
lembrança do habitar a Escola-Classe da superquadra 308, inverte-se quando os 
olhares voltam-se a Escola-Parque. 

“Olha aqui, eu estou aqui. Aqui é tudo Escola-Parque, ou tudo artes 
industriais. Pela W3. Era um terreno muito grande que, depois, tiraram um pedaço, e 
ficou aqui uma pista, que agora a gente anda, para ir para a W2. Então, a gente entrava 
à esquerda já era o pavilhão de artes industriais. Aí, todo de cobogozinho. Muito 
grande... Ele ficava afastado, eu creio, por causa do barulho das máquinas, e tudo. E 
tinha um espaço muito grande para estacionamento. A gente tinha todo o conforto. 
Entrava ali, tinha lugar para carro, tudo, deixava lá dentro quem tivesse carro. E a 
escola tinha ali, primeiro andar, um térreo muito bom, com os pilotis, que era ali onde 
os meninos, quando tocava o sinal, faziam fila. E se falava alguma coisa, e se cantava... 
porque tinha aquilo de fazer a fila e organizar e, depois, cada um ia para o seu setor. 
E ali, sempre a diretora falava alguma coisa, ou tinha uma palavra para os alunos. O 
prédio era muito grande, aquele, como ainda é. À esquerda era o nosso pavilhão; à 
direita, era o cinema, o auditório, não é? A direção era no térreo também; à esquerda 
também, uma copa ótima, maravilhosa.” (Maria do Socorro de Matos Pereira)

A professora Clélia de Freitas Capanema relatou a realização de um seminário 
de formação com os professores cerca de quinze dias antes da inauguração da cidade. 
Uma semana em Brasília e outra no Rio de Janeiro, em tempo integral. Encontros 
com professores de alto nível, onde a CASEB tentou discutir o papel suplementar dos 
professores nos primeiros anos de Brasília: contribuir para a adaptação das crianças 

160  ESCOLANO, “Arquitetura como programa. Espaço-escola e currículo.” In VIÑAO FRAGO & ES-
COLANO, Currículo, espaço e subjetividade. A arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 21.
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e adolescentes à cidade, tendo em vista que muitos vinham do Rio de Janeiro, onde 
tinham uma vida muito mais atraente e considerando que, diferentemente dos adultos 
que mudaram para Brasília por escolha pessoal, essas crianças e adolescentes estavam 
acompanhando seus familiares. Havia a preocupação em oferecer às crianças uma 
vida agradável, simpática, uma vida de afeto, com tudo aquilo que pudesse ajudá-las 
no processo de aceitação da cidade. O espanto da professora foi ter acompanhado a 
não adaptação de adultos em relação ao novo cotidiano em Brasília.

“Mas ocorreu uma coisa muito curiosa. Eu vi muito processo de desajustamento 
em adultos, em pais. Vi muito desajustamento em professores, funcionários. Raramente 
havia desajustamento entre as crianças e os adolescentes. Eles amaram essa cidade 
assim que chegaram. Talvez porque ela de fato tenha sido traçada pensando neles. 
Dificilmente uma criança no Rio de Janeiro poderia descer de seu apartamento 

52. Acima, estudantes na parada de ônibus em Brasília. Fotógrafo não identificado, sem data (Acervo Novacap, 
ArPDF).

53. Abaixo, crianças brincando no lugar escola, entre a Escola-Classe 308 sul e a Escola-Parque do entrequadras 
307-308 sul. Fotógrafo não identificado, sem data (Acervo MUDE).



99

e encontrar a sua escola dentro da sua quadra, e de brincar no pátio da escola aos 
sábados e domingos. De ter a escola a sua mão. Os pais chegando a janela e vendo a 
escola. Esta era a ideia de uma escola-classe em cada superquadra, em cada quatro 
superquadras uma escola-parque faria a complementação. Os adolescentes e os jovens 
que iam pro ginásio e colégio, pro primeiro e segundo ciclo da escola de nível médio, 
estes não tinham suas escolas dentro das superquadras e isso não seria necessário 
porque já são alunos com idade que lhes proporciona liberdade de movimentos, 
autonomia. Liberdade e autonomia inclusive muito necessárias a seu crescimento, seu 
desenvolvimento, seu amadurecimento psicológico e emocional. Eles alcançavam a 
escola com muita facilidade.” (Clelia de Freitas Capanema).

Possivelmente, o cotidiano escolar não foi o mesmo para todas as crianças. 
Alguns beneficiados morariam perto de suas escolas, contudo a maioria não. Enquanto 
os edifícios habitacionais das quadras 306 e 307 estavam ainda em construção, filhos 
de operários (que não eram os que tinham migrado do Rio de Janeiro), abrigados 
em casas provisórias de madeira, estiveram matriculados na Escola-Parque do 
entrequadras 307-308 sul (Amábile Andrade Gomes): “as crianças tinham aquela 
convivência das quadras 107, 106, 308. Elas tinham aquela amizade ali, elas tinham... 
Como é que se diz... Nenhuma descriminação porque as crianças eram filhos de 
porteiro, filhos de deputado, filho de professor que estava chegando” (Lydia Garcia). 
Mas logo, a ocupação das unidades habitacionais se consolidaria e as estruturas sociais 
se espelhariam na ocupação da cidade. 

Outro exemplo da diferença entre a área de vizinhança modelo e as outras era 
a incompletude do programa. A Escola-Classe da superquadra 114 sul, por exemplo, 
não era atendida por escola-parque o que obrigava a improvisação do currículo escolar 
complementar em sua própria instalação: “eram atividades voluntárias, mas enchia. 
Os alunos ajudavam a fazer cartazes, a receber turistas porque havia muitos. Falar 
sobre o plano de Brasília fazia parte do currículo” (Alita Vieira). 

Por outro lado, a pauta “Brasília, cidade-modelo” foi abolida nas aulas de 
artes da Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul. A professora Myrtes Cardoso se 
lembra da insistente repetição de desenhos de Brasília nos trabalhos escolares porque 
a arquitetura da cidade impressionava muito, tanto os adultos quanto as crianças nos 
primeiros anos. Conta ela que não poderia dizer para as crianças pararem de desenhar 
as arquiteturas simbólicas de Brasília. Isso fugiria de seu propósito de educação pela 
arte. Então, influenciada pela concepção das Escolinhas de Arte (lembra, inclusive, de 
uma visita de Augusto Rodrigue à Escola-Parque), a professora Myrtes Cardoso criou 

54. Usos do auditório. Entrega de certificados (1966) e comemoração de dia das crianças (1964). Fotógrafos não 
identificado (Acervo Escola-Parque).  
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60. Usos da piscina. Fotógrafos não identificado, sem data (Acervo Escola-Parque).  

uma estratégia de trabalho sem macular a imagem feita pelas crianças. Pediu para que 
elas ilustrassem as histórias que estavam lendo na biblioteca. Com isso, incentivaria 
a integração entre os espaços e os tempos escolares, e, principalmente, acabaria com 
a repetição de imagens das arquiteturas de Brasília nos exercícios das aulas de artes.

 “A Escola Parque tinha um trabalho muito bonito, um trabalho sempre 
feito em grupo. A biblioteca colaborando com a leitura que as crianças faziam. 
Nós colaborando com a parte musical. A de artes cênicas colaborando com a parte 
dramática. Tinha o cinema que a Maria Helena... encontrei com ela há pouco tempo 
e estava trabalhando no JK. O cinema. Fazer as crianças ver um filme. Educação no 
auditório, como proceder em um auditório. Nós tínhamos toda quarta feira o cinema 
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da Escola Parque. Aquele auditório que era das crianças nós também tínhamos depois 
mais tarde com o grande cineasta Paulo Emilio que trouxe também o cineclube para 
Brasília, naquela época. Então a formação das crianças era completa.” (Lydia Garcia) 
No entanto, o maior sucesso entre os estudantes era mesmo a piscina.

“Olha, eu estou falando, eu me vejo naqueles amplos espaços, me vejo subindo 
aquela escada, aquele prédio lindo, aquela piscina maravilhosa. Ah, nadávamos 
também, podíamos nadar numa piscina imensa, aquela piscina que eu nem sei o que 
foi feito dela. Imagina, crianças que têm um cinema para elas, um teatro para elas, 
gente, isso é uma homenagem às crianças.” (Claudia Maria Alves Pereira, aluna)

Além do programa idealizado, a Escola-Parque também foi espaço para usos 
inesperados. 

“Chegando aqui, eu fui morar lá no JK, porque, antes do concurso, eles 
disseram que os professores iam ficar perto de suas escolas, nas mesmas quadras, para 
facilitar o trabalho, já que cada professor iria trabalhar na escola-classe ou no que fosse 
mais próximo, dentro do seu trabalho, no ensino médio ou no pré-escolar, ou ainda, no 
primeiro grau. Só que nós chegamos e nos vimos lá no JK, não em apartamento perto de 
onde iríamos trabalhar, até porque não sabíamos ainda onde iríamos trabalhar. Eram 
quatro professores em cada apartamento. Então, eram duas professoras dormindo na 
sala e duas dormindo no quarto, porque só havia um quarto. E foi assim a chegada” 
(Elmira Hermano Wehke).

“JK” eram os apartamentos apelidados pelas professoras por “janela e 
kitinete”, construídos pela Novacap nas superquadras 400 em razão da alta demanda 
por moradia no momento da inauguração da cidade. Tamanha a precariedade desta 
unidade habitacional que lhes fora oferecida que, em certo momento, teria havido a 
instalação de refeitório e lavanderia na Escola-Parque da superquadra 308 sul para que 
as professoras que moravam no “JK” pudessem almoçar e lavar suas roupas (Branca 
Luisa Tamm Rabello). 

Elas atravessavam o Eixão que naquela época era tranquilo, mas com muita 
poeira, nada de verde. “Eu me lembro que eu tinha um sapato branco e, cada vez que 
punha o sapato branco, ele ficava vermelho de poeira” (Dava Baptista Oblizier). Havia 
ainda o “lacerdinha”, ventania que quando soprava “você ficava cheio de terra, areia, 
poeira vermelha, do dedo do pé até o último fio de cabelo” (Cosete Martins Ramos).  
Lavanderia, de fato, devia ser importante em Brasília. 
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2.1 A escola como questão urbanística

OS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS NO CONCURSO DE BRASÍLIA

A anedótica história de como Brasília tornou-se a meta síntese do plano de 
governo de Juscelino Kubitschek é conhecida. Em um comício, ainda durante sua 
campanha à presidência da república, JK teria se comprometido a cumprir o que estava 
estabelecido na constituição brasileira: transferir a capital do Brasil para o Planalto 
Central. Ao vencer as eleições, afastou as adversidades políticas que se imporiam 
à meta síntese de seu plano de governo – devido à obrigação de cumprimento de 
trâmites burocráticos convencionais – com a criação da Novacap, Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em 19 de setembro de 1956, como um órgão 
oficial, autônomo e diretamente vinculado à Presidência da República. Somente com 
este instrumento perfaria a construção da nova capital no prazo de três anos. Assim 
estabelecida, a primeira atribuição da Novacap foi a organização de um concurso de 
planos urbanísticos, apresentado em edital no Diário Oficial da União, ainda em 30 de 
setembro de 19561. 

“O Catetinho foi o passo inicial de uma gigantesca escalada. Depois 
dele, a iniciativa de maior importância foi a elaboração do Plano-Piloto. 

1  Cf. TAVARES, “Um início contraditório e a criação da Novacap” In Projetos para Brasília e a cultura 
urbanística nacional, 2004, p. 85-87.

Escola como equipamento comunitário
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Entrementes, outras providências, destinadas a criar condições de trabalho 
no Planalto, haviam sido tomadas: construção de barracos e alojamentos; 
balizamento da área; início do represamento do rio Paranoá; abertura da 
Rodovia Brasília - Anápolis, e a construção de alojamentos para as primeiras 
levas de candangos.

Um concurso, para a apresentação de um Plano-Piloto da nova 
cidade, havia sido aberto. Minha ideia inicial havia sido a realização de um 
concurso internacional, de forma a permitir que arquitetos e urbanistas de 
todo o mundo participassem do certame. Julgava que, ampliando a área de 
concorrência, criaria melhores condições de competição, dando origem a 
projetos mais originais. Realizaram-se, pois, diversas reuniões no Rio, com o 
objetivo de se estabelecer o critério a ser adotado e, após longos debates, dos 
quais participaram Israel Pinheiro, Ernesto Silva, o arquiteto Oscar Niemeyer 
e os assessores arquitetos Raul Pena Firme e Roberto Lacombe, foi elaborado 
o texto do edital que regularia o concurso”2.

Restrito, contudo, a profissionais residentes no Brasil, o Edital lançado como 
base do Concurso exigia dos Planos Pilotos para a nova capital somente o traço de 
uma proposta básica, acompanhada de um relatório justificativo que indicasse “os 
principais elementos da estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos 
setores, centros, instalações de serviços, distribuição dos espaços livres e vias de 
comunicação”3. Apesar do Edital abrir possibilidades para a apresentação de estudos 
complementares diversos, orientações relativas à possível organização social da cidade 
não apareceram no texto oficial. Tampouco esteve presente qualquer sinalização sobre 
um possível plano de educação ou quaisquer parâmetros para a determinação da 
rede de equipamentos escolares da cidade nova. Por meio de um texto mínimo, o 
Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil aconteceu em 1956 com 
o recebimento de 26 propostas, fazendo-se presente a elite da arquitetura moderna 
brasileira.

Embora discorrer sobre a natureza e as especificidades urbanas de cada 
uma das propostas apresentadas ao Concurso ultrapasse os objetivos de uma leitura 
interessada no Plano Educacional de Brasília tal qual implementado, certas similitudes 
entre os arcabouços da função habitacional dos sete Planos Pilotos premiados justifica 
uma breve incursão por seus projetos. Ainda que as redes de equipamentos escolares 
não tenham sido pormenorizadas pelos concorrentes4, uma observação cuidadosa 
justifica-se inclusive pelo fato dos variados desenhos de cidade retratarem semelhanças 
entre os critérios adotados para a localização das unidades escolares primárias, 
invariavelmente associadas às áreas habitacionais (nestes sete Planos).

2  Cf. KUBITSCHEK, Por que construí Brasília, 2000, p. 61. 
3  Cf. “Edital para o Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil” In Módulo, Ano 3, 
nº8, Jul. 1957, p. 9.
4  Com exceção da proposta apresentada pela equipe liderada por Vilanova Artigas cujo Plano Piloto 
contou com um estudo específico sobre a rede escolar a ser implantada na cidade.  
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Dito de outra maneira, ao menos nas propostas destacadas pelo júri, 
marcos conceituais semelhantes marcaram a estruturação das áreas residenciais, ora 
explicitando a vinculação com o ideário das unidades de vizinhança, ora lançando 
mão da noção de superquadras; ou mesmo na proposição da valorização do convívio 
na “escala cotidiana”5. De uma forma ou de outra, a maioria dos projetos premiados 
estava em diálogo com um mesmo repertório urbanístico de modo que a futura capital, 
com ou sem Lucio Costa, mas certamente com Oscar Niemeyer, já parecia destinada 
a cumprir com os propósitos de uma paisagem urbana predominante marcada por 
espaços abertos.

Perceber as correlações e os distanciamentos conceituais entre os critérios 
de implantação da rede de equipamentos escolares contribui para a compreensão do 
tema no campo da circulação das ideias urbanísticas no meio profissional brasileiro 
e, por consequência, para a contextualização dos posicionamentos tomados no 
desenvolvimento do Plano Educacional de Brasília. A questão central é imaginar que, 
se o Plano Piloto de Lucio Costa foi selecionado em concurso, o Plano Educacional 
elaborado dentro do INEP foi uma encomenda que provavelmente seria feita a Anísio 
Teixeira e sua equipe mesmo que a proposta urbana vencedora tivesse sido outra. 

5  O termo é do Plano Piloto de Lucio Costa. A extensão de seu uso aos outros planos urbanísticos visa 
apenas facilitar a compreensão exata da dimensão urbana a que se refere em comparação aos outros Pla-
nos Pilotos aqui analisados.  

1. Desenho apresentado por Lucio Costa em ocasião do concurso para o Plano Piloto de Brasília, 1957 (Acervo ArPDF) 
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Lembremos que Anísio foi convidado a colaborar com o projeto da cidade por Ernesto 
Silva, membro do núcleo de diretores da Novacap desde a sua institucionalização. O 
que sugere prestígio de uma visão específica da função educativa, e escolar, no Plano 
Piloto, representativa de outras matrizes teóricas e disciplinares que não daquelas 
dominantes no debate urbanístico. De modo que a experiência de Brasília revela um 
longo e silencioso diálogo interdisciplinar sobre a cidade moderna, frequentemente 
negligenciado pela historiografia.

A apresentação sumária de cada um dos sete projetos finalistas focalizará a 
implantação das unidades escolares em relação às áreas habitacionais e à estrutura 
urbana da cidade. A opção por este recorte simplificado deve ser sublinhada pois 
gera representações parciais do que foram estes projetos, eclipsando inevitavelmente 
seus elos muito mais amplos com discussões e teorias urbanísticas, sem dúvida 
referenciando-se em conceitos mais heterogêneos6. 

O Plano Piloto nº 267, de autoria de Milton Ghiraldini e equipe (Construtécnica 
S/A), mobilizaria um modelo de unidades de vizinhança como fator primário 
para o ordenamento das zonas residenciais, com desenho urbano explicitamente 
comprometido ao propósito paisagístico da cidade jardim (imagens 2 e 3). A partir 
deste arcabouço teórico, propôs estruturou suas quatro grande zonas residenciais ao 
longo de parques lineares implantados no interior de grandes quadras, os chamados 
play lots – locais para recreação ao ar livre8. Cada um destes play lots convergiria para 
um parque linear central onde seriam instalados os equipamentos coletivos de uso 
cotidiano (escola primária, jardim de infância, igreja, comércio, centro comunal, etc.).

Vilanova Artigas e equipe, Plano Piloto nº1, não somente lançou mão de 
unidades de vizinhança nas três zonas residenciais de sua proposta, como contemplou 
especificamente o esboço quantitativo de uma rede escolar, ao formular uma 
avaliação/proposta para educação, cultura e recreação na nova capital9. Seus parques 

6  Para os interessados em outros aspectos dos Planos não selecionados, em algum de seus pormenores 
ou mesmo no debate especializado sobre eles, conferir: Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957; EVENSON, Two Bra-
zilian capitals: architecture and urbanismo in Rio de Janeiro and Brasília, 1973; TAVARES, Projetos para Brasília 
e a cultura urbanística nacional, 2004; BRAGA, O concurso de Brasília, 2010.
7  A numeração utilizada como nomenclatura dos projetos foi atribuída às propostas no ato das inscri-
ções pela Novacap. Todos os projetos mencionados ao longo deste capítulo serão identificados por esta 
numeração. 
8  O termo play lot integrou o vocabulário dos projetos para áreas urbanas destinadas à recreação naque-
la década de 1950. Em geral, referia-se a pequenas áreas destinadas à brincadeira infantil, servindo como 
complemento ao uso habitacional e por isso, localizado a curtas distâncias. Costumavam ser equipados 
com brinquedos coletivos de pequenos porte, caixas de areia, árvores para aclimatação e um reduzido 
abrigo para os dias de mau tempo. Cf. BUTLER, Recreation áreas, their design and equipment. Playgrounds, 
1947.
9  Cf. ARTIGAS et Al., Brasília: futura capital, Plano Piloto. Relatório apresentado à comissão julgadora do 
concurso para o plano piloto da nova capital federal, 1957, p. 69-86. Este foi o único Plano Piloto acompanhado 
de uma proposta para os equipamentos escolares. Segundo listagem da equipe de conselheiros especiais 
indicada no relatório, as formulações de educação e ensino couberam a Maria José Garcia Werebe, então 
docente de Administração Escolar e Educação Comparada da Faculdade de Filosofia da Universidade de 
São Paulo.
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3. Abaixo, Plano Piloto nº 26: unidade de vizinhança (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 84)

2. Acima, Plano Piloto nº 26: perspectiva do parque interior da unidade de vizinhança (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 85) 
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4. Plano Piloto nº 1: parques de recreação (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 79)

5. Plano Piloto nº 1: educação (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 80)

de recreação, das margens do Lago Paranoá ao interior das unidades de vizinhança, 
seriam conectados entre si, conformando uma extensa malha verde. Os equipamento 
coletivos gerais, para uso diário e convívio social, seriam instalados justamente 
no espaço de intersecção entre esta área verde destinada à recreação e as quadras 
residenciais, conforme observado nas imagens 4 e 5. As escolas, do jardim de infância 
ao ensino médio, também seriam implantadas nestas intersecções10.

Seu relatório enfatiza que às unidades de vizinhança não caberia apenas o 
papel de reunir equipamentos  coletivos em torno de áreas residenciais. A elas caberia 
também a facilitação do convívio social entre seus moradores em termos de aproximação 
entre as famílias e incentivo à constituição das mais variadas associações sociais 
(organizações femininas, clubes de adolescentes, de escotismo; centros de amadores 
de teatro, de cinema e de artes): a facilidade de tais contatos resultaria principalmente 
da redução das distâncias, todas pequenas e passíveis de serem realizadas a pé, 

10  Ibidem, p. 85. A Cidade Universitária, devido a seu papel vital na conformação da nova capital, 
estaria em local equidistante entre as zonas da cidade de modo a facilitar o entrosamento das atividades 
culturais com as principais áreas.
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propiciando relações interpessoais entre seus moradores em seus trânsitos cotidianos. 
O relatório caminha para a proposição de uma organização comunitária formal ao 
imaginar a figura de um Centro Cívico da Comunidade, instalado em cada uma das 
unidades de vizinhança com a função de “manter os contatos da população com os 
serviços técnicos da cidade”11. Esse ideário de organização social seria, até certo ponto, 
estendido para os assentamentos residenciais das áreas rurais com a instalação de 
Centros Sociais que serviriam de “centros de encontro, de ensino, de recreação, de 
assistência social, técnica, comercial e higiênica, dando ao homem rural do Planalto 
Central novas condições de vida”12. 

Embora Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti não tenham mencionado o 
termo unidade de vizinhança no relatório que apresentaram para o concurso, o desenho 
do Plano Piloto nº24 não deixa dúvidas sobre a vinculação entre a sua solução urbana e 
este ideário. O projeto dispôs seus núcleos residenciais em faixas de quadras contínuas, 
delimitadas por um traçado viário hierarquizado e homogêneo, com equipamentos 
coletivos (comércio, posto de saúde, escola primária, jardim de infância) instalados 
tanto nas bordas quanto no interior de cada uma das grandes quadras residenciais 
(imagem 6). Um corredor viário em sentido norte-sul marcaria o desenvolvimento de 
um extenso centro distrital em arranjo linear.

O Plano Piloto nº8, elaborado por MMM Roberto e equipe, destaca-se 
entre as demais propostas por seu desenho de unidades concêntricas, fisicamente 
independentes. Cada uma de suas sete unidades urbanas circulares iniciais (a proposta 
considerava a expansão da cidade a partir da reprodução deste módulo urbano), 
dimensionadas para os deslocamentos a pé, seria estruturada por dezoito vizinhanças 
organizadas ao redor de um grande centro, o core, composto pela praça central da 
unidade, áreas para comércio, serviços e diversões, além de parte da administração 
federal que seria descentralizada entre todas as unidades urbanas. Em clara alusão 
a agenda do VIII CIAM13, o desenho destes centros urbanos contemplaria ao mesmo 
tempo certa monumentalidade, decorrente de sua função administrativa, e algum 
intimismo, ao prezar pela escala humana como medida. A prancha com o raciocínio de 
composição da unidade urbana circular explicitava a razão do estabelecimento de um 
raio de 1200 metros: distância percorrida a pé em 15 minutos sem esforço e, portanto, 
adequada para incentivar as relações sociais destinadas ao core (imagens 7 e 8).

Parques públicos seriam conformados pela justaposição das unidades urbanas, 
estruturadas cada uma delas por seis setores subdivididos em três vizinhanças. Cada um 
dos setores, além de misturarem habitações individuais e coletivas, abrigaria centros de 
vizinhança, escola primária, igreja, campos de esporte, escola secundária, clube e centro 
comercial (bar, café, delegacia, correios, supermercado, posto de saúde, lavanderia, 

11  Ibidem, p. 49-50.
12  Ibidem, p. 22.
13  Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, edição realizada em Hoddeston, Inglaterra, em 
1951. Cf. TYRWHITT & Al (Ed.), The heart of the city: towards the humanization of urban life, 1952.
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6. Plano Piloto nº 24: núcleos residenciais (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 73)

8. Plano Piloto nº 08: setor da unidade urbana (BRAGA, 2010, p. 110).

7. Plano Piloto nº 08: unidade urbana com os seis setores e core (BRAGA, 2010, p. 109).



111



112

marcenaria, tipografia, etc.). O desenho do setor está particularmente acompanhado 
por uma escala gráfica, mensurada pelo tempo gasto em uma caminhada de 500m 
(imagem 7).

Apesar da inusitada verticalização dos superblocos do Plano Piloto nº17, 
projetado por Rino Levi e equipe, a concentração populacional das zonas residenciais 
em torno de equipamentos coletivos deveria possibilitar, assim como nas intenções 
das outras propostas, o convívio social entre os moradores de uma mesma área. A 
particularidade desta, em relação às outras soluções, estaria na implantação de alguns 
destes equipamentos (comércio, centro de saúde, jardim de infância, creche e recreio), 
à maneira das Unités d’Habitation de Le Corbusier, nos andares intermediários dos 
superblocos de modo a configurar um tipo de vizinhança verticalizada14. Comércio 
e outros equipamentos sociais (escola primária, escola secundária e centro cultural 

14  A associação entre unidade escolar e habitação foi utilizada antes por Le Corbusier na Unité d’Ha-
bitation de Marseille. Cf. LE CORBUSIER, Maternelles vous parlent: pour une pedagogie plus humaine, 1968.

9. Plano Piloto nº 17: superbloco (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 61)
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10. Plano Piloto nº 2: exposição esquemática (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 49)

distrital) estariam numa praça, ao redor da qual três superblocos seriam implantados 
(imagen 9).

O Plano Piloto nº 2, de Boruch Milman e equipe, priorizaria ainda em maior 
medida os deslocamentos a pé ao zelar pela proximidade das moradias aos locais de 
trabalho, multiplicando as áreas habitacionais ao invés de concentrá-las. Os autores 
propuseram áreas verdes destinadas à recreação e à instalação de equipamentos sociais 
diversos no prolongamento de suas áreas habitacionais, lançando mão de unidades 
de vizinhança tanto como modelo físico, quanto como padrão de convivência social 
cotidiana. Como pode ser observado na imagem 10, o desenho da organização das 
quadras seria semelhante ao vislumbrado pela maior parte dos projetos.

 Ainda que as questões urbanas pautadas por estes planos não tenham 
ultrapassado o domínio do anteprojeto, isto é, do universo das ideias e intenções 
iniciais, é inegável que alguns conceitos comuns orientaram as visões de cidade destas 
equipes na solução dos setores habitacionais de seus Planos Pilotos. A despeito da 
diversidade tipológica de traçados e unidades residenciais (de casas unifamiliares ao 
superbloco), os desenhos normalmente: contemplaram uma extensão dos perímetros 
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11. Plano Piloto nº 2: associação das quadras residenciais (Módulo, Ano 3, nº8, Jul. 1957, p. 51)

residenciais a áreas predominantemente verdes e abertas, garantindo a proximidade 
de equipamentos escolares (jardim da infância, escolas primária e secundária), de 
igreja, bem como de outros equipamentos sociais de uso coletivo (salão de jogos, 
cinema, biblioteca e auditório, etc.) em seu entorno mais próximo; prezaram por áreas 
de recreação coletiva em espaços públicos ao ar livre; enfatizaram as curtas distâncias 
percorridas confortavelmente a pé; ainda que em formatos distintos, evocaram uma 
mesma forma de fluxo cotidiano para as relações sociais de seus setores residenciais

Assim como no Plano Piloto vencedor, há nestes outros Planos finalistas duas 
dimensões urbanas com inevitáveis consequências para a elaboração de um projeto 
educacional. A primeira diz respeito ao entendimento do lugar dos equipamentos 
escolares na cidade moderna: invariavelmente associado a áreas residenciais, inseridos 
em espaços abertos com abundância de áreas verdes e muitas vezes integrados a um 
conjunto de serviços sociais voltados a usos locais. 

A segunda dimensão, de cunho demiúrgico e em grande medida relacionada 
à primeira, parecia implicada com vontades de conformar um novo modus de vida 
urbana bastante comuns entre o repertório de defesas e embates da arquitetura e 
do urbanismo da primeira metade do século XX, principalmente incentivado pela 
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reconstrução das cidades e pelos esforços de instalação do estado de bem estar 
social no entre guerras europeu. Contexto da ascensão das vanguardas nacionais de 
arquitetos modernos na Europa, principalmente reunidos em torno dos Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAM. 

No Brasil, a renovação da cultura arquitetônica que desembocaria nos planos 
para Brasília vinha da Era Vargas, assim como o empenho na formação do novo 
trabalhador brasileiro por meio de um projeto educacional de maior amplitude que 
transitaria num largo espectro de ações, da disseminação de valores vinculados ao 
fortalecimento da identidade nacional à produção de arquiteturas modernas. Neste 
contexto, a produção de conjuntos habitacionais deixou de ser objeto da especulação de 
capitais privados e passou para as mãos do Estado que, para além de suprir demandas 
quantitativas da classe trabalhadora por novas unidades habitacionais, passou a operar 
no campo das subjetividades ao provocar a moralização de seus hábitos domésticos e 
tencionar a assimilação de um modelo familiar15. 

Neste movimento, equipamentos sociais foram sendo incorporados à 
implantação de conjuntos habitacionais, orientando formas mais complexas para 
a relação entre modernização, habitação, educação popular e transformação da 
sociedade. O conceito de habitação se ampliaria, deixando a produção de casas isoladas 
à margem da formulação de um programa habitacional de maior escala com a inclusão 
de equipamentos coletivos. “O que poderia ser uma ‘reeducação completa do operário 
brasileiro’ senão sua preparação para viver em uma nova organização social?”16. A 
conjugação entre o ideário de um Estado forte, produtor e provedor, e as perspectivas 
da arquitetura moderna pareciam ser inevitáveis. Ao longo dos anos 1940 e 1950, a 
ampliação do conceito de habitação levaria arquitetos como Carlos Frederico Ferreira 
a imaginar conjuntos habitacionais com unidades comerciais e escolas e, por que não, 
inclusive um circo17.  

Estes projetos de Planos Pilotos para Brasília, em grande medida, trariam 
consigo a bagagem profissional da produção habitacional destas décadas, certamente 
insuflada pela ampla aceitação internacional do Conjunto Pedregulho e incrementada 
pelo curso do amadurecimento dos debates sobre o planejamento das cidades. Do ponto 
de vista do urbanismo, o concurso de Brasília viria de fato consolidar o protagonismo 
dos arquitetos neste setor. Até então minoritário em relação às várias décadas de 
atuação dos engenheiros no conhecimento e na prática planificadora, um urbanismo 
de arquitetos ganharia corpo e prestígio, certamente estimulado pelo reconhecimento 
do modernismo arquitetônico no Brasil e a complexificação das encomendas e 

15  Cf. NASCIMENTO, “Casas modeladores, casas tuteladas” In Entre a estética e o hábito: o departamento 
de habitação popular, 2008, p. 27-66.
16  Cf. BONDUKI, Origens da habitação social no Brasil, 1998, p. 140.
17  Cf. BONDUKI, “Habitação social na vanguarda do movimento moderno no Brasil” In GUERRA 
(Org.) Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. Parte 2. São Paulo: Romano Guer-
ra, 2010, p. 99.
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atribuições públicas dos arquitetos, mas também marcadas pelo acúmulo anterior em 
variadas frentes teóricas – a cidade-jardim, o urbanismo sanitarista, o rodoviarismo, o 
planejamento regional, o planejamento cívico, o Economia e Humanismo, etc., e não 
somente no urbanismo modernista e na Carta de Atenas. 

Há que considerar que, por outro lado, ao desenvolvimento de paradigmas 
de planejamento da cidade moderna, seriam somadas as próprias preocupações 
pedagógicas que, inevitavelmente, corroborariam o reposicionamento dos 
equipamentos escolares na cidade, pautando novos princípios de caráter racional e 
higienista (boa ventilação e luminosidade adequada às atividades escolares, proteção 
acústica contra os ruídos urbanos, contato com a natureza, mobiliário adequado às 
práticas pedagógicas modernas), como também estéticos e sociais. 

AS ESCOLAS NO URBANISMO MODERNISTA

A unidade de vizinhança foi um dos conceitos de maior penetração no 
imaginário urbanístico nacional da primeira metade do século XX, sendo plena sua 
utilização no Plano Piloto de Lucio Costa18. Elaborado no contexto das pesquisas 
urbanas da Regional Planning American Association, este esquema urbano  trazia à 
tona o retorno a um certo ideal de comunidade que, ao apostar na valorização das 
relações sociais primárias e dos vínculos familiares frente aos desafios metropolitanos, 
opunha-se ao zoneamento então adotado para as grandes cidades nos Estados Unidos. 
Na concepção original de Clarence Perry, o equipamento escolar definiria o centro 
de unidades residenciais, determinando suas distâncias, limites e proporcionando 
por meio da hierarquização de seu sistema de vias a proteção do pedestre em relação 
à velocidade do automóvel. Implantadas em meio a paisagens predominantemente 
arborizadas, as unidades habitacionais seriam servidas por comércio local, 
equipamentos e lugares para recreação, oferecendo autonomia às tarefas cotidianas 
de seus moradores. Essa disposição enfatizaria o convívio entre pedestres ao facilitar 
(talvez até incentivar) os deslocamentos cotidianos a pé.  

Apesar de constituir um marco teórico do planejamento urbano da primeira 
metade do século XX,  as hibridações desta vertente urbana anglo-saxônica com as 
proposições advindas das correntes europeias do pensamento urbanístico carecem ser 
consideradas na leitura dos Planos Pilotos para Brasília pois estes foram embasados por 
referenciais diversificados19. A mesma cautela segue válida para as interpretações feitas 
sobre o Plano de Lucio Costa. A despeito de suas intenções demiúrgicas, o conjunto 
dos princípios que regeram a implantação dos equipamentos escolares nos sete Planos 

18  Cf. TAVARES, “Matrizes e referências urbanísticas para os projetos da nova capital” In Projetos para 
Brasília e a cultura urbanística nacional, 2004, p. 107. 
19  Ibidem, p. 98-121.
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Pilotos finalistas, inclusive no plano vencedor, emergiram de sucessivos diálogos 
disciplinares: não foram aplicações imediatas de um modelo urbano exclusivo, nem 
tampouco inovações integrais. 

É possível dizer, aliás, que o documento paradigmático da linhagem CIAM 
para o urbanismo moderno20, a Carta de Atenas, dialogou senão diretamente com o 
influente esquema de Perry, certamente com algumas de suas matrizes e preocupações 
fundamentais, ao expor, entre outras tantas observações, a necessidade de situar as 
escolas nas proximidades das unidades habitacionais21 e reivindicar inclusive que 
as amplas superfícies verdes da cidade moderna acolhessem jardins de infância, 
escolas, centros juvenis ou todas as construções de uso comum ligadas intimamente à 
habitação22. Ambas as soluções se vincularam às revisões operadas sobre o pensamento 
urbanístico a partir do movimento das cidades jardim, preconizado por Ebenezer 
Howard em finais do século XIX23. 

No entanto, a diferença formal entre elas seria patente. O modelo presente na 
linhagem dos CIAMs assumiria uma morfologia distinta das unidades de vizinhança 
norte americanas ao preconizar uma solução urbana que, em conciliação com a estética 
da arquitetura moderna europeia, seria vinculada a uma concepção de paisagem urbana 
caracterizada essencialmente pela disposição dos volumes edificados em espaços 
contínuos. No mais, com conteúdo atento à forma urbana e pouco comprometido com 
as circunstâncias socioculturais de seu tempo, o esquema montado na Carta de Atenas 
não se deteve sobre a natureza cívica dos relacionamentos humanos, abordagem que 
a distanciava das preocupações geradoras do esquema elaborado por Clarence Perry. 

A tentativa de pautar a implantação de escolas em espaços abertos vinha desde 
o primeiro CIAM, realizado em 1928, em La Sarraz24. Logo, Le Corbusier lembraria 
desta consideração ao descrever sua Cidade Radiosa, em 1930, afirmando que edifícios 
usados por crianças deveria ser situados em parque, espaços abertos25. Pouco tempo 
depois, durante o IV CIAM, realizado em 1933, o tópico “tamanho e situação de lugares 
para educação e recreação” figuraria no questionário sobre a Cidade Funcional a ser 

20  Dialogando com Van de Would e James Holston, Eric Mumford salientou que: As Van der Would has 
already shown, much of the CIAM approach to urbanism derives from earlier planning concepts, some of which 
developed quite diferently in the United States without any CIAM involvement. Nevertheless, Holston is correct in 
emphasizing that CIAM’s urbanistic methods, as well as Team 10’s subsequente critique of them, have continued to 
be pervasive in the world of architecture, even if the source of ideas is no longer always obvious. Cf. MUMFORD, 
The CIAM discourse on urbanismo, 2000, p. 3.
21  Cf. LE CORBUSIER, Carta de Atenas, 1993 (1941), ponto 19. 
22  Ibidem, ponto 37.
23 No esquema de Howard, a escola está situada naquela que chamou de “Grand Avenue”. Cf. HOWAR-
D,”Garden cities of to-morrow”, 1902, p. 22.
24  O ponto “educação escolar primária” presente no programa de trabalho elaborado por Le Corbusier 
não pôde ser contemplado com a devida profundidade durante o encontro em La Sarraz em razão da 
escassez de tempo. Cf. MUMFORD, The CIAM discourse on urbanismo, 2000, p. 12-22.
25  Cf. LE CORBUSIER, La ville radieuse: éléments d’une doctrine d’urbanisme pour l’equipment de la civi-
lisation machiniste, 1935, p. 33.
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debatido pelos delegados do Congresso26. No mesmo ano, a pauta foi especificamente 
observada pelo GATEPAC, Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea, no décimo número de sua revista:

“No que se refere a habitação, as novas cidades deverão adotar um 
nova traçado para suas vias de circulação de veículos que seja independente da 
distribuição de seus edifícios. Com isso, o atual conceito de rua desaparecerá. 

 Nestes espaços livres, e para cada uma das unidades habitacionais 
situadas entre quatro vias expressas, um conjunto de serviços comuns serão 
implantados. Um deles será a escola primária. Teremos assim uma escola 
rodeada de árvores, bem ventilada, ensolarada e suficientemente afastada dos 
ruídos e inconvenientes do tráfego de automóveis. Os alunos poderão, saindo 
de suas casas, chegar a elas sem ter que atravessar nenhuma das grandes vias 
de circulação expressa, evitando, assim, os perigos inerentes.”27

 Tendo em vista esta prerrogativa e considerando a escola como equipamento 
essencial para a vida urbana, o GATEPAC publicou um quadro de observações 
montado pelo arquiteto Werner Moser sobre quais seriam os melhores critérios de 
implantação destes equipamentos na cidade moderna (imagem 12). O ponto de 
partida ideal, segundo o arquiteto, seria a distribuição sistemática de escolas e espaços 
verdes junto às zonas residenciais, alocando preferencialmente escolas no centro 
dos “quarteirões” habitacionais de modo a evitar que estas ficassem na margem das 
grandes vias de tráfego de automóveis. Acrescentou ainda que unidades escolares 
pequenas, com poucas salas de aula e mais espalhadas, seriam melhor solução que 
grandes equipamentos centralizados: “os grandes e elevados edifícios projetam 
extensas sombras sobre o pátio de recreação, além das inconvenientes escadas, a falta 
de sol, dificuldade de organização, risco de epidemias”. Em sintonia com o imaginário 
de racionalização do edifício escolar da década de 1930, a atenção para os discursos 
pedagógicos e higienistas aparecia explícita nas considerações feitas por Werner 
Moser28.

Em outra tentativa de sintetizar os debates sobre a cidade funcional, a versão 
do arquiteto catalão radicado nos Estados Unidos Josep Lluis Sert para os debates do IV 

26  Cf. MUMFORD, The CIAM discourse on urbanismo, 2000, p. 81-85.
27  Cf. “Escuela en la ciudad funcional” In AC, Documentos de Actividad Contemporanea, ano III, nº 9, 
Abr./Jun. 1933, p. 15. O GATEPAC foi formado durante a Segunda República Española com o objetivo 
de promover a arquitetura racionalista. Também reconhecido como braço espanhol dos CIAM, entre seus 
membros estavam Josep Lluís Sert, Antoni Bonet i Castellana, Fernando García Mercadal, Josep Torres 
Clavé e José Manuel Aizpurúa. A revista AC, Documentos de Actividad Contemporanea foi o instrumento de 
divulgação das ideia do Grupo. A edição número 9, citada, foi organizada poucos meses antes da realiza-
ção do IV CIAM.
28  Cf. MOSER, “La escuela en la ciudad” In AC, Documentos de Actividad Contemporanea, ano III, nº 9, 
Abr./Jun. 1933, p. 28. Werner Moser, arquiteto nascido na Alemanha, desenvolveu sua vida profissional 
na Suíça, pertencendo ao grupo suíço de arquitetos dos CIAMs. 
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CIAM, realizado em Atenas em 1933, foi lançada em Can our cities survive?29, publicado 
em 1944, um anos depois da sistematização assumida por Le Corbusier das discussões 
do evento. Nesta, após um largo diagnóstico sobre o problema urbano contemporâneo 
dos centros urbanos, a premissa para inserção dos equipamentos escolares na cidade 
moderna emergia de uma citação da Town-Planning Chart30: “a atual distribuição de 
edifícios destinados a oferecer serviços comunitários é arbitrária e negligente. O que 
é particularmente notório para as escolas que são frequentemente situadas em vias 
congestionadas e muito distantes das habitações a que servem”.31

Na síntese formulada por Josep Lluis Sert sobre a cidade moderna, além 
do estreito diálogo com os fundamentos também presentes nas intervenções sobre o 
programa escolar feitas por Le Corbusier e o GATEPAC – Grupo do qual Sert fazia 
parte – uma apropriação explícita do esquema de unidade de vizinhança somou-se 
como estratégia de ordenação urbana à atenção concedida aos quatro pontos chaves do 
urbanismo funcional – habitação, recreação, trabalho, transporte32. Anunciava que as 

29  Cf. MUMFORD, “CIAM as propaganda: Sert’s Can our cities survive?” In MUMFORD, The CIAM 
discourse on urbanismo, 1928-1960, p. 131-141.
30  O documento “Town-Planning Chart” foi reproduzido por Sert como anexo de Can our cities survive? 
(p. 246-249). Introduzido por Sert como uma síntese dos debates sobre a cidade funcional durante o IV 
CIAM, o texto teria sido formulado durante a viagem de retorno de Atenas a Marselha. Segundo Eric 
Mumford, Sert embasou seu texto no documento “Contatations”, editado por Giedion, Moser e Steiger in 
Zurich e publicado na Grécia em novembro de 1933. Cf. SERT, Can our cities survive?, 1942, p. 245; MUM-
FORD, The CIAM discourse on urbanismo, 1928-1960, 2000, p. 87-90; 131.
31  Cf. SERT, Can our cities survive?, 1942, p. 54.
32  Para uma observação de Can our cities survive? no contexto das produções do planejamento urbano 

12. Considerações gráficas feitas por Werner Moser sobre a escola na cidade (AC, Documentos de Actividad 
Contemporanea, ano III, nº 9, Abr./Jun. 1933, p. 29)
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áreas habitacionais deveriam ser pensadas integralmente como conjuntos compostos 
por unidades habitacionais e toda a infraestrutura necessária ao atendimento 
comunitário. Esta ambiência residencial deveria ainda ser proporcionalmente 
articulada a espaços abertos e elementos naturais de modo a possibilitar melhores 
condições ambientais para a vida cotidiana (imagens 13 e 14). O texto de Sert, contudo, 
não faria alusão àqueles questionamentos sobre a vida urbana embasados na perda 
de laços comunitários33, problema base para a formulação do esquema de Clarence 
Perry34. Por outro caminho, possivelmente pelo norte dado pelos debates feitos no 
CIAM até então, a crítica se assentava na falta de salubridade, insolação, ventilação, 
áreas abertas adequadas à recreação, tendo enfatizado a importância da boa relação 
entre a altura dos edifícios e o espaço entre eles. 

Aliando sua trajetória nos CIAMs ao repertório crítico do planejamento 
urbano anglo-saxão, com atenção às brechas para expansão de sua atuação profissional 
no planejamento de cidades latino-americanas, o ideário urbano condensado por 
Josep Lluis Sert nos projetos urbanos que realizou ao longo da década de 1940 indicam 
alguns dos possíveis caminhos da circulação destas noções nos meios profissionais 
da arquitetura e do urbanismo na América Latina35. O projeto urbano para a Cidade 

e regional norte americano, conferir: MUMFORD, The CIAM discourse on urbanismo, 1928-1960, 2000, p. 
136-138.
33  O afastamento de Sert das problemáticas sociais postas em questão naqueles anos pelo planejamento 
norte americano foi resenhado nas observações de Lewis Mumford em carta enviada a Sert, recusando o 
convite para escrever a introdução de Can our cities survive?: “The four functions of the city do not seem to 
me to adequately to cover the ground of city planning: dwelling, work, recreation, and transportation are 
all importante. But what of the political, educational, and cultural functions of the city: what of the part 
played by the disposition and plan of the buildings concerned with these functions in the whole evolution 
of the city design. The leisure given us by the machine does not merely free modern man for sports and 
weekend excursions: it also frees him for a fuller participation in political and cultural activities, provided 
these are adequately planned and related to the rest of his existence”. Em outras palavras, Lewis Mum-
ford percebia a falta de uma possível “quinta função” relativa aos papeis cívicos e culturais da cidade 
(LEWIS MUMFORD Apud MUMFORD, The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960, 2000, p. 133; 142).
34 Cf. PERRY, “Neighborhood unit. A scheme of arrangement for the Family-life community, 1929, p. 
35  No Brasil, outros caminhos estariam na circulação de informes, publicações especializadas, bem 

13.. “Children are victms of urban chaos” (SERT, Can our cities survive?, 1942, p. 55)
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dos Motores36 (imagem 15), por exemplo, uma cidade nova planejada em 1943 para 
25.000 habitantes associada à instalação de uma nova indústria aeronáutica na estrada 
entre o Rio de Janeiro e Petrópolis, constituiu a primeira de uma série de experiências 
urbanísticas de Josep Lluis Sert e Paul Lester Wiener na Town Planning Associates, 
empresa sediada em Nova York37. Neste projeto houve um aprofundamento das 
propostas do urbanismo funcionalista, figurado tanto na Carta de Atenas quanto em 
Can our cities survive?, por meio da tentativa de incorporação das funções políticas, 
educativas e culturais à cidade funcional do CIAM. Como possível resposta de Sert à 
recente provocação recebida de Lewis Mumford38, o desenvolvimento do centro cívico 
da Cidade dos Motores refletiria a revisão proposta pelo arquiteto catalão em The 
human scale in city planning39, publicado em 1944. 

Sem dúvida, o círculo profissional de arquitetos modernos brasileiros estava 
atento tanto ao contexto de elaboração dos projetos urbanos do pós-guerra, quanto 
às disputas conceituais que eles demarcavam. A peça de divulgação do projeto de 

como nas frequentes trocas de correspondências e viagens profissionais. Atílio Correia Lima cursou urba-
nismo na França; Carmem Portinho estagiou na Inglaterra logo após a segunda guerra, acompanhando 
o programa de implantação de cidades novas. Ou mesmo na própria presença de arquitetos brasileiros, 
liderados principalmente por Oscar Niemeyer a partir de 1945, no “Setor de Assistência e Planejamento 
para o Após Guerra” organizado pelo CIAM. Oscar Niemeyer e Afonso Reidy seriam os delegados bra-
sileiros no VI CIAM (Bridgewater, 1947), porém nenhum deles esteve presente. Sem a presença de Reidy, 
o Conjunto Pedregulho foi apresentado no VII CIAM (Bergamo, 1949). Cf. MUMFORD, The CIAM discou-
rse on urbanism, 2000, p. 161, 185-186, 320n; BONDUKI, Origens da habitação social no Brasil, 1998, p. 145; 
BALLENT, El diálogo de los antípodas, 1995, p. 31-32.
36  Segundo Anahí Ballent, da seleção de obras publicadas por Giedion em A decade of new architecture, 
a Cidade dos Motores foi um dos projetos líderes do ideário CIAM do pós-guerra na América Latina. Cf. 
BALLENT, El diálogo de los antípodas, 1995, p. 35-41. 
37  Cf.  VENTÓS, “Ciudades en América Latina. El trabajo de Town Planning Associates 1943-1956” In 
COSTA  & HARTRAY, Sert. Arquitecto en Nueva York, 1997, p. 78-101; MUMFORD, The CIAM discourse on 
urbanismo, 2000, p. 144; ROVIRA, José Luis Sert, 1901-1983, 2003, p. 113-114.
38  Conferir nota 33.
39  Cf. MUMFORD, “Los CIAM y Latinoamérica” In COSTA  & HARTRAY, Sert. Arquitecto en Nueva 
York, 1997, p. 48-75; SERT, “The human scale in city planning” In ZUCKER, New architecture and city 
planning, 1945, p. 392-412.

14. Bairro composto por unidades de vizinhança, em Dessau, Alemanha, utilizado como modelo para a 
argumentação de Josep Lluis Sert sobre a boa ambiência moderna (SERT, Can our cities survive?, 1942, p. 71)



122

Urbanização Cabo Frio-Búzios por MMM Roberto, para mencionar um exemplo, 
apresenta considerações feitas por quem claramente conhecia os meandros teóricos 
do campo profissional em que estava inserido, não apenas explicitando domínio sobre 
a tessitura histórica de conceituações urbanas, como lançando-se aos desafios do 
desenho de um urbanismo moderno. O projeto apresentado, fazendo uso explícito de 
unidades de vizinhança para estruturar o que chamariam de Unidades Urbanas, não 
deixaria de contemplar a distribuição dos equipamentos escolares, acompanhada de 
estudo sobre as distâncias toleradas entre as escolas e as habitações40.

“No momento, há também acordo quanto à unidade urbanística. 
Ela não pode ser um simples edifício, ou um lote, ou uma rua. Precisa ser 
uma coisa maior, um conjunto que abrigue uma porção variada e substancial 
de população  e contenha, além das habitações, as instalações necessárias 
à satisfação de determinadas necessidades cotidianas do indivíduo e da 
sociedade. Desde a sistematização de Clarence Perry (Neighborhood Unit, 
1924), o conceito unidade de vizinhança vem sendo a base de todos os planos 
e proposições, variando, contudo, de escala e constituição.”41

Da mobilização deste modelo urbano moderno por grande parte dos projetos 
apresentados ao Concurso de Brasília, é inevitável a indagação pela razão de Lucio Costa 
preterir o termo unidade de vizinhança para referir-se à integração das superquadras 
como bairro no Memorial de seu Plano Piloto42, bem como atribuir a essa delimitação 
territorial o nome de área de vizinhança em textos posteriores43. Para Matheus Gorovitz 
o conceito de unidade de vizinhança foi não somente utilizado mas reformulado em 
Brasília, ao refletir a atualização de Lucio Costa frente aos debates internacionais 
sobre urbanismo moderno, da formulação do conceito por Clarence Perry na década 
de 1920 à sua posterior apropriação pela Carta de Atenas. A superação do conceito 
inicial por Costa, segundo Gorovitz, estaria no esquema de articulação das unidades 
de vizinhança que, ao mesmo tempo justapostas e complementares pelo oferecimento 
de serviços e equipamentos diversificados, formariam a malha do eixo rodoviário-
residencial. Com essa estratégia, cada área de vizinhança seria apenas uma delimitação 
territorial abstrata, configurada para que todas as facilidades diárias estivessem 

40  Cf. “Urbanização Cabo Frio”, MMM Roberto Arquitetos In Módulo, ano 2, nº5, 1956, p. 26-37. 
41  Ibidem, p. 27.
42  Cf. COSTA, Relatório do Plano Piloto de Brasília, 1957, p. 44.
43  Na versão de “O urbanista defende a sua capital” publicada em Acrópole, foi usado o termo unidade 
de vizinhança, o texto teria sido publicado antes em francês em Architecture – Formes – Fonctions (“L’ur-
baniste défend sa capitale”, nº14, 1969). O manuscrito guardado pelo acervo da Casa de Lucio Costa 
confirma o uso do termo em francês “unité de voisinage”, corroborando a tradução publicada em Acró-
pole (Acervo Casa de Lucio Costa, Série Cartas para Lucio Costa, V.C.05-01133). Em versões posteriores 
deste texto e também em outros escritos sobre o Plano Piloto de Brasília, Lucio adotou o termo área de 
vizinhança. Cf. COSTA, O urbanista defende a sua capital In Revista Acrópole, nº375-376, 1970, p. 8-9; 
COSTA, “O urbanista defende a sua capital” In Registro de uma vivencia, 1995, p. 302; COSTA; Considerações 
sobre o Plano Piloto, 1974, p. 24-25; COSTA, A invenção de Brasília, 1988, p. 13.
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acessíveis a seus moradores por curtos trajetos, ao contrário de uma suposta criação de 
unidades isoladas e autossuficientes44. Situação que de fato acontece no Plano Piloto 
de Brasília na medida em que a distribuição dos equipamentos urbanos, bem como as 
especialidades do comércio varejista, incentivam o deslocamento (motorizado) entre as 
áreas de vizinhança45. Ao mesmo tempo que aderiu às prerrogativas do funcionalismo 
urbano, parece haver nas defesas de Lucio Costa uma tentativa de contornar os 
enfrentamentos feitos à cidade funcional. Não se pode perder de vista que as críticas 
ao CIAM já eram bastante consolidadas no momento da construção de Brasília. Não 
parece ter sido a toa seu empenho em mobilizar argumentos de ordem simbólica para 
defender as possíveis formas de sociabilidade das escalas do Plano Piloto, recorrendo 
invariavelmente à imagem de um modo de vida aprazível, ancorado em certos valores 

44  Gorovitz direciona sua análise da estrutura urbana de Brasília ao rebatimento da interpretação de 
Cristopher Alexander em A city is not a tree, publicado originalmente em Architectural Forum, em 1965. 
Cf. GOROVITZ, “A invenção da superquadra. Sobre o conceito de Área de Vizinhança em Brasília” In 
FERREIRA E GOROVITZ, A invenção da superquadra, 2009, p. 16.
45  Na leitura de Lewis Mumford sobre o esquema unidade de vizinhança tal qual idealizado por Cla-
rence Perry, somente os adversários partidaristas deste modelo urbano o consideravam como uma unida-
de fechada, destinada a impedir o contato com o resto da cidade. O historiador americano via no princípio 
das unidades de vizinhança o restabelecimento do já antigo quarteirão, diferenciado pela articulação de 
ideias e facilidades modernas à sua organização funcional e, principalmente, com astuta consciência de 
si mesma ao deslocar o núcleo de sociabilidade pública da igreja para a escola e o centro comunal, bem 
como ao incorporar a praça de esportes e o parque em seu perímetro. Cf. MUMFORD, “The neighborhood 
and the neighborhood unit” In The Town Planning Review, vol. 24, nº4, Jan. 1954, p. 256-270; MUMFORD, 
A cidade na história, 1982 (1961), p. 541-542. 

15. Escola na unidade de vizinhança do projeto urbano para Cidade dos Motores, Rio de Janeiro, 1943-1947 
(L’architecture d’aujourd’hui, nº13-14, 1947, p. 109)



124

das cidades tradicionais, ao falar sobre o urbanismo de Brasília. A adoção do termo 
área de vizinhança, bem como a constituição de um discurso afetivo para tratar 
das possíveis formas de sociabilidade a serem tecidas no interior das superquadras 
(ou mesmo nas outras escalas do Plano Piloto), podem ser interpretadas como uma 
tentativa de imprimir humanidade a seu projeto de cidade modernista.  

Dentre as questões suscitadas pela leitura dos Planos apresentados ao 
Concurso, importante notar como a inversão figura-fundo46 presente no desenho 
da cidade moderna foi sendo composta por sucessivos diálogos. Partiu das críticas 
ao adensamento da cidade industrial que levaram à idealização da cidade jardim, 
enveredou por problemáticas higienistas e estéticas, apropriando-se em alguma 
medida de certas problemáticas sociais. Sem entrar no mérito dos embates pautados 
pelas críticas ao projeto moderno em face do urbanismo das cidades tradicionais47, 
fato é que, como colocado no capítulo anterior, a ambiência da “unidade de conjunto” 
impressa nas áreas residenciais de Brasília foi demarcada para que as transformações 
urbanas presentes nas cidades convencionais não tivessem lugar no Plano Piloto. O 
espaço livre e aberto, neste contexto de meados do século XX, passou a ser entendido 
como fator urbano positivo e, principalmente, atrelado ao conjunto de premissas 
para a boa localização do equipamento escolar. Como antes levantado na leitura do 
lugar escola do Plano Piloto de Lucio Costa, esta ambiência moderna determinaria 
rupturas drásticas frente ao esquema do espaço escolar republicano, essencialmente 
compartimentado e encerrado para dentro de lotes claramente demarcados pela 
presença de muros. As consequências da adoção de uma ou outra solução para o 
processo de ensino e aprendizado, para a experiência da vida, seriam de fato inevitáveis. 

Seria pouco oportuno estender argumentações sobre como e quais poderiam 
ter sido as conformações do lugar escola do Plano Piloto de Brasília a partir das 
interlocuções representadas nas outras propostas para o Plano Piloto no Concurso de 
1957. O fato de maior relevância reside em perceber que, assim como na proposta de 
Lucio Costa, a solução dada para os setores residenciais dos sete projetos finalistas 
dialogavam com as agendas urbanísticas internacionais e que, cada um a sua maneira, 
ecoou apropriações para este repertório de soluções urbanas em seus projetos de 
cidade modernista. 

Assim como o lugar escola realizado no Plano Piloto de Brasília resultou de 
sucessivas apropriações cotidianas de um projeto anteriormente estabelecido, afastando-
se das proposições idealizadas para encontrar o seu possível48, as tais proposições 

46  Cf. ROWE & KOETTER, “Cidade-colagem (1975)” In NESBIT, Uma nova agenda para a arquitetura, 
2013, p. 293-322. 
47  As críticas de Colin Rowe e Fred Koetter, por exemplo, foram tomadas como base de argumentação 
por James Holston para o que, segundo este autor, teria sido uma das razões do fracasso do projeto da 
cidade modernista e funcional. Cf. HOLSTON, “A morte da rua” In A cidade modernista. Uma crítica de 
Brasília e sua utopia, 2010, p. 109-149.
48  Vale recapitular: surgiu das idealizações dos Planos Piloto e Educacional; foi apropriado por ar-
quitetos e outros responsáveis pela construção da cidade via Novacap; sofreu alterações decorrentes de 
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incialmente impressas nos Planos Piloto e Educacional de Brasília certamente 
decorreram de múltiplos diálogos profissionais, bem como de posicionamentos 
individuais sobre a conjuntura da modernidade brasileira. Neste sentido, ter em conta 
a nuvem das ideias em circulação em que ambos estavam inseridos naqueles anos 
1950, permite reconhecer a pertinência de um e de outro em um panorama comum de 
batalhas pela implementação de um certo projeto de cidadania moderna. 

Como dito anteriormente, parece fundamental considerar que Anísio 
Teixeira e a equipe do INEP dos anos 1950 certamente entrariam nesta empreita 
independentemente do Plano Piloto vencedor do concurso. Tendo este fato em conta 
e verificados alguns possíveis diálogos entre o “enredo de Lucio Costa” e a dimensão 
educativa presente na articulação funcionalista das escalas do Plano Piloto, cabe ainda 
percorrer os indícios que levaram à urdidura do programa escolas-classe, escola-parque 
em estratégia de planejamento de equipamentos escolares em rede, fator ausente das 
discussões do urbanismo moderno mas impresso na proposta para Brasília a partir dos 
pressupostos educacionais da época Lembremos ainda que ela fora formulada antes 
por Anísio Teixeira e a equipe do EPUCS, Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade 
de Salvador, neste formato, em meio à elaboração do plano escolar para Salvador anos 
antes do Concurso de Brasília e da elaboração de seu Plano Educacional.

Como se sabe, as primeiras concepções de Anísio Teixeira para este programa 
remontam à década de 1930, momento em que esteve à frente da Diretoria da Instrução 
Pública do então Distrito Federal e que, tendo como colaborador o arquiteto Enéas Silva, 
coordenou a implementação de um largo programa de novas construções escolares no 
Rio de Janeiro. Anos mais tarde, em Salvador, de volta à cena pública das políticas 
educacionais, Anísio Teixeira desenharia junto com a equipe do EPUCS, liderada pelo 
arquiteto Diógenes Rebouças, uma rede de equipamentos escolares composta pela 
reprodução de um “módulo educacional” estruturalmente associado aos bairros da 
cidade. Se consolidaria nesta experiência de Salvador o programa escolas-classe, escola-
parque mobilizado como base da estratégia educacional da nova capital, dez anos mais 
tarde, dessa vez como “módulo educacional” de suas áreas de vizinhança. 

Ainda que qualquer vestígio de linearidade possa ser subentendido da 
superficialidade desta retrospectiva, é preciso considerar que, entre cada um destes 
intentos em transformar a costumeira construção de escolas isoladas e independentes 
em rede de equipamentos urbanos, houve hiatos e reconfigurações. As propostas para 
o Rio de Janeiro, Salvador e Brasília não necessariamente conformaram um contínuo 
na trajetória de Anísio Teixeira49. A despeito de tecerem entre si diálogos comuns ao 
observarem as cidades onde foram implantadas como tecidos sociais vivos, existindo 
entre elas princípios compartilhados, cada uma destas propostas foi desenhada desde 

entendimentos e responsabilidades políticas; constituiu uma cultura escolar própria ao ser ocupado.
49  De alguma maneira, uma impressão de continuidade pode ser percebida na representação feita por 
Helio Duarte da experiência de Anísio Teixeira nestas três cidades, no entanto ela não parece ser verda-
deira. Cf. DUARTE, Escolas-classe, escola-parque, 1972.
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particularidades próprias, bem como enfrentaram desafios urbanos completamente 
distintos. Entre soluções arquitetônicas específicas e problemáticas urbanas singulares, 
o que haveria de comum no princípio educativo contido na dimensão urbana do 
programa escolas-classe, escola-parque?

Antes de seguir com a reflexão acerca da implementação desse ideário de rede 
de equipamentos escolares em Brasília, cabe recuarmos às bases do relacionamento 
entre escola e cidade na matriz do ideário progressivo, impulsionado pelas mudanças 
sociais observadas nos Estados Unidos ao longo das primeiras décadas do século 
XX. Arena onde se desdobraram tanto as formulações da matriz anglo-saxônica do 
esquema de unidades de vizinhança quanto as bases do movimento de renovação 
escolar pautado pela educação progressiva. Uma leitura atenta do debate sobre 
educação, sociedade e urbanização impulsionado pelos pragmatistas estadunidenses 
neste contexto aponta para uma cena de embates sobre a relação entre equipamentos 
escolares e constituição comunitária pertinente para o quadro das problemáticas sócio-
espaciais enfrentadas pelo programa escolas-classe, escola-parque em Brasília. 
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2.2 Unidades de vizinhanças e 
educação progressiva

OS USOS CÍVICOS DA ESCOLA EM CLARENCE PERRY

Olivia Slocum Sage. viúva do milionário Russell Sage e engajada com 
as causas da educação e da mulher, doou parte de sua herança para estabelecer 
a Russel Sage Foundation, RSF, em Nova York no ano de 1907. Suas preocupações 
inicias consistiam em alavancar uma série de atividades vinculadas aos problemas 
da pobreza e da velhice por meio do financiamento de pesquisas, publicações, ações 
educativas; do estabelecimento e manutenção de instituições e agências voltadas 
a caridade e benevolência50. Sempre ativa em seus propósitos, a trajetória desta 
instituição tem particularidades curiosas no que se refere à produção de políticas 
públicas para a cidade de Nova York e sua região. Além de ter impulsionado a 
construção de Forest Hills Gardens, modelo de comunidade suburbana projetada 
para famílias operárias no Queens, as investidas da fundação sobre o planejamento 
urbano prosseguiram e, em 1922, a RSF deu início à produção do “Regional Survey 
of New York and Its Environs” com o propósito de pesquisar, escrever e publicar o 
futuro plano de desenvolvimento urbano de Nova York. Este seria o mais ambicioso 
projeto patrocinado pela Fundação e justificava-se, segundo Charles Dyer Norton, seu 
idealizador, como uma demanda imperativa frente aos desafios de crescimento da 

50  A fundação permanece em funcionamento até os dias de hoje com trabalhos focados em promover 
debates e incentivar políticas com alcance sobre temas da desigualdade social. 
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cidade51. Entre o grupo de colaboradores escalados para elaborar as pesquisas sobre as 
necessidades e possibilidades deste plano, estava Clarence Arthur Perry. 

Perry não estava à toa nesse grupo. Ele era colaborador do Departamento 
de Recreação da RSF desde 190952, pouco tempo após sua passagem pelo Teachers 
College, na Columbia University53. Neste Departamento de Recreação, como 
especialista dedicado aos estudos interdisciplinares sobre aspectos sociais, culturais 
e físicos de comunidades urbanas, Perry empenhara-se em uma longa pesquisa sobre 
atividades escolares e comunitárias, em franco diálogo com as propostas da educação 
progressiva54 que vinham impulsionando a reforma educacional norte-americana 
desde as primeiras décadas do século XX55. 

Embora Clarence Perry seja mais conhecido por sua contribuição à concepção 
do Plano de Nova York, sintetizada no sétimo volume, “The Neighborhood Units”, da 
publicação Regional Survey of New York and its Environs (1929), suas primeiras produções 
na RSF revelam um profundo comprometimento com as orientações pautadas pelos 
reformistas progressivos de seu tempo56. Seu primeiro projeto de maior vulto, “Wider 
use of school plant”, buscava justamente verificar as possibilidades de ampliação dos 
usos dos espaços escolares em horários não ocupados pelos cursos regulares, de modo 

51  GLENN e Al, Russell Sage Foundation 1907 1946 - Volume II, 1947, p. 438.
52  Informações sobre este departamento podem ser conferidas em: RSF, The Department of Recreation. 
Information about its field, publications and methods of co-operation, 1913.
53  Clarence Arthur Perry chegou em Nova York em 1907, de onde logo partiu para uma curta tempora-
da de trabalhos em escolas em Porto Rico. Neste país, Perry conheceu Leonard Ayres (naquele momento 
colaborador no Department of Child Hygiene da RSF), quem o indicou como integrante para o projeto 
de extensão de playgrounds levado a cabo naquele momento pelo Department of Child Hygiene da RSF, 
dirigido por Luther H. Gulick. Esse projeto tornou-se uma pesquisa sobre até que ponto as instalações das 
escolas eram usadas fora do horário escolar regular para recreação ou outros fins sociais e cívicos e foi am-
plamente veiculado por meio do relatório “Wider use of the school plant” (PERRY, 1910), ocupando nos 
anos seguintes o foco de desenvolvimento de projetos do futuro Department of Recreation, dirigido por 
Lee F. Hanmer com colaboração irrestrita de Clarence A. Perry. Um esforço sobre a biografia profissional 
de Clarence Arthur Perry faz parte da história contada sobre a Russel Sage Foundation em: GLENN e Al, 
Russell Sage Foundation 1907 1946 – Volumes I e II.  Sem maiores detalhes, Carolin Loeb apenas menciona a 
passagem de Perry pelo Teachers College, Columbia University, em 1907 (LOEB, Entrepreneurial vernacu-
lar: developer’s subdivision in 1920s, 2001, p. 248). 
54  “Progressive education was an effort by educator to respond to the growth of cities, industrializa-
tion, and the massive immigration flowing into the country. Philosophers like Dewey proposed and expe-
rimented with schooling that began and prepared them to participate in social change.” Cf. “Progressive 
education” (Verbete) In ALTENBAUGH, Historical dictionary of American Education,  p. 301.
55  Mais detalhes sobre a história da educação nos Estados Unidos podem ser lidos em: URBAN & WA-
GONER, American Education: a history, 2000; SEMEL & SADOVNIK, “Schools of tomorrow”, schools of today, 
1999; CREMIM, American Education. A metropolitan experience, 1988; Sobre o papel do Teachers College na 
constituição do pensamento educacional norte-americano, conferir: CREMIN & Al, A history of Teachers 
College Columbia University, 1954.
56  “Mr. Perry’s distinctive contribution to the Survey, his monograph on The Neighborhood Unit, was 
a natural development from his interest in facilities for outdoor recreation and for other kinds of social 
intercourse, but it carried him also into fields outside the previous bounds of the Department of Recrea-
tion. Thereafter he spent a considerable part of his time on housing and city planning”. Cf. GLENN e Al, 
Russell Sage Foundation 1907 1946 - Volume I, 1947, p. 331.
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a atribuir-lhes funções comunitárias diversas. Esta pesquisa foi realizada ao longo de 
dezoito meses a partir de informações coletadas de relatórios escolares, organizações 
civis e observação in loco, focalizando sempre as condições de aproveitamento da 
infraestrutura de escolas espalhadas por todo o país. Seu resultado foi veiculado em 
uma publicação homônima que, em 423 páginas ilustradas, ofereceu ao grande público 
uma visão geral dos tipos de atividades que vinham acontecendo em escolas norte-
americanas em horários alternativos ao dos cursos regulares57. O interesse despertado 
foi tamanho que logo, no formato de livro, foi-lhe atribuído o status de manual. Nele, 
Perry mapeou como as escolas, que antes passavam a maior parte do tempo fechadas, 
estavam sendo ocupadas todos os dias da semana, em um movimento que vinha 
acontecendo desde as duas últimas décadas, ou seja, mais ou menos desde 1890.

“Elas estão abertas não apenas durante o dia, mas também a noite. 
São ocupadas com aulas durante os meses de julho e agosto [férias de verão], 
bem como durante os meses de inverno. Crianças frequentam as escolas 
tanto aos sábados quanto às segundas-feiras e alguns de seus ambientes não 
ficam fechados sequer aos domingos. Em poucas palavras, o equipamento 
escolar não é usado meramente para as atividades escolares cotidianas. Ele 
está aberto para usos ampliados. A escola tem se tornado um lugar onde a 
criança pode brincar e estudar; onde elas podem produzir coisas com suas 
próprias mãos, assim como se aprofundarem na leitura de livros; um lugar 
onde jovens têm acesso à educação de modo continuado e interrupto e garotas 
podem se divertir em estimulantes atividades físicas após o dia de trabalho; 
onde vizinhos podem fofocar e mães se reúnem para aprender como podem 
contribuir com o trabalhos dos professores em suas casas.”58

Assim, concentrou-se em descrever minuciosamente cada um dos usos 
extracurriculares identificados pela pesquisa, os cursos e as estratégias de formação 
utilizadas na abertura noturna cotidiana das instalações escolares59, na variada 
programação dos cursos de férias60, no uso alternado dos playgrounds e instalações 
esportivas no cotidiano escolar61, incentivando a recreação, a sociabilidade bem como 
a prática de atividades físicas e esportivas.  Durante as noites de inverno, as escolas 
eram abertas para palestras e atividades de entretenimento (shows, peças de teatro, etc., 
produzidos por associações e clubes locais). Interessante a participação de professores 

57  Cf. PERRY, The wider use of the school plant, 1910. 
58  Ibidem, p. 4.
59  Os cursos eram oferecidos para adultos com menos de quarenta anos: leitura, aritmética, desenho, 
geografia, higiene, treinamento físico, história dos Estados Unidos, manutenção de livros, costura, prepa-
ro de alimentos, etc. Além do ensino de história, outra estratégia de socialização de imigrantes estava no 
oferecimento de aulas de inglês para estrangeiros. Cf. PERRY, “The evening schools” In Wider use of school 
planta, 1910, p.19-54.
60  Cf. PERRY, “Vacation schools” In Wider use of school plant, 1910, p. 117-148.
61  Idem, “School playground” In Wider use of school plant, 1910, p. 149-186.
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universitários nesses eventos, reforçando não somente a sociabilidade local, mas 
também o espraiamento da produção de conhecimento científico no âmbito cotidiano 
das cidades62. Grande parte dessa ampliação de usos nas escolas era promovida pelos 
Conselhos de Educação locais63 que vinham fomentando o aproveitamento total dos 
equipamentos escolares como parte de suas políticas públicas de educação, incluindo 
o estabelecimento de centros sociais para adultos64. 

O êxito do mapeamento produzido por Clarence Perry impulsionou novas 
agendas para o Departamento de Recreação da RSF que, focado em pesquisas voltadas 
ao aprimoramento e promoção de espaços abertos a um amplo espectro de atividades 
comunitárias, empenhou-se em promover orientações sobre como implantar centros 
sociais65, viabilizar atividades e equipamentos66, programas contemporâneos de 
arquitetura escolar67, etc. Esses primeiros trabalhos de Perry são esclarecedores para 
o entendimento de um circuito mais amplo de ações voltadas ao enfrentamento 
dos dilemas da crescente urbanização que assolava o dia a dia das grandes cidades 
nos Estados Unidos, com a emergência de novas problemáticas: industrialização; 
êxodos populacionais, de migrantes e imigrantes; e, sobretudo, um sentimento 
coletivo de perda de laços comunitários. No início do século XX, certa elite intelectual 
estadunidense estava apreensiva com o enfraquecimento dos relacionamentos 
tradicionais entre indivíduos, lugares e comunidades, inquietos com as experiências de 
industrialização sobre as cidades e desconfortáveis com as incipientes transformações 
sociais e morais decorrentes deste processo de desenvolvimento. A gradual erosão da 
família, da vizinhança, das comunidades e as diversas formas de associações humanas 
características da sociedade pré-industrial eram abertamente criticadas.

Nesse enredo, a pauta era encontrar meios para o resgate das relações face-
a-face que marcavam o ritmo cotidiano das antigas vilas, condição que parecia não 

62  Idem, “Public lectures and entertainments” In Wider use of school plant, 1910, p. 187-216.
63  Nos Estados Unidos, os Conselhos de Educação constituíram desde o século XIX como adminis-
trações locais autônomas, ou seja, a estrutura da administração escolar das escolas urbanas construiu-se 
decentralizada, cabendo a estes Conselhos a responsabilidade pelo gerenciamento das escolas. Segundo 
Lawrence Cremin: “The effort to remove the schools from politics was essentially an urban phenomenon 
that derived from the expansion of city school system during the 1880s and the recognition on the part of 
city politicians of growing opportunities for patronage and plunder in the management of school affairs. 
As cities expanded through immigration and annexation, school boards grew in size, with representatives 
of new wards and districtis joining those of the old. As John D. Philbrick remarked in an 1885 survey of 
City School Systems in the United States, ‘Everywhere there are unscrupulous politicians who do not he-
sitate to improve every opportunity to sacrifice the interests of the school to the purposes of the political 
machine.” Cf. CREMIN, American Education. The metropolitan experience, 1876-1980, 1988, p. 225.
64  Cf. PERRY, “Social centers” In Wider use of school plant, 1910, p. 187-216.
65  Idem, How to start social centers, 1913; The schools as a fator in neighborhood development, 1914;  High 
school as social centre, 1914; Firs steps in community center development, 1917; Contributions to community 
center progress, 1920. 
66  Idem, The unused recreational resources of the average community, 1911; The community used school, 1911; 
Comunity center activity, 1916. 
67  Idem, Social center features in new elementary school architecture, 1912. 
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encontrar mais lugar de existência na vida urbana das grandes cidades, compassada 
por longos deslocamentos e fluxos apressados. Em diálogo com o grupo de intelectuais 
reformistas atuantes na virada entre os séculos XIX e XX (Jane Adams, Robert Park, 
John Dewey, etc.), Perry advogava por um retorno à “sociabilidade compulsória 
baseada na vizinhança conforme os antigos costumes americanos”68 e, por seu 
envolvimento com o tema, passou a dedicar-se a pesquisas sobre como conseguir, 
por meio de uso deliberado de planejamento e projeto, que vizinhanças pudessem se 
tornar “lugares bons para viver” e as mazelas urbanas ficassem fora de seus domínios. 
Com essas intenções, o esquema de unidade de vizinhança foi concebido ao longo dos 
anos 1920 para promulgar um desenho urbano adequado às contingências sociais da 
nova era progressiva, promovendo a saúde, a segurança e o bem estar de moradores 
das áreas residenciais urbanas em um modelo de comunidade tradicionalmente 
associado ao território69. Apesar do esquema de unidade de vizinhança ter sido 
concebido primordialmente em termos físicos-espaciais, o trabalho de Clarence 
Perry representou um importante desdobramento da consternação social-reformista 
que marcou a transição entre os séculos XIX e XX. O restabelecimento dos vínculos 
entre família, vizinhança e comunidade era entendido como a única alternativa para 
preservação da dignidade, identidade e bem estar da sociedade no ambiente impessoal 
das aglomerações urbanas70. 

68  Cf. HARRISON, Shelby, “Introduction” In PERRY, Neighborhood unit. A scheme of arrangement for the 
Family-life community, 1929, p. 22.
69  Para contextualizar o cenário dos ideais de Perry, vale conferir o balanço historiográfico feito por 
Thomas Bender para as relações entre comunidade, sociedade e urbanização nos Estados Unidos. Cf. 
BENDER, “Community and the bifurcation of society” In Community and social change in America, 1982, 
p. 108-120.
70  Cf. BANERJEE & BAER, Beyond the neighborhood unit, 1984, p. 20.

16. Aula de desenho para adultos. Escola aberta ao uso comunitário durante os finais da tarde (PERRY, 1910, p. 22-23).
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No entendimento de Clarence Perry, o que definiria o princípio da unidade 
de vizinhança seria um esquema de organização física e social para um modelo de 
cotidiano familiar em contexto comunitário expresso por sua forma mais tradicional71. 
De fato, sua monografia se deteve em observações sobre o lugar da família, ou de uma 
fase familiar, considerando um curso de vida humana padrão na qual, no apogeu de 
suas vidas, casais de dedicariam à criação dos filhos72. Por isso o centro da unidade 
deveria ser a escola e não um ateneu ou um clube onde a agremiação social passaria 
pelo crivo de outros valores políticos e socioculturais73. É importante ter em mente 
os precedentes sociológicos e pedagógicos da ideia. John Dewey prescrevia a antiga 
“escola comunitária” como um modelo a ser considerado para a educação nas áreas 
urbanas; Robert Park reivindicava o retorno do “paroquialismo” como meio de proteger 
indivíduos da solidão sentida nos grandes centros urbanos74. A constituição de tal lugar 
ensejaria a possibilidade de casais voltarem-se aos cuidados familiares, à convivência 
dos “quintais” de uma vizinhança agradável. O que se assumiria, desse modo, seria 
a premência da preservação de condições ambientais adequadas (controladas?) ao 
desenvolvimento dos núcleos familiares e comunitários e das funções que lhes seriam 
peculiares em um território delimitado.

“Pais precisam muito mais que uma casa em um terreno. Eles 
precisam de uma escola, de um playground, quitandas e farmácias, talvez, 
de uma igreja. Eles querem ver seus filhos interagindo com filhos de famílias 
que sustentem seus mesmos padrões. Eles desejam viver longe do barulho de 
trens e fora de áreas impregnadas pela poluição e sujeira das indústrias. Eles 
desejam, se possível, ter suas casas em lugares onde cada lar possa ter um 
bom quintal, áreas verdes e boa infraestrutura de serviços” 75

Daí o estabelecimento de diretrizes físicas para a implantação de 
assentamentos sociais destinados a proporcionar as melhores condições ambientais 
para o desenvolvimento familiar. Uma abstração onde: o tamanho ideal do território 
vinculava-se à relação entre a população usuária de uma unidade escolar elementar e 

71  Cf. PERRY, Neighborhood unit. A scheme of arrangement for the Family-life community, 1929, p. 34.
72  A adoção do termo “padrão”, nessa situação, visa aceitar a existência de outras possibilidades sociais 
para o desenrolar da vida humana, o que em Perry estava fortemente comprometido com a fixação de 
um modelo de sociabilidade patriarcal, no qual a constituição de um núcleo familiar clássico era tratada 
como ápice da vida social.  
73  Diferenças entre diversas manifestações de sociabilidade comunitária não parecem ser um detalhe 
menor neste contexto, sobretudo considerando a diferença entre os valores políticos culturais daquele en-
tão, em que os russos, por exemplo, desenvolveram o programa dos condensadores sociais como equipa-
mentos voltados a outra forma de sociabilidade. Cf. MURAWSKI & RENDELL, “The social condenser: a 
century of revolution through architecture, 1917-2017” In The Journal of Architecture, v. 22, nº 3, May./2017, 
p. 369-371; WILLIMOTT, “How do you live? experiments in revolutionary living after 1917” In The Journal 
of Architecture, v. 22, nº 3, May 2017, p. 437-457.
74  Cf. BANERJEE & BAER, Beyond the neighborhood unit, 1984, p. 21.
75  Cf. PERRY, Neighborhood unit. A scheme of arrangement for the Family-life community, 1929, p. 25.
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a densidade das unidades residenciais; existia hierarquização entre as vias de tráfego 
limítrofes – amplas suficientes para um volume intenso de deslocamentos automotores 
– e as vias internas – tranquilas o suficiente para afastar o perigo de atropelamentos; 
houvesse espaços livres em proporção adequada às necessidades dos contatos vicinais, 
bem como comércio e serviços locais capazes de atender à totalidade dos moradores 
presentes em seu raio de alcance. Apesar de, por exemplo, escolas e áreas comerciais 
demandarem diferentes tipos de vias de acesso, o desafio seria conceber todos os 
serviços, esses e outros, simultaneamente dentro de um mesmo perímetro residencial, 
propiciando interação cotidiana entre as mesmas pessoas. Além de dispositivo de 
demarcação territorial, a unidade de vizinhança seria um tipo de organismo/célula 
social (imagem 17). Um retorno ao trabalho de Ebenezer Howard fugiria do foco, 
bem como do recorte temporal definido para esta tese, no entanto, a comparação 
entre os esquemas de Clarence Perry e Ebenezer Howard suscita questões instigantes 
para uma reflexão sobre as consequências da localização de equipamentos escolares 
para a sociabilidade da vizinhança em cada um dos diagramas, assim como sobre os 
diferentes significados simbólicos que a localização do edifício escolar assumiria em 
cada uma das formas (imagem 18). 

Clarence Perry argumentava ainda que atividades cívicas se manifestariam 
em associações voluntárias e em cumprimento aos interesses locais comuns. Essas 
associações voluntárias poderiam acontecer de diversos modos, por meio de associações 
entre moradores engajados em melhorar a infraestrutura do seu bairro (calçadas, 
iluminação, mecanismo de segurança); de associações de mulheres preocupadas com 
a qualidade dos serviços oferecidos ao bairro; de associações entre pais e professores 
envolvidos com as atividades educativas das crianças do bairro; etc. Ou seja, a 
possibilidade de cidadãos terem condições territoriais propícias para se associarem em 
prol de melhorias para suas vidas, levantamento questões pertinentes à comunidade 

17. A esquerda, esquema Clarence Arthur Perry para unidade de vizinhança (Perry, 1929, p. 88)
18. A direita, esquema Ebenezer Howard para cidade jardim (HOWARD, 1902, p. 22)
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mas talvez transparentes à gestão pública76. Reconhecia que essa organização 
comunitária, em grande parte das cidades dos Estados Unidos, vinha acontecendo 
em algumas escolas públicas locais – segundo Perry, tratava-se de “uma prática 
calcada nas primitivas tradições de nossa vida colonial” – e por isso as autoridades 
responsáveis pelos assuntos educacionais vinham equipando essas unidades escolares 
com auditórios e encorajando que seus espaços fossem apropriados pelos cidadãos77. 
Em suas palavras, “a escola pública é o coração de uma comunidade local vivaz”78.

A ESCOLA COMUNITÁRIA NO TEACHERS COLLEGE

Em face das matrizes conceituais presentes nos trabalhos de Clarence Perry, 
o trânsito entre os campos do planejamento urbano/social e da educação parece ser 
inequívoco. O ambiente de produção de ideias educacionais irradiado do Teachers 
College, da Columbia University, é explícito em seu diálogo com as pesquisas 
dos professores George Strayer e Nickolaus Engeldhardt79, ambos membros do 
departamento de administração escolar. De modo mais enviesado, aparece também 
na mobilização de John Dewey como referencial teórico. Contemporâneos, eles faziam 
parte de um grupo de pensadores envolvidos, cada um no exercício de seu ofício, com 
os desafios da educação pública frente à marcha da urbanização nos Estados Unidos 
(sobretudo a metropolização de Nova York), bem como às inevitáveis mudanças 
sociais acompanhadas por este processo80. 

Em considerações ainda iniciais sobre a relação entre formações comunitárias 
locais e áreas residenciais, publicadas por ocasião do encontro da American Sociological 
Society realizado em 1925, Clarence Perry já anunciava o diálogo com Engelhardt e 
Strayer ao se valer de suas ponderações sobre a quantificação da população escolar 

76  Ibidem, p. 72.
77  Ibidem, p. 72-75. Essa argumentação informa o teor de seus trabalhos no Departamento de Recreação 
da RSF. A referência está implícita, mas evidente desde o título dado por Perry ao capítulo, “Community 
Center”. 
78  Ibidem, p.73.
79  Ambos foram alunos, pesquisadores e professores do Teachers College no momento que a instituição 
foi considerada por muitos autores como o centro da chamada educação progressiva nos Estados Uni-
dos. Ao lado de nomes como Edward Thorndike e Paul Mort, Engelhardt e Strayer contribuíram para a 
organização e consolidação do campo de pesquisas escolares embasadas por surveys. Strayer tornou-se 
referência na área da administração e financiamento escolar, enquanto Engelhardt dedicou-se aos estudos 
da administração do equipamento escolar, da planificação de programas à elaboração de planos para 
manutenção cotidiana. Cf. ENGLISH (Ed.), Encyclopedia of educational leadership and administration, 2006, p. 
967-968; Nickolaus Louis Engelhardt, a biographical sketch, Oct. 1947 In Pocketknowledge, Teachers College. 
80  Cf. “Introduction” In CREMIN, American education. The metropolitan experience, 1876-1980, 1988, p. 1-14.
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como fator de determinação da vizinhança, unidade básica para o planejamento de 
áreas residenciais urbanas81.

Poucos anos mais tarde, o artigo “Public Education and School Building 
Facilities”, de autoria dos professores do Teachers College, compôs a monografia 
“The Neighborhood Unit” de Clarence Perry como seu primeiro anexo. No artigo de 
Strayer e Engelhardt, as instalações escolares foram problematizadas primeiramente 
pelas pendências quantitativas, relacionadas à falta de vagas para atendimento pleno 
das crianças em idade escolar e ao volumoso orçamento necessário para suprir essa 
demanda. No que tange às implicações especificamente urbanas do planejamento da 
rede de escolas, o documento enfatizava a importância do provimento de terrenos 
adequados aos propósitos escolares (em termos de acessibilidade, ambiência urbana e 
disponibilidade de instalações para jogos/brincadeiras), bem como a tendência para 
localização de escolas em áreas suficientemente grandes para abrigar o conjunto de 
suas instalações (considerando a possibilidade de solucionar o programa escolar em 
edifícios com diversos pisos)82. 

A produção de Nickolaus Engelhardt e George Strayer foi delineada 
fundamentalmente pela elaboração de surveys, em contato com o cotidiano das ações 
dos Conselhos de Educação locais, buscando pautar reflexões que movimentassem 
suas atuações junto às comunidades escolares. Dentro do Teachers College, ambos 
compunham o grupo dos “administradores pedagógicos”, reunidos em torno das 
pesquisas do Institute of Education Research. De modo que para além da proposição 
de esquemas genéricos para implantação, dimensionamento, desenho e ocupação/
manutenção de escolas, considerados tanto por seus edifícios quanto por suas extensões 
recreativas (playgrounds, instalações esportivas etc.), impulsionariam novas agendas 
para as comunidades escolares.

A este objetivo do planejamento escolar, Engelhardt e Strayer aliaram 
interpretações sobre o papel do planejamento urbano e do zoneamento aplicados a 
cidades existente, tentando verificar onde estavam as falhas na localização de escolas. 
A partir de estudo de caso sobre a distribuição de equipamentos escolares na cidade 
de Robinson, por exemplo, identificaram que a determinação da localização de escolas 
vinha sendo feita essencialmente segundo quatro critérios pouco condizentes com as 

81  “According to Strayer and Engeldhardt, an elementar public school should be provided for every 
thousand or twelve hundred children of school age, or, in normal population distribution, for approxima-
tely every five thousand or six thousand people. The maximum travel distance for the pupil should not 
exceed one-half mile. In a one-family-house district, where each lot takes about 5.000 square feet (100 feet 
by 50 feet) with 30 per cent of the área set aside for streets, a population of 5000 people requires appoxi-
mately 160 acres. In the form of a square that area is one-half mile by one-half mile. A school located in the 
center of such a district would be so situated that no pupil would have to travel as much as one-half mile. 
If the district were triangular, a half-mile radius would still cover it. Thus 160 acres of one-family houses 
would ordinarily make a model school district. In proportion as density increases this área can diminish.”. 
Cf. PERRY, “The local community as a unit in the planning of urban residential areas” In BURGESS (Ed.), 
The urban community, Selected papers from The Proceedings of the American Sociological Society,1925, p.238.
82  Cf. ENGELHARDT & STRAYER, Public Education and School Building Facilities, 1929, p. 130.
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reais demandas de uma boa localização escolar: a) baixo preço do terreno; b) terreno 
não especialmente valorizado para propósitos residenciais; c) visão imediata da 
clientela escolar ao invés de uma mirada para o seu futuro; d) sem referência sobre as 
demandas de um programa escolar completo83. 

Fato é que tais requisitos, entre outros, faziam parte do rol de interesses das 
pesquisas em administração escolar no curso das renovações iniciadas com o movimento 
da educação progressiva. A tese defendida por Engelhardt em 1918 voltava-se a um 
levantamento das condições de edifícios escolares e seus programas em dez cidades 
dos Estados Unidos e versava sobre a arquitetura de escolas como uma especialidade 
da administração escolar, entendendo seu projeto como uma etapa a ser formulada 
junto à comunidade escolar e em relação com a cidade em transformação. Publicada 
dez anos mais tarde em uma versão revisada, seu texto introdutório apresentou-se 
categórico: 

“Nenhum sistema de administração escolar de qualquer distrito 
escolar organizado poderá ser adequado no futuro caso não tenha 
implementado um programa de edifício escolar que reconheça os diversos 
fatores inerentes ao crescimento da comunidade, as demandas e a capacidade 
de ser financeiramente sustentado pela comunidade, e que tenha sido 
construído por embasamentos concernentes a um programa unificado e 
abrangente.” 84

No decorrer dos anos 1920 e 1930, pesquisadores da administração escolar 
nos Estados Unidos intensificaram as pesquisas voltadas aos pormenores da relação 
entre escola e comunidades urbanas, considerando não apenas a extensão dos usos do 
equipamento a atividades extracurriculares como também os mecanismos para sua 
gestão descentralizada. As problemáticas examinadas seguiam enfatizando o diálogo 
entre o zoneamento urbano e a localização das escolas com claro direcionamento à 
disseminação destas ideias entre os Conselhos de Educação locais que vinham sendo 
orientados em questões como: formulação de um programa escolar adequado a suas 
próprias comunidades; contratação do projeto de arquitetura; exame de cada uma das 
etapas de desenvolvimento do projeto; contratação de obras; entre outras. Os esforços 

83  Cf. ENGELHARDT & STRAYER, School building problems, 1927, p. 46. Em 1934, Russel Arthur Holy, 
sob orientação de N. Engelhardt, desenvolveu pesquisa para obtenção de seu PhD com foco específico 
nas estratégias de planejamento escolar relacionadas ao escopo do planejamento urbano. Seu esforço 
partia da constatação de que, para lidar com o problema imposto às comunidades pelas recentes mudan-
ças e crescimentos populacionais, seria imprescindível coordenar ações entre o planejamento urbano e o 
planejamento do edifício escolar. Por esse caminho, e reconhecendo a origem recente das atividades de 
planejamento sobre a cidade , saiu em defesa de uma tese de conciliação: formular recomendações que 
partissem da observação do que havia em comum entre ambas as atividades de planejamento de modo 
que estratégias pertinentes a ambos os campos pudessem ter traçadas. Cf. HOLY, The relationship of city 
planning to school plant planning, 1934.
84  Cf. ENGELHARDT, School building programs in American cities, 1928.
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centravam-se, desse modo, em emancipar a comunidade escolar com orientações 
técnicas que lhe possibilitassem de fato assumir a gestão do equipamento85. 

Por outro lado, entre as inúmeras problemáticas despertadas pelas 
pesquisas iniciais de Clarence Perry em Wider use of school plant, outra referência 
se destacava. Duas de suas listas bibliográficas86 contam com a publicação de 
uma palestra proferida por John Dewey87 em 1902, The school as a social centre, na 
qual o filósofo da educação progressiva chamava a atenção de sua plateia para o 
papel da escola como centro social. A palestra antecedeu a abertura do National 
Council of Education, realizado em Minneapolis, em julho de 1902, e foi publicada 
pela revista “The elementary school teacher”, em outubro deste mesmo ano. Em 
suas palavras introdutórias, Dewey anunciava que, apesar de ter sido convidado 
a discorrer sobre os aspectos filosóficos da escola como um centro social, admitia 
ser de maior urgência o tratamento do problema em termos práticos, ao invés de 
teóricos88. Sem furtar-se à abordagem filosófica que lhe cabia oferecer à plateia, 
Dewey buscou justificar o porquê de suas convicções, evocando interrogações que, 
de seu ponto de vista, estariam relacionadas às contingências sociais daquele tempo. 
Os problemas políticos ultrapassavam o domínio das capacidades governamentais 
na medida em que avançavam sobre os desafios populacionais, sobre as dificuldades 
de assimilação das diferentes linguagens e costumes, sobre as subjacentes mudanças 
e ajustes no universo do trabalho industrial e comercial. Parecia-lhe que a resolução 
de tais problemas políticos não viria na mão única de ações governamentais, 
por medidas especiais de legislação ou atividade política. Viria da promoção de 
afinidades e entendimentos comuns, de compreensões científicas dos fatos sociais89. 
Por isso, a velha ideia de escola, associada à inculcação de verdades intelectuais 
e aquisição de certas habilidades genéricas, bem como o entendimento tradicional 
do termo “cidadania”, careciam de um alargamento em seus horizontes de modo 
que pudessem abranger tudo aquilo que dissesse respeito ao pertencimento às 
novas comunidades modernas. Tal atitude proveria ao menos parte dos esforços 
necessários para manter os indivíduos ajustados no quadro de um ambiente marcado 
por rápidas transformações, bem como “forneceria meios para reunir pessoas, suas 

85  Cf. ENGELHARDT & STRAYER, School building problems, 1927; DUDLEY, The school and the commu-
nity, 1933.
86  Cf. PERRY, The wider use of the school plant, 1910, p.16 e 288.
87  Importante notar que John Dewey integrou o corpo docente do Departamento de Filosofia da Uni-
versidade de Columbia. Seus vínculos com a filosofia da educação o levaram a transitar entre este Depar-
tamento e o Teachers College (unidade administrativa independente da Universidade de Columbia até os 
dias de hoje). Anísio Teixeira, no Teachers College, assistiu a aulas de William Heard Kilpatrick, um dos 
discípulos de Dewey na instituição e responsável pela disseminação de suas propostas na conformação 
de didáticas e currículos escolares. 
88  “Just what to do in order to make the schoolhouse a center of full and adequate social servisse, to 
bring it completely into the current social life – such are the matters, I am sure, which really deserve the 
attention of the public and occupy your own minds.” Cf. DEWEY, The school as social center, 1902, p.73.
89  Ibidem, p. 76.
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ideias e crenças, de maneira que as fricções e instabilidades sociais pudessem ser 
diminuídas” 90.

As demandas impostas pela metropolização à educação foram encaradas 
por diversos grupos, em um movimento essencialmente pluralístico e, inclusive, 
ocasionalmente contraditório. Se o reconhecimento das mudanças sociais uniu 
pensadores em torno da educação progressiva, os anseios e as respostas não foram 
necessariamente convergentes91. John Dewey, referência explícita na trajetória de 
Anísio Teixeira, ecoou o chamado para que as escolas se tornassem comunidades 
sociais embrionárias em que o currículo relacionado ao trabalho e ao aprendizado social 
refletisse a vida da sociedade como um todo ao mesmo tempo que fosse permeado pelo 
espírito da arte, da história e da ciência. Assim, encabeçando o grupo dos “pedagogos 
progressistas”92, insistia na restauração da vida social local como saída para encontrar 
e definir o lugar do público na sociedade moderna por meio de um programa escolar 
capaz de oferecer todo o conjunto de atividades necessárias ao pleno desenvolvimento 
físico e social, bem como com seus espaços abertos a toda comunidade, de modo 
que todos pudessem usufruir de sua dispendiosa infraestrutura, mitigando custos 
fixos e promovendo convívio social93. Em 1927, com a publicação de The public and 
its problems, Dewey reforçaria sua convicção na necessidade de revitalização de laços 
comunitários, via relações face-a-face, na sociedade moderna. Embora já reconhecesse 
o fato da existência de uma outra escala comunitária, sem retorno porque derivada 
das novas redes criadas pela amplificação das cidades, dos meios de comunicação, 
bem como dos avanços da ciência94, essa “grande comunidade” urbana em ascensão 
não poderia inviabilizar a manutenção das comunidades locais. Ao contrário, a grande 
cidade deveria abastecê-las e renová-las. Desde seu ponto de vista, a sociabilidade local 
permanecia vital pois somente por meio da preservação de suas relações interpessoais 
o bem público poderia de fato ser reconhecido95. 

Clarence Perry esboçaria concordância com muitos aspectos do quadro 
social arranjado pelo filósofo da educação progressiva, validando suas prerrogativas 

90  Ibidem, p. 83.
91  Entrar nos meandros do cadinho de disputas no movimento pela educação progressiva nos Estados 
Unidos abriria o capítulo para uma digressão não condizente com os objetivos e a estrutura desta tese. 
Para mais detalhes, conferir: CREMIN, The American education. The metropolitan experience, 1876-1980, p. 
226-242. 
92  Para entender o conjunto das propostas dos “pedagogos progressistas”, um dos grupos disputando 
os rumos das reformas progressivas da educação nos Estados Unidos, conferir: “Organizing the modern 
school system: educational reform in the progressive era, 1890-1915” In URBAN & WAGONER, American 
education. A history, p. 196-228; “Progressive education: lessons from the past and the presente” In SEMEL 
& SADOVNIK, “Schools of tomorrow”, schools of today, p. 353-376.
93  John Dewey usa o Gary Plan, desenvolvido por Wirth em Indiana, como um modelo de análise. 
Vale notar que o modelo foi duramente criticado quando da tentativa de aplica-lo à cidade de Nova York, 
entre 1914 e 1917. Cf. DEWEY, Schools of tomorrow, 1915, p. 172-186; CREMIN, The American education. The 
metropolitan experience, 1876-1980, p. 236-237.
94  Cf. DEWEY, The public and its environs, 1927, p. 149-184.
95  Ibidem, p. 185-213.
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sobre a urgência prática do problema, ao dedicar-se ao trabalho de planificação do 
que poderia ser um programa de usos do equipamento escolar como centro social. 
Ao longo de toda a década de 1910, até o descenso das atividades de pesquisa da 
Russel Sage Foundation, provocado pela entrada dos Estados Unidos na primeira 
Grande Guerra, os trabalhos produzidos por Perry versaram sobre o âmbito prático 
de realização do programa de escolas comunitárias, em sintonia com o vetor de ideias 
aberto pelos educadores progressivos. Desse modo, em finais da década de 1920, ao 
assumir a escola como centro de seu esquema para unidades de vizinhança, Perry 
parecia dialogar com referenciais sociais, políticos e educativos que extrapolavam a 
simples orientação territorial para implantação de áreas residenciais. O projeto de 
cidade presente nesta concepção norte-americana parecia ir além do agenciamento 
arquitetônico moderno impresso às unidades de vizinhança pela linhagem CIAM da 
arquitetura moderna e seus estudos sobre a cidade. 

ANÍSIO TEIXEIRA E O CONTATO COM A EDUCAÇÃO PROGRESSIVA

A cena montada fazia parte do ambiente urbano e intelectual que o jovem 
Anísio Teixeira se deparou entre 1927 e 1929, durante suas duas passagens como 
estudante visitante no Teachers College, em Nova York. A despeito de não ser 
possível estabelecer relações precisas entre esta arena cultural e sua recepção por 
parte do educador brasileiro, considerá-la como pano de fundo para as referências 
que explicitamente viriam à tona em sua trajetória como administrador público da 
educação no Brasil parece no mínimo pertinente. 

Anísio Teixeira voltou de Nova York declarando-se “filho da América”96. 
É sabido seu entusiasmo pela filosofia da educação orientada por John Dewey97 
e a corrente das ideias educacionais gestadas no Teachers College, na Columbia 
University98. Sua filiação à vertente progressiva da pedagogia se fez evidente nas 
incontáveis mobilizações de seu paradigma ao dar foco para debates educacionais 
no Brasil, por seu envolvimento em traduções de obras de seus pensadores99, em 

96  Cf. Entrevista de Anísio Teixeira ao jornal A Tarde, da Bahia, e reproduzida em São Paulo 
no Correio Paulistano, 30/11/1929, Apud FERRAZ, 1965, p. 56.
97  A apropriação de Dewey por Anísio é longa e múltipla, desdobrou-se ao longo de praticamente toda 
a sua vida profissional principalmente em publicações e traduções da obra de Dewey, além de ter rever-
berado em sua própria prática política. Cf. TEIXEIRA, “Apresentação” In DEWEY, Democracia e educação, 
1936, p. 4-7; NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 564-577.
98  Anísio Teixeira reiterava sua devoção ao “grande e velho mestre da filosofia”, afirmando-se como 
um discípulo, “e não só dele próprio, como de toda uma plêiade de imediatos intérpretes e seguidores, 
que refletiam e multiplicavam, contemporaneamente, as irradiações de seu ensino na Columbia Univer-
sity”. Cf. TEIXEIRA, Bases da teoria lógica de Dewey, 1955, p. 3. 
99  Entre elas: DEWEY, Como pensamos (1930) e Democracia e educação (1935), ambos publicados na cole-
ção Actualidades Pedagógicas editada pela Companhia Editora Nacional; DEWEY, Vida e educação (1930) 
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reiteradas apologias à magnificência da educação progressiva não somente por suas 
diretrizes filosóficas e comprometimento com a estruturação democrática da nação, 
mas também por seus princípios didáticos e curriculares100. 

Parece oportuno refletir sobre em que medida outras referências para além 
das abertamente mencionadas por ele tenham participado de sua formação pois, 
desde suas primeiras viagens aos Estados Unidos, certamente tomou contato com 
um contexto mais amplo de ideias, projetos e, principalmente, disputas, em que se 
inseriam as teorias socioeducativas às quais aderiu entusiasticamente. 

Na condição de estudante, Anísio Teixeira esteve duas vezes no Teachers 
College101. Dois momentos de sua formação em que pôde observar desde a sua 
própria experiência, de sua vivência em Nova York, como os embates sociais daquele 
tempo vinham ensejando processos de reorganização do sistema escolar102. A primeira 
viagem de estudos, realizada em 1927, durou sete meses. Ao longo deste período 
Anísio assistiu a aulas dos cursos de verão103, dedicando-se durante as tardes a estudar 
“em bibliotecas, aprofundando as leituras indicadas na bibliografia dos cursos e tendo 
acesso às diversas monografias pedagógicas que vinham sendo produzidas pelos 
estados americanos desde 1924.”104 Além da imersão intelectual105, foi durante esta 
mesma viagem que pôde entrar em contato com o programa escolar de fato praticado 
em algumas escolas norte-americanas, situadas entre Nova York e Chicago106. No relato 

e KILPATRICK, Educação para uma civilização em mudança (s/d), publicados na coleção Biblioteca de Edu-
cação editada pela Editora Melhoramentos. Sobre o papel das coleções na difusão de modelos, conferir: 
CARVALHO & TOLEDO, A coleção como estratégia editorial de difusão de modelos pedagógicos: o caso da biblio-
teca de educação, organizada por Lourenço Filho In Anais III CBHE, Curitiba, 2004. 
100   Cf. MAGALDI & GONDRA, “A paixão pela América” In TEIXEIRA, Em marcha para a democracia, 
2007.
101  Além de visitas pontuais, retornou ao Teachers College como professor visitante em 1964. 
102  Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 139-143.
103  Os cursos que puderam ser reconhecidos do cruzamento das informações do caderno de anotações 
de Anísio Teixeira e o Anúncio dos Cursos oferecidos no ano letivo 1927-1928 foram: “Education – S100” 
com exposições dos professores W. C. Bagley, G. F. Williams e W. F. Russel; “Education – S204”. 
104  Cf. NUNES, “Anísio Teixeira na América (1927-1929). Democracia, diversidade cultural e políticas 
públicas de educação” In MIGNOT & GONDRA (Org.), Viagens pedagógicas, 2007, p. 146. 
105  São diversas as correspondências que indicam o envio de publicações referentes à educação nos 
Estados a Anísio Teixeira. Cf. Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, AT c 1927.05.14/3; AT c 1927.05.20/1; AT 
c 1927.05.26; AT t 1927.07.01; AT c 1927.11.23; entre outras. No mais, o periódico Teachers College Records 
certamente foi uma das fontes de aprendizado descortinada por Teixeira que, segundo consta em infor-
mações de suas correspondências pessoais, assinou o periódico em 1927, solicitando renovação da assi-
natura em carta datada de 8 de maio de 1928. Cf. Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, AT t 1927.01.06, Doc. 
10, p. 25-26.
106   Por meio da facilitação de professores como Milton Charles Del Manzo, em razão do posto de di-
retor de Teixeira na Instrução Pública: “This will introduce to you Dr. Anísio S. Teixeira, Director General 
of Instruction of the State of Bahia, Brazil, who has been commissioned by the Governor of that State 
to visit American Schools”. O contato foi oficialmente estabelecido via International Institute, setor do 
Teachers College. Anísio não deixou de registrar seu agradecimento a Del Manzo em correspondência 
enviada em novembro de 1927, já a bordo do navio de volta ao Brasil. Alguns anos mais tarde, Del Manzo 
solicitaria a Anísio Teixeira um artigo sobre o Brasil para um volume que estaria sendo preparado pelo 
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publicado em Aspectos americanos de educação, as escolas visitadas foram descritas por 
seus programas, instalações, fluxos de funcionamento, além de relações pontuais sobre 
a cultura norte-americana107, indicando a amostra de como a escolarização primária e 
secundária foi vista por Anísio Teixeira108.

A segunda passagem de Anísio Teixeira pelo Teachers College durou 
dez meses e foi viabilizada por meio de sua indicação para o programa “Macy’s 
Grant Schoolarship” no ano acadêmico 1928-1929109. Além de frequentar cursos 
regulares110,  já familiarizado com a ambiência intelectual nova-iorquina, Anísio 
não se furtou ao empenho de consolidar seus vínculos pessoais, reiterando sempre 
seus agradecimentos e  lançando-se a novos contatos. Ainda que seus investimentos 
intelectuais tenham convergido principalmente para representações da filosofia 
e do currículo da educação nos Estados Unidos, suas correspondências indicam 
professores e pesquisadores da área da administração escolar como interlocutores 
frequentes111. 

Os desdobramentos deste período de formação sobre sua carreira 
ultrapassam uma reprodução direcionada da filosofia da educação de John Dewey. 
Para além dela, é preciso ter em vista como a efervescência do desenvolvimento da 
especialidade da administração escolar, cujo lugar estava bem marcado no corpo 
docente do Teachers College, lançou lastros ideológicos que se estenderiam e se 

Teachers College Cf. Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, At c 1927.09.30; AT c 1927.10.01; At c 1927.11.09; AT 
c 1935.06.05.
107  Anísio sempre voltava-se ao ritmo acelerado e progressivo da vida das cidades pelas quais passou: 
identificou a cidade de Flemington como agitada e impulsionada pela máquina e pela ambição; em Tow-
son, “distante algumas milhas de Baltimore”, observou o constante trajeto de “automóveis e bondes entre 
a cidade e essa pequena e encantadora vila”. Cf. Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 83 e 99.
108  Interessante notar que, no mesmo ano de 1928, Nickolaus Engelhardt publicaria sua tese, defendi-
da em 1918, School building programs in American cities, em formato de livro. Na introdução desta edição, 
Engelhardt pontuou que: “students in educational administration have here available for the first time 
type studies in the development of school building programs which may be used for study and critical 
analysis”. Cf. ENGELHARDT, School building programs in American cities, 1928.
109  Ainda em Nova York em 1927, Anísio Teixeira iniciou o lobby para que seu colega baiano Ignacio 
Tosta Filho fosse indicado para receber a bolsa. No entanto, cartas trocadas entre Anísio e o diretor do 
Teacher’s College International Institute, Paul Monroe, durante os primeiros meses de 1928 (Teixeira já 
havia retornado ao Brasil), contam sobre a impossibilidade de Tosta Filho viajar aos Estados Unidos e a 
pronta disponibilização de Anísio Teixeira para assumir a bolsa de estudos em seu lugar, retornando a 
Nova York para o ano letivo 1928-1929. 
110   Durante o ano letivo regular de 1928-1929, os cursos reconhecidos em seu caderno de anotações 
foram: “Education 111F, The curriculum” (Announcement, 1928-1929, p. 46) e “Education 245U, Rural 
education and country life” (Announcement, 1928-1929, p. 12-121), com exposições de William Heard 
Kilpatrick, Frederick Gordon Bonser, Edward Hartman Reisner, David Snedden, George S. Counts.
111   “Anísio ficou encantado com o que presenciou nos colégios americanos. Sentiu a necessidade da orientação 
filosófica e social de Dewey, mas também embarcou na concepção quantitativista de Thorndike, cuja proposta era 
tudo avaliar, calcular e medir através de school surveys que apareceram com o intuito de reconstruir o currículo das 
escolas norte-americanas”. Cf. NUNES, “Anísio Teixeira na América (1927-1929). Democracia, diversidade 
cultural e políticas públicas de educação” In MIGNOT & GONDRA (Org.), Viagens pedagógicas, 2007, 
p. 149. Edward Lee Thorndike foi uma das lideranças dos “administradores progressivos” no Teachers 
College e, ao lado de professores como George Strayer, dirigiu o Institute of Educational Research. 
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consolidariam no curso das ideias e ações de Anísio Teixeira, amadurecido na figura 
de administrador de educação pública no Brasil. 

Por fim, entre o conjunto de suas anotações escritas enquanto estudante no 
Teachers College, a última frase do caderno de Anísio Teixeira sugere que, ao menos, teve 
conhecimento das pesquisas em educação realizadas por George Satrayer e Nickolaus 
Engelhardt: “O professor e a comunidade, Strayer x Engel”112. Como será exposto na 
sequência do texto, a Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares, coordenada por 
Enéas Silva, na gestão de Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, mobilizou a metodologia 
destes professores para avaliar as construções escolares existentes, considerando em 
que medida poderiam ser aproveitadas pelo novo Plano Regulador de Construções 
Escolares. Outro indício da circulação das pesquisas de George D. Strayer e Nickolaus 
Engelhardt sobre as instalações escolares no círculo profissional de Anísio Teixeira no 
Brasil é a presença do livro School planning and building handbook (1956) no acervo da 
biblioteca do CRPE-SP.

§

Anísio Teixeira compartilhou a mentalidade de seu tempo, endossando o 
papel disciplinador da escola ante a heterogeneidade das classes sociais, como um 
desafio a ser enfrentado pela democracia na modernidade113. Com base na via de 
implementação democrática dos Estados Unidos114, ele vinha apontando para a 
necessidade de estruturação de outras condições sociais, defendendo a educação como 
instrumento de superação de uma carência que, segundo ele, não estava no indivíduo, 
mas na cultura escolar que lhe faltava. Enquanto dirigente de políticas públicas, 
defendia a missão civilizadora da escolarização como impulso à formação de uma 
nova cultura urbana, letrada, indispensável para conduzir o Brasil à modernidade. 
Por esse caminho, ainda no antigo Distrito Federal, Anísio Teixeira empurrou a escola 
para fora de si mesma, ampliando sua área de influência na cidade e alinhavando 
conceitualmente sua defesa por uma escola progressiva115. Apesar do hiato provocado 

112   Cf. Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, AT t 1927.01.06, Doc. 36, p. 244. Na década de 1930, uma tradu-
ção de artigo de Engelhardt, “A arquitetura escolar e sua função social”, foi publicada na Revista Educação, 
de São Paulo (1934).
113  Cf. TEIXEIRA, Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos, 2007 (1934), p. 67-85.
114  Ibidem, p. 13. 
115  Idem, Pequena introdução à filosofia da educação. A escola progressiva ou a transformação da escola, 2007 
(1934). 
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por seu afastamento das políticas educacionais com a  instauração do Estado Novo116, 
o educador assumiu o cargo de Secretário da Educação da Bahia em 1947 e, pouco 
tempo depois, em 1950, as primeiras instalações do Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro seriam inauguradas em Salvador. 

A contribuição do pragmatismo norte-americano ao ideário da Escola Nova no 
Brasil aponta, entre outras questões, para a importância da escola renovada transformar-
se em parte de uma comunidade socialmente integrada, de modo a proporcionar 
experiências reais da vida social para o processo educativo. No entendimento de 
Anísio Teixeira, com as transformações socioeconômicas que marcaram a transição 
entre os séculos XIX e XX, a escola, ao lado da Igreja e da Família, passaria a atuar 
como instituição central na educação social117. Apesar disso, acreditava que para 
promover uma educação escolar condizente com os paradigmas sociais vigentes não 
se poderia prescindir do esforço de manter o espírito escolar conjugado à organização 
da própria vida social porque a instituição escolar não deveria abrir mão do oportuno 
aprendizado decorrente da convivência da criança e do adolescente com seus pares 
em seu meio social. Participação e diálogo social eram alvo e objetivo da educação 
progressiva, ainda que as formas de civilização moderna não comportassem mais o 
aprendizado natural e direto de outrora. Desse modo, a escola, como uma instituição 
moderna, foi lançada aos desafios da pulsante urbanidade que se consolidava na 
expansão das cidades118. 

Para Teixeira, haveria a necessidade de esforços coordenados e longos, 
e residiria nessa demanda da modernidade a institucionalização da escola como 
agência especial da educação119.  Embora a criança não tivesse mais a oportunidade 
de conviver com a vida social adulta, de modo que pudesse aprender por meio da 
direta participação na vida coletiva e pública, seria imprescindível que a educação 
se mantivesse como um processo natural, bem inserida no contexto social de sua 
localidade. Uma das modificações mais profundas na estruturação da escola tradicional 
consistiria no reconhecimento da dependência escolar das condições de seu meio 

Neste livro, Anísio Teixeira expressou seu incômodo no uso da expressão escola nova, defendendo sua substituição 
pelo uso de escola progressiva. Buscava com esse texto evidenciar a associação de suas ações à filosofia da educação 
progressiva estadunidense da qual se filiara, pretendendo ainda a exposição dos fundamentos da educação baseada 
na experiência. Para uma abordagem mais aprofundada desta apropriação feita por Anísio Teixeira no contexto dos 
anos 1930, conferir: NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 168. 
116  Entre 1935 e 1946, Anísio Teixeira voltou à Bahia onde assumiu-se empresário. As razões de seu afastamento 
da Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal foram de ordem política. Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia 
da ação, 2000, p. 454-497.
117  Nota-se neste entendimento a forte influência do contexto urbano-social que encontrou nos Estados 
Unidos. 
118  Sobre a relação entre uma “pedagogia institucional” e uma “pedagogia urbana” no contexto das 
ações de Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, entre 1931 e 1935, conferir: NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da 
ação, 2000, p. 585.
119  Cf. TEIXEIRA, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 32.
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social, sendo ao mesmo tempo seu reflexo e um espaço para sua condensação120. Em 
diálogo com John Dewey, não somente amplificou a noção de ambiente escolar para 
as relações da vizinhança e seus arredores, como também para “tudo aquilo que desse 
continuidade específica à atividade de um indivíduo.”121

A escola, porém, não deveria ser somente uma instituição perpetuadora 
dos costumes, hábitos e ideias da sociedade. A escola deveria oferecer uma educação 
impulsionadora de mudanças, uma educação “retificadora” e voltada aos novos 
paradigmas do progresso. A conexão da escola com o meio social, dessa forma, não 
assumiria um caráter comunitário romântico. A educação escolar deveria ser um dos 
motores do progresso. “Nem restauração do passado, nem imposição de um futuro 
ainda inexistente”122. Para Anísio Teixeira, o controle do meio escolar seria a única 
forma de controle da educação infantil123. Controlar esse meio, assim, significaria mais 
que desenhar um edifício escolar plenamente compatível com as práticas pedagógicas 
modernas. Anísio Teixeira defendia a educação como esse progressivo movimento de 
participação do indivíduo em uma vida social mais e mais complexa, e supostamente 
mais e mais perfeita, movimento confundido com o próprio significado de educar. 
Nesse sentido que a escola, como réplica da sociedade a qual ela serve, deveria ao 
mesmo tempo acompanhar o avanço material da civilização e adaptar-se moral e 
espiritualmente à presente ordem de coisas124. Sobre isso, o educador identificava a 
necessidade de dois esclarecimentos: “1. Educar é a função social pela qual o indivíduo 
vem a participar da plena vida do grupo. 2. O meio que envolve o educando é o 
instrumento desse processo educativo.”125

A escola, como um ambiente social simplificado, deveria prover um meio 
no qual a experiência infantil se realizasse no círculo mais amplo possível, a fim de 
cooperar para o equilíbrio e harmonia social. A função educativa estaria na direção, 
não no controle ou governo (coerção), recusando as práticas de educação compulsórias 

120  Idem, Educação para a democracia, 2007 (1935), p. 86.
121  Idem, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 33.
122  Idem, “Apresentação” In DEWEY, Democracia e educação, 1936, p. 4-7.
123  Idem, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), 33.
124  Idem, Pequena introdução à filosofia da educação, 2007 (1934), p. 49.
125  Idem, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 35.

19. A esquerda, vista externa da Brady School, em Detroit. Escola com tempo e espaço organizados 
pelo sistema platoon, visitada por Anísio Teixeira em 1927 (TEIXEIRA, 1928, p. 151).

20. A direita, auditório Brady School, Detroit (TEIXEIRA, 1928, p. 155).
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e coercitivas pautadas em ameaças e castigos. Ou seja, uma recusa da educação como 
treino. Segundo ele, “o único recurso de fugir a esse comuníssimo escolho educacional 
está em buscar repetir na escola as condições de fora-da-escola.”126

“Vai, porém, muito adiantada a marcha da humanidade, nas suas 
adaptações e readaptações sucessivas. (...) As mudanças são tão aceleradas 
que, se a distância e a diferença de ritmo entre a escola e a sociedade 
permanecessem as mesmas de outros tempos, ao terminarmos a nossa 
educação escolar, seria necessário começa-la de novo, tão longe, tão adiante 
já se acharia a vida.”127 

A educação renovada deveria, portanto, servir a uma sociedade progressiva, 
isto é, em permanente mudança, na qual as teorias e soluções sempre seriam 
provisórias. Para acompanhar o ritmo constante da sociedade progressiva, a educação 
escolar deveria, como consequência, organizar-se também em bases progressivas, 
criando espaços para o espelhamento da comunidade ao invés de funcionarem como 
mero instrumento de reprodução do conhecimento. 

Como a escola acompanharia a educação progressiva, em permanente 
mudança? Anísio Teixeira não estaria contestando o programa de escolarização e 
a rede escolar, a figura do professor ou a ideia de disciplina como instrumentos de 
educação. A escola, para ele portadora do legado técnico, científico e social, deveria ser 
revista à luz de novas teorias da educação e não invalidada. A sala de aula manteria 
sua importância e a ela seria somado outro repertório de atividades que pudessem 
assegurar à criança a oportunidade de uma formação integral e integradora. Por um 
lado, combatendo a ênfase quantitativa presente nos instrumentos de alfabetização 
propostos pela reforma de ensino dos republicanos paulistas. Por outro lado, 
respondendo àqueles que chamara de “falsos renovadores” que, segundo seu ponto 
de vista, estariam equivocados em suas apropriações da teoria moderna da educação, 
pois vinham substituindo o “regime compulsório, desagradável e deseducativo 
da escola tradicional” por outro regime “caprichoso, extravagante e igualmente 
deseducativo.”128

126  Ibidem, p. 37.
127  Idem, Pequena introdução à filosofia da educação, 2007 (1934), p. 99.
128  Ibidem, p. 30.

21. Espaços aberto para atividades comunitárias em uma escola tipo platoon (HUFF, 1930, frontispício).



146

A escola deveria ser um lugar de educação plena onde cada criança, por 
seus interesses individuais, pudesse aprender pela experiência, não por simulacros 
da vida e sim pela própria vida129. O aprendizado estaria na associação entre a ação 
e o conhecimento, em conexão com a realidade social na qual se inseriria a escola. 
Somente à medida que esse vínculo entre o aprendizado formal e a vida social fosse 
fortalecido, a escola poderia ser progressiva. 

A escola progressiva, desse modo, se vincularia a uma civilização em 
permanente mudança, atravessada por discursos científicos que se refariam 
continuamente e que determinariam a todo momento a revisão do papel da educação 
escolar. Revisão que, como assinalei acima, não significaria sua anulação. Anísio 
Teixeira parecia vincular esse movimento constante de renovação escolar à construção 
de uma “sociedade democrática”, ou seja, a educação renovada deveria servir a uma 
sociedade igualmente progressiva, em que teorias e soluções seriam quase sempre 
provisórias. Para acompanhar o ritmo constante de tal processo, “a escola deveria 
de certa forma recriar espaços comunitários de formação (como a casa, a oficina e a 
vizinhança), se quisesse ser algo mais que uma máquina de repassar conhecimento.”130 

Anísio afirmaria que a educação norte-americana enfatizava a socialização das 
atividades escolares “a fim de salvar a escola de toda superficialidade e segregação”. 
Ao relatar o exemplo da Brady School, em Detroit, uma escola tipo platoon131 (imagens 
19 e 20), observou o papel fundamental cumprido pelo auditório nesta instituição 
pois além de não estar revestido com a atmosfera da sala de aula, transformava-se 
em palco para atividades que davam às crianças um sentido de responsabilidade e de 
consciência social, em maior intensidade que as atividades de sala de aula poderiam132.  

O conjunto destas questões pontuaram as representações da educação 
progressiva desenhadas por Anísio Teixeira a partir de seus vínculos intelectuais 
de educador nascido na América. É preciso, no entanto, sublinhar que esse foi o 
arcabouço teórico esculpido por Anísio Teixeira em seus trabalhos escritos nos anos 
1920 e 1930. É preciso, inclusive, não perder de vista que a formulação do programa 
escolas-classe, escola parque apenas germina dessa apropriação inicial. No transcorrer 
de suas experiências as questões foram se transformando, seus relacionamentos se 
consolidando e, principalmente, os desafios se ampliando. É importante assim frisar 
que não é possível transpor a mesma apropriação feita destas ideias para suas ações 

129  Idem, Educação para a democracia, 2007 (1935), p. 42.
130  Idem, Pequena introdução à filosofia da educação, 2007 (1934), p. 16.
131  A escola platoon não é um método pedagógico, nem tampouco um tipo de currículo escolar. É uma 
forma de organização do tempo e do espaço escolar que dialoga com as prerrogativas da pedagogia ativa. 
A eficiência no uso do equipamento escolar, bem como a economia com equipamentos e suprimentos, 
são fatores que marcam o lastro de desenvolvimento deste tipo de escolas ao lado de questões de filosofia 
educacional, tais como centralidade da criança no processo de ensino e aprendizado, espírito da educação 
pela experiência e para a cidadania. A formulação deste programa escolar possui estreitos diálogos com a 
filosofia da educação de John Dewey. Cf. CASE, The platoon school in America, 1931. 
132  TEIXEIRA, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p. 185.
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e articulações na década de 1950 (quando o projeto do Centro Educacional Ribeiro 
é formulado para Salvador), muito menos para as da década de 1960 (momento de 
implementação do Plano Educacional de Brasília), como se elas fossem uma derivação 
imediata dos debates pedagógicos, filosóficos e sociológicos pautados nos Estados 
Unidos nas primeiras décadas do século XX. Entre 1930 e 1950, houve diversas 
circunstâncias, caracterizadas por êxitos, mas também por entraves e rupturas. Elas 
devem ser consideradas.
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2.3  Escola como horizonte de modernidade

ESCOLA, CIDADE E SOCIEDADE: 
DAS IDEIAS AO PLANO NO RIO DE JANEIRO

O clima de renovação política que envolveu a criação do Ministério de 
Educação e Saúde em 1930, a exaltação da escolarização como alavanca do progresso 
nacional bem como a fortificação do movimento escolanovista ensejaram a possibilidade 
de estabelecer parâmetros administrativos modernizados para a instalação de um 
aparato escolar complexo e abandonar definitivamente o provincianismo das escolas 
isoladas no então Distrito Federal, Rio de Janeiro. A alçada do médico pernambucano 
Pedro Ernesto, que se formara na Bahia, ao cargo de prefeito do Distrito Federal por 
Getúlio Vargas foi a grande oportunidade para Anísio Teixeira colocar em prática o 
programa que vinha formulando desde sua formação em Nova York e que não havia 
encontrado condições propícias para implementar durante sua gestão na educação da 
Bahia. De sua experiência como administrador da educação no Distrito Federal, parece 
importante destacar três fatores pertinentes para o contexto desta tese. 

Ao assumir em 1931 a Diretoria da Instrução Pública no Rio de Janeiro, 
Anísio Teixeira planificou os fluxos do organograma funcional de seus departamentos 
e divisões técnicas, lançando mão de estratégias organizacionais próprias de um 
administrador alinhado a valores racionais e científicos133. As consequências de tal 

133  Cf. OLIVEIRA, Modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940), p. 
134-143.
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posicionamento sobre a cidade seriam mais que esperadas pois, para atuar sobre a 
fragmentação escolar, montou uma estrutura operativa com “a finalidade de substituir 
a visão impressionista da cidade e da escola por um conhecimento sistemático e 
organizado sobre elas.”134

Em sua visão sistêmica de educação, a resolução da demanda por edifícios 
escolares deveria, simultaneamente, suprir a carência física de infraestrutura escolar 
e sustentar a experimentação e o aprimoramento de novos métodos administrativos e 
pedagógicos: “o mais alarmante e o mais constante dos novos problemas escolares é o 
do prédio, base física e preliminar para o programa educacional.”135 Parece imperativo 
lembrar que grande parte das unidades escolares em funcionamento naqueles anos 
eram adaptações de construções residenciais à função escolar. Apesar da construção 
dos Grupos Escolares republicanos terem ganhado algum espaço na urbanização 
das capitais brasileiras136, uma grande maioria das escolas seguia sofrendo com 
a precariedade das  instalações improvisadas, instaladas em imóveis alugados, 
sem mobiliário e equipamentos adequados ao desenvolvimento das atividades 
pedagógicas137. 

Com o reconhecimento de tais condições assolando as unidades escolares no 
Rio de Janeiro, a refutação incisiva do “erro simplista de que se ensina em qualquer 
lugar e de qualquer modo” foi somada ao espírito combativo contra a ausência de um 
plano de distribuição e localização para as escolas138. 

A primeira atitude de Anísio Teixeira foi entregar a encomenda ao Serviço 
de Prédios e Aparelhamentos Escolares (posteriormente chamado de Divisão), de 
modo que um escopo da ações para estruturação de uma rede escolar direcionasse 
todo o andamento dos trabalhos. A primeira missão deste Serviço foi, desse modo, 
representar graficamente em um mapa a localização das construções escolares e das 
áreas as quais serviriam, de acordo com as respectivas probabilidades de população e 

134  Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 236.
135  Cf. TEIXEIRA, Educação para democracia. Introdução  à administração escolar, 2007 (1935), p. 238. 
136  Cf. VIDAL (Org.), Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil, 2006.
137  Apesar da evolução do equipamento escolar verificada na passagem do século XIX para o XX, 
das escolas de improviso às escolas funcionais que começavam a ser construídas em finais da década de 
1920, a implementação das novas tipologias de arquitetura escolar não foi homogênea sequer no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Ainda na década de 1930, no Rio de Janeiro: “Casas alugadas eram transformadas 
em escolas e tornavam-se focos de alastramento de epidemias. Faltava ar. Faltava luz. Faltava água. As 
doenças se propagavam: a bexiga (varíola), a gripe, a tuberculose, a meningite cérebro-espinhal. Todas 
conviviam com as verminoses que sugavam a desnutrida população infantil.” Cf. NUNES, “(Des)encan-
tos da modernidade pedagógica” In LOPES & Al, 500 anos de educação no Brasil, 2000, p. 377; FARIA FILHO 
& VIDAL, Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil, 2000. 
138  Cf. TEIXEIRA, Educação para democracia. Introdução  à administração escolar, 2007 (1935), p. 231. 
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facilidade de transportes139. Tomou-se como base o recém elaborado Plano Agache140 
para remodelação urbana da cidade do Rio de Janeiro uma vez que não seria coerente 
implantar escolas em bairros cuja fisionomia urbana seria alterada e, com esta 
mudança, também seu grupo populacional. No mais, muitos dos prédios escolares 
existentes estavam implantados em terrenos que sofreriam modificações pelo novo 
traçado urbano proposto pelo Plano Agache e, por isso, eles não seriam considerados 
como locais aptos a receber futuras instalações141. 

Ao que consta, a tarefa seguiria por meio de análises de quadros estatísticos 
montados por dados sobre a população de cada um dos bairros do Rio de Janeiro, 
bem como de estimativas das populações escolares correspondentes. O diagnóstico 
mostrou a inviabilidade de sanar o problema de maneira satisfatória, isto é, oferecendo 
toda as condições para o desenvolvimento de uma escolarização plenamente moderna 
e atendendo a toda a população, devido à falta de recursos financeiros suficientes. 

Por isso, a estratégia do Plano Regulador das Construções Escolares consistiu 
em elaborar um “plano mínimo” para distribuição imediata de equipamentos com o 
desafio de aumentar o número de salas de aula adequadas sem incrementar o quadro 
funcional das escolas142. Logo, um plano previsor orientaria as distribuições futuras, 
conformando o “plano total”. Um Plano Regulador para longo prazo, proposto deste 
modo, deveria ser concebido de acordo com a densidade da população e em função da 
previsão para o crescimento populacional, evitando futuros problemas para localização 
de escolas, uma vez que: “fixados os locais onde deverão ser construídos os prédios, 
terão as futuras administrações, não somente um ‘canevas’ de distribuição, mas, 
também todas as indicações e detalhes necessários à execução dos plano parciais.”143 

139  Ibidem, p. 233. Apesar de Anísio Teixeira referir-se a duas cartas de localização da rede de equipa-
mentos, mencionando inclusive que teriam sido divulgadas em exposições escolares, os documentos não 
foram localizados. Segundo Nereu Sampaio: “uma das plantas que levantamos mostra o Plano Agache 
desenhado sobre a planta da cidade atual, para orientar os estudos da divisão dos raios de ação das novas 
escolas do plano regulador e suas localizações.” Cf. SAMPAIO, “O plano regulador das construções esco-
lares” In TEIXEIRA, Educação pública: administração e desenvolvimento, 1935, p. 266-267.
140  Importante destacar que a ação se contextualizava com o curso das políticas de urbanização do Rio 
de Janeiro derivadas da recente formulação do Plano Agache: “No Rio, para regulamentação do Plano 
Agache é nomeada a Comissão do Plano da Cidade (1931) de que fazem parte Armando Godoy (presi-
dente), Ângelo Brunhs, Arquimedes Memória, Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, José Mariano Filho e 
outros. A comissão que empreende uma metódica revisão do plano, bairro por bairro, tem sua atividade 
interrompida em 1934 e retomada em 1938, já então com o caráter de um verdadeiro departamento, tendo 
por diretor o engenheiro José de Oliveira Reis (mais tarde nomeado professor do Curso de Urbanismo 
da Faculdade de Arquitetura, a que até hoje pertence) e numerosos arquitetos: Hermínio de Andrade e 
Silva, Aldo Botelho, Armando Stamile, David Xavier de Azambuja, Nelson Muniz Nevares e outros.” Cf. 
SANTOS, Quatro séculos de arquitetura, p.107.
141  Cf. SAMPAIO, “O plano regulador das construções escolares” In TEIXEIRA, Educação pública: admi-
nistração e desenvolvimento, 1935, p. 265.
142  “Que valerá a construção de prédios se a municipalidade não suportará todos os encargos do au-
mento de professores e do material a fornecer às escolas?” Cf. SAMPAIO, “O plano regulador das constru-
ções escolares” In TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento, 1935, p. 259.
143  Ibidem, p. 256-262.
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A mobilização de todo este raciocínio administrativo, associada ao levantamento 
de dados estatísticos e observações feitas por meio de trabalhos de campo, em muito 
parecia dialogar com as ideias da administração escolar fundamentadas no quadro 
das pesquisas realizadas no Teachers College. Não foi à toa que o Serviço de Prédios 
e Aparelhamentos Escolares se valeu das fichas de avaliação de instalações escolares 
elaboradas pelos professores George Strayer e Nickolaus Engelhardt, adotadas de 
acordo com o Diretor Geral da Instrução, Anísio Teixeira, para avaliar a possibilidade 
de aproveitamento das instalações existentes, bem como definir todos aqueles que 
estariam condenados144. Além de mencioná-las, nenhuma outra informação é oferecida 
sobre quais teriam sido as fichas de Strayer e Engelhardt utilizadas, no entanto, um 
cruzamento com a produção destes professores aponta para a pesquisa Standards for 
elementar school buildings, publicada em 1923 (imagem 22). Com uso menos provável, 
mas plenamente possível, uma outra ficha, Score Card to be used in the selection of school 
buildings sites, foi publicada por Engelhardt em 1929 (imagem 23).

Considerando esse quadro de questões, um primeiro fator relevante desta 
experiência de Anísio Teixeira no Distrito Federal foi a mobilização de todo um 
repertório técnico, alinhando perspectivas de planejamento escolar e urbano, em 
franco diálogo com as condições existentes na cidade, bem como com os princípios 

144  Ibidem, p. 261; 264-265.

22. “The Strayer-Engelhardt Score Card”. Critérios para avaliação de edifícios escolares (ENGELHARDT & STRAYER, 
1923, p. 5-8).  
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da educação progressiva (tanto os da filosofia educacional, quanto aqueles da 
administração escolar) formulados nos Estados Unidos, principalmente ao longo da 
década de 1920.

O segundo fator diz respeito à sua astúcia em resolver o contingenciamento 
financeiro para implementação do Plano Regulador de Construções Escolares, 
reduzindo os custos do empreendimento a partir do aproveitamento de terrenos 
irregulares ou a priori não adequados para receber escolas. Vejamos.

Completado o diagnóstico da situação escolar em toda a cidade do Rio de 
Janeiro, o Plano Regulador de Construções Escolares previu a demanda de 74 novos 
edifícios (plano mínimo), além da construção de outras 82 unidades que, em dez 
anos, concluiriam o plano total. Estes edifícios seriam construídos de acordo com o 
“princípio das grandes construções escolares” por ser, a priori, o mais econômico145. 
Por que mais econômico? Anísio Teixeira não diz em seu relatório, no entanto, 
segundo os princípios da administração escolar relacionados à concepção da escola 
platoon, a economia seria resultado de uma maximização da infraestrutura em relação 
ao atendimento da maior clientela possível. Ou seja, por essa lógica, a relação entre 
número de alunos, salas especiais e pessoal seria reduzida e, com esta redução, haveria 

145  Cf. TEIXEIRA, Educação para democracia. Introdução  à administração escolar, 2007 (1935), p. 233.
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considerável economia no financiamento do equipamento ao longo do tempo146 (não 
a toa esta tipologia de grande equipamento foi adotada como diretriz predominante  
pelos programas públicos voltados a construções escolares, no Brasil, ao longo de todo 
o século XX).

A representação da escola platoon tal qual disposta por Teixeira no relatório 
Aspectos Americanos de Educação elevava esta forma de organização escolar ao patamar 
de uma panaceia capaz de “satisfazer as modernas exigências do programa que a atual 
ordem de coisas e o atual desenvolvimento pedagógico exigem.”147 Principiada como 
uma maneira de racionalizar o uso de ambientes e equipamentos do edifício escolar, 
bem como otimizar o trabalho do professor, consistia essencialmente na divisão do 
currículo e das turmas de alunos em dois blocos (matérias fundamentais e matérias 
especiais). Anísio Teixeira reiteraria sua convicção durante a palestra preferida para 
a abertura da Exposição de Arquitetura Escolar, realizada em 1934, pela Associação 
Brasileira de Educação, deixando sinais sobre seu entendimento do que seria o 
tamanho ideal de uma escola: 

“Um dos melhores tipo de prédios que hoje se constroem e que satisfaz 
tão aproximadamente quanto possível essas condições o que visa servir ao 

146  Cf. CASE, The platoon school in America, 1931.
147  Cf. TEIXEIRA, Aspectos americanos de educação, 2006 (1928), p.177. 

23. “Score Card”. Critérios para seleção de locais para implantação de escolas (ENGELHARDT, 1929). 
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regime de organização escolar conhecido pela designação “Platoon School”, 
representando uma transição entre as condições de ontem e hoje. 

Ahí se encontram as melhores características das boas escolas 
tradicionais, aliadas a um sistema de salas especiais que servem às novas 
necessidades da escola, tudo obtido dentro de um plano de singular 
efficiência e economia. Julgo-o, ainda, o melhor typo de prédio moderno até o 
dia que a civilização venha a poder construir escolas para número menor de 
alunos e com todas as condições para serem pequenas cidades infantis ou de 
adolescentes.”148 

Essa lógica deveria ser aplicada para a formulação do novo programa 
de arquitetura escolar do Distrito Federal. Contudo, a execução do plano mínimo 
determinado pelo Plano Regulador de Construções Escolares, ainda em andamento 
em 1935, sofreu modificações em virtude de dificuldades financeiras para fechar uma 
equação que levaria em conta disponibilidade de terrenos, programa educacional e 
economia construtiva. 

 “Conseguir-se o terreno bom, a localização adequada, o prédio 
perfeito e o programa educacional rico e vasto – tudo em um conjunto ideal 
– é nada menos que impossível. / Precisávamos, então, encontrar soluções 
em que se contrabalançassem as deficiências de cada um daqueles elementos, 
permitindo-nos aproveitar terrenos menos favoráveis, e localizações 
medíocres, corrigindo a pobreza das construções e a redução forçada do 
programa educativo – sem, entretanto diminuir, quanto ao alcance e à 
eficiência, uma só das condições recomendáveis para a escola.”149

Assim, buscou-se resolver a tal equação diminuindo os custos com terrenos. 
Essa foi uma modificação no Plano que levou à combinação de programas escolares 
diversificados, em diferentes edifícios. Foi neste quadro de resoluções técnico 
administrativas que a escola platoon explodida no território deu seus primeiros passos 
a partir de uma combinação de escolas nucleares e parques escolares150, edificações 
com funções distintas que se complementariam para oferecer o programa escolar 
moderno tal qual desejado. A despeito das soluções arquitetônicas para o programa 
de escola moderna que se implementava no desenho da rede escolar do então Distrito 
Federal151, a astúcia da apropriação produzida por Anísio Teixeira, sob orientação da 

148  Cf. TEIXEIRA, “O problema do prédio escolar” In Jornal do Commercio, 06 de março de 1934, p. 6 
(grifo da autora).
149  Cf. TEIXEIRA, Educação para democracia. Introdução à administração escolar, 2007 (1935), p. 235.
150  Sobre considerações de como esse programa se tornaria o programa escolas-classe, escola-parque, 
conferir: “A escola playground: a gênese da Escola Parque In DOREA, Anísio Teixeira e a arquitetura escolar: 
planejando escolas, construindo sonhos, 2003, p. 126-140.
151  Para leitura das arquiteturas escolares projetadas durante a gestão de Anísio Teixeira no Distrito 
Federal, conferir: SILVA, “Os novos prédios escolares do Distrito Federal” In PDF, Revista da Diretoria de 
Engenharia, v. 4, nº 16, 1935, p. 359-365; OLIVEIRA, Modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do 
Distrito Federal (1928-1940), 1981, p. 147-169; DOREA, Anísio Teixeira e a arquitetura escolar: planejando esco-
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equipe técnica coordenada por Enéas Silva, arquiteto chefe da Divisão de Serviço de 
Prédios e Aparelhamento Escolares152, merece ser sublinhada pela tentativa de drible 
nas contingências financeiras que lhe foram impostas. Ao lançar mão da lógica de 
organização curricular da escola platoon, o administrador garantiria a instituição do 
programa escolar moderno, entendido por ele como base indispensável para uma 
educação pública de qualidade, compatibilizando a criação de ambientes pedagógicos 
especializados à uma perspectiva econômica especialmente relacionada ao contexto 
urbano carioca dos anos 1930.

No discurso de Anísio Teixeira, parece ser latente o gesto intencional de projetar 
a escola para fora de seus limites tradicionais (como instituição predominantemente 
voltada a uma forma de alfabetização impessoal), buscando alçar sua função social 
ao patamar das possibilidades de rearranjo do espaço público, transformado pela 
modernização urbana do Rio de Janeiro que usurpava os lugares de convivência e 
sociabilidade das populações economicamente menos favoráveis153. Ao mesmo tempo 
que a escola teria uma missão civilizadora, ela poderia ser transformada em lugar 
propício ao ecoar de demandas sociais locais, próprias de grupos sociais específicos.

Por fim, um terceiro fator diz respeito ao entendimento do equipamento 
escolar relacionado à cidade também por uma intenção educativa mais alargadam 
diretamente relacionada a uma visão específica de vida social. O trabalho do 
administrador escolar, desde a perspectiva apresentada por Anísio Teixeira, além de 
mobilizar parâmetros técnico e científicos para estruturação de suas ações e dialogar 
com o próprio planejamento urbano da cidade, deveria ainda considerar em suas 
formulações as necessidades e os anseios específicos de cada comunidade escolar ao 
longo do curso de implementação de suas ações:

“O administrador escolar não é livre no traçar dos seus planos, como o 
artista o é na execução impetuosa dos seus desenhos, mas simples colaborador 
dos planos mentais e sociais da coletividade a que estiver servindo. Como 
administrador, ele procura educar e conduzir a comunidade para a aceitação 
gradual do que experimenta e verifica ser útil a essa mesma comunidade. 
A sua faculdade de resolução imediata dos problemas é, entretanto, muito 
limitada.” 

Alguns parágrafos mais a frente, continuava:

las, construindo sonhos, 2003, p. 66-119; CHAVES, A escola anisiana dos anos 30: fragmentos de uma experiência, 
2001.
152  A equipe formada contava com arquitetos como Wladimir Alves de Souza, Raul Penna Firme, 
Paulo de Camargo e Almeida e Atílio Corrêa Lima, todos recém-formados pela ENBA. Destaque para a 
presença do arquiteto Atílio Corrêa Lima que havia vivido entre 1927 e 1930 em Paris em razão de estudos 
de pós-graduação em urbanismo. Ao retornar para o Brasil, ocuparia até 1937 a cadeira de Urbanismo 
e Arquitetura Paisagística do curso de Arquitetura da ENBA. Cf. RABELO, Arquitetos na cidade. Espaços 
profissionais em expansão, 2011, p. 69; 89-90. 
153  Cf. NUNES, “Rio de Janeiro: vitrine do Brasil” In Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 227-345.
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“O administrador escolar tem que se colocar diante da situação 
real da comunidade, levando em conta tanto a sua geografia quanto a sua 
humanidade, e só poderá efetuar os planos que estiverem de acordo com as 
condições materiais e espirituais do meio sobre o qual tem de agir.”154 

O fato é, contudo, que o antigo Distrito Federal sequer contava com um sistema 
de administração escolar estruturado. A ambivalência de seu discurso aponta uma 
exigência de centralização das medidas de implementação escolar ao mesmo tempo 
que se apresentava sensível às problemáticas da inserção da escola como equipamento 
de educação vinculado à sua localidade. Ambiguidade que se faz ainda mais latente se 
sua representação teórica da educação progressiva for contraposta à implementação 
hierarquizada dos equipamentos escolares. Ao mesmo tempo que sua obra escrita deixa 
margens para a existência desta sensibilização para as peculiaridade das comunidades 
escolares, como administrador empenhado em democratizar a escolarização básica 
no Brasil, viu-se posição de impulsionar uma implementação verticalizada de rede 
escolar. Se for verdade sua sensibilização para as especificidades sociais próprias de 
cada comunidade escolar155, é ao mesmo tempo impossível determinar se Teixeira tinha 
consciência da dubiedade presente em sua tarefa como administrador da educação.

Embora o projeto tenha caminhado a passos curtos no Brasil, alcançar a 
comunidade escolar por meio da descentralização administrativa viria, porém, a se 
tornar uma de suas principais bandeiras à frente do INEP ao longo da década de 1950. 
No interstício entre o exercício da Diretoria da Instrução Pública do Distrito Federal e 
as ações para estruturação da educação pública nacional por meio de articulações via 
INEP, constitui-se a experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador. 

O PROGRAMA ESCOLAS-CLASSE, ESCOLA-PARQUE EM SALVADOR

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi a menina dos olhos de Anísio 
Teixeira. O educador baiano, com muito orgulho, referia-se a ele como o primeiro 
centro de demonstração do ensino primário no País.156 Ao retornar de uma breve 
passagem como consultor em educação superior na UNESCO para assumir a Secretaria 
de Educação da Bahia, em 1947, Anísio projetou o programa deste conjunto escolar 
com muita proximidade, alavancando seu funcionamento já na posição de diretor do 

154  Cf. TEIXEIRA, Educação para democracia. Introdução  à administração escolar, 2007 (1935), p. 235 (grifo 
da autora).
155 Cf. NUNES, “A escola reinventa a cidade” In HERSCHMANN & PEREIRA, A invenção do Brasil 
moderno. Medicina, educação e engenharia nos anos 20 - 30, 1994, p. 180-201.
156  Cf. TEIXEIRA, A Escola Parque da Bahia, 1967.
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INEP, ao longo da década de 1950157. Amplamente conhecido por sua conformação em 
quatro escolas-classe e uma escola-parque, o CECR seria o primeiro de um conjunto de 
dez Centros de Educação Popular planejados (mas não construídos) para estruturar 
a rede de educação primária de Salvador, durante a gestão do governador Octávio 
Mangabeira158. Cada um dos dez Centros configuraria uma universidade infantil159 
situada em cada um dos sub-centros urbanos planejados pelo Escritório do Plano de 
Urbanismo da Cidade de Salvador, EPUCS. 

Os Centros de Educação Popular pensados para a cidade de Salvador fariam 
parte de uma estrutura educacional planejada para todo estado da Bahia, abarcando 
ainda o programa para as escolas rurais e o primeiro Centro Regional de Educação do 
país160.

Conformando o programa que mais tarde serviria como base do Plano 
Educacional de Brasília, Anísio Teixeira propôs a divisão do programa de ensino dos 
Centros de Educação Popular em dois grupos disciplinares, ministrados alternadamente 
entre manhã e tarde. Enquanto um desenvolveria o ensino das matérias fundamentais 
do curso elementar, a “antiga escola de letras” (leitura, escrita, ortografia, aritmética, 
estudos sociais, etc.) o outro se ocuparia das matérias especiais, aquelas implicadas 
com a proposta de implantação de uma “escola ativa” (arte, música, desenho, 
trabalhos manuais, etc.). O foco deste programa de escolarização passaria do conteúdo 
a ensinar para os interesses da criança a ser ensinada, organizando o espaço escolar 
para estruturar atividades e experiências reais, vinculadas à vida social cotidiana. 
Atrelamento estabelecido tanto por um currículo de atividades socializantes, quanto 
por atividades profissionalizantes. 

As escolas-classe do sistema abrigariam o ensino das matérias elementares, 
estando o programa de arquitetura de cada uma delas definido por áreas livres externas, 
com jardins e horta, e áreas internas, com doze salas de aula, administração, gabinete 

157   Ibidem, p. 248. Durante sua gestão na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, apenas três 
escolas-classe foram construídas. 
158   Cf. TEIXEIRA, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 1959, p. 82. A despeito da publicação tardia, o 
texto refere-se ao discurso pronunciado no ato da inauguração das três escolas-classe em 21 de setembro de 
1950, ainda como Secretário da Educação da Bahia.
159   Sobre seu conceito de “universidade infantil”: “A organização da escola, pela forma desejada, da-
ria ao aluno a oportunidade de participar, como membro da comunidade escolar, de um conjunto rico e 
diversificado de experiências, em que se sentiria, o estudante na escola-classe, o trabalhador nas oficinas 
de atividades industriais, o cidadão nas atividades sociais, o esportista no ginásio, o artista no teatro e 
nas demais atividades de arte, pois todas essas atividades podiam e deviam ser desenvolvidas partindo 
da experiência atual das crianças, para os planejamentos elaborados com sua plena participação e depois 
executados por elas próprias. Seriam experiências educativas, pelas quais as crianças iriam adquirir hábi-
tos de observação, desenvolver a capacidade de imaginar e ter ideias, examinar como poderiam ser execu-
tadas e executar o projeto, ganhando, assim, habilitação par ação inteligente e eficiente em sua vida atual, 
a projetar-se para o futuro. Se a escola-classe se mantinha, em essência, a antiga escola convencional, as 
condições de trabalho na escola-parque iriam facilitar sobremodo a aplicação dos melhores princípios da 
educação moderna.” Cf. TEIXEIRA, A Escola Parque da Bahia, 1967, p. 252.
160   Cf. “Plano de edificações escolares da Bahia” In Revista Fiscal da Bahia, 1949, p. 125-135.
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24. Implantação esquemática do conjunto de edifícios do CECR (EBOLI, 1964, p. 27) 

médico e dentário161. Já o programa escola-parque de cada um dos Centros de Educação 
Popular de Salvador seria constituído por um conjunto de edifícios especialmente 
projetados para suas funções (atividades socializantes162, educação artística, trabalho 
manual e artes industriais, educação física)163. A autoria das arquiteturas do conjunto 
transitou entre as mãos do arquiteto Hélio Duarte e do engenheiro Diógenes 
Rebouças164, que se vincularam ao escritório do carioca Paulo Assis Ribeiro, a quem 
Anísio Teixeira confiou o contrato e o desenvolvimento da implantação do conjunto165.

161  Cf. EBOLI, Uma experiência de educação integral, 1969, p. 26. As Escolas-Classe I, II e III foram inau-
guradas em 1950, no entanto, somente em 1964 foi inaugurada a quarta Escola-Classe, completando o 
conjunto. Diógenes Rebouças é identificado como autor do projeto da Escola-Classe I, enquanto Hélio 
Duarte seria o autor das Escolas-Classe II, III e IV.
162  “As atividades deste Setor têm como objetivos gerais das aos alunos a oportunidade de maior integração na 
comunidade escolar, ao realizar atividades que os levam à comunicação com todos os colegas ou a maioria deles; 
prepara-los para atuar na comunidade, conscientes de seus direitos e deveres, como agentes do progresso social e 
econômico; desenvolver-lhes a autonomia, a iniciativa, a responsabilidade, a cooperação, a honestidade, o respeito 
a si e aos outros.” Cf. EBOLI, Uma experiência de educação integral, 1983, p. 81.
163   A Escola Parque do Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi construída ao longo de uma década, 
com suas instalações finalizadas somente em 1962 com a construção do auditório, da biblioteca e do pavi-
lhão de atividades socializantes. O conjunto ficou sem o pavilhão residencial destinado a crianças órfãs. 
Cf. TEIXEIRA, Uma experiência de educação primária integral, 1962, p. 26-27.
164  Cf. ANDRADE JR., Arquitetura moderna na Bahia: uma história a contrapelo, 2013, p. 346.
165  Nas palavras de Anísio: “Chamamos os arquitetos Diógenes Rebouças, da Bahia, e Hélio Duarte, de São Pau-
lo, para os projetos que seriam desenvolvidos pelos escritórios de arquitetura que, então, mantinha Paulo de Assis 
Ribeiro, no Rio. Os estudos que se fizeram bem mereceria nossa atenção, se o tempo permitisse. Recordo-me do 
plano de funcionamento do Centro, elaborado por Paulo de Assis Ribeiro, e que constituía um modelo de organiza-
ção”. Os vínculos institucionais e regimes de contratação desses arquitetos são pouco conhecidos. Segundo consta, 
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Para facilitar o deslocamento das crianças, a distância entre os equipamentos 
escolares seria de 500 metros (imagem 24), apesar de terem sido construídas em terrenos 
com distâncias maiores, chegando a 1200 metros. Outra característica relevante da 
implantação do programa escolas-classe, escola-parque em Salvador está no tamanho 
dos lotes. Apesar das contingências iniciais na disponibilidade dos terrenos, bastante 
pequenos a priori, todos os equipamentos do conjunto foram instalados em terrenos 
até dez vezes maiores que a área prevista inicialmente166. 

Dadas as características do programa escola-parque, é de interesse particular 
notar que a formulação do partido arquitetônico adotado para seu conjunto considerou 
edifícios diferentes para cada uma de suas macro-atividades, organizadas em torno 
de uma praça central. A Escola-Parque do CECR foi conformada por pavilhão para 
trabalhos manuais e artes industriais, pavilhão para atividades socializantes, refeitório 
e administração, ginásio coberto, teatro ao ar livre, auditório e biblioteca. Os estudantes 
circulavam entre cada um dos edifícios durante o período que ali permaneciam 
(imagens 25 e 26). 

Os pavilhões foram concebidos com coberturas em abóbada que 
possibilitaram a adoção de vãos livres e pés-direitos generosos para as atividades 
de trabalho e para o ginásio. Ou com coberturas inclinadas em uma ou duas águas, 
incorporando o cobogó e grande quantidade de janelas como elementos compositivos 
de suas fachadas167. A concepção arquitetônica teria se baseado em soluções espaciais 
e estruturais bastante econômicas, respondendo ao contingenciamento financeiro 
imposto ao projeto168. 

O programa escolas-classe, escola-parque teria sido a resposta de Anísio 
Teixeira ao problema da educação primária no Brasil em face de uma agenda 
escolar moderna. No discurso de inauguração das primeiras instalações do Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, CECR, em 1950, defendeu o fortalecimento da escola, 
em razão de perceber a sociedade brasileira em condição de mudança e agitação 
acelerada, sacudida por movimentos e forças econômicas e sociais que não se poderia 
controlar169. O conjunto de suas falas demonstra a persistência de sua convicção 
na escola como instrumento de transformação e progresso social, afastando-se 
tanto das propostas de assistencialismo religioso quanto dos projetos de instrução 

entre 1931 e 1935, enquanto Anísio ocupava o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal, Assis 
Ribeiro exerceu diversos cargos  políticos, entre eles o posto de Secretario da Educação e Cultura do Rio de Janeiro. 
É possível inferir, desse modo, que compartilharam a mesma rede de sociabilidade carioca dos anos 1930. Cf. TEI-
XEIRA, A Escola Parque da Bahia, 1967, p. 251; Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, pasta AT t 1952.06.04, p. 205. 
166   Cf. ANDRADE JR., Arquitetura moderna na Bahia: uma história a contrapelo, 2013, p. 342.
167  Para uma abordagem mais completa das arquiteturas do CECR, inclusive em relação ao quadro da 
produção da arquitetura moderna na Bahia, conferir: ANDRADE JR., Arquitetura moderna na Bahia: uma 
história a contrapelo, 2013.
168   Cf. REBOUÇAS, Depoimento, 1992, p. 157.
169  Cf. TEIXEIRA, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 1959, p. 80. 

25. A esquerda, vista aérea do conjunto concluído. Na face leste, direita da foto, os pavilhões de atividades 
socializantes e áreas de apoio; em oposição, a cobertura em abóbada da esquerda corresponde ao ginásio e ao seu 
lado, encoberto pela árvores, está o anfiteatro; entre os dois, ocupando a face norte do terreno, está o pavilhão de 

atividades de trabalho (IPAC, 2014, p. 3).
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26. Usos da Escola-Parque da Salvador em cenas do filme Two Boys in Bahia, 1964.
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simplificada170, para defender o projeto social presente nas entrelinhas do programa 
educacional do CECR. 

Diógenes Rebouças conta que uma das primeiras preocupações de Anísio 
Teixeira como secretário foi a respeito da possibilidade de integração do planejamento 
da rede escolar ao plano urbano em desenvolvimento pelo EPUCS. O arquiteto lembra 
de conversa em que teve a oportunidade de expor a Anísio todas as ideias que estavam 
sendo pensadas para a estrutura física da cidade de Salvador, planos de zoneamento, 
localização e disposição dos equipamentos urbanos básicos, de saúde e de educação. 
O arquiteto e a equipe do EPUCS ficaram com a incumbência de integrar ao Plano 
da Cidade de Salvador oito Centros de Educação Popular, partindo das disposições 
urbanas tal qual estabelecidas em conversa com Anísio. Na elaboração do anteprojeto, 
a equipe considerou um milhão de habitantes como estimativa populacional.

“Isso gerou no EPUCS um entusiasmo crescente, justamente por 
facilitar bastante o equacionamento da questão da educação nos bairros teóricos 
que planejávamos para Salvador, onde, com base na topografia da cidade, 
já havíamos locado os pontos centrais nos quais deveriam ser implantados 
certos elementos e equipamentos urbanos, como comércio e os equipamentos 
escolares clássicos. Aí ele contribuiu muito, ponderando com rapidez notável: 
‘não Rebouças, a coisa se ajusta melhor se fizermos a completa dicotomia. 
Vamos colocar na periferia dos bairros o sistema educacional de instrução e, 
dentro desse núcleo, o grande parque escolar no qual educamos os meninos. 
Nas escolas nós os instruímos (...) No parque escolar completamos com a 
educação, o que significa atividade de socialização, de trabalho, de educação 
física, de higiene, de esportes e de alimentação”171.

Embora interpretações mais detalhadas acerca do diálogo específico de 
Anísio Teixeira e o arcabouço urbanístico conformado no EPUCS necessitem de outras 
fontes172, a trajetória do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador173 
indica para certas ideias vetores em urbanismo mobilizadas por sua equipe técnica 
à época que contribuem para a contextualização de como o problema escolar estava 
sendo posto em relação ao planejamento da cidade naqueles anos finais de 1940. 

 A prática urbanística levada a cabo pelo EPUCs pôs fim ao anterior “plano de 

170   Ibidem, p. 78-79. Contra as políticas públicas que vinham simplificando a escolarização à alfabe-
tizar, desde o governo de Washington Luís, generalizando a escola ao maior número de alunos. Com tal 
simplificação, bem como congestionando as escolas primárias em turnos curtos e com somente três anos 
obrigatórios, o analfabetismo seria reduzido sem que grandes investimentos em infraestrutura precisas-
sem ser feitos. 
171  Cf. REBOUÇAS, Depoimento, p.148 (grifos da autora).
172    O acervo de Diógenes Rebouças, guardado pelo Centro de Estudos de Arquitetura da Bahia, CEAB - FAU
-UFBA, bem como o acervo do EPUCS (ambos disponíveis para pesquisas) podem dispor de documentos e projetos 
que informem detalhes desconhecidos. Pesquisas sobre o assunto tampouco foram localizadas. 
173  Cf. MASCIA & NASCIMENTO, “Entre o discurso e a prática urbanística: o ideal de cidade moderna 
em Salvador, a I Semana de Urbanismo e o EPUCS” In FERNANDES & Al. (Org.), Semana de urbanismo de 
1935. Reflexões contemporâneas, 2016, p. 83.
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melhoramentos” caracterizado por ações voltadas aos problemas sanitários, estéticos 
e viários da cidade de um modo geral. Lançando mão de uma renovada concepção de 
urbanismo, o engenheiro-sanitarista Mario Leal Ferreira174, pós-graduado nos Estados 
Unidos no início dos anos 1930, iniciaria o desenvolvimento de um plano para Salvador 
em que partiria de uma perspectiva ampliada de urbanismo, abarcando diagnósticos 
exaustivos sobre a realidade urbana que, ao serem elaborados fundamentalmente por 
meio de procedimentos científicos, implicariam na mobilização de uma metodologia 
interdisciplinar de projeto. Como coordenador do EPUCS, contou com uma equipe 
diversa, da qual fizeram parte os arquitetos Diógenes Rebouças e Walter Gordilho, além 
de nomes como Admar Guimarães, L. Pondé, Magno Valente175. Diógenes Rebouças, 
principal interlocutor de Anísio Teixeira na elaboração dos projetos para os Centros de 
Educação Popular, fora colaborador antigo de Leal Ferreira em seu escritório no Rio de 
Janeiro, onde desenvolveram projeto para o Estádio Fonte Nova176. 

O tributo às matrizes estadunidenses na formulação urbanística soteropolitana 
vinha desde a Semana de Urbanismo, realizada em 1935177, e Mario Leal Ferreira 
incorporaria ao desenvolvimento do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador dois 
conceitos diretamente relacionado a tal repertório de ideias. Primeiro, a defesa da 
cidade como organismo. Segundo, o conceito de unidade de vizinhança, reconhecido 
na formulação do “trevo de quatro folhas” (imagem 27) onde bairros comporiam as 
unidades deste trevo em torno de “um centro cívico aglutinador de bens e serviços, 
uma escola-parque nesse centro e escolas-classe localizadas nas folhas (incorporação 
dos ideais educacionais do prof. Anísio Teixeira)”178. Estas unidades de vizinhança 
seriam circundadas pelas avenidas de fundo de vale que orientariam um “verde 
contínuo” ao redor dos setores habitacionais179. 

A morte de Mario Leal Ferreira em 1947 levou o EPUCS a sua segunda fase, 
coordenada pelo arquiteto Diógenes Rebouças, passando o Escritório a chamar-se 

174  Baiano, ingressou na Escola Politécnica da Bahia, formando-se engenheiro geógrafo em 1914. De-
pois trabalhar em Porto Alegre, passou por São Paulo, mas fixou residência no Rio de Janeiro, onde for-
mou-se engenheiro civil em 1928 na Escola Nacional de Engenharia. Entre 1930 e 1932 cursou Engenharia 
Sanitária e Sociologia na Harvard University, EUA, como bolsista da Rockfeller Foundation. Consolidou 
sua carreira como funcionário público federal no Rio de Janeiro, entre 1933 e 1942, sendo indicado por 
Getúlio Vargas a ocupar diversos cargos. Retornou a Salvador para apresentar um plano de urbanismo 
para a cidade como alternativa ao plano de Alfred Agache. 
175  Cf. FERNANDES & Al, “A constituição do urbanismo moderno na Bahia, 1900-1950: construção 
institucional, formação profissional e realizações” LEME, Urbanismo no Brasil – 1895-1965, 1999, p. 171.
176   Cf. FERNANDES (Org.), Acervo EPUCS: contextos, percursos, acesso, 2014, p. 65-66.
177  Sinais estão presença do Rotary Club da Bahia na Comissão do Plano da Cidade de Salvador, assim 
como a identificação de um certo ‘americanismo’, “onde vários elementos e instrumentos discutidos e 
proposto na Semana para compor o plano reproduzem a experiência de cidades norte-americanas, como 
play-grounds, play-fields, civic art, mayor, manager, recall.” Cf. FERNANDES (Org.), Acervo EPUCS: con-
textos, percursos, acesso, 2014, p. 41-43.
178  Cf. PALMA, Idealizações modernas na cidade de Salvador, 2008, p. 79-80.
179   FERNANDES & Al, “A constituição do urbanismo moderno na Bahia, 1900-1950: construção insti-
tucional, formação profissional e realizações” LEME, Urbanismo no Brasil – 1895-1965, 1999, p. 178.
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CPUCS, Comissão do Plano de Urbanismo para a Cidade de Salvador, extinta em 
1950180. Neste curto período, o diálogo com Anísio Teixeira, a formulação da localização 
teórica dos Centros de Educação Elementar na cidade de Salvador (imagem 26) e o 
desenvolvimento dos projetos de arquitetura escolar marcaram as atividades do 
EPUCS181. O ambiente urbano do território conformado pelos bairros da Liberdade, 
Caixa d’Água, Pero Vaz e Pau Miúdo, na cidade de Salvador em finais dos anos 1940, 
foi descrito por Anísio Teixeira:

“Os que veem hoje esta parte da cidade, em que se acha localizado o 
Centro, dificilmente podem imaginar o que era o local em 1947. A região era 
o centro de uma das chamadas “invasões”, denominação com que, na Bahia, 
se designavam as formações precipitadas e abruptas do que se chamam no 

180  Colaboradores, imprensa local e, inclusive, documentos oficiais, continuaram a se referir ao nome 
EPUCS apesar da mudança oficial de sua nomenclatura após a morte de Leal Ferreira. Cf. ANDRADE JR, 
Diógenes Rebouças e o EPUCS, 2013, p. 28.
181   Andrade Jr. observou que, se por um lado seria natural que o EPUCS assessorasse órgãos federais e 
estaduais nos assuntos relativos à infraestrutura urbana, pareceria inusitado que também assumisse a ela-
boração de projetos. Notou que até 1952, ano em que oficializaria seu escritório de arquitetura, Diógenes 
Rebouças teria assumido o EPUCS como seu único endereço comercial. Cf. ANDRADE JR, 2013, p. 38-39. 

27. Cadeia “trevos” na região norte de Salvador (EPUCS, 1976, p. 87).



165

26. Localização teórica dos Centros de Educação Elementar na cidade de Salvador  (Revista Fiscal da Bahia, 1949, 
p. 136).
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Rio as favelas. Sabemos que essas formações constituem concentração de 
população pobre, deslocada e em condições penosas de vida. O governador 
Otávio Mangabeira resolvera desapropriar as terras e dar aos ‘invasores’ 
condições para construir seus barracos e suas casas. Qual melhor área se 
poderia escolher para aí se implantar uma experiência de educação primária 
que revelasse aos seus habitantes a importância da educação para a solução 
de seus problemas de vida e pobreza?”182

Contexto fundamental para entender a implementação do programa 
escolas-classe, escola-parque na cidade de Salvador, as “invasões” mencionadas por 
Anísio Teixeira referem-se ao episódio da ocupação do Corta-Braço, movimento 
paradigmático por sua força de articulação e reivindicação de direitos, que mobilizou 
centenas de famílias na luta por terra. Os terrenos terminaram desapropriados pelo 
governo Mangabeira para que os próprios ocupantes construíssem suas casas. Teria 
sido de Anísio Teixeira a decisão de construir neste território o primeiro Centro de 
Educação Popular de Salvador183. 

Embora as construções das Escolas Parque de Salvador e Brasília tenham 
sido finalizadas praticamente no mesmo momento, ao menos dez anos separam 
a concepção de seus planos. Durante a década de 1950, o CECR, bem como Escola 
Experimental do CRINEP184, vinculada ao Centro Regional de Pesquisas Educacionais 
de Salvador, funcionaram sob a direção de Carmem Spíndola Teixeira com as 
instalações parcialmente concluídas. Entre a inauguração inicial do CECR, em 1950, 

182  Cf. TEIXEIRA, A Escola Parque da Bahia, 1967, p. 251. 
183  Cf. REBOUÇAS, Depoimento, p. 148.
184  Nesta escola, o grupo das primeiras professoras contratadas pela Novacap faria estágio de forma-
ção com o objetivo de implementar nas escolas de Brasília os moldes da prática pedagógica moderna 
implementada por Carmem Teixeira em Salvador. Cf. EBOLI, Uma escola diferente, 1969; “Relatório das 
observações feitas por uma equipe de professoras do grupo escola Julia Kubtischek na Escola Experimen-
tal CRINEP, em Salvador, 30 de setembro de 1959” e “Relatório das observações nas escolas do CRINEP, 
por Santas Alves Soyer”, Dossiê Gestores Pioneiros, Caixa 5, MUDE; MELO, Aperfeiçoamento de professores 
primários nos primórdios de Brasília – Contribuições do INEP (1957-1964), 2016.

29. Escola Parque e seu entorno em Salvador (Acervo CECR)
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e a elaboração dos primeiros estudos para o Plano Educacional de Brasília, em 1958, 
houve em Salvador a experimentação de uma prática escolar inovadora, referencial 
para a consolidação do programa escolas-classe, escola-parque e, principalmente, inserida 
em um contexto de cidade em disputa onde a socialização escolar cumpriria papel de 
agregação comunitária. 

Em relatório anual de atividades do ano letivo de 1952, Carmita, como 
era chamada, relatava detalhes sobre o funcionamento do Centro, com descrições 
detalhadas sobre as atividades didáticas desenvolvidas por cada uma das professoras, 
bem como cartas de alunos direcionadas a ela. Em diversas passagens destes 
documentos, Carmita mencionava o objetivo de integração do Centro à comunidade.

“Integração do Centro na Comunidade.
Tendo em vista a necessidade imprescindível de integração da Escola 

na Comunidade e de comunicação com as famílias dos alunos, aproveitam-
se todas as oportunidades para encontros espontâneos ou promovidos pelo 
Centro. São frequentes as visitas dos responsáveis pelos alunos à sede da 
Direção Geral na Escola Parque e às Escolas Classe. Dentre as Associações de 
Pais destacar-se a Escola-Classe 2 com eficiente atuação e que tem conseguido 
boa colaboração – dos pais no trabalho escolar e na conservação do prédio.”185

No mesmo documento, os objetivos expressos no plano geral da Escola Classe 
IV eram:

“a. tornar a ESCOLA centro da COMUNIDADE;
b. utilizar a dinâmica de grupo: estudo em equipe, pesquisa, debates, 
globalização;
c. utilização dos recursos de que dispõe a comunidade;
d. desenvolvimento do espírito comunitário através de clubes, jornais e 
bancos;
e. em vista da necessidade cada vez maior do SOE, e por só contarmos com 
um Orientador Educacional, cada professor seja um orientador;
f. currículo elaborado para a integração do aluno na comunidade.”186 

Se Brasília seria cidade projetada, Salvador era cidade existente. Entre a 
inauguração das primeiras escolas-classe em 1951 e a conclusão do conjunto de pavilhões 
destinados ao programa escola-parque, teria havido em Salvador o empenho de fazer 
do conjunto parte da vida cotidiana de seu território. Certamente estas circunstâncias 
não haviam sido planejadas, ao contrário, elas denotam como o programa idealizado 
foi sendo implantado em diálogo com as condições sociais, políticas e econômicas 
existentes. 

Retomar a experiência do CECR não consiste apenas na reconstituição 

185  Cf. Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, pasta AT t 1952.05.04, p. 1319.
186  Ibidem, p. 1328 (sublinhado em caixa alta do documento).
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protocolar da experiência intelectual e institucional de Anísio no setor, mas em uma 
possibilidade de atentar para os meandros da dimensão urbana de sua realização. O 
repertório do planejamento escolar incorporado por Anísio Teixeira a seus projetos 
educacionais, desde seus primeiros contatos com a agenda de debates sobre a relação 
entre escola e cidade nos Estados Unidos,  parece ter encontrado interlocuções férteis em 
seu retorno a Salvador. Sem dúvida pelos encontros profissionais, mas principalmente 
pela bagagem teórica acumulada pelos planejadores do urbanismo soteropolitano.

Para além de um belo sistema de atendimento público para educação integral 
e em tempo integral,  o que significaria planejar escolas-classe locais vinculadas a uma 
escola-parque com raio de atendimento mais amplo em termos de socialização? Não 
haveria na relação entre programa escolas-classe, escola-parque e o território, pelo 
trânsito entre as atividades escolares que determinava, uma proposta de socialização 
escolar bastante específica? 

A realização das atividades em contra-turno escolar poderia acontecer em um 
único lugar, com salas de aula e espaços para atividades manuais e profissionalizantes, 
unindo as funções classe e parque. No entanto, haveria na escola platoon espalhada 
pelo território uma potencialidade: as escolas-classe inseridas em escalas mais locais 
permitiriam a intensificação desse convívio social imediato. A educação de dia 
completo, com contra-turno em outro equipamento, levaria o aluno a percorrer um 
determinado caminho, bem como a se relacionar com outros alunos que, chegando 
todos ao mesmo destino, teriam percorrido outros caminhos. Em ambos os casos 
existiria o movimento de saída sem afrouxamento dos vínculos locais. Existiria 
nesse caminho, tanto no físico quanto no imaginário, o aprendizado, a socialização, 
a experiência da cidade. O estudante caminhante se abriria para as possibilidades 
heterotópicas do meio ao mesmo tempo que trocaria sua experiência de aprendizado 
em diversos níveis de sociabilidade. 

Embora esta reflexão não apareça nos textos deixados por Anísio Teixeira, 
fato é que a apropriação da escola platoon como base da organização escolar, 
transformando-a em uma rede local de pequenos equipamentos escolares inseridos na 
escala miúda do território, poderia já dar sinais de um diálogo mais complexo com o 
urbanismo que aquele expresso em sua formulação inicial, explicitamente vinculada a 
contingências econômicas.
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2.4 Da falta de terrenos à 
escala cotidiana do Plano Piloto 

A UNESCO, O CBPE E A ESCOLARIZAÇÃO NO PÓS-GUERRA

Em Brasília, pelo milagre do desenvolvimentismo e em ocasião da transferência 
do Distrito Federal para o planalto central, a primeira Escola Parque foi inaugurada 
em 1960 com apenas dois anos de gestação entre a fatura de seu projeto e a realização 
de sua obra. Premência que não significou a continuidade das tarefas para a efetiva 
implantação do Plano Educacional como um todo. 

Os Centros de Educação Elementar, como foram nomeados em Brasília, 
reproduziriam o mesmo programa dos Centros de Educação Popular idealizados 
para Salvador, com a diferença de ter sido acrescido o programa de educação infantil, 
formalizado na proposta de jardins de infância. Vale reiterar, o Plano Educacional 
de Brasília, ainda mais audacioso que o de Salvador, haja vista as peculiaridades 
ensejadas pela fundação de uma nova capital federal, contemplaria também Centros 
de Educação Média e a Universidade de Brasília. 

Em Salvador, assim como no Rio de Janeiro quase vinte anos antes, 
contingências físico-financeiras e administrativas inibiriam o desenvolvimento de 
equipamentos escolares complexos, ocasionando a segregação do programa escolar 
moderno em equipamentos distintos e, por conseguinte, a conformação do programa 
escolas-classe, escola-parque em localizações diversas. Condicionante que atrelaria a 
concepção deste sistema escolar urbano à viabilização financeira de implantação de 
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equipamentos conformados por um programa de educação que contemplasse também 
atividades de um currículo complementar1. De todo modo, fato é que em ambas as 
situações, dezenas de equipamentos escolares deveriam ser implantados em tecidos 
urbanos de cidades consolidadas e, por sua vez, com escassez de bons lotes públicos 
disponíveis em localizações estratégicas para a demanda escolar e o desenvolvimento 
do sistema2. Ainda que, em Salvador, a disponibilidade dos terrenos, ao final, talvez 
não oferecesse de fato empecilhos reais para a viabilização do programa, uma vez 
que as escolas-classe foram implantadas em terrenos de 3.400m2 a 12.000m2, área média 
dez vezes superior que a inicialmente prevista como mínima3. Além da Escola-Parque 
desta cidade ter sido implantada em um terreno muito maior que aquele entrequadras 
onde viria ser instalado o programa escola-parque do Plano Educacional de Brasília. 

Em Brasília, as contingências passariam a ser os ideais urbanos de uma 
cidade planejada, ou seja, a limitação de terrenos estaria subjugada exclusivamente 
ao Plano Piloto a ser executado. O conceito de unidade de vizinhança cruzaria mais 
uma vez a trajetória de Anísio Teixeira e o programa escolas-classe, escola-parque, com 
formato de uma escola platoon explodida no território, seria mantido como estratégia 
do planejamento escolar da nova capital. 

Se o desafio da implantação de equipamentos escolares complexos no território 
parece ser central para o entendimento da gênese de formulação do programa escolas-
classe, escola-parque, por outro lado, observar o panorama da atuação institucional 
de Anísio Teixeira ao longo da década de 1950 é de igual modo imprescindível. A 
conjuntura dos anos 1930, momento em que as primeiras experiências de Anísio na 
administração pública foram de fato alçadas no então Distrito Federal, configurou-se 
por agendas distintas daquelas que caracterizariam o pós Segunda Guerra, bem como 
as políticas educacionais pós-Estado Novo, com consequências nos rumos dos debates 
sobre a escolarização no Brasil. Vale abrir um parênteses e observar a circulação de 
modelos teóricos neste contexto, diretamente relacionado à construção de Brasília. 

Entre 1935 e 1947 aconteceu não apenas o exilio de Anísio Teixeira das 
repartições da educação pública brasileira, houve um redirecionamento substancial 
nas políticas internacionais para a generalização da educação básica tal qual um 

1  “Aí deparamos com a cidade já construída, sem áreas previstas para as construções escolares necessárias, e, 
como no interior, com todo um sistema escolar por edificar. Além disto, o sistema de “turnos” (no mesmo prédio, 
funcionam duas escolas, uma pela manhã e outra à tarde) havia criado uma escola de tempo parcial, com um período 
demasiado reduzido para se fazer a educação elementar da criança. A falta de áreas suficientemente amplas para 
grupos escolares completos e o hábito do professor só trabalhar um turno; isto é, quatro horas, levou-nos a imaginar 
um sistema especial de escolas, em que fossem localizadas as funções do ensino propriamente dito em um prédio e 
em outro, ou grupo de outros, os de educação física, artística, social e pré-vocacional.” Cf. TEIXEIRA, 1950, p. 11. 
2  Hoje, pensar no Rio de Janeiro e em Salvador como cidades consolidadas já na primeira metade do 
século XX soa anedótico. De fato, talvez não se tratasse de consolidação, mas de reservas privadas de 
terrenos urbanos. 
3  A Escola-Parque do CECR foi implantada em terreno de 45.000m2 (ANDRADE, Arquitetura moderna 
na Bahia, 2013, p. 334; 342) A área dos entrequadras destinados às escolas-parque de Brasília gira em torno 
de 20.000m2, sendo as dimensões aproximadas do terreno de 90m x 225m.
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paradigma de escolarização essencialmente vinculado a um programa educativo 
urbano-industrial, visando paralelamente aos desafios de reconstrução europeia, o 
crescimento das áreas urbanizadas, bem como as tentativas de expansão econômica de 
países no hemisfério sul. Contexto que dialogaria estreitamente com as perspectivas 
traçadas para o desenvolvimento econômico e social fomentado pelo Estado brasileiro 
na década de 1950, momento de mudanças sociais anunciadas. 

No bojo da criação da UNESCO, foram patentes os esforços técnicos para 
ampliação e consolidação da infraestrutura necessária à escolarização em países 
do hemisfério sul.4 A ascensão de ações voltadas ao fortalecimento comunitário na 
ponta de lança das “políticas em educação voltadas ao cultivo da paz” aliavam-se ao 
desenvolvimento da assistência social como instrumento político de caráter formativo, 
etc.5. O programa “Education for International Understanding”, por exemplo, foi 
criado logo após o término da segunda grande guerra com o objetivo de disseminar 
valores entre jovens, independentemente de suas nacionalidades e raízes culturais. 
Após uma sequência de seminários realizados entre 1947 e 1954, baixo o guarda-chuva 
temático “Education for Living in a World Community”, com olhos sobre o sistema 
educacional de todo o mundo, concluiu-se que a educação deveria ser promovida 
em níveis local e global de modo que cada indivíduo se percebesse simultaneamente 
como parte de uma família, de uma comunidade local, de sua própria nação e de 
uma comunidade internacional6. Nesta baila, sistemas escolares nacionais foram 
definitivamente percebidos como arenas férteis para a disseminação de ideologias7. 

4  Fundamental lembrar que as primeiras ações do órgão das Nações Unidas voltadas ao problema da 
construção escolar em larga escala foram marcadas pela realização do V Congresso Internacional sobre 
o Edifício Escolar e Educação ao Ar livre, realizado em 1954, com a apresentação do relatório L’école et 
ses problèmes, elaborado pela UIA, União Internacional de Arquitetos, a pedido da UNESCO. Logo, as 
construções escolares passariam a compor a pauta do Projeto Maior nº 1 para América Latina, “Projeto 
principal para Extensão e Melhoramento da Educação Primária na América Latina”, que  ensejaria a 
criação do CONESCAL, Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina, a partir de 
decisão tirada da 66ª Reunião do Conselho Executivo da UNESCO, realizada em Paris, em 1963, em que 
estabeleceu parceria desta instituição das Nações Unidas com o governo mexicano. Cf. UIA, L’école et ses 
problemès, 1954; Ata da 66ª Reunião do Conselho Executivo, UNESCO Archive; Draf Project of the Regional 
School Buildings Centre for Latin America, Manuscrito por Ramón Vargas Mera, 1963, UNESCO Archive. 
5  Foram algumas campanhas educacionais promovidas pela UNESCO, oficialmente empenhadas em 
criar entendimentos internacionais acerca de novas estratégias para convivência pacífica no mundo: “To 
establish firmly new forms of social behaviour requires new forms of education. Education must be re
-shaped, so as to fit men to live peacefully together, no less imperatively than education must be re-sha-
ped to fit men to live in an era of new technology” Cf. KULNAZAROVA & YDESEN, “The nature and 
methodology of UNESCO’s educational campaigns for international understanding” In UNESCO without 
borders, 2017, p. 4.
6  Cf. TEIGE, “UNESCO’s educational for living in a world community: from teachers seminars to expe-
rimental activities” In In UNESCO without borders, 2017, p. 93-108.
7  “In the UNESCO discourse and context, the school’s role in spreading the ideas of the UN and human 
rights was strongly connected to the upbringing and development of the individual. At the same time, 
the school also had an importante task in the upbringing of these individuals to make them well-adapted 
members of their society. This role was not supposed to be limited to the national context. To educate 
individuals who were fitted to live in a world community was seen as a task for all countries, regardless 
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O Brasil se manteve como participante interessado nestes seminários, haja 
vista sua presença como um dos Estados fundadores da UNESCO, bem como o fato 
de ter sido o primeiro Estado membro a estabelecer uma Comissão Nacional específica 
para atuação junto a esta instituição internacional. A Comissão foi instaurada sob a 
responsabilidade do Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciência, criado pelo 
governo Dutra em 1946. A participação brasileira nas ações voltadas à educação para a 
compreensão internacional foi entendida como parte do declarado projeto político de 
criação de um “novo cidadão brasileiro”.8

Planos nacionais de educação para a América Latina, assim, foram 
incentivados a partir do Seminário de Planos e Programas para Educação Primária, 
co-realizado pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e a UNESCO, no Peru, 
em 1956. Segundo relato publicado por Paulo de Almeida Campos, delegado oficial 
do Brasil neste seminário (e, anos mais tarde, representante do INEP no grupo de 
trabalho para implantação do Plano Educacional de Brasília, conforme apontado no 
primeiro capítulo), entre as demandas a serem consideradas, a necessidade de “fazer 
da escola o centro cultural da comunidade, particularmente nas zonas rurais”, foi um 
dos objetivos apontados como demanda para a revisão dos Planos e Programas de 
educação vigentes na América Latina. A filosofia democrática de educação adotada 
como base política deste encontro realizado no Peru entendia como parâmetros 
fundamentais: 

“Utilizar cada vez mais os resultados da investigação científica 
moderna em relação com os problemas educativos; favorecer a formação 
integral da personalidade do educando e fomentar o conhecimento do meio 
social em que vive a criança a fim de contribuir para sua melhor educação e 
para o “progresso da comunidade”9.
  
Os programas deveriam ainda ser flexíveis a ponto de permitir que cada 

escola e seus professores pudessem enriquecê-los com conteúdos interessantes 
aos estudantes, assim como abordagem plena das condições sociais, econômicas e 
culturais que os afetavam. Entre as finalidades da educação, pautava-se como medida 
imprescindível assegurar a compreensão do mundo social em termos de tradição 
cultural; a organização social (comunal, provincial, nacional, internacional); os 
deveres e direitos cívicos e os ideais da democracia; o desenvolvimento de habilidades 
e atitudes comprometidas com o trabalho em grupo e a convivência harmoniosa; a 

of how developed the school system was, how advanced the pupil’s literacy skills were, and their war 
experience. How this could be done and where one could start, would, and had to, differ.”. Ibidem, p. 106.
8  Cf. CASTRO & YDESEN, “Textbook revisions in Brazil, 1945-1969” In UNESCO without borders, 2017, 
p. 182-199.
9  Cf. CAMPOS, “Seminário regional sobre Planos e Programas da Escola Primária”, Base do “Informe 
final” do Seminário Regional sobre Planos e Programas da Escola Primária In Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, v. 26, nº 64, 1956, p. 77.
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vida econômica da comunidade e da nação, a dignidade do trabalho e as atitudes do 
bom produtor e do bom consumidor10. 

A partir da organização de encontros internacionais como este, do fomento a 
projetos e publicações, do financiamento do trânsito de técnicos de países do hemisfério 
norte em direção aos países do sul, a UNESCO começava a consolidar o Projeto Maior 
nº 1 para a América Latina11. Se um de seus objetivos para este continente seria contar 
com professores na linha de frente de seu projeto de disseminação cultural, atuando 
nas unidades escolares mais longínquas e executando projetos locais12, ao que tudo 
indica, seu apoio às pesquisas educacionais desenvolvidas pelo INEP/CBPE ao longo 
da década de 1950 geraria alguns frutos.

Fundamental lembrar que Anísio Teixeira fora convidado por Julian Huxley, 
então Diretor Geral da UNESCO, para assumir a posição de Consultor em Educação 
Superior desta organização entre 1946 e 1947. Exercendo a função por curto período e 
retornando ao Brasil para assumir a Secretaria da Educação da Bahia, Anísio Teixeira 
implementaria o CBPE13 com o apoio da UNESCO poucos anos depois14. Inserido 
em uma nuvem de bons relacionamentos políticos, o projeto educacional brasileiro 
gestado ao longo da década de 1950 abraçaria novos interlocutores, assim como se 
envolveria com novos objetivos e estratégias para a democratização da escolarização 
no Brasil. 

Não foi à toa a aproximação da educação às ciências sociais. O corpo teórico 
da educação progressiva, apropriada como lastro conceitual para o movimento 
da Escola Nova no Brasil vinte anos antes, parecia encontrar condições políticas 
mais receptivas nas metas do INEP sob direção de Anísio Teixeira e, sobretudo, no 
programa de pesquisas permitido pela criação do CBPE15. Neste Centro, a organização 
de linhas de pesquisas em ciências sociais cumpriria o papel de imprimir às políticas 
educacionais não apenas um caráter científico, como também aproximação à realidade 
das diversas culturas regionais brasileiras. O incremento de pesquisas sociais regionais, 

10  Ibidem, p. 78-79.
11  Entre muitos documentos sobre a constituição deste projeto, conferir: “Report of working party 
on Major Projects”, 9th UNESCO General Conference, New Delhi, 1956, p. 3-5, (manuscrito), UNESCO 
Archive. 
12  Cf. TEIGE, “UNESCO’s educational for living in a world community: from teachers seminars to 
experimental activities” In UNESCO without borders, 2017, p. 94.
13  Cf. Decreto 38.460, de 28 de dezembro de 1955. Instituiu o Centro Brasileiro de Pesquisas Educa-
cionais e Centros Regionais, In “Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Documentos Oficiais)”, 
Separata do vol.I, nº1, de Educação e Ciências Sociais, 1956, p. 14-16.
14  Ibidem, p. 4-7. A publicação conta os passos iniciais da formulação do programa do CBPE, bem como 
especifica os diálogos havidos com a Unesco desde 1952 para este fim. 
15  Os relatórios de atividades do CBPE indicam a presença não apenas de técnicos da UNESCO atuan-
do na estruturação de pesquisas e atividades gerais, como também a presença de professores do Teachers 
College, como foi o caso de Solon Kimball, reconhecido pesquisador da área de educação e antropologia. 
Cf. “As atividades do INEP e dos Centros de Pesquisas Educacionais (1958)”. Relatório de iniciativas e 
realizações In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 31, nº73, 1959, p. 29-77.
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em consonância com o princípio de descentralização administrativa da escolarização, 
promoveria um entendimento pormenorizado das relações existentes entre educação 
e os processos de mudança socioeconômica de modo a produzir parâmetros para 
a elaboração de políticas públicas alinhadas a necessidades locais, ao invés da 
manutenção de programas escolares generalistas em nível nacional. 

Na prática da atuação técnica do INEP, ancorado pelo corpo de intelectuais 
associados ao CBPE e seus Centros Regionais, escolas experimentais, pesquisas, 
materiais técnicos e programas de formação se voltariam a orientar a implementação 
de um cotidiano escolar renovado por meio de um repertório de ideias que conciliaria 
culturas locais, ideologia progressista, contribuições das ciências sociais e as demandas 
do desenvolvimentismo brasileiro16. 

Nesse contexto, diversos programas de aperfeiçoamento para agentes de 
educação primária foram oferecidos pelo CBPE e seus Centros Regionais. Entre eles, 
destaca-se uma sequência de cursos de Especialistas em Educação para América Latina,  
organizado pelo CRPE, Centro Regional de Pesquisas Educacionais, de São Paulo, 
a partir de um acordo de cooperação estabelecido com a UNESCO principalmente 
voltado à formação de professores primários latino-americanos. Alguns documentos 
relacionados a estes cursos ilustram como o projeto de renovação do cotidiano escolar 
em associação a escalas comunitárias chegaria às escolas. 

O relatório do II Curso de Especialistas em Educação para América Latina, 
realizado em 1959, explicita um programa diversificado e um grande quadro de 
colaboradores internacionais17. A relação entre herança cultural e escola primária, por 
exemplo, foi tema para o desenvolvimento de uma das Unidades de Ensino propostas 
como instrumento didático da pesquisa sobre “Processo de aculturação no Rio Grande 
do Sul, relativamente aos grupos étnicos alemães e italianos”. Tanto o conteúdo, quanto 
a abordagem desta Unidade de Ensino  representa o modo como as pautas  voltadas ao 
fortalecimento comunitário estavam sendo apropriadas em instrumentos educativos18. 
Em outra produção sobre o tema “Supervisão e Administração” aconselhava-se que o 
diretor da unidade escolar proporcionasse condições para a participação total de todos 
os agentes do processo educacional, salientando entre as possibilidades de participação 
de professores, alunos e pais, o papel da comunidade: organização de conselhos 

16  Cf. “Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (Documentos Oficiais)”, Separata do vol.I, nº1, de 
Educação e Ciências Sociais, 1956; MEC – Relatório quinquenal (1956-1960), 1961; MARIANI, “Educação e 
ciências sociais: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais” In SCHWARTZMAN (Org.), 
Universidades e instituições científicas no Rio de Janeiro, 1982, p. 167-195; XAVIER, O Brasil como laboratório: 
educação e ciências sociais no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1999; FERREIRA, Centros de pesquisas 
do INEP: pesquisa e política educacional entre as décadas de 1950 e 1970, 2006.
17  Cf. “II Curso de Especialistas em Educação para América Latina. Projeto Maior nº1 da UNESCO. 
Relatório das atividades referentes ao mês de junho de 1959” In Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, pasta 
AT t 1952.06.04.
18  Cf. “Anexo 2 - II Curso de Especialistas em Educação para América Latina. Projeto Maior nº1 da 
UNESCO. Relatório das atividades referentes ao mês de junho de 1959” In Acervo Anísio Teixeira, CP-
DOC, pasta AT t 1952.06.04, p. 78-80.
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para contribuir com o financiamento escolar, bem como propostas relacionadas aos 
conteúdos curriculares; uso de seus recursos, tais como bibliotecas, museus, lugares 
históricos e geográficos passíveis de serem visitados pelos alunos e, principalmente, 
participação de referências comunitárias (pessoas) no cotidiano escolar19. 

Outro exemplo, a monografia da professora mexicana Margarita Garza 
Ramos, produzida ao final da terceira edição do Curso de Especialistas em Educação 
para América Latina, realizada em 1960, versou sobre “O problema da formação de 
professores para uma escola que toma parte na vida da comunidade”, explicitando os 
propósitos da integração entre a escola e a comunidade, bem como a importância de 
preparar o professor para tal objetivo20. 

“A educação é uma função social, e como tal deve atender aos interesses 
e necessidades atuais dos alunos, em função dos interesses e necessidades 
da sociedade que se manifestam dentro dos próprios interesses do aluno, 
e prepará-lo para adaptar-se às mudanças que essa comunidade apresente 
através de seu desenvolvimento, ou seja, deve atender às necessidades futuras. 
A escola já não é, nesta fase atual, uma parte isolada da sociedade, mas é a 
sociedade mesma, e nela deve trabalhar para ajudar de maneira consciente à 
evolução e progresso dessa sociedade o professor, que não pode ser somente 
professor do ensino elementar, pois suas responsabilidades têm aumentado 
de tal maneira que deve assumir o papel de líder da comunidade, mas um 
líder que ajude essa comunidade a perceber suas necessidades, e que ajude a 
resolvê-las através de orientação e aproveitando o material humano que tem 
essa comunidade.”21 

Fato é que tais exemplos somente espelham parte do largo escopo de pesquisas 
institucionais levadas a cabo pelo CBPE e seus Centros Regionais a partir de 1956. 
Desde a tessitura da carta de princípios e finalidades do Centro em que se explicitou 
o atrelamento entre o desenho do “mapa cultural” brasileiro e a formulação de seu 
“mapa educacional”22, os “Estudos de Comunidade” marcariam os encaminhamentos 
de diversas de suas linhas de pesquisas23.

19  “Anexo 7 - II Curso de Especialistas em Educação para América Latina. Projeto Maior nº1 da UNES-
CO. Relatório das atividades referentes ao mês de junho de 1959” In Acervo Anísio Teixeira, CPDOC, 
pasta AT t 1952.06.04, p. 149-150.
20  Cf. RAMOS, O problema da formação de professores para uma escola que toma parte na vida da comunidade, 
1960 In Acervo CRPE-SP, DAM-CEU, Caixa 05, Monografia 60.
21  Ibidem, p. 3-4 (grifo da autora).
22  Cf. “Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais” In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 24, 
nº 59, 1955, p. 118-136. 
23  Para mencionar apenas algumas delas, destacam-se entre as que atentaram para relações entre pro-
cessos educativos e comunidades: os estudos de Josildeth Gomes e Andrew Pearse sobre relações de 
uma escola primária com seu bairro e vizinhança na cidade do Rio de Janeiro; a pesquisa coordenada 
por Oracy Nogueira sobre a “Relação entre o processo de socialização e a estrutura da comunidade em 
Itapetininga”; o “Programa de Pesquisas em Cidades-Laboratório”; Programa de pesquisas sobre Urbani-
zação e Industrialização do Brasil. Cf. “Ação do INEP e Centros de Pesquisas no quinquênio 1956-1960” In 
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A ESCOLA NO TERRITÓRIO 

A parcialidade do recorte destas observações sobre os programas do CBPE 
não informa o conjunto das práticas deste centro de pesquisa, tampouco dá conta 
de representar sua estrutura de funcionamento24. Porém contribui para corroborar a 
interpretação de que a ação do CBPE seria crucial na recriação do papel do professor, 
como um pesquisador de culturas e circunstâncias locais. “O professor e a professora 
foram guindados à condição de intérpretes das demandas educacionais de cada 
local”25. 

Sobrevoar a produção do CBPE, por outro lado, permite acrescentar 
ainda alguns elementos para a compreensão da apropriação local dos modelos de 
educação em circulação, especialmente no que diz respeito ao caráter comunitário 
do equipamento escolar no contexto da construção de Brasília. E naturalmente, 
enseja interrogações. Se o recorte de documentos apresentados acima indica para 
como o CBPE26 observaria as dinâmicas socioculturais e econômicas das cidades 
(existentes) para pensar seus programas educativos (em consonância com a proposta 
de descentralização da administração escolar defendida por Anísio Teixeira)27, em 
que medida este mesmo programa se desenvolveria em Brasília, uma cidade nova, 
a ser habitada por contingentes demográficos provenientes das mais diversas partes 
do país? 

O programa escolas-classe, escola-parque do Plano Educacional de Brasília 
fusionou-se ao paradigma de sociabilidade contido na idealização das área de 
vizinhança do Plano Piloto, não sendo um programa de arquitetura escolar pensado 
isoladamente, como algo à parte do planejamento da cidade, ou apenas sobreposto 
a ela. Não se tratava apenas de construir escolas modernas (e modernistas). A 
organização do território em superquadras que, a cada quatro formariam uma área 
de vizinhança, possibilitaria a base física, urbana, para implantação de um modelo 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 35, nº81, p. 115-120; XAVIER, “A pesquisa do CBPE em revista” 
In MENDONÇA & BRANDÃO, Por que não lemos Anísio Teixeira? Uma tradição esquecida, 2008, p. 103-175; 
XAVIER, “Darcy Ribeiro e a Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais” In O Brasil como laboratório, 1999, 
p.141-174.
24  Sobre o CBPE, conferir: XAVIER, O Brasil como laboratório: educação e ciências sociais no projeto de Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1999. 
25  Cf. FREITAS, “Pintar um mosaico num grão de mostarda: a educação e a crise brasileira no pen-
samento social de Anísio Teixeira (Apresentação da reedição feita pela Editora UFRJ) In TEIXEIRA, A 
educação e a crise brasileira, 2005, p. 15.
26  Lembremos que a encomenda do Plano Educacional de Brasília foi entregue oficialmente ao Depar-
tamento de Pesquisas Educacionais do CBPE. 
27  Cf. MENDONÇA & Al, Pragmatismo e desenvolvimentismo no pensamento educacional brasileiro dos anos 
1950/1960, 2006.
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educacional capilar em áreas residenciais. Apesar de ser possível ler e rever o programa 
escolas-classe, escola-parque desde muitos aspectos, isolá-lo (no sentido de suprimi-lo 
das políticas de implementação da cidade, bem como de não considerá-lo como um 
de seus elementos constituintes ao observar a proposta de urbanidade contida no 
projeto para Brasília) do conjunto urbano do Plano Piloto, bem como do contexto da 
conformação e circulação das ideias em educação e urbanismo modernos, subtrairia 
de sua essência o projeto de civitas de onde nasceu. 

Segundo consta na apreciação do Plano Educacional de Brasília pelo relatório 
quinquenal do MEC de 1960, seria a primeira vez que este Ministério teria chegado “à 
compreensão objetiva do papel que a escola representa para o grupo residencial a que 
serve e para o conjunto urbano ou rural em que se situa.”28 

A formulação de tal assertiva pela equipe de técnicos de educação envolvida 
no Plano para Brasília ensejaria a ocasião para a elaboração do anteprojeto da “Lei 
Orgânica da Educação e Cultura do Distrito Federal”. Documento supostamente 
elaborado durante a fase final do cronograma de obras previstas para a inauguração 
da cidade, pode ser considerado como a última elaboração da fase dos planos para 
educação da nova capital, cidade moderna, projetada e completamente gestada por 
uma elite de intelectuais autorizados pelo milagre desenvolvimentista. Composto por 
78 artigos, o documento teria sido entregue à prefeitura do Distrito Federal no ato de 
sua instituição, em 21 de abril de 1960. Segundo Ernesto Silva, neste documento se 
indicava que: 

A administração dos Serviços de Educação e Cultura se faria através 
de uma Conselho Comunitário, de doze membros residentes em Brasília 
e de notória competência, os quais indicariam ao Prefeito três nomes para 
a escolha do Secretário de Educação. Perdida a confiança do Conselho, o 
Secretário seria obrigado a renunciar e o Prefeito a escolher outro da lista 
tríplice apresentada pelo órgão comunitário29. 

A conjunção entre equipamentos escolares e setores residenciais, bem como o 
contorno de diretrizes de um sistema escolar cuja administração estaria descentralizada 
e diretamente relacionada às comunidades escolares são sinais da apropriação de 
modelos internacionais em circulação na conformação do Plano Educacional para 
a escala cotidiana do Plano Piloto de Brasília. Embora se constituíssem apenas como 
planos, informam a ideologia contida por detrás do projeto de lugar escola conformado 
pelas  áreas de vizinhança.

Darcy Ribeiro reiterou a admiração de Anísio Teixeira pelo caráter comunitário 
da educação norte-americana em mais de um momento, enfatizando esta filiação 

28  Cf. MEC, Relatório quinquenal, 1956-1960, 1960, p. 280. 
29  Cf. SILVA, História de Brasília, 1985, p. 251-252. O documento nunca foi localizado, visto ou relatado. 
Talvez faça parte das criações da memória de Ernesto Silva, talvez não. De todo modo, a simples existên-
cia de sua intenção informa a utopia idealizada para a escala cotidiana do Plano Piloto de Brasília. 
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como uma diferença básica entre eles. Se este confiaria na educação comunitária, 
aquele rebateria, argumentando que a educação nos Estados Unidos seria comunitária 
em função de suas raízes luteranas. O antropólogo talvez enfatizasse a questão 
por posicionar-se veementemente contrário a qualquer expectativa de estruturar a 
educação brasileira à semelhança dos Estados Unidos, no entanto, a retrospectiva que 
fez sobre o assunto oferece indícios do lastro ideológico que impulsionou o propósito 
da formulação do documento, “Lei Orgânica da Educação e Cultura do Distrito 
Federal”, citado por Ernesto Silva. 

Havia também, é certo, coisas de que eu não gostava e que me 
opunham ao pensamento e às posturas de Anísio. Por exemplo, sua devoção 
a Dewey, seu apreço pela civilização americana. Talvez por esquerdismo, 
aquilo me irritava, e eu às vezes me exasperava. Nesse campo, aliás, tivemos 
uma séria discussão com respeito à política educacional. Pensávamos de 
forma oposta. Ainda que eu deva dizer que essa questão só foi posta para 
mim porque Anísio a colocou. Sem Anísio eu nunca a teria percebido. 
Refiro-me à ideia de que a educação deva ser comunitária. Ele acreditava 
que era preciso conceder ao governo estadual e, menos que ao estadual, 
ao municipal, o poder e a obrigação de educar, para que um dia a própria 
comunidade tomasse em suas mãos a educação de seus membros, porque 
só assim a instrução pública encontraria uma base na realidade para se 
firmar e difundir-se a todos. Eu dizia: Dr. Anísio, veja bem, município é 
Montes Claros; distrito é Bela Vista de Montes Claros. Nenhum deles está 
interessado em educação popular; se nem Belo Horizonte está! Pode ser 
que o Rio de Janeiro ou, agora, Brasília estejam preocupados em educar o 
povão, mas será pouco. Belo Horizonte está muito menos. Montes Claros 
infinitamente menos. E o distrito nada. Nada! Quem manda no distrito é o 
fazendeirão. Aqui não há essa comunidade ianque.

Mais tarde, ainda aqui graças a Anísio, pude compreender e 
devolver a ele o argumento de que nossa tradição católica, não tendo nada 
a ver com a educação popular e sendo até hostil a ela, não gerou estruturas 
comunitárias capazes de empreende-la. Com efeito, há duas orientações 
culturais suscetíveis de promover a educação do povo. Uma é a luterana, 
inspirada na comunidade protestante. Ensina todos os seus membros a ler, 
porque ler é o ato supremo da fé. É seu modo de rezar. Onde a leitura da 
bíblia se tornou a linguagem de comunicação com Deus, se teve de ensinar 
o povo a ler, para rezar. Desde que aprendendo a ler se aprendia também a 
escrever e a contar, a igreja se converteu em escola. Assim é que se criaram 
as escolas comunitárias alemãs e norte-americanas. Entre nós, a educação, 
não podendo ser comunitária, porque não temos essa tradição, tem que ser 
napoleônica. Caímos, assim, na outra vertente educacional que é a cívica. 
Nesta, é o Estado que toma a deliberação de ensinar a ler, escrever e contar, 
para formar o cidadão. Como é óbvio, não se baseia no pastor protestante 
– o sacerdote que ensina rezando – mas na professorinha primária com 
seu quadro-negro, seu giz e sua capacidade de doutrinar, para formar o 
cidadão, para constituir a gente nacional que falará uma língua comum, já 
não dialetal; e o povo que organizará a nação através do voto. Essa outra 
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linha leva à educação federal. A isso se resumiu minha principal objeção a 
Anísio; objeção que, repito, aprendi com ele, uma vez que dele tomei o tema 
e o argumento.” 30 

A leitura dos usos comunitários do equipamento escolar nos Estados Unidos 
por meio dos trabalhos de Clarence Perry na Russel Sage Foundation, ou mesmo pelos 
fatores presentes na defesa do fortalecimento da escola comunitária em John Dewey, 
apontam para vetores de ideias não necessariamente atrelados ao papel da religião, 
tal qual ressaltado por Darcy Ribeiro, ainda que de fato a estruturação da base escolar 
estadunidense tenha se constituído principalmente via grupos de religião ao longo do 
século XIX31. Lembremos que “quando Anísio chegou aos Estados Unidos na década 
de vinte, esse país sofria um intenso crescimento populacional e a imigração, com seus 
efeitos sobre a condição de vida das áreas urbanas, era o grande  tema de um debate 
nacional pelo qual ele se interessou vivamente”32. 

Fundamental também lembrar que a escolarização pautada pela UNESCO 
para os países da América Latina via Projeto Maior nº1, como abordado no início deste 
capítulo, parece ter exercido papel central no impulsionamento de um ideário em que 
escolarização se associava inclusive a uma perspectiva de constituição comunitária. 
Não há dúvida de que as articulações do CBPE voltadas à democratização da 
escolarização no Brasil tiveram autonomia em relação à pauta escolar orientada 
por este braço das Nações Unidas. No entanto, não se pode negligenciar o peso da 
direção simbólica desta agência internacional nos debates educacionais a partir da 
década de 1950. Ele é perceptível tanto nas propostas de formação de professores 
quanto no empenho em organizar uma rede institucional comprometida com a 
racionalização do equipamento escolar, visto como infraestrutura essencial para a 
garantia da educação básica e para o estabelecimento de uma rede social formativa 
na escala comunitária do território.

Se o problema do programa escolar inscrito no Plano Educacional de 
Brasília não foi apenas questão de construir escolas, não se poderia admitir que 
estes equipamentos fossem prescindíveis. Uma vez que, no Plano Piloto, a operação 
de um programa escolar moderno estaria diretamente associada à configuração 
espacial das áreas de vizinhança, sendo os moradores da superquadra a clientela 
das respectivas escolas-classe, toda vez em que um desses equipamentos deixasse de 
ser construído, esta clientela escolar se deslocaria para outra localidade. No caso do 
programa escola-parque, o problema se complicaria ainda mais, uma vez que sem a 
construção de edifícios para abrigar as atividades complementares de um programa 

30  Cf. RIBEIRO, “Mestre Anísio” In Sobre o óbvio, 1986, p. 206-207 (grifo da autora). Fundamental lem-
brar o estreito laço de colaboração mantido entre Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro a partir de 1956, quando 
o segundo passou a integral o Departamento de Estudos e Pesquisas Sociais do CBPE. 
31  Cf. CREMIN, American education: the national experience, 1783-1876, 1980.
32  Cf. NUNES, Anísio Teixeira: a poesia da ação, 2000, p. 139.
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escolar moderno, o próprio objetivo de educação do Plano Educacional de Brasília 
estaria reduzido a suas funções de instrução. 

Nos termos da acepção de “educação” presente nos projetos escolares que 
Anísio Teixeira orientou junto ao INEP33, a construção de equipamentos, obviamente, 
seria imprescindível para que a unidade escolar pudesse de fato acontecer como um 
equipamento agregador dos moradores da superquadra via clientela escolar de escolas-
classes e jardins-de-infância, bem como dos moradores da área de vizinhança via escola-
parque. 

A partir da observação da escola como equipamento comunitário, pensar a 
articulação do programa escolas-classe, escola-parque aos agenciamentos da vida social 
na escala cotidiana do Plano Piloto enseja oportunidade para refletir sobre a constituição 
da nova capital a partir de sua agenda de construções escolares.

33  Vale notar a presença de “centros sociais” em todos os níveis de equipamentos escolares que constam 
no programa educacional proposto junto ao Plano Nacional de Educação aprovado em 1962, a partir da 
promulgação da LDB de 1961. Cf. BRASIL, Plano Nacional de Educação, 1962.
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3.1 A dissolução do lugar escola
 

O OCASO DO PLANO EDUCACIONAL

Previamente ao desenvolvimento do Plano Educacional dito “oficial”, um 
outro plano escolar “de emergência” foi implementado antes mesmo que o problema 
educacional da nova capital fosse concretizado de fato, como um programa de ação. 
Já em 1957, com o início das movimentações no Planalto Central, à medida que se 
formavam e se estabilizavam as aglomerações humanas em torno das companhias 
construtoras e outros locais de trabalho”, escolas provisórias administradas pela 
Novacap eram instaladas nos núcleos habitacionais que se instituíam nas imediações 
do Plano Piloto1. Em 1959, já eram doze escolas primárias e dois jardins de infância 
atendendo mais de dois mil alunos2. Destes quatorze equipamentos, apenas três 
estavam construídos em alvenaria3. De algum modo, a oferta de infraestrutura escolar 
para a nova capital já dava sinais de descontrole. Frente às demandas populacionais 
imprevistas e a paulatina oficialização das Cidades Satélites4, “tornou-se imperiosa, 
para a NOVACAP, a necessidade de se criarem escolas de caráter transitório, nesses 

1  Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 279; Entrevista de Ernesto Silva concedida a Eva Waisros 
Pereira e Cinira Maria Nóbrega, no âmbito do projeto de pesquisa “Educação básica pública no Distrito 
Federal (1956-1964): origens de um projeto inovador, s/d, p. 9.
2  Cf. CASEB, Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB, 1960, p. 1.
3  Ibidem, p. 2.
4  A criação oficial de Taguatinga aconteceu em 1958, dois anos antes da inauguração da cidade. Na 
sequência Sobradinho, em 1960. Cf. HOLSTON, “Cidades de rebelião” In A cidade modernista. Uma crítica 
de Brasília e sua utopia, (1993) 2010, p. 257-272.

Paroxismo do Plano
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pontos de maior concentração e, por isso, não ajustadas às normas de construção e de 
localização que se tinham previsto” no Plano Educacional5. 

Os recursos destinados pelo MEC às obras escolares do Plano Piloto6 
entre 1958 e 1959 sequer amenizavam o problema das unidades provisórias ainda 
construídas em madeira. No momento da inauguração da cidade, em 1960, apesar de 
ter sido anunciado pelo MEC que o número de unidades escolares havia duplicado e a 
demanda por matrículas completamente atendida, nenhum dos Centros de Educação 
Média do Plano Piloto estava plenamente inaugurado7 e, mesmo que oito escolas-classe 
tivessem sido finalizadas, apenas a Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul seria 
inaugurada em 1960, com instalações parciais8. 

Embora a mesma rede de escolarização concebida para o Plano Piloto tenha 
sido anunciada como modelo a ser utilizado no planejamento escolar das Cidades 
Satélites9, sabe-se que a realidade nessas aglomerações foi ainda mais dura e a 
discrepância entre idealizações e concretizações ainda mais evidente que no Plano 
Piloto. Em 1960, a maior parte das unidades escolares das Cidades Satélites seguiam 
com suas instalações provisórias. Ao lembrar do contexto otimista de formulação 
do Plano Educacional de Brasília, Darcy Ribeiro conta que eles, os técnicos do INEP 
envolvidos na tarefa, já suspeitavam de que, “na realidade, tratava-se apenas da 
tarefa insólita de criar a educação perfeita para o plano-piloto”. Suspeitavam de que 
se tratava apenas “de dar àquela gente bonita e superprivilegiada que viveria nas 

5  Cf. CASEB, Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB, 1960, p. 4. Vale lembrar 
que as unidades habitacionais disponíveis tampouco eram suficientes sequer para atender os servidores 
públicos que se deslocariam para Brasília (p. 11). A primeira greve de professores concursados aconteceu 
em virtude do não cumprimento do acordo inicial de disponibilização de moradias para os concursos que 
foram para Brasília de todo o Brasil. Cf. CARVALHO, “O primeiro ano letivo da nova capital nas páginas 
do Correio Braziliense” In WAISROS & Al (Org.), Nas asas de Brasília. Memórias de uma utopia educativa, 2014, 
p. 324-327.
6  Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 279; 283. 425 milhões de cruzeiros, estando incluído 
neste montante a aparelhagem necessária para a instalação da escola profissional de Taguatinga. Mais 
adiante, no mesmo relatório, é apresentado um novo valor de 340 milhões de cruzeiros, somados ao an-
teriormente citado.
7  Cf. CASEB, Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB, 1960, p.8. Segundo consta 
relatório, apesar de nenhum dos Centros de Ensino Médio previstos estarem concluídos em 1959, já fun-
cionavam na futura capital dois ginásios particulares, o Ginásio Don Bosco, dos Padres Salesianos, e o 
Ginásio Brasília, dos Padres Lassalistas, que juntos já matriculavam 708 alunos naquele ano.  
8  Cf. MEC, Relatório quinquenal – 1956-1960, p. 284. Assumindo os números mais otimistas porque às 
vésperas da inauguração, segundo o Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB (1960, 
p. 5), havia somente a Escolas Classe 308 sul construída e outras duas em construção nas superquadras 
108 e 206 sul. A organização de um mapa cronológico e tipológico das construções escolares do Plano Pilo-
to, elaborado a partir dos contratos para execução das obras presentes no Acervo Novacap, indicou que as 
oito primeiras escolas foram definitivamente entregues somente em 1962. As datas de inauguração foram: 
308 sul em 12/09/1959; 108 e 206 sul em 15/05/1960; 106 sul em 20/09/1960; 304 sul em 22/02/1961;  107 
sul em 15/03/1961; 114 sul em 19/02/1962; 708 norte em 16/08/1961.
9  “Nas penínsulas e Cidades Satélites, haveria, para cada grupo populacional de 3000 habitantes, um 
jardim da infância e uma escola classe e, para cada quatro escolas classe, uma escola parque. No que toca 
a educação média, haveria para cada grupo populacional de 45000 a 50000 habitantes um Centro de Edu-
cação Média”. Cf. SILVA, História de Brasília, 1985, p. 248.
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superquadras de Brasília serviços educacionais também privilegiados”10. Na verdade, 
sequer isso foi viabilizado. 

Uma vez que o programa escolar moderno foi distribuído entre diferentes 
equipamentos escolares, sendo a escola-parque o agregador das atividades 
complementares, o projeto das escolas-classe, de acordo com seu programa inicial, 
não teria como adequadamente absorver funções educativas mais complexas devido 
à simplicidade de seu programa arquitetônico, bem como ao reduzido tamanho 
dessas unidades escolares. Construir escolas-classe sem escola-parque, desse modo, 
seria admitir desde o princípio a inviabilização do Plano Educacional. Por outro lado, 
com a progressiva saída dos moradores de classes sociais mais baixas das poucas 
unidades habitacionais que lhes haviam sido destinadas, a escala cotidiana do eixo 
residencial do Plano Piloto, sobretudo nas primeiras superquadras construídas na 
asa sul, transformou-se em local exclusivo de habitantes com nível socioeconômico 
médio-alto. Com a dissolução do propósito de coabitação social nas superquadras do 
Plano Piloto, por conseguinte, a utopia da coeducação de classes ia perdendo fôlego. 
Paulatinamente, viu-se a migração da clientela escolar de classe média-alta dos poucos 
equipamentos construídos no interior das superquadras para as escolas privadas 
instaladas fora das áreas de vizinhança11. 

A produção da cidade parecia ter pesos e medidas diferentes ao passo que a 
construção das áreas residenciais era loteada para os Institutos de Pensões, algumas 
vezes também responsáveis pela implantação dos equipamentos escolares de suas 
superquadras12, e o Estado se desresponsabilizava pela construção da infraestrutura 
social da cidade. O diálogo com os técnicos de educação parecia afrouxado. Muito 
embora a equipe do INEP, responsável pela concepção do Plano Educacional, estivesse 

10  Cf. RIBEIRO, Sobre o óbvio, 1986, p. 223.
11  Cf. BARCELOS, A clientela escolar no conceito de unidade de vizinhança, 1993.
12  Cf. GOROVITZ, “Instituições envolvidas no início da construção das superquadras” In FERREIRA 
& GOROVITZ, A invenção da superquadra, 2009, p. 41-62; ESTEVES, Depoimento. Programa de história oral, 
ArPDF, p. 27-28. 

1. Projeto escola-classe provisória elaborado pela Divisão de Arquitetura, DUA, Novacap, 1960 (Acervo Novacap, 
ArPDF, Fundo SEDUMA, Escaninho 29A, Tubo 7).
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2. Ata da 97ª reunião da Novacap, realizada em agosto de 1959, autorizando a construção de seis escolas-
classe e dois jardins-de-infância (Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 315).
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representada na CASEB13, esta Comissão, já em meados de 1960, seria substituída pela 
Fundação Educacional de Brasília, controlada pela prefeitura de Brasília14.

Com a responsabilidade pela implementação da rede de equipamentos 
escolares passando de mãos em mãos, o INEP começava a deixar a cena. O financiamento 
escolar permanecia sob custódia do MEC, o que não significava o envolvimento direto 
de seus técnicos de educação. Ao passo da conformação do aparato burocrático da 
administração do Distrito Federal15, a incumbência pela educação primária passava às 
administrações locais, assim como ocorria em outros estados da federação16. 

Apesar do sistema escolar da nova capital ter sido reiteradamente 
representado em tom otimista pela revista Brasília, apenas um Centro de Educação 
Elementar havia sido parcialmente construído na área de vizinhança conformada 
pelas superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul (a superquadra 307, com edifícios 
habitacionais ainda em construção naquele primeiro ano da cidade, não teria escola-
classe) no primeiro aniversário da cidade, comemorado em abril de 1961. Tamanha 
morosidade na construção dos equipamentos escolares definidos pelo Plano 
Educacional acompanhava as determinações contratuais assumidas pela Novacap 
pois, lembremos que, em agosto de 1959, a Companhia autorizou a construção de 
apenas seis escolas-classe e 2 jardins de infância, além de uma escola-parque, unidades que 
seriam construídas a partir dos projetos primários definidos pelo Departamento de 
Urbanismo e Arquitetura (imagem 2). Lembremos também que, conforme exposto no 
primeiro capítulo, Israel Pinheiro sempre posicionou-se contrário à Novacap assumir 
a responsabilidade pelas construções escolares.

Com o início do governo Jânio Quadros / João Goulart, os envolvidos nas 
obras de Brasília viram seu ritmo acelerado passar à condição de um trabalho em vias 
de ser paralisado. Frente às diversas resistências políticas em sustentar a transferência 
da capital, bem como ao desagrado que a mudança do Rio de Janeiro para o Centro 
Oeste causava ao próprio Jânio Quadros, as narrativas contam que somente em 1964, 
com a instauração do regime militar, as obras voltariam a ser de fato retomadas17. 
Desse modo, não foi à toa o declínio da produção escolar durante os governos de Jânio 

13  Cf. Carta de Paulo de Almeida Campos a Ernesto Silva, compartilhando a notícia de sua saída da 
CASEB In SILVA, História de Brasília, 1985, p. 251.
14  “A 17 de junho de 1960, foi criada a Fundação Educacional de Brasília e coube-nos a honra de fazer 
parte do Conselho dessa Fundação. Nesse órgão, lutamos desesperadamente pela manutenção do Plano. 
Defendemos, cada dia, a preservação do ideal que nos animou durante a construção da cidade. Mas as 
nossas palavras não encontravam eco entre os nossos pares nem jamais conseguiram ressonância junto às 
autoridades” Cf. SILVA, História de Brasília, 1985, p. 249.
15  No mesmo dia da inauguração da cidade, foi constituída prefeitura de Brasília. Israel Pinheiro, então 
presidente da Novacap, assumiu como prefeito da cidade até a posse de Jânio Quadros, em janeiro de 
1961. 
16  “O próprio plano de Brasília não está funcionando em condições adequadas. O crescimento da ma-
trícula já começa a pôr em perigo o programa em sua integridade e a instaurar a escola de tempo parcial e 
semiparcial.” Cf. TEIXEIRA, Uma experiência de educação primária integral no Brasil, 1962, p. 30.  
17  Cf. LEME (Org.), Brasília e seu Plano Piloto, 1999, p. 234. 
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Quadros e João Goulart que, para além da finalização dos contratos já firmados pela 
Novacap, pouco fizeram em Brasília18. 

Entre 1960 e 1964, além do acanhado ritmo das obras, o número limitado 
de escolas construídas não parecia demonstrar qualquer comprometimento com o 
programa do Plano Educacional elaborado em 1958. 

O Plano Trienal de Educação proposto pela administração de Ivo Magalhães19, 
em 1962, iniciou um tímido processo de expansão da rede escolar de Brasília, focado em 
suprir demandas numéricas. Em finais de 1963, a revista Brasília noticiava a construção 
de quatro escolas-classe no Plano Piloto, além de algumas outras unidades escolares nas 
Cidades Satélites, e a elas se referia com a simplificação de um programa de instrução 
para o qual bastariam salas de aula construídas a um baixo custo20. Mantendo a base 
tipológica térrea desenvolvida pelo DUA, com oito salas organizadas em torno de 
pátio aberto, foi construída a partir de um novo projeto de arquitetura. A imagen 3 
representa este segundo projeto de escolas-classe construído em Brasília entre 1962 e 
196321. Não obstante, o periódico oficial não cessava de exaltar a marcha quantitativa 
das futuras realizações:

“De acordo ainda com o referido Plano (Trienal de Educação), a 
Superintendência Geral de Educação e Cultura executará, no setor de Ensino 

18  “De 1961 a 1964, pouco se fez. A instabilidade política do País perturbou a continuação regular das 
obras e a fixação de Brasília como Capital. Eram muitos os inimigos e constantemente surgiam tentativas 
do chamado retorno da capital. / A partir de 1964, novo alento e novas esperanças tomaram conta do 
povo brasiliense. As providências executadas pelo Presidente Castello Branco e a sua firme determinação 
de consolidar Brasília esboroaram as últimas esperanças dos retornistas.” Cf. SILVA, História de Brasília, 
p. 217. 
19  Ivo de Magalhães assumiu a prefeitura do Distrito Federal em 22 de agosto de 1962, a convite de 
João Goulart, sucedendo a José Sete Câmara Filho (1961-1962). O primeiro prefeito foi Israel Pinheiro que 
assumiu a prefeitura na data de inauguração da cidade. 
20  Cf. Brasília, ano VII, nº65-81, Mai. 1962 / Set. 1963, p. 8-9. A notícia refere-se às escolas-classe construí-
das nas superquadras 407/408 e 413/414 na asa sul, 304/404 e 405/406 na asa norte e comemora o fato do 
custo por unidade escolar ter sido reduzido dos 75 milhões iniciais: construídas em tempo recorde, tive-
ram início em janeiro e foram concluídas em abril pelo custo de 40 milhões de cruzeiros cada escola. Há 
que se considerar a inflação daqueles anos 1960, mas, a título de deixar margens para comparações, vale 
mencionar que os contratos para construção de escolas-classe projetadas pelo DUA foram firmados pelo 
valor de 16 milhões de cruzeiros e o mesmo prazo de 120 dias. Os documentos referentes à construção 
das primeiras escolas no Plano Piloto podem ser verificados no Acervo Novacap, guardado pelo Arquivo 
Público do Distrito Federal, na caixa 315. 
21  Os originais deste projeto não foram localizados no acervo da Novacap. Estas quatro unidades esco-
lares foram inauguradas entre junho e agosto de 1963. 

3. Escolas-classe construída na administração de Ivo Magalhães, entre 1962 e 1963, nas superquadras 407/408 
e 413/414 sul e 405/406 norte, dentro do programa de construções escolares do Plano Trienal de Educação. A 
fotografia é da Escola Classe 407/408 sul (Brasília, ano VII, nº65-81, Mai. 1962 / Set. 1963, p. 10).
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4. Mapa das unidades escolares do Plano Educacional de Brasília em 1963.
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Elementar: construção e equipamento de 15 Escolas Integradas; construção e 
equipamento de 19 Pavilhões de Artes Industriais; construção e equipamento 
de 4 Escolas Rurais e o reequipamento da rede escolar existente. No Ensino 
Médio: construção e equipamento de escolas no Gama e no Núcleo Bandeirante, 
e melhoria da expansão da rede escolar do Ensino Médio já existente.”22

O problema escolar passava a evidentemente priorizar metas quantitativas, 
de tempo e custo das obras, em perspectiva à ampliação do número de salas de aula.  
Sem qualquer menção às diretrizes educacionais e programáticas configuradas poucos 
anos antes, o Plano Educacional de Brasília parecia limitado a uma “modernização 
de nomenclatura” em que escolas-classe passavam a ser sinônimo de equipamentos 
escolares com programa ainda mais simplificado que o das escolas construídas pela 
Primeira República. Acrescentava-se a tal apropriação, ruptura ainda mais marcante 
no momento em que se iniciou a sobreposição de novos Planos, com outros programas 
escolares que visariam resolver principalmente a demanda por escolarização das 
Cidades Satélites, revertendo completamente o paradigma social definido pelo Plano 
Piloto com vistas à consolidação de um outro lastro educacional23.  

O panorama das ações para implementação da rede escolar ao longo dos 
primeiros anos da nova capital aponta para uma conjuntura política determinante 
do início do sucateamento de seu Plano Educacional. Além dos desafios locais que 
rondaram a consolidação de Brasília nos primeiros anos, a instabilidade do país devido 
à conjuntura política anterior ao golpe militar, desencadeou o redirecionamento das 
pautas sociais. No INEP, a atenção para Brasília concentrara-se na viabilização da 
implementação da UnB24. A equipe de arquitetura da Novacap, reunida na Divisão de 
Arquitetura do DUA, dispersou-se; parte foi incorporada na estrutura administrativa 
da prefeitura do Distrito Federal, como foi o caso de Nauro Esteves, que seguiu 
projetando a cidade25; outros arquitetos foram absorvidos pela implementação da UnB, 
tanto pelo projeto do Instituto Central das Artes, ICA, (Alcides Rocha Miranda foi seu 
coordenador inicial), quanto pelo Centro de Planejamento, CEPLAN, (coordenado por 
Oscar Niemeyer).

Os primeiros projetos escolares elaborados pelo DUA foram em grande 
medida abandonados a partir da inauguração de Brasília. A Divisão de Arquitetura 

22  Cf. Brasília, ano VII, nº65-81, Mai. 1962 / Set. 1963, p. 25.
23  A prefeitura de Ivo Magalhães contaria ainda com recursos do Plano de Emergência para constru-
ções escolares, criado pelo Ministério de Educação e Cultura com o intuito de mitigar o problema da 
falta de infraestrutura nas regiões mais pobres do país. A partir deste convênio, a prefeitura direcionou 
recursos para a construção de uma escola-classe na superquadra e outras poucas unidades escolares nas 
Cidades Satélites. Cf. Brasília, ano VII, nº65-81, Mai. 1962 / Set. 1963, p. 9.
24  Após o lobby feito por Darcy Ribeiro no Congresso Nacional durante o governo de Jânio Quadros, 
visando a aprovação da instalação de uma Universidade em Brasília, assumiu sua reitoria por um bre-
víssimo período, sendo Anísio Teixeira seu vice-reitor. Este não se mudaria para Brasília e se manteria na 
direção do INEP. Logo Darcy Ribeiro foi nomeado Ministro por João Goulart (1962-1963 da Educação, 
1963-1964 da Casa Civil), passando a reitoria da UnB a Anísio Teixeira (1963-1964) Cf. RIBEIRO, A inven-
ção da UnB, 1978.
25  Cf. GARCIA, Construindo Brasília: a trajetória profissional de Nauro Esteves, 2004.
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deste Departamento, no campo das construções escolares, havia deixado um 
legado tipológico mas este, não seria suficientemente convincente para garantir a 
viabilização da rede de equipamentos escolares, nem sequer para evitar que os novos 
quadros administrativos da cidade redirecionassem seus partidos de arquitetura ao 
cumprimento de outros objetivos programáticos. Por outro lado, do ponto de vista 
administrativo, a Fundação Educacional do Distrito Federal apresentaria resistência à 
complexidade do programa e ao alto custo da administração do sistema de escolarização 
tal qual idealizado pelo Plano Educacional elaborado no INEP/CBPE. Curiosamente, 
o programa escolas-classe, escola-parque formulado por inicialmente como resposta a 
contingências físico-financeiras, seria paulatinamente vetado em Brasília por ser 
dispendioso.

 “A primeira objeção ao plano de escola primária aí esboçado é o 
custo do empreendimento. As construções necessárias para 4000 alunos 
compreendem mais de 20.000 metros quadrados de construção, e o pessoal 
necessário para fazê-lo funcionar sobe a cerca de 200 profissionais, à razão de 1 
para cada 20 alunos. Além disto, a escola fornece lanche gratuito, todo o material 
escolar e ainda uniformes, o custo por aluno sobe consideravelmente.”26

Depois do Plano Trienal de Educação de 1963, novos projetos para escolas-
classes voltariam a ser produzidos somente em 1965, mantendo ainda a mesma tipologia 
mas com nova arquitetura. Um segundo projeto para escola-parque foi desenvolvido 
em 1967 (mas não construído), com tipologia completamente distinta daquela 
definida pelo Departamento de Urbanismo e Arquitetura no projeto da Escola-Parque 
do entrequadras 307-308 sul. A retomada das construções escolares pelos governos 
militares seria também vagarosa pois eles se apropriariam do Plano Piloto obviamente 
refazendo o programa dos Centros de Educação Elementar à maneira militar de 
educação27.

Se ao final de 1963, uma escola-parque e doze escolas-classe estavam construídas 
no Plano Piloto, em 1967, término da prefeitura de Plinio Catanhede28, o quadro da rede 
de equipamentos escolares não mudaria muito (imagem 5). Apesar da intensificação 
dos trabalhos de urbanização do Plano Piloto havida nesta gestão29, foi somente a partir 
do Decreto Lei nº302, de 28 de fevereiro de 1967, que instituiu a Coordenação para o 
Desenvolvimento de Brasília, Codebras, com o intuito de estabelecer políticas para 

26  Cf. TEIXEIRA, 1962, Uma experiência de educação primária integral, p. 30.
27  Três publicações oferecem alguns aspectos de como ocorreu parte deste processo de apropriação. 
Cf. CODEPLAN. Diagnóstico do setor de educação no Distrito Federal. Brasília: GDF – Secretaria do Governo, 
1970; DISTRITO FEDERAL, A Escola-Parque em Brasília, 1972; DISTRITO FEDERAL, Conselho de Educa-
ção (1962-1974). Resolução 1/74. Estabelece as normas sobre estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º grafus, 
de acordo com a Lei nº 5.692/71, 1974.
28  Plinio Catanhede fora indicado por Humberto Castelo Branco como prefeito de Brasília em 13 de 
maio de 1964, permanecendo no cargo até 28 de fevereiro de 1967. 
29  Sobre os projetos de urbanização de Brasília, conferir: ESTEVES, Depoimento. Programa de história 
oral, ArPDF, 1989; GARCIA, Construindo Brasília: a trajetória profissional de Nauro Esteves, 2004, p. 50-53.
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5. Mapa das unidades escolares do Plano Educacional de Brasília inauguradas até 1967 quando o Plano Piloto contava 
com 19 escolas-classe e apenas uma escola-parque. 
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(ECSQ-2)

(ECSQ-12)

(ECSQ-13)

(ECSQ-14)
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6. À esquerda, Escola-Classe Tipo 12, superquadra 305 sul - Escola de Aplicação, 1970. Fotógrafo não identificado 
(Acervo MUDE).

consolidação da transferência da máquina administrativa federal, que se desencadeou 
uma retomada da elaboração de projetos e construção de equipamentos escolares no 
Plano Piloto30. Apesar do reconhecimento desta produção, o recorte temporal desta tese 
finda com a instituição da Codebras, momento em que as transformações inerentes à 
consolidação da mudança da capital imporiam atenção para um conjunto de fontes 
relativas a outra conjuntura sócio-política. Outro fator para o estabelecimento deste 
limite é a coincidência do ano de formulação da segunda tipologia de arquitetura para 
o programa escola-parque, conforme já mencionado.

ESCOLAS-CLASSES: REPRODUÇÃO TIPOLÓGICA

A tipologia de escola-classe definida pelo Departamento de Urbanismo e 
Arquitetura seguiu se desdobrando em novas arquiteturas pois, ao que parece, 
fatores favoráveis presentes em suas condicionantes projetuais – programa mínimo 
de salas de aula associado à área de recreação e bloco administrativo compacto, além 
de racionalidade estrutural propícia às soluções construtivas econômicas – pareciam 
critérios que, isoladamente, serviriam aos propósitos de uma expansão escolar 
elementar em larga escala, a baixos custos e ajustada às proporções dos terrenos 
disponíveis no interior das superquadras.

Entre 1965 e 1967, foram identificados três tipos diferentes de arquitetura 
para escolas-classe (construídas até 1970): ECSQ-12, ECSQ-13 e ECSQ-14 (imagens 6 a 
10)31. Todas elas foram resolvidas a partir do mesmo programa de oito salas de aula 

30  A periodização da produção escolar no Plano Piloto parece coincidir com o quadro montado por 
Marília Machado para a elaboração dos projetos das superquadras. Cf. MACHADO, “Escala residencial. 
Superquadra – pensamento e prática urbanística” In LEITÃO (Org.), Brasília 1960-2010. Passado, presente e 
futuro. Brasília: GDF-SEDUMA, 2009, p. 117-135.
31  Segundo informações dos carimbos dos projetos, o tipo 12 foi projetado por Jorge de Souza (ex-co-
laborador do DUA) no Departamento de Arquitetura da Prefeitura do Distrito Federal em 1965; o projeto 
do tipo 14 é designado à autoria de Shyam, também desenvolvido dentro da Prefeitura do Distrito Federal 
em 1967. Já o tipo 14 foi desenvolvido por empresa terceirizada, a MR Arquitetura e Engenharia, em 1966. 
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7. Usos da Escola-Classe Tipo 12 (ECSQ-12) superquadra 305 sul - Escola de Aplicação, 1970. Fotógrafo não identificado 
(Acervo MUDE).
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8. Escola-Classe Tipo 12, ECSQ-12, 1965 (Acervo Novacap, ArPDF, Caixas 315 e 316). 
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9. Escola-Classe Tipo 13, ECSQ-13, 1967 (Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 310).
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10. Escola-Classe Tipo 14, ECSQ-14, 1966 (Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 317).
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mais sala para biblioteca (ou outro uso complementar) dispostas ao redor de um pátio 
coberto. O bloco administrativo juntou-se ao corpo das salas de aula, ocasionando 
maior encerramento da arquitetura em relação às áreas externas da superquadra. 
Ainda assim, os projetos mantiveram os jardins internos e, no caso dos ECSQ-13 e 
ECSQ-14, propuseram a extensão das salas de aula para um pequeno jardim (espécie 
de recuo lateral) tendo em vista a consolidação do uso de fechamentos, muitas vezes 
opacos, na delimitação entre o espaço escolar e a superquadra. No caso do ECSQ-12, o 
cerceamento visual foi resolvido com o uso de janelas altas de modo que as “salas de 
aula” não vissem nem fossem vistas por quem estivesse fora da escola. Apesar destes 
projetos terem obstruído as conexões visuais entre os ambientes internos da escola e a 
superquadra, em comparação ao tipo 1 desenvolvido pela Divisão de Arquitetura do 
DUA (apresentado no capítulo 1), a tipologia do projeto inicial foi em grande medida 
mantida ainda que o lugar escola das áreas de vizinhança, tal qual configurado no 
projeto modelo para a escala cotidiana do Plano Piloto, tenha sido desestruturado. 

Do ponto de vista técnico-construtivo, estes projetos de arquitetura 
mantiveram alinhamentos estruturais e soluções construtivas simples. Se o projeto 
ECSQ-13 lançou mão de uma extravagante marquise de entrada em formato triangular 
bem como da definição de um pátio para recreio aberto de forma ameboide, o desenho 
de sua estrutura especifica o uso de vigas pré-moldadas32. O ECSQ-14 valeu-se de laje 
do tipo canaleta pré-moldada e painéis de cimento amianto como vedação para os 
limites laterais da escola33. Os projetos para o programa escolas-classe variaram a partir 
de uma mesma tipologia suficientemente racional a ponto de ser facilmente adaptada 
a possíveis soluções construtivas pré-fabricadas. Desse modo, ao mesmo tempo 
que esta tipologia permitiria apropriações espaciais diversificadas em função das 
demandas colocadas pela comunidade escolar de cada uma das superquadras, estaria 
apta a fazer-se facilmente multiplicável. A despeito do grande problema programático 
causado pela ausência de escolas-parque nas políticas de construções escolares para o 
Plano Piloto, a força da tipologia inicialmente definida para as escolas-classe parece 
inequívoca. 

O problema econômico da arquitetura escolar era pauta internacional na 
década de 1950. No contexto dos esforços da UNESCO em estabelecer parâmetros 
racionais para a implantação generalizada de equipamentos escolares em países em 
desenvolvimento, a UIA criara inclusive uma Comissão de Construções Escolares 
a partir da elaboração do relatório L’école et ses problémes34. Esta Comissão, após 

32  Não foi possível aferir no local se de fato a estrutura seguiu a definição projetual, mas todo o resto 
da escola construída na superquadra 407 norte é condizente a este projeto.
33  Atualmente a Escola-Classe da superquadra 411 norte é fechada com muro, mas o fechamento ex-
terno da Escola-Classe da superquadra 113 sul parece condizer com o desenho de fechamento proposto 
pelo projeto.
34  O relatório encomendado pela UNESCO à UIA constituiu-se em um levantamento da evolução 
dos equipamentos escolares e universitários em países do hemisfério norte com o objetivo de iniciar um 
exame aprofundado sobre os principais problemas relativos às construções escolares desde os seguintes 
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11. Carta de Construcciones Escolares (Acervo Colégio Arquitetos de Madrid, COAM)

sucessivos encontros e publicações preliminares, redigiu durante a reunião de Rabat, 
em 1958, uma Carta de Construções Escolares. 

Uma prévia desta carta foi publicada em 1957 em L’Architecture 
d’Aujourd’Hui., acompanhada de uma seleção de projetos escolares de diversos 
países do mundo que, de algum modo, estavam dialogando com as diretrizes 
que vinham sendo estabelecidas pela Comissão de Construções Escolares da 
UIA35. Em linhas gerais, o que se buscava estabelecer eram parâmetros projetuais 
adaptáveis ao contexto de países onde a escolarização básica ainda estaria em fase 
preliminar de desenvolvimento. São diversos os aspectos abordados e aqueles 
especificamente relacionados ao problema econômico não fixam especificações 
técnicas e construtivas, ao contrário do que se poderia imaginar. O conjunto das 
diretrizes visava a aconselhar a elaboração de projetos que estivessem, ao mesmo 
tempo, em consonância com a conjuntura específica de cada país e comprometidos 
com o desenvolvimento progressivo do projeto escolar, cabendo a eleição de técnicas 
tradicionais ou o uso de industrialização total, os procedimentos adotados deveriam 
ser aqueles que melhor correspondessem ao potencial real do local em relação às 
suas condicionantes ambientais e humanas, mas também em vista das possibilidades 
de evolução das técnicas construtivas36. Ou seja, aconselhava-se que os métodos 
a serem adotados fossem flexíveis o suficiente para se adaptarem às condições de 

aspectos: programa de ensino em relação às pedagogias modernas, urbanismo escolar, organização fun-
cionais da escola, estética arquitetônica e possibilidades de racionalização e padronização construtiva. A 
Comissão de Construções Escolares foi organizada e presidida por Alfred Roth, que já havia publicado 
o manual de arquitetura escolar New School em 1950. Cf. UIA, L’écoles et ses problème, 1955, UNESCO Ar-
chive. 
35  Como comentado anteriormente no primeiro capítulo, além da presença de projetos escolares de 
Enéas Silva nesta monografia sobre construções escolares, há que ser considerada a circulação desta re-
vista nos meios profissionais brasileiros. Cf. “Constructions scolaires” In L’Architecture d’Aujourd’Hui, ano 
28, nº72, Jun./Jul. 1957.
36  Cf. UIA, Carta de Construcciones Escolares, (1958) 1968, p. 11.
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 12. Solução para escola primária com estrutura pré-fabricada, desenvolvida no CEPLAN, por Oscar Niemeyer 
(Módulo, ano VIII, nº32, 1963, p. 46-47).

realização, permitindo o estabelecimento de padrões reduzidos que pudessem ser 
desenvolvidos à medida das oportunidades.

A UIA enviou a todas as agremiações nacionais de arquitetos uma minuta 
desta carta de construções escolares em 1959. O IAB, Institutos de Arquitetos do Brasil, 
não apenas a recebeu como encaminhou o documento em circular a todos os seus 
associados. Há que se admitir que este tipo de difusão não teria o impacto de uma 
publicação, porém fato é que houve por parte da UIA tanto o esforço para atribuir ao 
debate um status internacional, quanto a preocupação em abrir a minuta do documento 
a contribuições nacionais. Considerar que as discussões acerca da racionalização da 
construção escolar vinham de anos, e que as sínteses formuladas ao longo de toda a 
década de 1950 circularam minimamente no meio profissional brasileiro contextualiza 
contextualizar o quadro das decisões profissionais tomadas para o projeto das 
primeiras construções escolares de Brasília37. 

Se considerarmos ainda os esforços iniciais do FECE, Fundo Estadual 
de Construção Escolar, implementado pelo governo do Estado de São Paulo em 
princípios da década de 1960, ou mesmo o projeto de escola primária desenvolvido 
por Oscar Niemeyer no CEPLAN (imagem 12), sem esquecer da expertise técnica 
da engenharia civil brasileira nas questões do concreto armado, seria no mínimo 
estranho imaginar que os arquitetos envolvidos na definição das tipologias escolares 
de Brasília não estivessem a par deste marco profissional. Parece pertinente lembrar 

37  Considerações elaboradas em diálogo com Paula G. Dedecca, durante suas incursões no acervo do 
IAB-SP.
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trecho do depoimento de Glauco Campello sobre o cotidiano da elaboração de 
projetos no DUA:

 “E a ansiedade das empresas em tocar o serviço não podia ser 
baseada em equipamentos mais modernos, tinha que ser baseado mesmo no 
emprego da força bruta. Numa mão-de-obra, assim, predominando sobre... 
Eu quero dizer com isso que se você tivesse, por exemplo, que concretar uma 
laje a uma certa altura, era muito mais fácil, botar uma centena de homens 
construir uma rampa de uma noite pro dia, e no dia seguinte uma dezena 
de homens subindo naquela rampa com carrinho cheio de concreto pra 
despejar na laje, do que trazer um sistema de bombas, um caminhão que.. 
betoneiras... isso tudo, era improvisado com grande inventividade, devo 
dizer. Mas tirando partido de uma mão-de-obra que estava ali numa oferta 
provavelmente a preços muito cômodos. Mas você perguntava sobre os 
materiais? Os materiais eram discutidos na fase do projeto em função também 
da possibilidade de obtê-los. Então, acho que o Oscar tinha muita consciência 
disso, da importância de cumprir aquele cronograma, portanto ele procurava 
adaptar as especificações dos projetos à possibilidade assim de... quer dizer, 
aos materiais que possuíam, viáveis de obtermos.”38 

Diversos trabalhos já apontaram o despreparo brasileiro para a industrialização 
da construção civil, indicando Brasília como uma oportunidade perdida para o 
desenvolvimento tecnológico deste setor39. Não há razão para retomar tal debate 
nas páginas que encerram esta tese, contudo é importante recordá-los à luz das 
tipologias escolares postas em questão. Se as primeiras obras em Brasília adotaram, 
de um modo geral, os métodos construtivos tradicionais com alguma mecanização40, 
há diferenças fundamentais entre aqueles projetos desenhados com ou sem o esforço 
de implementação de processos construtivos racionais, sobretudo quando eles dizem 
respeito a equipamentos com demandas de produção em larga escala.

Se a tipologia inicialmente definida pelo DUA para as escolas-classe não por 
acaso foi assimilada como padrão para a arquitetura escolar das superquadras (devido à 
sua flexibilidade programática, técnica e construtiva, o mesmo não poderíamos afirmar 
da tipologia definida com o projeto da Escola-Parque, construída no entrequadras 307-
308 sul.

38  Cf. CAMPELLO, Depoimento. Programa de história oral, ArPDF, 1989, p. 9. 
39  Cf. BRUNA, Arquitetura, industrialização e desenvolvimento, 1976; KOURY, “Um quadro da arquitetura 
nacional” In  Arquitetura construtiva: proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no 
Brasil, 2005. 
40  Cf. LOBO, Brasília, da utopia à distopia, 2002, p. 84.
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ESCOLA-PARQUE: RUPTURA TIPOLÓGICA

 A tipologia definida pelo projeto da Escola-Parque construída no entrequadras 
307-308 sul, completamente distinta da tipologia do CECR em Salvador, concentrou a 
maior parte de seu programa em um único edifício, resolvido em dois pavimentos e 
implantado em um terreno de aproximadamente 90 x 225m. O auditório, unido ao 
edifício principal por marquise, e o pavilhão de artes industriais foram resolvidos 
em construções anexas. Fecha o programa do conjunto a piscina com vestiário 
semienterrado e quadras esportivas descobertas. 

No edifício principal, a solução construtiva em concreto armado possibilitou 
uma malha com vãos de 18,75m x 11,50m que, sem dúvida, permitiu a fluidez do 
pavimento térreo. Já a malha estrutural da planta livre do pavimento superior foi 
definida com vãos uniformes de 6,25m. Com desenho menos arrojado, o concreto 
armado moldado in loco também foi utilizado na solução estrutural do auditório e 
do anexo. O mesmo dispositivo de iluminação desenhado para o edifício principal foi 
utilizado na solução do edifício anexo.

As anotações em um croquis com estudo estrutural deste projeto, datado de 
20 de novembro de 1958, indicava a possibilidade de redução de custos frente a duas 
alterações estruturais específicas41: redução do vão estrutural do pavimento superior 
com a adoção de malha de 11,30m x 9,46; e simplificação do sistema de vigas para laje 
dupla com espessura aproximada de 80cm42 (imagem 14). 

41  O projeto estrutural foi desenvolvido por Roberto Campos e Jayme Silva Jr., engenheiros com escri-
tório em Belo Horizonte.
42  A estrutura com área total de 5.750m2, incluindo os dois pavimentos e o auditório mas sem contar o 
anexo e as instalações esportivas, custaria cerca de 46.000.000,00 de cruzeiros. O contrato da obra, via con-
corrência administrativa, foi fechado em Cr$50.000.000,00. Houve aditivo de prazo, mas não foi possível 
identificar se houve mudança no valor global do contrato. Cf. Documentos 107 e 907, Caixa 315, Acervo 
Novacap, ArPDF.

13. Escola-Parque do entrequadras 307-308 sul (WESELY, 2010, p. 384)
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14. Estudo estrutural projeto Escola Parque SQ 307/308 sul (Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 315)
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15. Escola-Parque Tipo 2, anteprojeto, 1967 (Acervo Novacap, ArPDF, Caixa 317).
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16. Estudo para implantação de uma escola-parque tipo 2 no entrequadras 305/306 sul, 1968 (Acervo Novacap, 
ArPDF, Fundo SEDUMA, Escaninho 83, Tubo1).
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17. Escola-Parque tipo 2, projeto desenvolvido pelo escritório Laercio Macedo Gontijo Sociedade Civil LTDA, 1968 
(Acervo Novacap, ArPDF, Fundo SEDUMA, Escaninho 83, Tubo 1).
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O partido arquitetônico desta primeira Escola-Parque parece ter estado em 
maior medida comprometido com certa linguagem da arquitetura moderna que com 
uma pesquisa pormenorizada em torno da tradução espacial de seu programa escolar 
que, de fato, apresentava-se como a questão verdadeiramente desafiadora em termos de 
arquitetura. Primeiro porque a solução assumida para seu partido de arquitetura, vista 
em perspectiva à trajetória do arquiteto José de Souza Reis – ou seja, sua inserção no 
grupo dos arquitetos modernos cariocas, sua participação no grupo de representantes 
brasileiros dos CIAM, sua presença como colaborador do SPHAN, sua atuação na 
direção nacional do IAB – deixa pistas sobre como este arquiteto se posicionou neste 
projeto frente aos debates contemporâneos em seu meio profissional, revelando suas 
respostas para a pauta do modernismo arquitetônico no Brasil, ao mesmo tempo que 
a influência da direção simbólica da geração anterior de arquitetos modernos em 
meio a qual se formou. Segundo, em consequência mas não necessariamente como 
determinação da primeira razão, a linguagem arquitetônica deste projeto reaviva de 
modo quase literal quatro dos cinco pontos da nova arquitetura: térreo com circulação 
livre por meio do uso de pilotis; planta e fachadas livres de condicionamentos 
estruturais, possibilitando tanto certa liberdade para organização dos espaços internos 
(por meio de divisórias mobiliário) quanto o uso de grandes janelas em fita. Soma-se 
a este vocabulário tipicamente modernista, o uso do branco, da estrutura em concreto 
armado e de quebra-sóis do tipo cobogó. A fragilidade deste projeto, vale ressaltar, 
não decorre da utilização do vocabulário formal do modernismo arquitetônico. Longe 
disto, revela-se por limitar-se a ele sem transparecer uma pesquisa aprofundada 
sobre a nova espacialidade demandada pelas especificidades do programa escola-
parque, isto é, sem aparentemente dedicar-se à formulação deste problema escolar 
desde a ótica de duas prerrogativas intrínsecas: a. Um equipamento comunitário 
que, por isso, prescindia ser formulado comunitariamente ou desenhado para ser 
facilmente apropriado pela comunidade escolar; b. Um equipamento com demanda 
de multiplicação; um equipamento a ser pensado ao mesmo tempo como parte de um 
sistema escolar e de um sistema urbano.

A segunda tipologia definida em 1967 apontaria para outros paradigmas. 
Projetada no bojo da intensificação da urbanização do Plano Piloto promovida pelo 
prefeito Plinio Catanhede, foi desenvolvida para o mesmo contexto territorial (ou 
seja, para os terrenos dos entrequadras com dimensões aproximadas de 225m x 90m), 
visando suprir a demanda curricular das atividades complementares às matérias de 
instrução ministradas nas escolas-classe. 

O programa foi desenvolvido em um conjunto compacto de pavilhões térreos, 
conectados por passagens cobertas, que organizariam o currículo em cinco blocos com 
funções claramente definidas: pavilhão da administração com auditório; pavilhão 
para artes industriais com planta livre; biblioteca com salas de leitura; pavilhão para 
artes plásticas com seis salas; pavilhão para aulas de música com três salas; pavilhão 
de educação física com área coberta, quadras abertas e piscina. A radical mudança 
arquitetônica seria completada pela técnica construtiva que lançaria mão de elementos 
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pré-moldados de concreto armado, substituindo definitivamente a linguagem do 
concreto moldado in loco, antes utilizado com evidente intenção plástica e monumental. 
Os novos parâmetros arquitetônicos mobilizados para a espacialização deste 
programa de arquitetura escolar presentes nesta segunda tipologia são informados 
inclusive por uma rápida rápida do projeto43. Completamente térrea e esparramada, 
com área construída de 3.858,80m2, a arquitetura desta segunda tipologia abandonaria 
a complexidade estrutural da primeira, assim como o partido de livrar a maior área 
possível do terreno para espaços livres. A segmentação da planta e a clara definição 
dos usos, entretanto, não significaria adoção de um “módulo infantil” ou preocupação 
com a adequação destes espaços às funções escolares. Esta segunda solução tipológica 
demonstra somente filiação a uma outra linguagem arquitetônica, comprometida 
essencialmente com a racionalização construtiva (imagens 15 a 17).

O caso dos projetos para o programa escola-parque é exemplar de como as 
diretrizes para consolidação de Brasília abandonaram as idealizações do nacional-
desenvolvimentismo moderno para assumir as características do atraso brasileiro, 
anulando inclusive as perspectivas de uma constituição orgânica e popular de cidade 
a médio prazo ao impor, por um lado, a patrimonialização de sua utopia e, por outro, 
um atendimento generalista das imperiosas demandas da urbanização. 

Ao percorrer este caminho de um extremo a outro, o lugar escola da cidade 
modernista ficou abandonado à própria sorte. A despeito da não absorção do 
programa escola-parque pelas políticas educacionais subsequentes à inauguração de 
Brasília,  a definição tipológica do projeto da Escola-Parque desenvolvido pelo DUA 
nem reproduziu as soluções escolares tradicionais, nem logrou o estabelecimento 
de parâmetros arquitetônicos suficientemente sólidos para consolidar-se como 
paradigma espacial para as construções vindouras. De todo modo, em nenhum destes 
dois extremos tipológicos, parece ter havido de fato lugar para o afloramento de um 
programa escolar comunitário tal qual evocado pelo ideário educativo impresso no 
Plano Educacional, ou mesmo pela ambiência da função habitacional. Ambiência 
decorrente não apenas decorrente da concepção urbana de Lucio Costa, mas tal qual 
formulada pelo ideário urbanístico brasileiro dos anos 1950 como pôde ser percebido 
na leitura dos projetos premiados no Concurso do Plano Piloto. 

43  Embora o anteprojeto e um estudo de implantação para o entrequadras 305/306 sul tenha sido feito 
em março de 1968 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CoAU, órgão da prefeitura do Distrito 
Federal, o desenvolvimento do projeto foi tocado pelo escritório Laercio Macedo Gontijo Sociedade Civil 
LTDA, de Belo Horizonte.
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3.2 As dimensões educativas da cidade 

O planejamento dos Centros de Educação Elementar previa a instalação de 
vinte e oito escolas-parque, cento e doze escolas-classe, cento e doze jardins-de-infância. 
Nunca é demais lembrar que, apenas cinco escolas-parque foram construídas no Plano 
Piloto ao longos dos mais de cinquenta anos da existência da cidade1. A implementação 
do sistema educacional de Brasília aconteceria em acordo com “certas relações de 
harmonia e de proporcionalidade com o próprio desenvolvimento urbanístico do 
novo Distrito Federal”2. No entanto, depois da abertura da primeira Escola-Parque 
na superquadra 308 Sul, outras duas foram inauguradas no Plano Piloto somente em 
1976 (imagem 18), acompanhando as novas definições tipológicas do projeto de 1967. 

Apesar das condições iniciais de implantação terem sido mais otimistas 
e propensas à realização, o fim do Plano Educacional de Brasília foi o mesmo de 
Salvador. Ambos ficaram inacabados e suas escolas passaram a atender uma demanda 
populacional imprevista, invalidando a concepção pedagógica, bem como qualquer 
possibilidade de articulação comunitária em escala territorial. 

1  Para um mapeamento das unidades escolares instaladas até 2016 no Plano Piloto, organizado a partir 
do censo escolar de Brasília, conferir: CHAHIN, Articulações entre espaços pedagógicos e comunitários no 
Plano Piloto de Brasília In Revista ConSenso, Brasília, v.4, nº 2, Mai. 2007, p. 19-27.
2  CASEB,  Relatório da visita feita à Brasília pela direção executiva da CASEB, 1960, p. 3-4. Ou seja, sua im-
plantação acompanharia a efetiva ocupação do Plano Piloto que, segundo Lucio Costa, seria feita da Asa 
Sul em direção à Asa Norte e, estando todas as superquadras completamente ocupadas, avançaria para 
novos núcleos urbanos a serem projetos no futuro.
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O memorial do Plano Piloto já definia a localização da rede física das escolas de 
ensino primário no interior das superquadras e de ensino secundário nos entrequadras, 
como apresentado no primeiro capítulo. Lucio Costa previu no desenho do Plano 
Piloto a implantação de uma escola primária para cada superquadra, dialogando com 
o lastro socioespacial da ideia de unidade de vizinhança (ainda que tenha preterido 
o termo para usar área de vizinhança) que vinha sendo formulada e (re)apropriada 
desde a década de 1920, haja vista a larga circulação do conceito e seu uso nos mais 
diversos territórios e organizações sociais3.  

Certa sociabilidade foi planejada para a escala residencial de Brasília por meio 
da justaposição das funções cotidianas que permeavam os conjuntos habitacionais, 
determinando fluxos diários e convivências. Sobre Brasília, Yves Bruand menciona 
o sonho de uma “integração social progressiva” entre distintas classes sociais4. 
Hugo Segawa, em outro sentido, analisa que da célula habitacional às áreas livres, 
a superquadra ordenaria “as relações sociais, a vida comunitária, afetando o sentido 
de privacidade e coletividade de seus moradores”, identificando vocação educativa 
destes espaços ao imprimirem “uma moral inerente à doutrina redentora do urbanismo 
moderno”5. Lauro Cavalcanti percebe que “o projeto de Brasília era, ao mesmo tempo, 
arquitetônico e social”, condição que obrigaria apreciá-lo para além de pontos de vista 
estéticos6. James Holston, pouco otimista e dedicando-se a uma extensa argumentação 
sobre o fracasso de Brasília, entende que o apagamento das relações tradicionais comuns 
às cidades brasileiras (compara a espacialidade de Brasília à de Ouro Preto), derivado 
da morte da rua no desenho de cidade modernista, determinou a “desfamiliarização” 
das áreas de vizinhança7. Adrián Gorelik identificou na idealização socioespacial do 

3  Cf. PATRICIOS, “The neighborhood concept: a retrospective of physical design and social interaction” 
In The Journal of Architectural and  Planning Research, v. 19, nº1, Spring, 2002, p. 70-90.

4  Cf. BRUAND, Arquitetura contemporânea no Brasil, 1990, p. 370.
5  Cf. SEGAWA, Arquiteturas no Brasil (1900-1990), 2002, p. 121.
6  Cf. CAVALCANTI, Brasília: a construção de um exemplo In MIRANDA (Org.) Anos Jk: margens da moder-
nidade, 2002, p. 91-103.
7  Cf. HOLSTON, “A cidade desfamiliarizada” In A cidade modernista. Uma crítica de Brasília e sua utopia, 
2015, p. 109-196.

18. Escola-Parque do entrequadras 313-314 sul construída a partir de uma segunda 
definição tipológica, sem data (Acervo MUDE). 
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Plano Piloto de Brasília características opostas àquelas observadas por Holston, na 
medida em que, além de identificar nas superquadras locais de altíssima qualidade de 
vida, observa o projeto de cidade modernista expresso em Brasília justamente como 
tentativa de criação de bases da “verdadeira naturalidade” que se teria perdido na 
ambiência do caos metropolitano8. 

Ao traçar um panorama da cultura urbanística brasileira, a partir da leitura 
de um conjunto mais amplo de planos para a nova capital, Jeferson Tavares constatou 
a existência de um processo projetual dialético em que cada um dos Planos teria 
incorporado formas distintas de expressão urbanística, combinando atualizações 
vindas dos meios estrangeiros à busca pela identidade nacional9, para composição de 
um arcabouço diversificado do que seria o ideal urbano da cidade moderna brasileira. 
Ainda segundo este autor, havia uma crença generalizada no planejamento urbano 
como forma de transformar a sociedade, ora pelo ímpeto transformador como fator 
intrínseco à formação destes profissionais, ora pela estreita aproximação do campo 
profissional às lideranças de governo. “Nesse período foi comum pensar a cidade como 
um organismo completo, cujo planejamento exigia desde a macro definição de seus 
setores até a quantificação e localização de armarinhos, barbearias e padarias, numa 
escala micro de planejamento”10. O trecho que segue, extraído do memorial do Plano 
Piloto apresentado por Vilanova Artigas e equipe, esclarece tal atitude planejadora:

“Nas unidades de vizinhança é onde melhor poderão se desenvolver 
o teatro infantil, a música de câmera, o pequeno comércio varejista, oficinas de 
pequenos reparos, tudo enfim num clima de intimidade e controle comunitário. 
Já a ópera, as grandes competições esportivas, a Universidade, o grande 
comércio varejista, o comércio atacadista, os armazéns de abastecimento da 
cidade, só se compreendem vibrando e atuando, num amplo sentido urbano, 
exigindo, inclusive, contatos mais formais e distantes.”11

Certamente partilhado por Lucio Costa, o imaginário comum aos projetos 
apresentados ao concurso parecia sensível ao curso das preocupações sobre o modus 
de sociabilidade da cidade modernista. Em sua proposta para o Plano Piloto, Lucio 
Costa esquadrinhou junto de uma nova estrutura de aglomeração urbana, o croquis 
de uma organização social que dialogaria não apenas com os preceitos do urbanismo 
modernista, mas também com certas designações sociopolíticas que vinham sendo 
gestadas pelos quadros políticos e intelectuais brasileiros da segunda metade da 
década de 1950. 

A imagem afetiva desenhada nos discursos de Lucio Costa sinaliza um 

8  Cf. GORELIK, “Brasília, o museu da vanguarda” In Das vanguardas a Brasília, 2005, p. 151-190.
9  Cf. TAVARES, Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional, 2004, p. 59.
10  Ibidem, p. 158.
11  Cf. ARTIGAS et Al., Brasília: futura capital, Plano Piloto. Relatório apresentado à comissão julgadora do 
concurso para o plano piloto da nova capital federal, 1957, p. 44.
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comprometimento com a criação de espaços destinados a certa convivência social 
ordinária que daria suporte ao desenvolvimento de uma cultura urbana “híbrida”, 
lastreada pelos vínculos com o passado, mas comprometida com o estabelecimento 
dirigido de valores estéticos vinculados à arte moderna. Embora a atitude projetual 
de Lucio Costa pareça ter transitado entre a imposição de um esquema de valoração 
próprio (de certo modo caro à prática projetual da arquitetura e do urbanismo moderno) 
e a ingenuidade (por se auto-atribuir a possibilidade de conformar práticas sociais 
somente por disposições espaciais sem prever em seu projeto de habitat moderno 
qualquer mecanismo para acomodação das infinitas e inevitáveis apropriações táticas 
do cotidiano, ao contrário, dispondo-se a estabelecer um código de normas que 
garantissem a manutenção de sua formalidade), não parece ser adequado aproximá-
lo irrestritamente a um compromisso com o projeto da cidade máquina, estritamente 
funcional. Sua atenção parecia também implicada na tessitura do que viria a ser a 
cotidianidade da cidade modernista, em consonância com o pleno sentido desta 
condição, bem como com os paradigmas em circulação entre urbanistas modernistas. 

A atribuição do sentido de bairro às superquadras parece ser condizente com 
sua obsessão pela conciliação entre modernidade e tradição. Maria Elisa Costa defende 
as intenções de Lucio Costa ao evocar o sentido de “pertencer” que permitiria a seus 
moradores o dizer “minha superquadra”, assim como diz “minha rua” o morador 
de qualquer cidade tradicional12. Entre as três premissas básicas da concepção de 
Brasília, Maria Elisa reafirma a intenção de “propor um novo modo de convivência 
urbana que, sendo inovador, fosse fácil e rapidamente assimilado pelas pessoas que 
se mudariam para Brasília.”13 Ela insiste que tal busca por um novo convívio urbano 
tinha a intenção de “que os moradores vindos dos quatro cantos do país se adaptassem 
com naturalidade à superquadra e estabelecessem sua rotina de vida nesse contexto 
inédito.”14

Em grande medida, neste ideário de modernidade, para Lucio Costa, prover 
equipamentos feitos de boa arquitetura – definida a partir de fundamentos doutrinários  
explícitos – seria ainda oportunidade para educar em massa. 

“Integração doutrinária imbuída do novo espírito e vazada, de 
extremo a extremo, de um sopro poderoso de paixão e de fé nas virtudes 
libertadoras da produção em massa – esse dom mágico atribuído pela 
máquina ao homem – porquanto implica, como contrapartida, a distribuição 
em massa, distribuição em massa de equipamentos e utilidades, quer 
dizer, a possibilidade material de curar, instruir e educar em massa – o que 

12  Cf. COSTA, Maria Elisa. A superquadra em números e contexto In XAVIER & KATINSKY, Brasília, anto-
logia crítica, 2012, p. 252.
13  Ibidem, p. 248 (grifo da autora).
14  Ibidem, p. 251. A crítica ao forjamento dessas relações de afeto foi objeto da contestação de movimen-
tos contemporâneos à construção da nova capital, haja vista a dissolução do CIAM e a guinada no esque-
ma de valoração do pensamento moderno da arquitetura e do urbanismo a partir da agenda do Team X.  
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significa a recuperação do corpo e do espírito das populações desprovidas e 
o estabelecimento, finalmente, para as massas de normas e vida individual 
dignas da condição humana.”15

Frente à trajetória de Lucio Costa – seus flertes com a educação formal, a 
atitude francamente formadora contida em suas ações como ideólogo do modernismo 
e “salvaguardador” do patrimônio arquitetônico colonial – reconhecer tal intenção 
formadora não seria um disparate16. A revista Brasília evidenciou explicitamente o 
sentido do projeto de formação contido no feito de Brasília como nova capital federal 
em diversos momentos. Para lembrar apenas uma dessas passagens, em legenda de 
fotografia de crianças sentadas em roda no térreo da Escola-Parque do entrequadras 
307/308 diz-se: “Nas escolas de Brasília, forja-se o brasiliense que é afetado pelos 
grandes espaços livres da cidade.”17 

A própria cidade se imaginava como um plano de educação, mas para ela se 
faria imprescindível um outro Plano, de natureza formal, consolidado por uma rede 
de equipamentos escolares que, junto dos blocos residenciais, contribuíssem para 
animar os fluxos sociais de suas áreas de vizinhança. O programa escolas-classe, escola-
parque veio já de Salvador como um sistema de núcleos de estruturação comunitária 
em um projeto urbano também lastreado pelo conceito de unidades de vizinhança. 
Em Brasília caiu como uma luva, passando a funcionar como um dos equipamentos 
coletivos nucleares da escala cotidiana do Plano Piloto. 

Haja vista as inerentes distinções entre formular um Plano Educacional para 
uma cidade nova, e outro para uma cidade já estabelecida, quais as implicações de 
estabelecer uma proposta de educação progressiva em cada uma das situações urbanas, 
Salvador e Brasília, em que o programa escolas-classe, escola-parque foi utilizado como 
estratégia de planejamento escolar? 

Parece haver duas questões centrais entre as definições do programa escolas-
classe, escola-parque para seu entendimento em relação à cidade. Primeiro, pelo fato 
de ser uma apropriação tática da escola platoon, segundo por sua vocação para ser 
escola comunitária. Das reformas do pragmatismo norte-americano da virada do 

15  Cf. COSTA, “Considerações sobre a arte contemporânea” In XAVIER (Org.), Sobre arquitetura, 1962, 
p. 223.
16  Cf. ARANTES, “Introdução” In ARANTES & ARANTES, O sentido da formação O sentido da formação: 
três estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lucio Costa, 1997; LEONÍDIO, “No olimpo da 
aparência” In Carradas de razões. Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira, 2007, p. 221-286.
17  Cf. Brasília, Nova Fase, Ano I, nº82, Abr./Mai./Jun. 1988, p. 15 (ver imagem 45, capítulo 1, página 86 
desta tese). 
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18. Divulgação dos “espaços livres da cidade” em veiculação da revista Brasília  (Revista Brasília, nª 65-81, 1988, p. 15). 
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século XIX18 para o XX até os programas UNESCO na década de 197019, o programa 
escolas-classe, escola-parque formulado por Anísio Teixeira possivelmente se insere 
na trajetória da “ideia vetor” conformada pela progressiva definição do que seriam 
escolas comunitárias.

A escola platoon em sua matriz estadunidense previa a circulação de alunos 
entre salas destinadas a programas especiais (artes, música, laboratórios, etc.), 
dinamizando os usos do espaço escolar, ao mesmo tempo que criando condições 
econômicas para a instalação de ambientes pedagógicos bem equipados com materiais 
específicos aos conteúdos de um currículo escolar composto também por atividades 
complementares à instrução, assim como ensejando possibilidade para a especialização 
dos professores que passariam a lecionar conteúdos também específicos, com claras 
consequências para a escolarização devido a mobilização de bases mais científicas que 
intuitivas. A apropriação tática de Anísio Teixeira, a partir das razões arroladas ao 
longo do segundo capítulo, resultou em uma escola platoon distribuída no território 
que desenvolveria não somente o programa moderno de educação como funcionaria 
como base (não somente física, mas inclusive ideológica) propícia para as trocas e o 
desenvolvimento comunitário. Desse modo, diretamente consequente desta primeira 
apropriação tática, a segunda determinante programática estaria na abertura do 
espaço escolar à comunidade por meio de lugares onde atividades extracurriculares 
pudessem ser animadas junto a clientela escolar, seus pais e vizinhos. E vice versa, os 
lugares da comunidade, da cidade, deveriam de igual maneira fazer parte do cotidiano 
escolar, organizando trocas múltiplas e simultâneas. Na escala de uma clientela 
escolar reduzida, aquela atendida pela escola-classe, sem dúvida, essas trocas seriam 
intensificadas, porém ganhariam outra dimensão quando, em escala ampliada, as 
crianças passassem à convivência na escola-parque, um conjunto escolar mais complexo 
e com clientela escolar mais diversificada.  

Desse modo, o programa escolas-classe, escola-parque, ao meu entender, não é 
uma mera aplicação de práticas de educação norte-americanas ao contexto brasileiro, 
quer por sua referência a escola platoon, quer por seu flerte com a escola comunitária, 
quer pela admiração explícita de Anísio Teixeira à filosofia da educação de John 
Dewey. O programa escolar moderno formulado por Anísio Teixeira, ao explodir o 
espaço escolar no território, criou uma terceira tipologia escolar, indo ao encontro 

18  Sobre as características que marcam a base de constituição da “community based school” nos Esta-
dos Unidos, principalmente a partir de finais do século XIX, é importante ressaltar seu fortalecimento pela 
tendência à gestão escolar comunitária organizada em torno dos Conselhos Escolares locais. O assunto 
foi desenvolvido ao longo do segundo capítulo, porém para um aprofundamento do tema, conferir: BRU-
BAKER, Planning and design school, 1998; ENGELHARDT, The function to the school building in the communi-
ty, 1934; HUFF, The community room in the platoon school, 1930. 

O programa de escolas comunitária foi incentivado também pela UNESCO em diversos programas sub-
sequentes à década de 1960, infelizmente abordá-los ultrapassa o norte e o recorte desta tese, porém para 
mais um aprofundamento do tema, conferir: UNESCO,
19  
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dos objetivos de agregação comunitária, em diversas situações compartilhados por 
educadores e urbanistas ao longo de todo o século XX. 

Lançar luz sobre tais fatores contribui para a leitura da dimensão urbana do 
projeto educativo de Brasília à medida que localiza outros elementos em um quadro 
alargado por ideias em circulação. Os Planos para Brasília, neste sentido, teriam sido 
em grande medida o resultado de diálogos disciplinares longevos e, principalmente, 
sintonizados com debates internacionais sobre as demandas do mundo moderno. 
Em que medida o resultado de uma possível contingência inicial de ordem física e 
econômica para a implantação de uma rede de escolas modernas, nascida lá no Rio de 
Janeiro nos primórdios da Escola Nova no Brasil dos anos 1930, transformou-se com 
o passar do tempo em oportunidade para o enraizamento do sistema educacional na 
vida cotidiana de áreas residenciais, tal qual formalizada pelos fluxos de sociabilidade 
desenhados pelo urbanismo de Brasília? Não há tanta conveniência nas afirmações, 
quanto há pertinência nos questionamentos.

Levantamentos sobre a clientela escolar atendida pelas unidades escolares do 
Plano Piloto, feitos em finais de 1980, indicam como a proposta sistêmica de entrelaçar 
escolas e habitações estava completamente falida. A partir de um mapeamento de 
meios de deslocamentos e origem dos estudantes (local de moradia), indicou-se que 
as escolas instaladas no interior das superquadras não atendiam à clientela escolar do 
entorno, mas sim à clientela de outras áreas do Distrito Federal, sobretudo Cidades 
Satélites20. Sem dúvida uma inversão das expectativas contidas na concepção das 
áreas de vizinhança bem como nas prerrogativas do Plano Educacional, sobretudo 
porque a vinda de alunos de outras regiões, geralmente feita por automóveis, criava 
um volume de trânsito de veículos não previsto nos projetos das superquadras e, por 
isso, certamente inadequado ou pouco confortável, tanto para os condutores quanto 
para os pedestres. Soma-se ainda a inevitável aniquilação do caminhar como prática 
pedagógica para cultivo da autonomia, sociabilidade e apropriação cotidiana dos 
espaços públicos. 

Inevitavelmente a idealização de projetos, em algum momento, choca-se com 
as contradições inerentes às realizações, assim como as leituras panorâmicas quase 
sempre não revelam pormenores do cotidiano21. Os Planos para Brasília se filiariam 
ao projeto nacional-desenvolvimentista, guardando no âmago de suas estratégias de 
instituição de sociabilidade cotidiana um caráter substancialmente impositivo, próprio 
da história das cidades latinoamericanas22. 

A despeito dos compromissos democráticos do projeto de modernidade 
contido nos Planos para Brasília, soa arbitrário imaginar que formas de sociabilidade 
comunitária possam ser implantadas up to down como se a existência de sua 

20  Cf. BARCELLOS, A clientela escolar no conceito de unidade de vizinhança: a experiência do Plano Piloto de 
Brasília, 1993.
21  Cf. DE CERTEAU, A invenção do cotidiano, 2014.
22 Cf. RAMA, A cidade das letras, 1985.
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vivacidade fosse passível de determinação por um desenho territorial, cumprido em 
um arco temporal de ínfimos anos. De onde emergiria o elã cultural das aglomerações 
habitacionais que se constituiriam democraticamente neste território senão da 
convivência cotidiana obrigada pela escolarização de crianças, da interação entre 
suas famílias em atividades extracurriculares oferecidas por equipamentos escolares 
abertos à comunidade escolar? Qual seria o espaço destinado às trocas sociais dos 
moradores de uma superquadra? 

§

O paroxismo do lugar escola do Plano Piloto ocorreu no momento em que 
uma mudança não apenas espacial relacionada à arquitetura escolar foi direcionada 
para outros paradigmas, mas quando o uso de qualquer tipologia de equipamento 
escolar foi abandonada pelas subsequentes apropriações da cidade. Sofrer tal 
convulsão, invertendo parte de seu quadro de premissas, não parece, contudo, ser o 
cerne do que gerou o significado de falência do Plano Educacional. De outro modo, 
o paroxismo da escala cotidiana resultou do impacto causado pelo fracasso do ideário  
de cidade modernista23. O que não implica no fracasso de sua escala cotidiana. Uma 
vez que as superquadras podem ser consideradas locais de “altíssima qualidade de 
vida e pertencimento”, onde outras sociabilidades distintas daquelas previstas pelos 
Planos Piloto e Educacional têm vazão cotidianamente, parece imprescindível ainda 
considerar que, o lastro educacional  da cidade existe independentemente do êxito ou 
não do projeto educativo primeiramente idealizado.

23  Fracasso no sentido expresso por Adrián Gorelik. Cf. GORELIK, “Brasília, o museu da vanguarda” 
In Das vanguardas a Brasília, 2005, p. 170.
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Planos são somente planos.

Interpostos os imperativos de ordem política ao longo das subsequentes 
administrações do Distrito Federal, o conjunto de circunstâncias observado, sem 
dúvida, contribuiu para a conformação da feição dos Planos, de educação e também de 
cidade, tal qual existentes hoje. Para retomar os exemplos somente a partir do momento 
em que a transferência da capital se tornou um fato, em ordem cronológica, lembremos 
do relacionamento estreito entre Juscelino Kubistchek e Oscar Niemeyer que, ao ser 
convidado para projetar Brasília, levou consigo o grupo de arquitetos colaboradores 
em seu escritório pessoal no Rio de Janeiro, em um gesto de “formação de equipe” 
claramente intencional. Por outro lado, a escolha da proposta do Plano Piloto de Lucio 
Costa teria suas justificativas técnicas mesmo em face da similitude conceitual entre 
algumas das propostas. O arquiteto carioca sintetizou em um plano de construtibilidade 
relativamente simples, a dicotomia entre a função monumental inerente à arquitetura 
oficial de uma capital e as funções de qualquer cidade, resultando em um desenho de 
soluções híbridas. Paralelamente a Lucio Costa, já estava na cena Anísio Teixeira e, 
com ele, a intelligentsia do INEP alocada no CBPE. As contribuições da estruturação 
deste Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais para a formação do ideário que 
compôs o Plano Educacional de Brasília parecem ser de igual modo inequívocas. O 
mesmo se poderia arriscar dizer da Novacap presidida por ninguém menos que Israel 
Pinheiro, administrador bem conhecido por seu temperamento intenso, pouco afeito às 
questões populares. Gastar recursos (não necessariamente os financeiros) da Novacap 
e, sobretudo, tempo com a construção de escolas? A tarefa talvez lhe tenha parecido 
apequenada dado o conjunto das complexas arquiteturas urbanas que se deveriam 
inaugurar junto com a cidade. Autorizou a construção de seis escolas-classe em 1959 que 
se somariam a outra única construída no Plano Piloto, na superquadra 308 sul. Se havia 
premência para a oficialização de áreas habitacionais para tanta gente que passava a 

Epílogo
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viver em Brasília, que dirá da urgência por construções escolares. Israel Pinheiro que 
também já autorizara a administração de uma rede de escolas provisórias instaladas 
pela própria Novacap com o intuito de oferecer escolarização para os filhos dos 
trabalhadores, enquanto estes construíssem a cidade. No entanto, com a permanência 
de tais trabalhadores, arrolou-se também por muitos anos o estado de provisoriedade 
das primeiras escolas, majoritariamente construídas junto aos acampamentos que se 
tornariam as Cidades Satélites. Este quadro óbvio de sucessivas apropriações ganha 
relevância quando se imagina que, a cada novo passo dado em direção à consolidação 
do Plano Educacional, sua forma se transformava em outra. Exemplo evidente de 
como cada uma dessas apropriações gerava transformações no Plano originalmente 
idealizado está na própria formulação para os projetos de arquitetura escolar para 
Salvador e para Brasília: soluções de arquitetura completamente distintas, pensadas 
igualmente por arquitetos modernistas e, principalmente, concebidas desde uma 
mesma base programática. 

Daí por diante, sucessivamente, a ocupação dos espaços escolares pelas 
primeiras professoras que foram para Brasília desde cidades de todo o Brasil, muito 
bem formadas, mas não tão experimentadas assim para lidar com naturalidade com 
aquele cotidiano, espacial e socialmente se constituindo por outros paradigmas 
completamente distintos daqueles de onde vieram (mas quem lidaria se até Lucio 
Costa, anos após a inauguração da cidade, viu-se surpreendido com o que se tornou 
a rodoviária do Plano Piloto). Não somente trazendo seus hábitos didáticos, mas 
sobretudo suas formações ideológicas, essas professoras povoaram de significados os 
espaços escolares, transformando-os inclusive espacialmente a despeito de qualquer 
tombamento que pudesse ser imposto à arquitetura. 

Para o bem e para o mal, planos são somente planos. Embora se constituam 
como diretrizes fundamentais, parece aceitável que em algum momento possam 
ser subvertidos pelas mais diversas lógicas, implicadas em âmbitos rotineiros ou 
estruturais, gerando maus e também bons resultados. Do contrário viveríamos em 
uma sociedade de “seguidores”, caracterizada essencialmente pela obediência, ao 
invés de nos colocarmos como seres “criadores”. Porém, é preciso enfatizar a diferença 
entre a apropriação e o descarte dos planos. 

Os Planos idealizados para Brasília se realizaram a partir dos caminhos 
trilhados por diversos agentes atuantes na conformação cotidiana de todas as 
escalas da cidade. Os Planos, deixados das mãos de seus criadores, tornaram-
se realidades possíveis – a ênfase deste pleonasmo não é gratuita. Ainda que 
rupturas um tanto quanto drásticas com o projeto modernista tenham caracterizado 
seus amadurecimentos (da coexistência social imaginada para as superquadras 
à antecipada regulamentação das Cidades Satélites, do cultivo da liberdade e 
da autonomia infantil no interior das áreas de vizinhança às escolas particulares 
instaladas nos Setores de Grandes Áreas que, a despeito de suas qualidades 
pedagógicas, carecem de deslocamentos automotores diários, para mencionar 
apenas duas rupturas) não há dúvida de que a escala cotidiana de Brasília consolidou 
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de fato um conjunto de hábitos de sociabilidade.  Talvez não aquele idealizado, mas 
um outro socialmente construído.

Em 1961, Giulo Carlo Argan refletia sobre o maior desafio, desde seu ponto de 
vista, para a criação de uma cidade ex-nihilo pois, em seu próprio argumento, “não é a 
cidade que faz a história, mas a história que faz a cidade, como pode surgir uma cidade 
senão da dialética da história?” 1 De seus conflitos históricos, de contrastes religiosos, 
ideológicos, sociais e políticos.

Neste sentido da cidade vista como resultado de relações sociais, o desenho 
urbano da nova capital, fosse ele qual fosse, modernista ou tradicional, talvez não 
viesse a ser o fator mais determinante para o sucesso ou o fracasso da cidade do ponto 
de vista das relações de sociabilidade. Discutir o “apagamento da rua” derivado 
da “inversão figura-fundo” existente nos tecidos urbanos tradicionais2, tal qual 
preconizado pelo desenho modernista de cidade aberta e composta prioritariamente 
por espaços livres, não parece uma questão central pois nela não está considerada a 
capacidade da invenção ordinária sobre a conformação dos lugares, inclusive em ato 
que, deliberadamente, pode transformar a espacialidade de lugares historicamente 
consolidados. Ao contrário, discussões como esta transparecem em maior medida uma 
crença mais acentuada na capacidade de opressão das arquiteturas que na capacidade 
de libertação de seus usuários. Mesmo que ambas sejam condições verdadeiras, parece 
ser no mínimo pertinente considerar a capacidade de redirecionamento das estruturas 
espaciais a partir de operações táticas de pessoas construindo seus próprios cotidianos.

De fato, a rua como lugar prioritário de sociabilidade cotidiana do tecido 
urbano tradicional foi apagada de Brasília. Ainda que a crítica seja válida, seus 
termos não parecem estar bem colocados pois a rua como lugar de sociabilidade 
vem morrendo, talvez, inclusive, em cidades como Ouro Preto. A proeminência do 
automóvel (nos dia de hoje também a do celular) e a supressão do caminhar foi fato 
que se consolidou ao longo da segunda metade do século XX. Em Brasília, a rua foi 
eliminada intencionalmente porque se previa o protagonismo dos automóveis (o 
memorial do Plano Piloto de Lucio Costa o informa), assim como se dialogava com 
a morfologia urbana de diversos projetos que vinham sendo construídos no mundo 
no pós Segunda Grande Guerra. A arregimentação das estruturas de sociabilidade em 
lugares públicos foi, propositadamente, deslocada para o interior das superquadras. 
Não por coincidência, ai se localizaram as escolas. 

A retomada feita sobre a localização de equipamentos escolares na cidade 
moderna evidencia como esta atitude projetual visava, mais que uma solução estética, 
a criação de áreas protegidas para a convivência e o desenvolvimento de crianças em 
contato com a maior quantidade possível de áreas verdes e afastada, tanto quanto 
possível, do ruído e da poeira das grandes vias. Esta resposta dada como solução 

1  Cf. ARGAN, “Brasília” In Proyecto y Destino, 1969, p. 296.
2  Cf. HOLSTON, “A morte da rua” In A cidade modernista. Uma crítica de Brasília e sua utopia, 2015, p. 
109-149.
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para o problema da urbanização / industrialização das cidades precisa ser enfrentada 
em face das ideias em circulação, bem como dos problemas compartilhados por um 
grande número de cidades. 

A incompletude na implantação do conjunto dos equipamentos escolares das 
áreas de vizinhança parece ter implicado em resultados muito mais nefastos para a 
sociabilidade da escala cotidiana do Plano Piloto que a opção projetual sobre os espaços 
livres. Como observado nas considerações tecidas ao longo do terceiro capítulo, se, 
em termos de oferecimento de infraestrutura a régua para o sucesso ou fracasso for 
a contraposição dos resultados em relação aos propósitos inicialmente estabelecidos, 
as omissões que desencadearam o abandono da rede escolar do tecido residencial da 
cidade precisam ser discutidas. 

A despeito dos reais fracassos de Brasília (o aniquilamento do projeto para 
coexistência entre classes sociais; a dissolução do lugar escola que se conformaria 
pelos fluxos escolares no interior das áreas de vizinhança, para mencionar dois 
diretamente relacionados ao assunto aqui tratado) parece imprescindível considerar 
a imprevisibilidade do ciclo constante das apropriações cotidianas e considerar que, 
a qualquer momento, o quadro das soluções mal acabadas para o problema do lugar 
escola do Plano Piloto de Brasília pode ser tomado como oportunidade para outras 
formulações. Não necessariamente vinculadas a tentativas de fazer reviver uma ideia 
de passado que não aconteceu, mas implicadas em projetos de sociabilidade que, 
conectados com as especificidades do presente, possam fazer emergir novos projetos 
educacionais vinculados às possibilidades ensejadas pela configuração espacial de seu 
lugar escola.

 
 







229

ACERVOS CONSULTADOS

Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)

. Acervo NOVACAP

. Fundo SEDUMA

. Acervo Projeto História Oral

Associação Brasileira de Educação (ABE)

Avery Library of Architecture and Fine Arts, Columbia University

Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFRJ

. Acervo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE)

Biblioteca Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP

Biblioteca Faculdade de Educação USP

Biblioteca Faculdade de Arquitetura e Urbanismo UFBA

Biblioteca UNB

Biblioteca Instituto de Estudos Brasileiros USP (IEB)

Bibliothèque Nationale de France (BnF)

Casa de Lucio Costa

Referências

 



230

CEDIART, Biblioteca Faculdade de Arquitetura e Urbanismo UNB

Centro de Documentação da Universidade de Brasília (CEDOC)

Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR)

Centro de Pesquisa e Documentação, Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV)

Centro de Memória e Educação, Faculdade de Educação USP (CME-FE-USP)

. Acervo Centro Regional de Pesquisas Educacionais (CRPE)

Escola Parque 307-308 sul

Fundação Oscar Niemeyer

Gottesman Library, Teachers College, Columbia University

Hemeroteca Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro

. Acervo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro

Museu da Educação do Distrito Federal, Faculdade de Educação UNB (MUDE)

New York Public Library (NYPL)

Pocket Knowlodge, acervo digital do Teachers College, Columbia University

Russel Sage Foundation, Publications Archive

Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural do DF (SUPHAC)

UNESCO Archive, UNESCO Library

United Nations Audiovisual Library 

DEPOIMENTOS – PROGRAMA HISTÓRIA ORAL, 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

BARROSO, Sabino Machado. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo 
Público do Distrito Federal, 1989. 23 p.

CAMPELLO, Glauco de Oliveira. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo 
Público do Distrito Federal, 1989. 20 p.

COSTA, Lucio. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do Distrito 
Federal, 1988. 20 p.

DELGADO, Lovis Rocha. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público 
do Distrito Federal, 1990. 16 p.

ESTEVES, Maria de Lourdes Junqueira Edreira. Depoimento - Programa de História Oral. 
Brasília, Arquivo Público do Distrito Federal, 1989. 12 p.

ESTEVES, Nauro Jorge. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público 
do Distrito Federal, 1989. 40 p.

SILVA, Ernesto. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público do 



231

Distrito Federal, 1987. 73 p.

SILVEIRA, Carlos Magalhães da. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo 
Público do Distrito Federal, 1987. 43 p.

SOARES FILHO, Oscar Niemeyer. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo 
Público do Distrito Federal, 1989. 27 p.

TROIS, Stella dos Cherubins Guimarães. Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, 
Arquivo Público do Distrito Federal, 1999. 28 p.

DEPOIMENTOS – PROJETO DE PESQUISA, 
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (1956-1964): 
ORIGENS DE UM PROJETO INOVADOR.

As entrevistas consultadas foram: Alayde do Vale Dourado, Alita Vieira, Amábile Andrade 
Gomes, Beatriz Mendes Chaves Ros, Branca Luisa Tamm Rabello, Clelia de Freitas Capane-
ma, Cosete Martins Ramos, Dalva Basptista Obliziner, Elmira Hermano Wehke,  Ernesto Silva, 
Ivonilde Morrone, Leocádia Paradella Cardoso, Lia Sayão Araújo Sá, Libânia Rabelo Ferreira, 
Lydia Garcia, Maria das Neves Costa Morici, Maria de Lourdes Cruvinel Branão, Maria do 
Rosário Avila de Bessa, Maria do Socorro de Matos Pereira, Maria Marta Cintra, Maria Reis 
Canêdo, Marilda Guimarães Mundim, Myrtes Cardoso, Natanry Ludovico Lacerda Osório, 
Olinda Rocha Lobo, Renée Gunzberger Simas, Santa Alves Soyer, Stella dos Cherubins Gui-
marães Trois. 

FILMES

Two boys in Bahia, Documentário realizado pela ONU sob direção de George Movshon, 
Abril/1964.

Brasília, Reportagem realizada pela INA, Televisão Francesa, 1963. Disponível em: https://
vimeo.com/198456427

Conterrâneos velho de guerra, filme de Vladimir Carvalho, 1992.

Poeira e batom: 50 mulheres na construção de Brasília, documentário de Tania Fontenele, 
2010 (58”)



232

PERIÓDICOS

Acrópole (nº369-370, 1970), (nº197, 1955)

AD, Documentos de Actividad Contemporanea (Ano 3, nº9, 1933)

L’Architecture d’Aujourd-Hui (nº13-14, 1947), (nº72, 1957)

Architecture Review. (Vol. 104, nº621, 1948), (Vol. 105, nº627, 1949)

Revista Brasília (Coleção completa)

Habitat (nº4, 1951), (nº17, 1954)

Módulo (Ano 1, nº2, 1955), (Ano 2, nº05, 1956), (Ano 3, nº08, 1957), (Ano X, nº18, 1960), 
(Ano X, nº20, 1960), (Ano X, nº23, 1961), (Ano X, nº32, 1963), (Ano X, nº32, 1963), (Ano X, 
nº34, 1963), (Ano X, nº89-90, 1986)

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (v.24, nº59, 1955), (v.26, nº64, 1956), (v.31, nº73, 
1959), (v.35, nº81, 1961)

Revista Educação e Ciências Sociais (v.1, nº1)

Revista Fiscal da Bahia, “Quatro séculos de história da Bahia” Edição comemorativa do 
quarto centenário de Salvador. Salvador, 1949.

Revista do SPHAN (nº3, 1939)

Revista UIA (nº1, 1954), (nº14, 1962), (nº15, 1962), (nº16, 1962)

Teachers College Records (v.XXXV, nº6, 1934)

The Architectural Forum (v.LV, nºSIX, 1931)

The Journal of Architecture (v.22, nº3, 2017)

FONTES TEXTUAIS E BIBLIOGRAFIA GERAL

ALTENBAUGH, Richard J. (Ed.), Historical Dictionary of American Educacion. Westport, 
Conn.: Greewood, 1999.

AMARAL, Clara Ramthum. A formação do magistério primário nos primórdios de Brasília 
(1960-1964). Dissertação de mestrado. Brasília: FE-UNB, 2014.

ANDRADE Jr., Nivaldo Vieira de. Diógenes Rebouças e o EPUCS In Revista Urbana, Dossiê 
Urbanistas e Urbanismo, v. 5, nº6, Mar. 2013, p. 27-51.

_____ Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo. Tese de Douto-
rado. Salvador: FAU-UFBA, 2012.

_____ As obras do plano de edificações escolares de Anísio Teixeira. In: Anais do 9º Seminá-
rio DOCOMOMO Brasil. Brasília, 2011.

ANDRADE, “‘Runs in Urbe’: alguns aspectos da cidade-jardim de Ebenezer Howard” In , 
2004.  



233

ANELLI, Renato. Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950-
1980). In Anais do 8° Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em 
<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/086.pdf>

_____ Centros Educacionais Unificados: arquitetura e educação em São Paulo. Arquitextos, 
São Paulo, ano 05, nº055.02, Vitruvius, Dez. 2004. Disponível em: http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/05.055/517

ARANTES, Otília. O revolucionário tranquilo. Folha de São Paulo, Caderno Mais,  
24/02/2002.

ARANTES, Otília B. Fiori; ARANTES, Paulo Eduardo. O sentido da formação: três estudos 
sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lucio Costa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

ARAÚJO, Marta Maria; BRZEZINSKI, Iria (Org.). Anísio Teixeira na direção do INEP: progra-
ma para a reconstrução da nação brasileira (1952-1964). Brasília: INEP, 2006.

ArPDF; CODEPLAN; DEPHA. Relatório do Plano Piloto. Brasília: GDF, 1991.

ARTIGAS, Vilanova; CASCALDI, Carlos; CUNHA, Mario Wagner. Brasília: futura capital, Plano 
Piloto. Relatório apresentado à comissão julgadora do concurso para o plano piloto da nova 
capital, 1957.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, Memória fazendo o histórico do problema dos 
prédios escolares no Rio Grande do Sul, Dossiê 1ª Exposição de Arquitetura Escolar, Rio de 
Janeiro, 1934.

BAER, William C.; BANERJEE, Tridib. Beyond the neighborhood unit. Residential Environ-
ments and Public Policy. New York: Plenum Press, 1984.

BALLENT, Anahí. El diálogo de los antípodas: los CIAM y América latina. Refundación de lo 
moderno y nuevo internacionalismo en la pós-guerra. Série Difusión, 10. Bueno Aires: Secre-
taría de Investigaciones en Ciencia y Técnica, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
– Universidad de Buenos Aires, 1995.

BARCELLOS, Vicente Quintella. A clientela escolar no conceito de unidade de vizinhança. 
Dissertação de Mestrado. Brasília: UNB, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano, 1993.

BASTOS, Maria A. A escola-parque: ou o sonho de uma educação completa (em edifícios 
modernos). In: Revista AU, Especial Escolas, Edição 178, Jan. 2009. Disponível  em  <http://
au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/178/artigo122877-1.aspx>

BENCOSTA, Marcus Levy Alvino (org). História da educação, arquitetura e espaço escolar. 
São Paulo: Cortez, 2005.

BENDER, Helena. Interpretações sobre o espaço aberto na cidade da arquitetura moderna: 
José Lluis Sert, Antonio Bonet Castellana e os planos para Chimbote (1948) e Barrio Sur 
(1956) In Anais XIV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Cidade, arquitetura e 
urbanismo: visões e revisões do século XX. São Carlos, 2016.

BENDER, Thomas. The unfinished city. New York and the metropolitan idea. Nova York: New 
York University Press, 2007.

_____ Community and social change in America. Nova York: Johns Hopkins Paperbacks 
edition, 1982.



234

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do Inquili-
nato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.a 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças dos velhos. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.

BUFFA, Ester; PINTO, Gelson. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas 
pedagógicas dos Grupos Escolares Paulistas, 1893/1971. São Carlos: INEP/ Ed. UFSCAR, 
2002.

BRAGA, Milton. O concurso de Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial/Cosac Naify, 2010.

BRASIL. Lei nº 3.751, de 13 de abril de 1960. Dispõe sobre a organização administrativa do 
Distrito Federal. 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999.

BRUBAKER, C. William. Planning and design schools. Nova York: McGraw-Hill, 1998.

BRUNA, Paulo. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento. São Paulo: Perspectiva, 
1976.

BURGESS, Ernest W. (Ed.), The urban community – Selected papers from The Proceedings of 
the American Sociological Society. Chicago: The University of Chicago Press,1925.

BUTLER, George D. Recreation áreas, their design and equipment. Playgrounds. Nova York: 
McGraw-Hill, 1949.

CALDEIRA, Mario Henrique de Castro. Arquitetura para a educação: escolas públicas na 
cidade de São Paulo (1934-1962). Tese de doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2005.

CAMPOS, Paulo de Almeida. Seminário regional sobre planos e programas da escola primá-
ria. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, Vol. 26, nº64, Out./Dez. 
1956, p.73-93.

_____ Aspectos da educação primária brasileira In: Revista Educação e Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, Vol.3, nº9, Dez./1958, p.125-132.

_____ O planejamento do sistema escolar público de Brasília. In: Revista Brasileira de Estu-
dos Pedagógicos, Rio de Janeiro, Vol. 32, nº75, Jul./Set. 1959, p.109-111.

_____ Temas e teimas em educação. Niterói: Imprensa Universitária UFF, 1990.

_____ O Plano de Educação de Brasília In: Revista Cartas: falas, reflexões, memória. Brasília, 
nº5, 1992, p.167-175. [mesmo texto publicado por Paulo A. Campos em Temas e teimas, 
1990]

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. Estratégias para entrar e sair da modernidade. 
São Paulo: Edusp, 2013.

CAPELLO, Maria Beatriz. A revista Brasília na construção da Nova Capital: Brasília (1957-
1962). In: Revista Risco, IAU São Carlos, nº11, 2010, p.43-57.

CARDOSO, Miriam Limoeiro. Ideologia do desenvolvimento. Brasil: JK-JQ. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1977.

CARDOSO, Silmara de Fátima. Viajar é inventar o futuro: narrativas de formação e o ideário 
educacional brasileiro nos diários e relatórios de Anísio Teixeira em viagem à Europa e aos 
Estados Unidos (1925/1927). Dissertação de mestrado. São Paulo: FEUSP, 2011.



235

CARPINTERO, Antônio C. Brasília, prática e teoria urbanística no Brasil 1956-1998. Disserta-
ção de mestrado. São Paulo: FAU-USP, 1998.

CARVALHO, Marta Maria Chagas; TOLEDO, Maria Rita de Almeida. A coleção como es-
tratégia editorial de difusão de modelos pedagógicos: o caso da biblioteca de educação, 
organizada por Lourenço Filho In Anais III CBHE, Curitiba, 2004.

CASE, Roscoe David. The platoon school in America. California: Stanford University Press, 
1931.

CHAHIN, Bueno Samira. Escolas, cidades e disputas: lugares da educação libertária. Disser-
tação de mestrado. São Paulo: FAU-USP, 2013.

_____ Cidade, escola e urbanismo: o programa escola-parque de Anísio Teixeira In Anais XIV 
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Cidade, arquitetura e urbanismo: visões e 
revisões do século XX. São Carlos, 2016.

_____ Do lugar da educação na história da arquitetura, uma reflexão sobre os critérios de 
caracterização do patrimônio escolar moderno In Anais 12º DOCOMOMO Brasil, Ubertlân-
dia, 2017.

CHATELET, Anne-Marie; LERCH, Dominique; LUC, Jean-Noel. L’école de plein air. Une ex-
périence pédagogique et architecturale dans l’Europe du XXe siècle. Paris: Éditions Recher-
ches, 2003.

CHAVES, Miriam Waidenfeld. A escola anisiana dos anos 30: fragmentos de uma experiên-
cia. A trajetória pedagógica da Escola Argentina no antigo Distrito Federal (1931-1935). 
Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Departamento de Educação, PUC, 2001.

CIUCCI, Giorgio; DAL CO, Francesco; MANIERI-ELIA, Mario; TAFURI, Manfredo. The Ameri-
can city. From the Cilvil War to the New Deal. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1979.

CODEPLAN. Diagnóstico do setor de educação no Distrito Federal. Brasília: GDF – Secreta-
ria do Governo, 1970.

COHEN, Jean Louis. O futuro da arquitetura desde 1889. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Committee on Regional Plan of New York and its Environs (Ed.), Neighborhood and Com-
munity Planning. Regional Survey VII. New York: Regional Plan of New York and its Environs. 
1929.

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo/Brasília: Empresa das Artes/UnB, 1995.

_____ A invenção de Brasília In: Revista Brasília, Nova Fase, Ano I, nº82, Abr./Mai./Jun. 1988, 
p. 10-19.

_____ Lucio Costa, 80 anos: “Penso em termos do próximo”, Entrevista In Estadão, 
27/02/1982, p.16

_____ Arquitetura. Rio de Janeiro: Bloch/FENAME,1980.

_____ Considerações em torno do Plano-Piloto In: Anais do Seminário de Estudos dos Pro-
blemas Urbanos de Brasília, 1974, p. 21-28. 

_____ O urbanista defende a sua capital In Revista Acrópole, Ano XXXII, nº 375-376, 1970, 
pp. 7-9.



236

COSTA, Lucio. A arte e a educação. Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de 
Arte. Brasília/São Paulo/Rio de Janeiro, 17 a 25 setembro, 1959 (Manuscrito pertencente ao 
acervo da Fundação Casa de Lucio Costa)

Relatório do Plano Piloto de Brasília. In: Revista Módulo, nº8, 1957, p. 33-48.

_____Considerações sobre a arte contemporânea. Série Cadernos de Cultura, Ministério de 
Educação e Saúde. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1952.

_____ O ensino do desenho. Ministério de Educação e Saúde, Separata de Cultura, nº1, 
1948.

COSTA, Maria Elisa; LIMA, Adeildo Viegas de Lima. Brasília 57-85: do plano-piloto ao Plano 
Piloto. Brasília: TERRRACAP, 1985.

COSTA, Xavier; HARTRAY, Guido (Org.). Sert, arquitecto en Nueva York. [Catálogo da 
exposição homônima realizada pelo Museu d’Art Contemporani de Barcelona] Barcelona: 
MACBA, 1997.

CREMIN, Lawrence A; SHANNON, David A.; TOWNSEND, Mary Evelyn. A history of Tea-
chers College Columbia University. New York: Columbia University Press, 1954.

_____ American education. A metropolitan experience. Nova York: Harper & Row, 1988.

CURY, Carlos Roberto. Anísio Teixeira (1900-71) In Prospects: the quarterly review of com-
parative education, Paris, UNESCO, International Bureau of Education, vol. XXX, nº4, 2000, 
p.509-520.

DE CERTEAU, Michel. “Teoria e método no estudo das práticas cotidianas” In  SZMREC-
SANNY, Maria Irene (Org.) Anais do encontro “Cotidiano, cultura popular e planejamento 
urbano” São Paulo: FAU USP, 1985.

_____ A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2014.

_____ A cultura no plural. Campinas: Papirus, 2012. 

DE OLIVEIRA, Olivia; BUTIKOFER, Serge. Uma viagem pela arquitetura brasileira. Arquitex-
tos, São Paulo, ano 06, nº 064.01, Vitruvius, Set. 2005.

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.064/421>

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. 
Rio de Janeiro: Ed. Contraponto, 2005.

DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 
revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de 
mestrado. São Paulo: FAU-USP, 2012.

DEWEY, John. The school as a social centre In The Elementary School Teacher, v.3, nº2, 
Oct./1902, p.73-86.

_____ Democracy and education. An introduction to the philosophy of education. Nova 
York: The Macmillan Company, 1916.

_____ The public and its problems. Nova York: Henry Holt and Company, 1927.

––––– Vida e educação. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1934.

DEWEY, John; DEWEY, Evelyn. Schools of to-morrow. Nova York: E. P. Dutton & Company, 
1915.



237

DISTRITO FEDERAL (Brasil). A origem do sistema educacional de Brasília: criação da CASEB. 
Brasília: Departamento de Planejamento Educacional, 1984.

_____ A Escola-Parque em Brasília. Brasília: GDF/SEC/FEDF, 1972.

_____ Conselho de Educação (1962-1974). Resolução 1/74. Estabelece as normas sobre 
estrutura e funcionamento do ensino de 1º e 2º graus, de acordo com a Lei nº 5.692/71. 
Brasília, 1974.

DÓREA, Célia Rosângela Dantas. Anísio Teixeira e a arquitetura escolar: planejando escolas, 
construindo sonhos. In: Revista FAEEBA, Salvador, nº13, Jan./Jun. 2000, p.151-160.

_____ Anísio Teixeira e a arquitetura escolar: planejando escolas, construindo sonhos. Tese 
de doutorado. São Paulo: PUC, 2003.

_____ Arquitetura escolar como objeto de pesquisa em História da Educação. In: Educar em 
Revista, Curitiba, Brasil, nº 49, Jul./Set. 2013, p. 161-181,

DUARTE, Hélio. Escolas-classe, escola-parque: uma experiência educacional. Monografia 
(Graduação em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1973.

DUARTE, Hélio. Escolas-classe, escola-parque: uma experiência educacional. Organização 
André Takyia. São Paulo: FAUUSP. 2009.

DUDEK, Mark. Architecture of schools. The new learning environments. Oxford: Architectural 
Press, 2000.

EBOLI, Terezinha. Uma experiência de educação integral. Rio de Janeiro: FAPERJ, 1983.

_____ Uma escola diferente. São Paulo: Ed. Nacional, 1969.

ELSBREE, Willard; McNALLY, Harold J. Elementary School Administration and supervision. 
Nova York: American Book Company, 1951.

ELIAS, Norbert. Mozart. Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1995.

ENGELHARDT, Nickolaus L. School building programs in American cities. Nova York: Tea-
chers College, 1928.

_____ “The function to the school building in the community” In Teachers College Record, v. 
XXXV, nº6, Mar. 1934, p. 451-459.

ENGELHARDT, Nickolaus; ALEXANDER, Carter. School finance and business management 
problems. Nova York: Teachers College, 1928. 

ENGLISH, Fenwick (Ed.). Enclyclopedia of Educacional Leadership and Administration. Lon-
dres: Sage Publications, 2006.

EVENSON, Norma. Two Brazilian capitals: architecture and urbanismo in Rio de Janeiro and 
Brasília. New Haven: Yale University Press, 1973.

FARIA FILHO, Luciano; VIDAL, Diana. Os tempos e os espaços escolares no processo de 
institucionalização da escola primária no Brasil. In Revista Brasileira de Educação, nº14, Mai/
Jun/Jul/Ago, 2000, p. 19-34.

FELDMAN, Sarah. Os anos 30 e a difusão do urbanismo americano no Brasil In Anais VI 
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, Natal, UFRN, 2000.



238

FERREIRA, Avany F.; MELLO, Mirela G (Org.). Arquitetura escolar paulista, anos 1950 e 1960. 
São Paulo: FDE, 2006.

FERREIRA, Márcia dos Santos. O Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo 
(1956/1961). Dissertação de mestrado. São Paulo: FE-USP, 2001.

_____ Centros de pesquisas do INEP: pesquisa e política educacional entre as décadas de 
1950 e 1970. Tese de doutorado. São Paulo: FE-USP, 2006. 

FERREIRA, Marcílio Mendes; GOROVITZ, Matheus. A invenção da superquadra. Brasília: 
Iphan, 2009.

FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940. 
São Paulo: MASP, 1965.

FERNANDES, Ana; SAMPAIO, Heliodorio; GOMES, Marco A. A. F. A constituição do urbanis-
mo moderno na Bahia, 1900-1950: construção institucional, formação profissional e reali-
zações. In: LEME, Maria Cristina S. Urbanismo no Brasil, 1985-1965. São Paulo: FUPAM/
Studio Nobel, 1999, p.167-182.

FERNANDES, Ana (Org.). Acervo do EPUCS: contextos, percursos, acesso. Salvador: UFB, 
2014.

FERNANDES, Ana; FIGUEIREDO, Gloria Cecília; REBOUÇAS, Thais (Org.). Semana de Urba-
nismo de 1935. Reflexões contemporâneas. Salvador: Assembleia Legislativa, 2016.

FILHO, Lourenço. Brasília e a Educação Nacional. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógi-
cos, Rio de Janeiro, vol.33, nº78, p. 171-176, Abr./Jun. 1960.

FISHER, Sylvia; BATISTA, Geraldo N.; LEITÃO, Francisco; FRANÇA, Dionísio Alves. Brasília: 
uma história de planejamento. In: Anais X Encontro Nacional da Anpur, Belo Horizonte, 
2003.

FONSECA, Dirce Mendes da. A ideia da Universidade de Brasília: uma análise do discurso. 
In: Cadernos Linhas Críticas. Revista Semestral da Faculdade de Educação - UNB, v.3, nº3-4, 
1997, p.15-30.

FONSECA, Marília. Políticas públicas para a qualidade da educação brasileira: entre o utilita-
rismo econômico e a responsabilidade social In Caderno Cedes, Campinas, v.29, nº78, Mai./
Ago. 2009, p.153-177.

FORM, Arquitectura de Investigación (Org.). Elementos de control ambiental en la arquitec-
tura docente, Brasil, Chile y México. Série Documentos de arquitectura moderna en América 
Latina, 1950-1965, Vol.5. Barcelona: Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la 
UPC, 2013.

FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. São Paulo, Martins Fontes, 
1997.

FRAZIER, Alexander. Open schools for children. Washington: Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1972.

FREITAS, Marcos Cezar de. História, antropologia e a pesquisa educacional. Itinerários inte-
lectuais. São Paulo: Ed. Cortez, 2001.

FROTA, Lélia Coelho. Alcides Rocha Miranda. Caminho de um arquiteto. Rio de Janeiro: Ed. 
UFRJ, 1993.



239

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FEDF), Escolas da FEDF, Volume 1. 
Brasília, Cruzeiro, Guará, Planaltina e Sobradinho. Distrito Federal: Cobapa, 1985.

GALVÃO, Ana Beatriz. A monumentalidade em Lucio Costa: projeto de arquitetura e cidade 
moderna. Tese doutorado. São Paulo: FAU USP, 2005.

GARCIA, Cristiana Mendes. Construindo Brasília: a trajetória profissional de Nauro Esteves. 
Dissertação de Mestrado. Brasília: FAU-UNB, 2004.

GIEDION, Sigfried. Arquitectura e comunidade. Lisboa: Livros do Brasil, s/data (c1955).

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. Morfologia e história. São Paulo: Cia. das Letras, 
1989.

_____ O queijo e os vermes. São Paulo: Cia. das letras, 2006.

_____ Os andarilhos do bem. São Paulo: Cia. das letras, 2010.

GLENN, John M.; BRANDT, Lilian; ANDREWS, F. Emerson. Russel Sage Foundation, 1907-
1946 (2 Volumes). New York: Russel Sage Foundation, 1947.

GORELIK, Adrián. Das vanguardas à Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.

_____ Sobre a impossibilidade de (pensar) Brasília. In Revista Serrote, Instituto Moreira 
Salles, nº10, 2012, p.212-239.

GOROVITZ, Matheus. Brasília, uma questão de escala. São Paulo: Projeto, 1985.

_____ Entrevista concedida por Lucio Costa. Fevereiro/Julho de 1986. (Manuscrito perten-
cente ao acervo da Fundação Casa de Lucio Costa)

_____ City and citzenship. A contribution to the study of the modern city considered a work 
of art, Chandigahr and Brasília. Conference Proceedings VI International DOCOMOMO Con-
ference, Brasília, Sep. 2000, p.60-68.

GRUZINSKI, Serge. “Os mundos misturados da monarquia católica e outras connected histo-
ries” In Topat, Rio de Janeiro, Mar. 2001, p. 175-195.

GUERRA, Abílio (Org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasilei-
ra. Parte 1 e Parte 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

HALL, Peter. Cidades do amanhã. São Paulo: Perspectiva, 1988.

HERTZBERGER, Herman. Space and learning. Rotterdam: 010 Publishers, 2008.

_____ Lições de arquitetura. São Paulo: Matins Fontes, 1999.

HOWARD, Ebenezer. Garden cities of to-morrow. Londres: Swan Sonnenschein & Co., 1902.

HOLY, Russel Arthur. The relationship of city planning to school plant planning. Contributions 
to Education, nº662. Nova York: Teachers College, 1934.

HOLSTON, James. A cidade modernista. Uma crítica de Brasília e sua utopia. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2010.

HUFF, Elizabeth M. The community room in the platoon school. Boston: Richard G. Badger / 
The Gorham Press, 1930. 

KILPATRICK, William Heard. Educação para uma civilização em mudança. São Paulo: Melho-
ramentos, s/d. 



240

KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva: proposições para uma produção material da 
arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2005.

KUBITSCHEK, Juscelino. Porque construí Brasília. Brasília: Senado Federal, Conselho Edito-
rial, 2000.

KULNAZAROVA, Aigul; YDESEN, Christian. UNESCO without borders: educational campaig-
ns for international understanding. Abingdon, UK: Routledge, 2016.

LE CORBUSIER, A carta de Atenas. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1993 (1ª Edição 1941).

_____ Maternelles vous parlent: pour une pedagogie plus humaine. Paris: Gauthier, 1968.

LEME, Maria Cristina da Silva (Org.). Urbanismo no Brasil 1985-1965. São Paulo: FUPAN/
Nobel, 1999. 

LEONIDIO, Otavio. Carradas de razão. Lucio Costa e a arquitetura moderna brasileira. Rio 
de Janeiro: Ed. PUC-RJ; São Paulo: Ed. Loyola, 2007.

_____ Em busca da palavra do mestre. In Novos estudos. CEBRAP, São Paulo,  nº 79, 
Nov/2007, p. 239-249.

LEITÃO, Francisco (org.) Brasília 1960 2010: passado, presente e futuro. Brasília: Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2009.

LEITÃO, Francisco. Do risco a cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. Disser-
tação de Mestrado. Brasília: FAU-UNB, 2003.

LISSOVSKY, Mauricio; SÁ, Paulo S. Morais de. Colunas da educação: a construção do Minis-
tério da Educação e Saúde, 1935-1945. Rio de Janeiro: MinC-IPHAN / FGV-CPDOC, 1996.

LIRA, José Tavares de. A história e o fazer da arquitetura. In: Revista Desígnio, São Paulo, 
nº11/12, p.11-18, mar. 2011.

_____ Warchavchik. Fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

_____ From mild climate’s architecture to “third world’ planning: Richard Neutra in Latin 
America. In: 14th International Planning History Society Conference, Istambul, 2010.

_____Arquitetura, historiografia e historia operativa nos anos 1960. In Anais VIII Seminário 
DOCOMOMO Brasil, Rio de Janeiro, 2009. 

LISPECTOR, Clarice. Brasília. In: Visão de esplendor: impressões leves. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1975, p. 9-33.

LOBO, Maria da Silveira. Brasília, da utopia à distopia. Tese de doutorado. São Paulo: FAU
-USP, 2002.

LOEB, Carolyn. Enterpreneurial vernacular: developer’s subdivision in 1920s. Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 2001. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA-FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cynthia Greive (org). 
500 Anos de Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. Brasília e a educação nacional. In Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógico, v.XXXIII, nº78, Abr./Jun. 1960, p.171-176.

LOWE, Roy; SEABORNE, Malcom. The English school, its architecture and organization. 
Routledge: Londres, 1977.



241

MACHADO, Marília Pachedo. Superquadra: pensamento e prática urbanística. Dissertação 
de Mestrado. Brasília: FAU-UNB, 2007.

MARTÍNEZ MARCOS, Amaya. Valores modernos en la arquitectura docente Valenciá, tres 
colégios: Guadalaviar, Alemán y Pureza. Tesina final de máster. Barcelona: ETSAB-UPC, 
2007.

_____ Amaya. Congresos internacionales de arquitectura escolar: viajes de ida y vuelta en 
busca de la escuela moderna. In: Actas del VII Congreso Internacional Historia de la Arqui-
tectura Moderna Española, Pamplona, 2010, p.339-248.

MARTINS, Carlos A. Ferreira. Estado, cultura e natureza na origem da arquitetura moderna 
brasileira: Le Corbusier e Lucio Costa, 1929-1936. In Revista Caramelo, nº6, São Paulo, FAU 
USP, 1993, p. 130-136.

_____Arquitetura e Estado no Brasil. Elementos para uma investigação sobre a constituição 
do discurso moderno no Brasil. A obra de Lucio Costa (1924/1952). Dissertação de mestra-
do. FFCLH, 1987.

MENDONÇA, Ana Waleska; XAVIER, Libânia Nacif (Org.). Por uma política de formação do 
magistério nacional: o INEP/MEC dos anos 1950/1960. Coleção Inep 70 anos. Brasília: Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008.

MENDONÇA, A.W.; XAVIER, L. N.; BREGLIA, V. L. A.; CHAVES, M. W.; OLIVEIRA, M. T. C.; 
LIMA, C. N.; SANTOS, P. S. M. B. Pragmatismo e desenvolvimentismo no pensamento edu-
cacional brasileiro dos anos 1950/1960. In Revista Brasileira de Educação, V. 11, nº31, Jan./
Abr. 2006, p. 96-113.

MENDONÇA, Ana Waleska; BRANDÃO, Zaia (Org.). Por que não lemos Anísio Teixeira? Rio 
de Janeiro: Ed. Forma e Ação, 2008.

MENESES, Ulpiano Bezerra. Fontes visuais, cultural visual, História visual. Balanço provisório, 
propostos cautelares In Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, nº45, 2003, p. 11-36. 

MINDLIN, Henrique. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 
2000. 

MIRANDA, Wander Melo (org.) Anos JK: margens da modernidade. São Paulo/Rio de Janei-
ro: Imprensa Oficial/Casa de Lucio Costa, 2002.

MONTESANO, Dario. Arquitetura e ensino (1ª e 2ª grau). Tese de doutorado. Orientação 
Helio de Queiroz Duarte. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, 1972.

MORAES, Jair Santana (Org.) O INEP na visão de seus pesquisadores. Coleção Inep 70 anos. 
Brasília: INEP, 2008.

MOREIRA, Carlos Otávio Fiúza. Entre o indivíduo e a sociedade: um estudo da filosofia da 
educação de John Dewey. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.

MOUDRY, Roberta M. Perry, Clarence Arthur (verbete). In GOLFIELD, David R. Encyclopedia 
of American Urban History, 2007, p. 566-567.

MUMFORD, Eric. The CIAM Discourse on Urbanism: 1928-1960. USA: MIT Press, 2000.

MUMFORD, Lewis. “The neighborhood and the neighborhood unit” In The Town Planning 
Review, v. 24, nº4, Jan. 1954, p. 256-270.



242

MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. São 
Paulo: Martins Fontes, 1982 (1961).

MURTINHO, Wladimir do Amaral. Aspectos e diretrizes do plano setorial de educação do 
governo do Distrito Federal In: Anais do Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de 
Brasília, 1974, p. 219-221. 

NASCIMENTO, Flavia Brito do. Entre a estética e o hábito: o departamento de habitação 
popular (Rio de Janeiro, 1946-1960). Rio de Janeiro: Sec. Municipal das Culturas, Coordena-
doria de Documentação e Informação Cultural, Gerência de Informação, 2008.

NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: DP&A Editora, 
2001.

NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente (Architecture of social con-
cern in regions of mild climate). São Paulo: Gerth Todtman, 1948.

NESBIT, Kate (org.) Uma nova agenda para arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

NIEMEYER, Oscar. Minha experiência em Brasília. Rio de Janeiro: Gráfica Itambé Sociedade 
Anônima, 1961.

NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Masao; LEONíDIO, Otavio; CONDURU, Roberto (Org.), 
Lucio Costa. Um modo de ser moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

NUNES, Clarice. Anísio na América. In: MIGNOT, Ana Chrystina Venancio; GONDRA, José. 
Viagens pedagógicas. São Paulo: Cortez, 2007.

_____História da educação brasileira: novas abordagens de velhos objetos. Teoria & Educa-
ção, nº 6, 1992. p.151-182.

_____ Anísio Teixeira: a poesia da ação. Bragança Paulista: EDUSF, 2000.

_____Anísio Teixeira: a poesia da ação In Revista Brasileira de Educação, Jan/Fev/Mar/Abr 
2001, nº16, p.5-18.

_____ Centro Educacional Carneiro Ribeiro: concepção e realização de uma experiência de 
educação integral no Brasil. In Revista Em Aberto, Brasília, V. 22, nº 80, Abr./2009, p. 121-
134.

_____ Cultura escolar, modernidade pedagógica e política educacional no espaço urbano 
carioca. In HERSCHMANN, Micael; KROPF, Simone e NUNES, Clarice. Missionários do 
progresso: médicos, engenheiros e educadores no RJ-1870/1937. 10ª ed. Rio de Janeiro: 
Diadorim, 1996. p. 155-224.

_____ A escola reinventa a cidade In HERSCHMANN, Micael; PEREIRA, Carlos Alberto Mes-
seder. A invenção do Brasil moderno. Medicina, educação e engenharia nos anos 20-30. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

OCKMAN, Joan. Architecture Culture 1943-1968. Nova York: Columbia Books of Architectu-
re, 1996.

OLIVEIRA, Beatriz. A modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito 
Federal (1928-1940). Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1981.

OLIVEIRA, Olivia de; BUTIKOFER, Serge. Uma viagem pela arquitetura brasileira. Arquitex-
tos, São Paulo, ano 06, nº 064.01, Vitruvius, Set. 2005. http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/06.064/421



243

PAIVA, Edil Vasconcellos de; PAIXÃO, Léa Pinheiro. PABAAE (1956-1964): a americanização 
do ensino elementar no Brasil? Niterói: EdUFF, 2002. 

PALMA, Joelma Araújo Silva da. Idealizações modernas na cidade de Salvador, 1935-1960 In 
Cadernos PPGAU, FAU UFBA, ano VII, nº21, 2008, p. 73-85.

PAULILO, André Luiz. A estratégia como invenção. As políticas públicas de educação na 
cidade do Rio de Janeiro entre 1922 e 1935. Tese de doutorado. São Paulo: FE-USP, 2007. 

_____ Os artífices da metrópole: anotações sobre a transformação da vida urbana ca-
rioca depois da Belle Époque In: Revista Educação e Sociedade, Campinas, V.25, nº87, 
Ago./2004, p.513-534. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br

PATRICIOS, Nicholas. The neighborhood concept: a retrospective of physical design and 
social interactions In The Journal of Architectural and Planning Research, 19:1, Spring, 2002, 
p.70-79.

PEREIRA, Alessandro Guimarães. Arquitetura escolar: notas comparativas sobre projetos em 
São Paulo e Brasília. Dissertação de mestrado. Brasília: FAUUNB, 2007.

PEREIRA, Eva Waisros (Org.) Nas asas de Brasília: memórias de uma utopia educativa. Brasí-
lia: Editora UNB, 2011.

PEREIRA, Margareth da Silva. “O rumor das narrativas: a história da arquitetura e do urba-
nismo do século XX no Brasil como problema historiográfico – notas para uma avaliação” In 
Redobra, FAU-UFBA, ano 5, nº13, 2014, p. 201-247.

_____ Las nebulosas In Enfoques historiográficos contemporâneos. Documentos de histo-
ria y teoria, Textos, nº16, 2007, p. 55-66.

PERKINS, B.; COCKING, Walter D. Schools. Progressive Architecture Library. Nova York: 
Rinhold, 1949.

PERKINS, FELLOWS e HAMILTON, ARCHITECTS ENGINEERS, Educational buildings. Chica-
go: The Blakely Printing Company, 1925.

PERRY, Clarence Arthur. The wider use of school plant. Nova York: Russel Sage Foundation, 
1910. 

_____ The unused recreational resources of the average community. Nova York: Russel Sage, 
Foundation, 1911.

_____ The community used school. Nova York: Russel Sage, Foundation, 1911.

_____ How to start social centeres. Nova York: Russel Sage, Foundation, 1913.

_____ The school as a factor in neighborhood development. Nova York: Russel Sage, Foun-
dation, 1914.

_____ High school as social center. Nova York: Russel Sage, Foundation, 1914.

_____ Community center activity. Nova York: Russel Sage, Foundation, 1916.

_____ First steps in community center development. Nova York: Russel Sage, Foundation, 
1917.

_____ Contributions to community center progress. Nova York: Russel Sage, Foundation, 
1911.

_____ “Neighborhood unit. A scheme of arrangement for the Family-life community” In 



244

Committee on Regional Plan of New York and its Environs (Ed.), Neighborhood and Com-
munity Planning. Regional Survey VII. New York: Regional Plan of New York and its Environs. 
1929.

PINTO, Francisco Ricardo Costa. Um caso peculiar de unidade do diverso: um olhar sobre 
a apropriação de espaços públicos em áreas residenciais do Plano Piloto. Dissertação de 
Mestrado. Brasília: FAU-UNB, 2011.

POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio” In Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
v.2, nº3, 1989, p. 3-15.

PRUET, Haskell. School plant requirements for standardized elementar and accredited high 
schools. Teachers College Contribution to Education, nº128. Nashville: George Peabody 
College for Teachers, 1934. 

PUHL, Liege Sieben. Alcides da Rocha Miranda: projetos e obras (1934-1997). Dissertação 
de mestrado.  Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2010.

_____ Arte total, ensino total. Alcides Rocha Miranda, a UNB e o Instituto Central das Artes. 
In: Anais XXI Seminário Docomomo Brasil, Recife, 2016.

RABELO, Clevio. Arquitetos na cidade. Espaços profissionais em expansão (Rio de Janeiro, 
1925-35). Tese de doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2011.

RABELO, Rafaela Silva. Destinos e trajetos: Edward Lee Thorndike e John Dewey na forma-
ção matemática do professor primário no Brasil (1920-1960). Tese de doutorado. São Paulo: 
FE-USP, 2016.

RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Brasiliense, 1985.

REBOUÇAS, Diógenes. História do Fazer Moderno Baiano. Entrevista de Diógenes Rebou-
ças a Naia Alban e Anna Beatriz Galvão. In: Revista Rua, Salvador, n. 7, p. 116-125, jul./dez. 
1999.

_____ Depoimento. In: ROCHA, J. A. (Org.). Anísio em Movimento: a vida e as lutas de 
Anísio Teixeira pela escola pública e pela cultura no Brasil. Salvador: Fundação Anísio 
Teixeira, 1992. p. 147-154.

Regional Plan Association, Regional Plan of New York and its environs. Volume 1 / Volume 2. 
New York: Commitee on Regional Plan of New York and Its Environs, 1929.

REIS, José de Souza. Construções escolares em Brasília. In: Revista Módulo, Rio de Janeiro, 
Out. 1960, nº20, p.4-15.

RIBEIRO, Darcy. Depoimento. In: ROCHA, J. A. (Org.). Anísio Teixeira em Movimento: a 
vida e as lutas de Anísio Teixeira pela escola pública e pela cultura no Brasil. Brasília: 
Senado Federal, 2002. p. 65-72.

_____ (Org.) “A invenção da Universidade de Brasília, 1961-1995”. Revista Carta: falas, refle-
xões e memórias. Informe de distribuição restrita do senador Darcy Ribeiro, nº 14, 1995.

_____ Sobre o óbvio. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

_____ O livro dos CIEPS. Rio de Janeiro: Bloch Editores S.A., 1986.

_____ UnB: invenção e descaminho. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1978.



245

ROCHA, J. A. (Org.). Anísio Teixeira em Movimento: a vida e as lutas de Anísio Teixeira 
pela escola pública e pela cultura. Brasília: Senado Federal, 2002, p.101-112.

ROCHA, Ricardo. José de Souza Reis e o SPHAN: da inconfidência à glória. In: Anais 7º 
Seminário Docomomo Brasil, Porto Alegre, 2007.

_____ As propostas de ensino de Anísio Teixeira e os projetos de José de Souza Reis para a 
arquitetura escolar de Brasília. In: Anais do 9º Seminário DOCOMOMO Brasil, Brasília, 2011.

ROVIRA, Josep M. José Luis Sert, 1901-1983. Milão: Mondadori Electa, 2003.

ROTH, Alfred. New school. Zürich: Edition Girsberger, 1950.

RSF (Russel Sage Foundation), The Department of Recreation. Information about its field, 
publications and methods of co-operation. New York: RSF, 1913.

SAHLSTROM, John W. Some code controls of school building construction in American Ci-
ties. Teachers College Contribution to Education nº581. Nova York: Teachers College, 1933.

SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro: IAB, 1981.

SÃO PAULO, Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Novos prédios para 
grupo escolar: estudos da Directoria do Ensino e da Directoria de Obras Públicas. São Pau-
lo: Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública, 1936.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999.

_____ Moderno peregrino educador In: Revista AU, edição 80, Out. 1998.

SEGRE, Roberto. Ministério de Educação e Saúde: ícone urbano da modernidade brasileira 
(1935-1945). São Paulo: Romano Guerra, 2013.

SEMEL, Susan; SADOVNIK, Alan (Ed.), “Schools of tomorrow,” Schools of today. Nova York: 
Peter Lang Publishing, 1999.

SENADO FEDERAL, I Seminário de estudos urbanos dos problemas de Brasília, Brasília, DF, 
5 a 21 de agosto, 1974.

SERAPIÃO, Fernando. Reis e dois de espadas. In: Revista Projeto Design, nº352, junho de 
2009. Disponível em: http://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-reis-e-o-dois-de
-espadas-01-06-2009

SERT, José Luis. Can our cities survive? An ABC of urban problems, their analysis, their so-
luctions. Cambridge: The Harvard University Press, 1944.

SCHNEIDER JR, Franz. The Russell Sage Foundation. New York: Journal for the National 
Institute of Social Sciences, 1915. 

SCHWARTZ, Harwood Muzzy. Improvement in the maintenence of public school buildings. 
Teachers College Contribution to Education, nº240. Nova York: Teachers College, 1926.

SILVA, Claudio Sooma. Teatros da modernidade: representações de cidade e escola primá-
ria no Rio de Janeiro e em Buenos Aires nos anos 1920. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: 
FE-UERJ, 2009. 

SILVA, Elcio Gomes. Os palácios originais de Brasília. Tese de Doutorado. Brasília: FAU-UNB, 
2012.

SILVA, Enéas. “Os novos prédios escolares do Distrito Federal” In PDF, Revista da Diretoria 
de Engenharia, v. 4, nº 16, 1935, p. 359-365.



246

SILVA, Ernesto. Brasília: Plano Educacional e Médico Hospitalar. Folheto. Subsídio para a 3ª 
Viagem de Estudos. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 1959.

_____ História de Brasília. Brasília: Senado Federal, 1985. p.235-252.

SILVA, Renata Souza. Os professores pioneiros do Distrito Federal: história e memória da 
profissão docente. Dissertação de mestrado. Brasília: FE-UNB, 2010.

SISSON, Rachel. Escolas públicas do primeiro grau. Inventário, tipologia e história In Arqui-
tetura Revista, FAU-UFRJ, nº 8, 1990, p. 63-78 (Acervo ABE)

SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. São Paulo: Paz e Terra, 1979.

SPAIN, Charles L. The platoon school. A study of the adaptation of the elementar school 
organization to the curriculum. Nova York: The Macmillan Company, 1929.

SOUZA, Francisco Heitor de Magalhães. Escolas públicas pioneiras de Brasília: construindo 
uma utopia de educação. In: Revista EAPE, Brasília, v.1, nº1, Ago. 2013, p. 59-77.

SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primaria graduada 
no estado de São Paulo (1890-1911). São Paulo: UNESP, 1998.

STRAYER, George; ENGELHARDT, Nickolaus. Standards for elementar school buildings. 
Nova York: Teachers College, 1923.

_____ School building problems. Nova York: Bureau of Publications Teachers College, 1927.

_____ “Public Education and School Building Facilities: In Committee on Regional Plan of 
New York and its Environs (Ed.), Neighborhood and Community Planning, Regional Survey 
VII, Apendix A, 1929, p. 130-131.

TAFURI, Manfredo. Arquitetura e historiografia: uma proposta de método. In: Revista Desíg-
nio, São Paulo, nº6, p. 19-28

_____ Il “progetto” storico. In: Revista Casabella, Mião, nº429, p.11-18, out 1977.

TAVARES, Jeferson Cristiano. Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional. Disserta-
ção mestrado. São Carlos: EESC-USP, 2004.

TAYLOR, James. Projetos de salas de aula para curso primário. INEP, 1956.

TEIXEIRA, Aleluia H. Lisboa. “Uma escola sem muros”. Colégio Estadual de Minas Gerais 
(1956-1964). Tese de doutorado. Belo Horizonte: FE-UFMG, 2011.

TEIXEIRA, Anísio. Aspectos americanos de educação. Anotações de viagem aos Estados 
Unidos em 1927, Edição ilustrada. Salvador, 1928.

_____ Aspectos americanos de educação. Anotações de viagem aos Estados Unidos em 
1927 (1ª Edição 1928). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.

_____ Pequena introdução à filosofia da educação. A escola progressiva ou a transformação 
da escola (1ª Edição 1934). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.

_____ Em marcha para a democracia: à margem dos Estados Unidos (1ª Edição 1934) Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2007.

_____ “O problema do prédio escolar” In Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 06 de mar-
ço de 1934, p. 5-6.



247

TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Relatório do Diretor 
Geral do Departamento de Educação do Distrito Federal. Dezembro de 1934. Rio de Janei-
ro: Oficina Graphica do Departamento de Educação, 1935.

Educação para a democracia. Introdução à administração escolar (1ª Edição 1935). Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2007.

_____ “Apresentação” In DEWEY, Democracia e educação, 1936, p. 4-7.

_____ Um presságio de progresso. In: Revista Habitat. São Paulo, v.4, nº2, 1951, p. 3.

_____ Bases da teoria lógica de Dewey. In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de 
Janeiro, v.23, nº57, Jan/Mar 1955, p. 3-27.

_____ A educação e a crise brasileira (1ª Edição 1956). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005

_____ Centro Educacional Carneiro Ribeiro. In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Rio de Janeiro, v.31, nº73, Jan/Mar 1959. p. 78-84.

_____ Dewey e a filosofia da educação. In Boletim Informativo CAPES. Rio de Janeiro, nº85, 
Dez 1959, p. 1-2.

_____ Plano de construções escolares de Brasília In Revista Módulo, v.4, nº20,  Jan/Out 
1960, p. 2-15.

_____ Plano de construções escolares de Brasília In Revista Brasileira de Estudos Pedagógi-
cos, v.35, nº 81, Jan-Mar. 1960, p. 195-199.

_____ Uma experiência de educação integral no Brasil. In Revista Brasileira de Estudos Peda-
gógicos, Rio de Janeiro, v.38, nº87, Jul/Set 1962, p. 21-33.

_____ A Escola Parque da Bahia. In Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janei-
ro, v.47, nº106, Abr/Jun 1967, p. 246-253.

_____ Educação não é privilégio (2ª Edição 1968, ampliada pelo autor). Rio de Janeiro: Edi-
tora UFRJ, 1994.

THOMAS, Minor Wine. Public school plumbing equipment. Contribution to Education nº282. 
Nova York: Teachers College, 1928.

TYRWHITT, J; SERT, J. L.; ROGERS, E. N. The heart of the city: towards the humanization of 
urban life. London: Lund, Humphries, 1952.

TOURNIKIOTS, Panayotis. A historiografia da arquitetura moderna In Desígnio, Revista de 
História da Arquitetura e do Urbanismo, nº11/12, Mar/2011, p. 53-58.

União Internacional de Arquitetos. L’écoles et ses problemes. Premier rapport établi par la 
comission des construccions scolaires à la demande de l’UNESCO. Paris: UIA- Comission des 
constructions scolaires, 1955.

_____ Carta de construcciones escolares. Comisión de Construcciones Escolares, Reunión de 
Rabat, realizada em fevereiro de 1958. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos, 1968.

VASCONCELOS, Maria Paula de Almeida. Sonho, memória e educação: a construção do 
brasiliense. Dissertação de mestrado. Brasília: FE-UNB, 2011.

URBAN, Wayne; WAGONER, Jennings. American Education: a history. Boston: McGraw Hill, 
2000.



248

VALL, Moniek van de. Herman Hertzberger: fifty years of schools. Amsterdã: Netherlands 
Architecture Fund / Mondrian Foundation, 2012.

VIDAL, Diana Gonçalves. Na batalha da educação: correspondência entre Anísio Teixeira e 
Fernando de Azevedo (1929-1971). Bragança Paulista: EDUSF, 2000.

VIDAL, Diana Gonçalves; HILSDORF, Maria Lúcia S. Tópicas em história da educação. São 
Paulo: Edusp, 2001.

VIDESOTT, Luisa. Narrativas da construção de Brasília. Mídia, fotografias, projetos e história. 
Tese de doutorado. São Carlos: IAU-USP, 2009. 

VIEIRA, Elisa. A cidade e o governo dos homens: sobre o lastro educacional da urbanidade 
contemporânea. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FE-USP, 2012.

VIÑAO FRAGO, António & ESCOLANO, Augustín. Currículo, espaço e subjetividade: arqui-
tetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

XAVIER, Alberto & KATINSKY, Julio Roberto (Org.) Brasília: antologia crítica. São Paulo: Co-
sac Naify, 2012.

XAVIER, Alberto, (Org.) Sobre arquitetura. Porto Alegre: Centro de Estudantes Universitários 
de Arquitetura, 1962.

_____ (Org.). Brasília e arquitetura moderna brasileira: bibliografia selecionada. Depto. de 
Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Escola 
de Engenharia de São Carlos – USP, 2002.

_____ (Org.) Depoimentos de uma geração. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

XAVIER, Libânia Nacif. N. O Brasil como laboratório: educação e ciências sociais no projeto 
do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. CBPE/INEP/MEC (1950-1960). Bragança 
Paulista: EDUSF, 1999.

_____ Regionalização da pesquisa e inovação pedagógica: os Centros de Pesquisas Educa-
cionais do INEP (1950-1960) In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, V. 80, 
nº194, p.81-92, Jan./Abr. 1999, p. 81-92.

WESELY, Michael. Arquivo Brasília: Lina Kin e Michael Wesely. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

WISNIK, Guilherme Teixeira (Org.). Mario Pedrosa. Arquitetura. Ensaios críticos. São Paulo: 
Cosac Naify, 2015.

ZUCKER, Paul (Ed.). New architecture and city planning. A simposium. Nova York: 


