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 Unidade de vizinhança
 O lugar da escola na paisagem urbana de Brasília

 RESUMO

A proposta de unidade de vizinhança - UV, de Clarence Perry, reverbera e
continua sendo aplicada em projetos urbanísticos. Investigamos nesse artigo o papel
das escolas primárias públicas na paisagem, na construção, na ocupação e no uso
de dois bairros em Brasília: Plano Piloto e Ceilândia, ambos projetados sob o
princípio da UV, para diferentes públicos, no contexto da criação da nova Capital. A
pesquisa está dividida em duas partes, uma iconográfica – em que analisamos
plantas, relatórios e fotografias – e a segunda estatística censitária – em que
processamos e analisamos os dados do cadastro de matrículas da rede pública de
ensino de Brasília. Constatamos que as escolas tiveram um papel central no projeto
e na implantação desses dois bairros, que estudar perto de casa, dentro de uma
distância ativa, é uma realidade para 64% dos alunos que moram na Ceilândia e
que um terço dos alunos matriculados no Plano Piloto viajam mais de 27 km
diariamente para chegar até a escola.

Palavras chave: Paisagem; Dispersão urbana; Unidade de vizinhança; Escolas
públicas; Brasília;

 Introdução

Esse artigo problematiza o lugar da escola pública na paisagem urbana
de Brasília através de um estudo comparativo entre os bairros do Plano Piloto e de
Ceilândia. Para entender como as escolas têm influenciado a dinâmica da cidade,
dividimos nossa pesquisa em duas etapas: primeiro realizamos uma pesquisa
histórica iconográfica por meio de fotos, plantas e documentos, o que nos auxiliou a
contextualizar e a compreender o papel de destaque que as escolas têm na malha
urbana da cidade. Em seguida realizamos o processamento, a análise estatística e o
georreferenciamento dos dados do cadastro de matrícula das escolas públicas do
DF do ano de 2019 (SEEDF, 2019).

O artigo está estruturado em quatro partes. Na primeira parte
apresentamos uma introdução conceitual do tema e um tópico sobre o sistema de
educação em Brasília. Em seguida abordamos a paisagem construída na cidade a
partir da ótica do posicionamento das escolas públicas nos bairros do Plano Piloto e
da Ceilândia. Logo depois, expomos a parte quantitativa de nossa investigação e
comparamos com outras pesquisas que dialogam com a nossa. E por fim fazemos
nossas considerações finais.

Decerto cada escola tem sua história, suas peculiaridades e sua
identidade. Contudo, toda escola é um agente público de expressão política, de
transformação social, de transmissão de saberes e de normas institucionais que, por
meio de suas práticas pedagógicas, busca dar às crianças os conhecimentos que a
sociedade julga necessários para o exercício da cidadania. Porém, o aprendizado
não se faz apenas dentro das escolas; a cidade também tem muito a ensinar e a
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transmitir e parte desse processo se dá no caminho de crianças e adolescentes de
casa até a escola.

O aprendizado ocorre em todos os lugares e momentos; desde o
nascimento, o ser humano está sempre aprendendo e desenvolvendo capacidades e
características, e esse processo é constante, involuntário e não instantâneo. Antes
do aprendizado institucional, ensinado nas escolas, a criança adquire um conjunto
de aprendizados sócio-culturais transmitidos pela família. Mas há também os
aprendizados indiretos, que são inconscientes, inadvertidos e espontâneos, que se
dão por um processo de maneira não racional em todos os lugares e práticas sociais
(LÓPEZ, 2008, p. 330).

Entre os aprendizados indiretos estão os ensinamentos transmitidos pela
arquitetura e o urbanismo. Graças a suas estruturas físicas, os edifícios, as cidades
e as pessoas que nelas habitam, são transmitidos acontecimentos passados,
decisões tomadas há muito tempo, valores formulados e alcançados e essas ideias
permanecem vivas e suas influências perpassam gerações (MUMFORD, 1998).
Nessa perspectiva pedagógica da cidade, o caminho dos estudantes até a escola
em Brasília se destaca, dado o local de evidência que os equipamentos urbanos têm
na unidade de vizinhança (UV). Essa centralidade da escola na UV é um dos
aspectos centrais da proposta de Clarence Perry, o que foi reafirmado pela Carta de
Atenas e incorporado ao projeto de Brasília por Lucio Costa.

Conforme discutido por Dinalva Derenzo Roldan na tese Unidade de
vizinhança em suas conexões latino-americanas (2019, p. 9), na conjuntura dos
problemas da concentração urbano-industriais, sobretudo pelo que se via nos
cortiços insalubres e adensados do início do século XX, a proposta das UVs se
colocava dentro do debate entre o planejamento regional e a construção das cidades
jardins. A UV não buscava a descentralização, claramente defendida pela
cidade-jardim, seu intuito era de reorientar a recentralização do comércio e da
indústria em subcentros, podendo aliviar a sobrecarga populacional. Elas seriam
articuladas entre si e associadas a um plano regional.

Clarence Perry, sociólogo americano, criou o conceito de UV em 1923.
Ele defendia que essa unidade se compõe de instalações, funções ou aspectos
estritamente locais e peculiares a uma comunidade residencial bem organizada: (1)
a escola primária, (2) pequenos parques e playgrounds, (3) lojas locais e (4)
ambiente residencial (PERRY, 2011, p. 488). Suas ideias foram concebidas no
cenário de um plano de reconstrução dos tecidos urbanos bombardeados nos anos
do pós-guerra e de expansão dos limites das cidades devido ao uso do automóvel
como meio de locomoção individual, onde a UV cumpriria também um papel de
reativar os vínculos sociais e comunitários em um momento de esgarçamento social
ocorrido durante os anos de conflitos. Afinal, para Perry as primeiras relações
sociais estabelecidas durante a infância de um indivíduo, para além da família,
acontecem na esfera da vizinhança, e a escola teria papel fundamental na
sociabilidade dos indivíduos (ROLDAN, 2019).

Mesmo sendo uma proposta pensada para um contexto específico ﹘

famílias de classe média norte-americanas do início do século XX ﹘, as UVs foram
construídas em várias cidades no Brasil a partir de 1930, como nas capitais
planejadas, Goiânia e Brasília, onde as ideias de Perry foram aplicadas. Para cada
projeto o conceito de UV foi adaptado, com características e atributos próprios,
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variações na disposição e no funcionamento decorrentes do uso e da apropriação –
ou da falta deles –, e as maiores diferenças entre os projetos são notadas mais
fortemente no seu sistema de espaços livres (REGO, 2017, p. 402). Neste cenário,
Brasília se destaca pela qualidade de síntese da Carta de Atenas e figura como
modelo de atributos excepcionais de UV.

Em 1957 o projeto de Lucio Costa para Brasília materializa bem o ideário
político da época, de projetar o país para o mundo, e “Brasília alcança status de mito
internacional da arquitetura e do urbanismo, o mais completo exemplo da aplicação
em larga escala dos postulados da Carta de Atenas.” (FICHER, 2012, p. 362). O
plano piloto do projeto se mostrou tão forte que terminou por nomear a parcela da
cidade que representava e mesmo décadas depois do concurso continuou a inspirar
novos projetos urbanísticos, como foi o caso de Ceilândia na periferia de Brasília.

Nessa conjuntura, de criação de uma nova cidade, de um novo país e de
uma nova sociedade, ostentada pelo então presidente eleito Juscelino Kubitschek,
as escolas primárias têm um papel crucial na paisagem. Representavam elas um
país civilizado, igualitário e fraterno em que o estado era capaz de prover educação
pública de qualidade e transformadora da sociedade. Além dos arquitetos e
urbanistas, profissionais de várias áreas foram convidados a contribuir com o ideário
político da época, dentre os quais destacamos Anísio Teixeira – pensador da
educação, autor do Plano de Construções Escolares de Brasília de 1961 e pioneiro
na implantação de escolas públicas, gratuitas, laicas e para todos os níveis De fato
os esforços de Lucio Costa e de Anísio Teixeira foram na direção do ideário político
da época, mas é crucial diferenciar o morar na superquadra e os usos dela, do
morar na periferia de Brasília.

 A Educação em Brasília – a escola pública na Unidade de Vizinhança

A construção de Brasília ocorreu num contexto em que numerosas ações
com participação popular, em todo o país, reivindicavam a ampliação e a melhoria
do atendimento escolar para que de fato a educação fosse um direito de todos como
previa a constituição. A primeira versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) é de 1961, e a constituição da época, texto de 1946, já afirmava
que o ensino deveria ser ministrado pelos poderes públicos, embora livre à iniciativa
privada, respeitando as determinações legais (SOUZA, 2018).

A versão atual da LDBEN em seus Art. 8° a 11° define que a organização
dos sistemas de ensino público é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios. Cabendo minimamente: à União as atividades de gestão do
sistema de ensino, aos Estados assegurar o ensino fundamental e oferecer, com1

prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem e aos Municípios oferecer a
educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental
(BRASIL, 1996). No DF o governo local acumula as competências escolares
referentes aos Estados e aos Municípios e a oferta de vagas precisa ter as seguintes
características: gratuidade para todos, universalização do atendimento e

1 A LDBEN em seu Art. 21º define que os níveis escolares no Brasil são compostos pela
educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação
superior (BRASIL, 1996)
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atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades
especiais.

A demanda por escolas em Brasília existia mesmo antes de sua
inauguração; já em 1957, escolas provisórias administradas pela Novacap eram
instaladas nos núcleos habitacionais nas imediações do Plano Piloto. Diante das
demandas populacionais imprevistas e a progressiva implantação de Cidades
Satélites, em 1959, já eram doze escolas primárias e dois jardins de infância
atendendo mais de dois mil alunos (CHAHIN, 2018, p. 181). A oferta de
infraestrutura escolar para a nova capital tornou-se imprescindível.

Além das escolas públicas idealizadas para compor as UVs, há outros
tipos de escolas comuns na paisagem urbana de Brasília, e os arranjos políticos de
gestão escolar são mais amplos e complexos que a díade pública e privada. Em
todos os níveis escolares há instituições privadas que comercializam serviços de
educação, são empresas de capital privado que empregam pessoas sob o regime
celetista, implantadas em lotes especificados por instrumentos legais tais como: a lei
de uso e ocupação do solo (LUOS) ou, no caso da área tombada de Brasília, o
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). Em 2021 a
relação de instituições privadas educacionais credenciadas no DF continha 581
instituições (DISTRITO FEDERAL, 2021). Mas nos projetos do Plano Piloto e da
Ceilândia apenas escolas públicas foram previstas nos lotes de centralidade das
UVs.

Há também as escolas religiosas que são numerosas e representam um
segmento das instituições privadas criadas e geridas por grupos religiosos e estão
presentes em Brasília desde seus anos iniciais. Esse tipo de escola recorrentemente
é implantada dentro de terrenos destinados a templos religiosos, o que dá a elas
lugar de destaque na malha urbana, mas, apesar da capilaridade que essa categoria
de escola tem no tecido urbano, são as escolas públicas as únicas presentes na
parte interna das Superquadras.

Outros arranjos que compõem o sistema são as escolas conveniadas,
instituições privadas que recebem subsídios do Estado. Essa modalidade de gestão
é utilizada pelo governo do DF para oferta de vagas de creche e está sujeita à
renovação anual dos contratos de parceria entre a iniciativa pública e privada. Além
disso, nelas o corpo docente e os trabalhadores administrativos são remunerados no
regime CLT. Essas escolas não estão entre as previstas e implantadas no interior
das UVs e funcionam em lotes especificados pela LUOS.

Optamos focar nossa análise escolas da Rede Pública de Ensino do DF
pelo caráter homogêneo de implantação e pela carga simbólica que esses
equipamentos têm na paisagem urbana das UVs, já que, diante do emaranhado de
instâncias na gestão das escolas – públicas, privadas, conveniadas, religiosas,
filantrópicas, militares, entre outras –, as diferenças entre as instalações e o lugar
reservado para cada tipo na paisagem urbana variam, há diferentes escolas para
diferentes públicos.

 Paisagens Construídas – Brasília

No território do Distrito Federal – DF, antes da construção de Brasília, já
existiam os núcleos urbanos de Planaltina (século XIX), Brazlândia (anos 1930) e
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sedes isoladas de fazendas. Mas antes mesmo da inauguração de Brasília (1960)
surgiram outros núcleos urbanos: as cidades satélites. Eram bairros destinados a
alocação do vasto contingente migratório e separados do Plano Piloto por um cordão
sanitário de cerca de 25 km. Os propósitos eram preservar o lago Paranoá e
destacar a imagem do Plano Piloto, ambos objetivos não se concretizaram.

Brasília é hoje uma cidade polinucleada (PAVIANI, 2010), e sua dinâmica
urbana se espalha para além das fronteiras políticas do DF. A cidade planejada por
Lucio Costa é o Plano Piloto, capital política do Brasil e sede dos três poderes do
Governo Federal. Ali também se instalaram as principais edificações do governo
local, embaixadas de mais de 130 países, o maior campus da Universidade de
Brasília – que também foi o único até 2006, além de representações de diversas
empresas de todo o país.

O Plano Piloto é o principal centro político e econômico da região, e a
dependência dos demais polos remete à construção da cidade. Em diagnóstico das
funções urbanas realizado na década de 1970, Paviani e Ferreira (1974)
constataram que as cidades-satélites possuíam então 70% da população do Distrito
Federal e o grau de dependência em relação ao Plano Piloto era alto, pois o volume
de deslocamentos diários da periferia para o centro em função de empregos,
serviços e comércio já era grande. Tal relação foi construída e nutrida pelas ações
de projeto, pelas decisões governamentais e pelo mercado imobiliário desde a
criação de Brasília.

Em 1987 a UNESCO incluiu Brasília na lista de Patrimônio Cultural da
Humanidade, e os incentivos de preservação decorrentes de sua integração nessa
categoria levaram o Plano Piloto a ser cristalizado como exemplar do modernismo
clássico. Todavia, para além do Plano Piloto, o DF é dividido em 33 regiões
administrativas, como mostra o mapa da Figura 1, e cada uma delas tem morfologia
própria. Destacados no mapa estão o Plano Piloto e a Ceilândia, focos das análises
deste trabalho, além da linha de metrô: importante agente transformador da
paisagem urbana da cidade a partir da década de 1990.

Figura 1 - Mapa do Distrito Federal e de suas regiões administrativas, com destaque para Ceilândia,
Plano Piloto e a linha de metrô.
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Fonte: Autores a partir da análise do cadastro de matrícula da SEEDF.

As regiões administrativas também foram chamadas de cidades satélites,2

pois essas duas denominações já foram atribuídas a esses núcleos habitacionais.
Neste trabalho nos referimos a esses núcleos como bairros, porquanto ﹘ apesar das
diferenças legais e político-administrativas ﹘ a dinâmica desses conjuntos
habitacionais tem correspondências morfológicas com o que é comumente
conhecido por bairro. E quando nos referimos a Brasília estamos tratando de toda a
cidade com suas 33 regiões administrativas ou bairros.

Entre os bairros de Brasília, há os pós-modernos construídos para classe
média por volta dos anos 1990, os de origem vernacular, que surgiram das
pequenas cidades já existentes, os oriundos de assentamentos de empreiteiras,
criados pelas construtoras que implantaram o plano de Lucio Costa, os
assentamentos populares, ou “invasões”, termo brasiliense para favela, e os bairros
“modernistas periféricos” (HOLANDA, 2003).

Fora o Plano Piloto e os bairros pós-modernos, os demais bairros foram
destinados a receber a população que veio residir e trabalhar na construção de
Brasília, os “candangos” vindos de partes diversas do país, sobretudo das regiões
mais deserdadas (FRAMPTON, 2012, p. 128). Através de um processo de
desativação dos acampamentos de obras, ou política de erradicação de invasões –
como denominava o governo local –, a população foi transferida para expansões dos
pequenos núcleos urbanos já existentes em Brazlândia, Planaltina e Taguatinga
(criada em 1958) ou para cidades satélites idealizadas especificamente para esse
fim, como foi o caso de Sobradinho e Gama, ambas criadas em 1960 (GOUVÊA,
1995, p. 67), Ceilândia (criada em 1970) e outras.

2 A denominação cidade-satélite foi estabelecida em decreto presidencial de 1960 (BRASIL,
1960) e em 1964 a Lei n° 4.545 passou a denominar as divisões para fins de descentralização e
coordenação dos serviços de natureza local do DF por Regiões Administrativas - RA (BRASIL, 1964).
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O modo de expansão, típico de Brasília, não se deu por adensamento dos
lugares preexistentes ou por agregação de novas unidades à sua periferia, mas pela
constituição de novos polos distanciados e separados (HOLANDA, 2010, p. 219).
Mesmo assentamentos com relativa qualidade derivados de processo espontâneo
de fixação, como a Vila do Iapi (GOUVÊA, 1995, p. 68), foram desmontados e
transferidos para assentamentos fisicamente delimitados e isolados.
Paradoxalmente esses núcleos sempre estiveram vinculados, no cotidiano, pela
dependência da periferia dos postos de trabalho, dos bens e dos serviços
localizados no centro e pela dependência do Plano Piloto da mão de obra da
população que foi empurrada para a periferia.

O conceito de UV está presente em diversos bairros de Brasília, mesmo
que aplicado de forma incompleta, contudo, quanto mais afastado do Plano Piloto,
os equipamentos urbanos e as redes de infraestrutura urbana tardaram a ser
construídos e em alguns casos, ainda em 2021, não foram concluídas. Observa-se
que, desde a construção da cidade, já ocorria uma diferenciação na construção dos
espaços: estima-se que, até meados da década de 1970, redes de esgoto em larga
escala só existiam no Plano Piloto e seu entorno imediato (BRITO, 2009, p. 156), a
qualidade e a quantidade da infraestrutura existente no Plano Piloto ratificam a
considerável desigualdade socioeconômica entre os bairros de Brasília. Quanto mais
próximo do centro, maior a disponibilidade de equipamentos urbanos e de redes de
infraestrutura urbana.

Outro elemento transformador da paisagem da cidade foi o metrô. Brasília
foi pensada para a escala do automóvel e a própria aplicação dos conceitos da UV
corroboram essa afirmativa, porquanto um dos princípios do trabalho de Perry (2011)
é a preocupação em construir uma rede de vias que canalizem o tráfego de carros
para fora das ruas locais. Inaugurado em 2001 o metrô liga seis bairros, entre eles a
Ceilândia, o com maior população, e o Plano Piloto, o com maior número de postos
de trabalho. Até sua inauguração o transporte entre bairros era feito exclusivamente
de carro, seja próprio ou coletivo.

A maior parte dos trilhos instalados no Plano Piloto percorre o bairro por
túneis subterrâneos e a linha é paralela ao Eixão – principal avenida que corta a
cidade de norte a sul –, desse modo as intervenções na paisagem das
Superquadras são discretas, uma vez que rampas, elevadores e escadas de acesso
às estações foram instaladas nas paradas de ônibus já existentes. Mesmo a estação
que fica sob a rodoviária é subterrânea, apesar do desafio que foi construir e abrir
espaço entre as fundações de construções já edificadas e de ser um lugar com
intenso fluxo diário de pessoas e veículos por se tratar da intersecção entre o Eixo
monumental e o Eixão.

Já na Ceilândia a maior parte do trajeto dos trilhos se deu por um
terrapleno ataludado, o qual se transformou em uma imensa barreira entre as
quadras residenciais, dividindo a cidade ao meio, o que interrompe toda a fluidez
prevista no projeto elaborado por Ney Gabriel de Souza, principalmente para
pedestres.

Ao tratarmos das questões de mobilidade inerentes aos possíveis
caminhos até a escola, o metrô se destaca. Junto às políticas de incentivo a
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mobilidade dos estudantes, como o “Passe livre estudantil” , o metrô alterou o3

paradigma de mobilidade de Brasília que era realizado exclusivamente por
automóveis ﹘ carros de passeio ou ônibus ﹘, e depois de sua implantação
estudantes de cinco bairros tiveram acesso direto a escolas públicas do Plano Piloto.
Entretanto, fora do Plano Piloto ele é um trem de superfície, com exceção do trecho
no centro de Taguatinga que também é subterrâneo. Em outras palavras, apesar de
o metrô facilitar o deslocamento para as pessoas que percorrem o trajeto
periferia-centro, ele ao mesmo tempo seccionou bairros e aumentou trajetos
pedonais por ser uma barreira de quilômetros de extensão.

 Plano Piloto

Para Kenneth Frampton, o conceito de UV conforme delineado por Perry
“[...] provavelmente nunca foi mais habilmente articulado e judiciosamente aplicado
do que nas superquadras de Brasília.” (FRAMPTON, 2012, p. 436). Ainda segundo
Frampton (2012, p. 37), trata-se de uma cidade com concepção monumental e
geomântica e com realização sistemática e subsequente, inspiradas no slogan “uma
cidade feita para a velocidade é uma cidade feita para o sucesso” de Le Corbusier.
Entretanto, o que faz do Plano Piloto uma cidade única no Brasil e no mundo são
suas escalas qualitativas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica.
Nelas Lucio Costa sintetizou um determinado conceito urbanístico, de forma que a
“[...] capital seria o amálgama funcional de um modo de viver em consonância com
os desejos de uma época, a saber, harmônicos entre trabalho e lazer, entre vida
cotidiana e momentos celebratórios” (JANUZZI; VIANNA, 2021, p. 110).

Já Lucio Costa (1987), ao tratar da questão residencial de sua proposta
para Brasília, afirmou que seu projeto para o Plano Piloto mudou a imagem de
“morar em apartamento”, isso devido ao chão livre com gramados generosos
contíguos aos apartamentos. Sobre as asas do icônico projeto com forma de avião
se desenvolve a escala residencial ou cotidiana, compostas por UVs quadradas com
280 m de lado, denominadas Superquadras. As residências são apartamentos de
edifícios horizontais com até 6 pavimentos, em geral descolados do nível do térreo.
Ao nível da rua o espaço é destinado quase totalmente à área pública, as áreas
verdes são vastas e amplas, o sistema viário interno é de difícil leitura pela sua
organização em cul-de-sac e as áreas para estacionamentos de automóveis são
inúmeras. O comércio local sempre fica em uma de suas bordas junto a outros
equipamentos contíguos ﹘ clubes, bibliotecas e igrejas - todos situados à margem do
sistema viário ﹘, e nessa conformidade estão mais articulados com a cidade,
transcendem o caráter local e adquiriram caráter plurivicinal (GOROVITZ;
FERREIRA, 2009, p. 11).

A padronização da tipologia das edificações imprime regularidade e
repetição nas quadras, e amplas distâncias (mínimo de 20 m) entre os edifícios
permitiram a inserção de árvores de grande porte que apresentam dupla vantagem:
contribuem para o ordenamento da paisagem urbana mesmo diante das variações
de densidade, categorias, padrões e qualidade arquitetônica dos edifícios, e
proporcionam à Superquadra uma extensa faixa sombreada para passeio e lazer

3 Desde 2010 a Lei nº 4.462 garante aos estudantes do DF que residam ou trabalhem a mais
de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados isenção total das tarifas de
passagem em todos os modais de transporte para acesso às instituições de ensino.
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(COSTA, 1970, p. 7). Imersos nesses jardins internos os equipamentos infantis
(escolas, playgrounds) se sobressaem na paisagem por estarem em lotes de
destaque e pela plasticidade arquitetônica dos edifícios das escolas primárias, que,
mesmo em sintonia com o conjunto, se evidenciam na composição pela
singularidade da volumetria em face da regularidade dos blocos residenciais.

A transição entre o interior e o exterior das edificações residenciais das
Superquadras é sutil, o que prevalece ao nível da rua são as áreas públicas. Na
proposta urbana inicial o pilotis deveria ser quase que inteiramente livre, pois além4

dos pilares de sustentação eram previstos apenas as portarias que davam acesso
às escadas e elevadores, diluindo o movimento de pedestres em espaços abertos
de grandes dimensões. Dentro da quadra, apenas os edifícios de uso coletivo, como
as escolas primárias, não têm pilotis. As escolas são edificações em sua maioria
térreas e com barreiras entre áreas públicas e privadas que se integram à paisagem:
painéis de azulejos, empenas sinuosas, marquises e rampas são algumas das
soluções empregadas para delimitar os espaços e demarcar limites.

Apesar da previsibilidade do padrão reiterado, há variações entre as
Superquadras: nas chamadas “400” estão prédios mais econômicos de três
pavimentos, sem pilotis; já nas “100”, “200” e “300”, os edifícios têm seis
pavimentos, com pilotis e elevadores. Mas em qualquer uma das Superquadras as
escolas são únicas e, apesar de cumprirem a mesma função no espaço, cada uma
tem seu projeto específico, com soluções plásticas e tecnológicas singulares, como
é possível observar nas fotos da Figura 2.

Figura 2 - Mapa e fotos com algumas escolas do Plano Piloto

4 A legislação atual permite que até 40% da área do pilotis seja reservada e cercada para
bicicletários e salões de festas (DISTRITO FEDERAL, 1998).
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Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referência: 1) Escola Classe (EC) 312 da

Asa Norte  [SCS-DF-5-1-A-1(157)], 2) Fachadas da EC 407 da Asa Norte [SCS-GF-5-1-A-1

(1962)], 3) EC 308 da Asa Sul [SCS-GF-5-1-A-1 (1961)], 4) EC 111 da Asa Sul

[SCS-DF-7-6-B-3 (250)], 5) EC 315 da Asa Sul [SCS-GF-5-1-A-4 (1975)], 6) Escola Parque

(EP) 308 da Asa Sul [SCS-GF-5-1-A-1 (1943)], 7) EC 408 da Asa Sul [SCS-DF-5-1-A-1 (123)],

8) Fachada da EC 411 da Asa Norte [SCS-GF-5-1-A-1 (1968)].

Tendo como base experiências e concepções de ensino elaboradas
por Anísio Teixeira, o sistema de ensino público de Brasília foi organizado
sobre um programa de escolas-classe e escolas-parque (DERNTL, 2021, p.
43), em que as crianças poderiam ir para escola a pé e teriam educação
gratuita e integral composta pelas disciplinas tradicionais curriculares, durante
um turno nas escolas-casse, e disciplinas extracurriculares, como esporte e
artes (cênica, plástica e música) nas escolas-parque no contra turno. A
proposta de Teixeira era inovadora, pois propunha a universalização do ensino
via instituições estatais, algo inexistente à época, e também projetava a escola
pública como parte da vida ordinária e como potencializadora da vida em
coletividade (JANUZZI; VIANNA, 2021, p. 105), aspectos aderentes ao conceito
de Unidade de Vizinhança.

Os projetos iniciais para as escolas em Brasília são de autoria de
arquitetos diversos ligados à Divisão de Arquitetura da Novacap , e supervisão5

de Nauro Esteves, chefe daquela divisão. Conforme aponta Samira Bueno
Chahin (2018), o partido arquitetônico adotado pelos arquitetos da Novacap
para projetos de escolas no Plano Piloto, até o início dos anos 1960, é baseado
em princípios modernistas de planta livre, fluidez espacial e integração com
espaços da superquadra e estavam em sintonia com o programa de Anísio
Teixeira. Há sintonia entre os princípios norteadores de cada um dos Planos
para o Plano Piloto: o ideário urbanístico evocado por Lucio Costa e a

5 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) é uma empresa estatal
brasileira do Distrito Federal, fundada em 19 de setembro de 1956, vinculada à Secretaria de
Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, e é utilizada na execução das obras de
interesse do governo distrital.
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concepção da rede de equipamentos escolares concebida por Anísio Teixeira
são pautados na convivência social da Unidade de Vizinhança.

Inicialmente não eram previstos muros ou barreiras visuais nas
escolas do Plano Piloto, a vida escolar se estendia pelo jardim da quadra e a
proteção era feita pelos próprios edifícios residenciais do entorno imediato,
visão essa cândida e utópica. Mas a escola aberta não durou muito e já em
1961 cercas foram providenciadas para as escolas . Atualmente a quantidade6

de barreiras físicas se multiplica – grades, muros, muretas e jardins são
colocados para criar vários níveis de controle sobre os usuários e visitantes da
escola, o que destoa dos projetos e suas plantas livres modernistas (GARCIA,
2016, p. 267). Há poucos espaços além das salas de aula e muitas vezes as
crianças percebem a escola como prisão, visto que a vida estudantil se dá
alheia a “funções urbanas” desempenhadas pelos moradores da Superquadra.
“Os estudantes estão separados do restante da superquadra por cercas de
segurança de onde eles podem ver os edifícios, árvores e gramados que
compõem a paisagem dos ‘ricos’”, como disseram os meninos e as meninas a
Moura e Januzzi (2021, p. 78).

A despeito do exposto, os edifícios das escolas não se alteraram, e
apesar das inúmeras barreiras à circulação de pessoas a permeabilidade visual
se mantém: principalmente pelos esforços de conservação decorrentes do
tombamento do Plano Piloto. E o mesmo acontece com o projeto urbanístico,
porquanto as escolas continuam a disponibilizar vagas acessíveis às crianças
que moram nas superquadras, como imaginou Lucio Costa. O que mudou ao
longo dos anos foi a origem do fluxo de alunos, porquanto a maioria dos
estudantes que frequentam as escolas nas Superquadras não moram nas
proximidades nem vão a pé até a escola, elas são crianças da periferia que
despendem horas viajando dezenas de quilômetros no caminho até a escola
diariamente.

 Ceilândia

Mesmo antes de sua inauguração, Brasília foi um polo de atração de
pessoas. Nos anos iniciais da cidade houve um intenso processo migratório
com uma taxa média de 109,88% ao ano passando a população de 12.700
habitantes (em 1955) para 127 mil (em 1960) (GOUVÊA, 1995, p. 71). E nesse
contexto várias áreas próximas ao Plano Piloto foram ocupadas por
assentamentos que cresciam de forma orgânica. Esses assentamentos eram
denominados “invasões”.

Durante sua primeira década de vida, a política de remoção de
invasões prosseguiu da mesma forma, sendo que a grande campanha de
erradicação de invasões (CEI) somente de 1970 a 76 erradicou cerca de
118.453 pessoas da Vila do Iapi, bem como das favelas contíguas - Morro
Querosene, Vila Bernardo Sayão, Vila Tenório e Vila Esperança - todas áreas
próximas ao Plano Piloto (GOUVÊA, 1995, p. 71). A CEI transferiu essas

6 Informação extraída de plantas de locação –1) projeto: Cerca de Escolas – SQ – 108
[B-3495] e 2) projeto: Cerca de Escolas – SQ – 106 [B-3491]. Ambos atribuídos a D.V.A.
Novacap de 17/04/1961. Fonte: Arquivo público do DF.
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pessoas para um assentamento em uma planície localizada ao norte de
Taguatinga e aproximadamente 25 km do centro de Brasília, que em março de
1971 foi batizado de Ceilândia, nome derivado da sigla CEI.

Ao estudar os processos de segregação em Brasília Luiz Alberto de
Campos Gouvêa (1995, p. 69) destacou que em áreas adjacentes às invasões
que deram origem a Ceilândia, e simultaneamente as ações da CEI uma nova
cidade satélite foi construída, o Guará II, pensada para abrigar uma população
equivalente àquela que estava sendo erradicada. O que evidencia a opção
governamental pela localização dos mais pobres numa área que permitisse um
maior controle social tanto pela distância do centro como pelo traçado do
loteamento.

O projeto inicial de Ceilândia é do arquiteto Ney Gabriel, funcionário
da Novacap. Em entrevista para pesquisa de Elane Ribeiro Peixoto e Alana
Silva Waldvogel (2021) ele conta que a atribuição lhe foi dada com a exigência
de celeridade para responder à nova cidade-satélite da capital federal.
Segundo Gabriel a exigência da administração da época era abrigar o maior
número de pessoas a partir de um lote mínimo: “A concepção se baseou na
concentração, não podia se fazer muito espaço verde, muita coisa [...] Aí tem
aquelas coisas: distância de uma escola [...] e então a gente pensou sempre
em uma asa, né?” (PEIXOTO; WALDVOGEL, 2021, p. 162).

As quadras são organizadas ao longo de dois eixos que se cruzam
em ângulo reto e atribuem à cidade a conhecida forma de barril. São quarenta
quadras residenciais distribuídas simetricamente entre os quatro quadrantes
formados pelas vias. O eixo norte-sul é transversal à Avenida Hélio Prates (que
leva o nome do governador que inaugurou a cidade em 1971), e perpendicular
a ela há outras sete vias locais arqueadas. As áreas situadas nas bordas das
quadras residenciais – a borda superior e os dois triângulos que dão o aspecto
arqueado ou de bairro – são para comércio, clubes, bibliotecas, cinemas,
igrejas e os demais equipamentos públicos. Todos esses equipamentos estão
situados na margem do sistema viário, de maneira similar à solução projetada
por Costa para o Plano Piloto, mas menos sofisticada, a exceção são as
escolas primárias, que não estão no centro da quadra, mas contíguas a
comércios e igrejas nas entre quadras, como mostra a figura 3 a seguir.
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Figura 3 Planta Urbanística da Ceilândia. Fonte: Arquivo público do DF. [1973].

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referência: [SCS-HF-12-8-C-1 (60076)] .

Apesar da influência declarada do projeto de Costa para o Plano
Piloto, o foco na Ceilândia foi o lote, que no início possuíam todos a mesma
medida: 10 x 25 metros com pé direito de até 10,5 metros, e eram de uso
exclusivamente residencial e comportavam uma única habitação. As
residências foram todas assentadas ao nível do solo, as tecnologias que
possibilitavam o novo “morar em apartamento”, incluído o pilotis, não chegaram
a Ceilândia. As ruas locais de 250 m – com 25 lotes de cada lado – são as
áreas públicas contíguas aos lotes. Por essas ruas carros e pessoas transitam
juntos, além de servirem como estacionamento, área de lazer para crianças e
adultos, via de serviço para coleta de lixo e onde estão instaladas as redes de
energia elétrica – aérea –, de abastecimento de água potável, de coleta de
esgoto e águas pluviais – todas as três subterrâneas.

A transferência da população, das proximidades do Plano Piloto
para a Ceilândia, causou uma significativa redução de suas rendas, devido à
distância do novo núcleo do centro de emprego. Primeiro em face do custo do
transporte, que praticamente impediu a participação dos filhos menores e das
mulheres na composição da renda familiar, e segundo pelo tipo de ocupação
das mulheres da época, uma vez que muitas eram lavadeiras, ofício impossível
de se exercer nos anos iniciais na Ceilândia pela falta de água. Já que as
pessoas foram, então, transportadas com seus pertences até a nova cidade,
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“[...] ainda inóspita, sem sombra, sem água, sem luz, cheia de cobras e mesmo
lobos.” (GUIDI, 2013, p. 12).

Apesar da nítida influência, as escalas qualitativas de Brasília não
foram bem aplicadas no projeto de Ceilândia. Frederico de Holanda (2003, p. 2)
denomina esse tipo de urbanização, característico da periferia de Brasília,
como “modernismo periférico”, que reproduz traços do Plano Piloto sem suas
qualidades expressivas. Tese corroborada ao analisarmos o desenho do bairro:
a julgar pela imposição por um projeto em que tudo devia ser resolvido com
urgência, como descrito no depoimento de Ney Gabriel, fica implícita que as
fases analíticas anteriores e posteriores ao desenho foram excluídas, ou que o
plano regulador parece não ter tido a atenção necessária (PEIXOTO;
WALDVOGEL, 2021, p. 163).

Antes da chegada dos primeiros moradores, em 1971, toda a
vegetação do terreno já havia sido retirada, os piquetes de demarcação dos
lotes instalados, os arruamentos de terra batida abertas e 6 escolas primárias
construídas como mostra a figura 4 a seguir. As escolas primárias tiveram
relevante papel na estratégia da CEI, na medida em que serviram como
facilitadoras das negociações de mudança dos moradores, pela oferta de
vagas escolares aos filhos dos trabalhadores que estavam sendo transferidos.
Além das vagas escolares a promessa de infraestrutura urbana e legalização
dos lotes foram instrumentos que amenizaram os conflitos e resistências a
transferências das pessoas.

Figura 4 - Vista aérea do terreno de implantação da Ceilândia com arruamento em terra batida
e as 6 escolas primárias previstas no projeto urbanístico já construídas [Sem data].
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Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referência: SCS-HF-12-8-C-5 (42405).

Em pesquisa “sócio-econômica-escolar” realizada pela CEI para
elaboração do Plano Urbanístico de Ceilândia e posteriormente publicada pela
Secretaria de Serviço Social e Habitação (DISTRITO FEDERAL, 1973), fica
claro o destaque que as escolas tiveram no processo de convencimento e
manutenção da população no futuro bairro: Ceilândia. Entre as 70.128 pessoas
avaliadas na pesquisa um terço era de crianças até 7 anos (22.422), 10.421
frequentavam alguma escola primária, e entre os adultos com menos de 50
anos havia 11.677 analfabetos ou semi-alfabetizados. A pesquisa informa ainda
que dentro dos assentamentos funcionavam 9 escolas-classes em barracos de
madeira. Esses dados revelam a carência dessa população por serviços
básicos de educação e a preocupação da equipe da CEI em conhecer essa
demanda.

Outro dado relevante no processo de remoção da população para
Ceilândia, é que faziam parte das equipes que organizavam a mudança das
famílias assistentes sociais incumbidos de garantir que as crianças estivessem
matriculadas em uma das 6 escolas inicialmente construídas no futuro
assentamento. Mas se as crianças tinham escola garantida esse era,
literalmente, o único equipamento público no início de Ceilândia. O partido
arquitetônico desses edifícios foi a praticidade, a economia e a
reprodutibilidade. Os edifícios das escolas eram de alvenaria aparente ou
placas de fibrocimento pré-moldadas, cobertos com telhas fibrocimento
canelete 90 e organizados em pavilhões, como mostram as fotografias nas
figuras 5 e 6 a seguir. Ainda hoje, em 2021, vários desses edifícios são os
mesmos, exceto pelos alambrados que cercavam os lotes que foram todos
completamente substituídos por muros, além da inserção de inúmeras barreiras
físicas, grades que seccionam as áreas internas das escolas, nos mesmos
moldes das citadas anteriormente quando tratamos das escolas no Plano
Piloto.

Figura 5 - Vista aérea da Escola Classe 01 de Ceilândia e alguns barracos da QNM 23 [Sem
data].
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Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referências: SCS-HF-12-8-C-5 (47827).

Figura 6 - Portão de acesso a Escola não especificada em Ceilândia [Sem data].

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referências: SCS-HF-12-8-C-5 (49678).

Quanto à qualidade dos espaços internos das escolas, as salas são
retangulares e com janelas pivotantes de abertura parcial. Faltam luminosidade
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e ventilação naturais, e se no verão as salas acumulam muito calor, no inverno
não retém quase nenhum. A acústica também é comprometida em períodos de
chuva pela grande quantidade de ruídos que reverberam nas salas devido ao
barulho que a água faz ao precipitar sobre as telhas. Como já dito, a maioria
desses edifícios segue em funcionamento até hoje, quase sem alterações. Se
nos dias atuais, com o bairro já consolidado, é possível experienciar rajadas de
ventos fortes e muita poeira, em seus anos iniciais a planície desmatada e a
terra solta faziam com que a população sofresse alternadamente com períodos
de poeira ou de lama. Levaram décadas até que o asfalto chegasse à maioria
das quadras da Ceilândia. Nas figuras 7 e 8, a seguir, é possível visualizar as
condições precárias até aqui descritas. Nas fotografias vemos um grupo de
crianças uniformizadas no caminho da escola e um grande grupo de crianças,
que provavelmente intrigadas com o fotógrafo, posam para fotografia na porta
da Escola Classe 34 em 1972.

Figura 7 Crianças a caminho da escola em Ceilândia [Sem data].
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Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referências: SCS-HF-12-8-C-5 (49696).

Figura 8 – Crianças na porta da Escola Classe 34 em Ceilândia [1972] .

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referências: SCS-HF-12-8-A-1 (50023) .

Inicialmente as residências foram construídas no fundo do lote como
provisórias, feitas com madeira, telhas e papelão reutilizados. E logo os
barracos deram lugar a casas do programa da Sociedade de Habitação de
Interesse Social - SHIS, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação - BNH e
pela Caixa Econômica Federal (PEIXOTO; SOLÉ, 2021, p. 146) e, depois, a
sobreposição destas por novas construções para abrigar as necessidades dos
grupos familiares: ora com a criação de um comércio, ora com moradias para
novos grupos de famílias (MOURA; PEIXOTO; DERNTL, 2021, p. 23). Em
todas essas fases de construção das habitações do bairro ações coletivas
como mutirões para construção das casas eram comuns. Tanto que relatos dos
pioneiros sugerem que durante a construção das moradias, os arranjos sociais
solidários levaram à construção de um espírito comunitário e de pertencimento
ao grupo que se estabeleceu ali (DERNTL, 2021, p. 46).
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Na figura 9 a seguir, podemos ver a Caixa D’água de Ceilândia
construída em 1977 e projetada pelo arquiteto Gerhard Leo Linzmeye, as ruas
sem nenhum tipo de pavimentação – calçadas ou asfalto –, as quadras QNM 1
e 2 com casas, todas iguais, da SHIS em alvenaria e as quadras QNN 1, 2 e 18
com barracos provisórios feitos com materiais reciclados. Também é possível
ver que em algumas quadras, mas não em todas, já havia rede elétrica e que
não havia fornecimento domiciliar de água potável, em razão das instalações
(reservatórios de água potável ao lado da Caixa D’água) da Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) ainda estarem em
construção. Nessa época, como mostra a figura 10, os moradores recorriam a
torneiras públicas (DISTRITO FEDERAL, 1973, p. 28), de água não tratada,
espalhadas em alguns pontos do bairro.

Figura 9 – Vista aérea do Centro de Ceilândia, data posterior a 1977, ano de construção do
Reservatório Elevado de Água de Ceilândia.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referência: SCS-HF-12-8-C-5 (92726) .

21



22

Figura 10 – Pessoas em Ceilândia pegando água em torneira pública. Sem data.

Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF. Referência: SCS-HF-12-8-C-5 (49673).

Em pesquisa sobre as percepções antropourbanísticas da capital do
Brasil Cristina Patriota de Moura, Elane Ribeiro Peixoto e Maria Fernanda
Derntl avaliaram que as “mudanças na paisagem urbana de Ceilândia são
radicais, embora o módulo de estruturação espacial, a Unidade de Vizinhança,
tenha sido mantido durante os anos de sua existência, quer nos novos setores,
quer na manutenção dos existentes” (MOURA; PEIXOTO; DERNTL, 2021, p.
23). Isso ajuda a compreender por que o bairro é tão diverso em suas
tipologias edilícias, os lotes unifamiliares foram adaptados e atualmente
acomodam uma média de 3,5 famílias cada (MOURA; PEIXOTO; DERNTL,
2021, p. 23).

Atualmente Ceilândia é o bairro com maior população do DF, 15%
da população de Brasília mora nela (CODEPLAN, 2019) e ela é também um
polo atrator para novas urbanizações, a exemplo disso, estão os dois novos
setores: Sol Nascente e Pôr do Sol, que crescem ligados física e politicamente
a Ceilândia. Não há regularidade nas tipologias das edificações, e quase não
existem árvores nas ruas locais, as poucas sombras são de árvores plantadas
dentro dos lotes que se projetam para as calçadas. Os únicos equipamentos
infantis são as escolas, que apesar de estarem em lotes privilegiados não se
destacam na paisagem, ao contrário, se escondem em lotes murados por todos
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os lados, o que se destaca são as sobreposições de equipamentos de
segurança sobre os muros: arame farpado, cercas elétricas e/ou concertinas.

 Estudar perto de casa

Além de ser um preceito basilar da Unidade de Vizinhança, estudar
perto de casa também é um direito no Brasil. A legislação Federal compactua
com essa premissa e isso é explícito na LDBEN:

O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de: [...] vaga na escola pública de
educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de
sua residência a toda criança a partir do dia em que completar
4 (quatro) anos de idade. (BRASIL, 1996, p. Art. 4o).

Essa lei é posterior à construção de Brasília, mas os projetos urbanístico de
Lucio Costa e educacional e Anísio Teixeira já adotavam esse ponto como uma
condição básica para a dinâmica da cidade.

A opção dos alunos pela escola que frequentam é determinada por
fatores diversos: a morfologia urbana, as condições de mobilidade, as
preferências familiares, o status socioeconômico ou o tipo de escola, todos são
aspectos relevantes na predileção de onde estudar. Já a oferta de vagas pela
Secretaria de Educação do DF é destinada e organizada, preferencialmente,
segundo os códigos postais (CEP) dos moradores vizinhos a cada instituição
de ensino, de maneira que o estudante possa ir preferencialmente caminhando
até a escola (MOURA; PEIXOTO; DERNTL, 2021, p. 14).

Contudo em alguns bairros a população vizinha às escolas não tem
interesse em suas vagas, é o caso do Plano Piloto em que das quase 26 mil
vagas ofertadas (em todas as etapas da educação básica – incluso ensino
médio) apenas 38% são ocupadas por alunos que também moram no bairro
(SEEDF, 2019). As vagas remanescentes são ocupadas majoritariamente por
crianças cujos pais trabalham nas proximidades da escola, além de alunos com
necessidades especiais que buscam atendimento específico.

Ao desenvolverem pesquisa que articulava relações entre pobreza e
os grandes deslocamentos para estudos em algumas escolas do Plano Piloto,
as pesquisadoras Anette Lobato Maia e Maria Célia Orlato Selem encontram
como justificativa para a escolha do local de estudo: a proximidade do local de
trabalho, e em alguns casos a disponibilidade de atendimentos diferenciados,
tipo psicólogo e fonoaudiólogo (MAIA; SELEM, 2020, p. 179), ou seja, o
suporte de infraestrutura dos serviços públicos oferecidos pela cidade.

Para avançar na compreensão de como as escolas têm influenciado
a dinâmica da cidade coletamos junto à SEEDF os dados de matrícula das
escolas públicas do DF do ano de 2019 (SEEDF, 2019). De cada aluno
matriculado na rede pública tivemos acesso ao CEP de sua residência, a
escola, a série e o turno em que frequenta as aulas. Para processar os dados
dos 468.977 alunos construímos um programa de computador que consulta, via
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API , de forma sistemática e automatizada a distância percorrida por cada7

aluno de sua residência até a escola. Em outras palavras, utilizando a
linguagem de programação Python construímos um programa de computador8

que consultou individualmente no google maps os dados referente ao percurso,
de cada um dos quase 500.000 alunos matriculados na rede pública, do CEP
da sua casa até a escola que frequenta. Conseguimos processar os dados de
79,2%, com intervalo de confiança de 95% (IC) <1% para a amostra total. A
maior parte dos dados descartados foi por se tratar de CEP inexistente ou de
duplicidade (no cadastro do aluno constava o próprio CEP da escola,
resultando uma distância igual a zero).

A análise do cadastro de matrícula do DF mostra que a oferta de
vagas, da rede pública, é proporcional ao tamanho da população de cada
bairro, com exceção de alguns bairros na periferia que ainda não têm nenhuma
escola. Já a procura varia conforme o poder aquisitivo das famílias; a
comparação dos dados do cadastro de matrícula da SEEDF com a PDAD 2018
(CODEPLAN, 2019) aponta que quanto maior a renda menor é a procura por
vagas na rede pública. Outro dado relevante é a maior procura pelas séries
iniciais, 69% do total de matrículas na rede pública (462.791) concentram-se
nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, que atendem jovens e
crianças de 0 a 14 anos (DISTRITO FEDERAL, 2019).

Analisando o total de matrículas da educação infantil e ensino
fundamental: das 53.720 matrículas analisadas em Ceilândia, 97% dos
estudantes moram e estudam no próprio bairro, e mais da metade, 64%,
moram dentro de um raio de até 3 km da escola. A relação é inversa no Plano
Piloto: dos 17.538 alunos, em apenas 42% dos registros os CEP residenciais
também eram desse bairro. Sobre isso, cabe ressaltar, como já citado, que o
endereço de trabalho do responsável pelo aluno também pode ser usado para
a matrícula, ou seja, é provável que esse número seja ainda menor. Ainda
sobre as matrículas do Plano Piloto, mais da metade dos alunos reside a mais
de 6 km da escola e quase um terço dos alunos matriculados no Plano Piloto
(4.903) viaja mais de 27 km diariamente para chegar até a escola. Os dados
estão na tabela 1 e na figura 11 a seguir.

8 Python é uma linguagem de programação, que pode ser utilizada gratuitamente e
que permite a construção de pequenos programas que automatizam tarefas, com a busca de
informações no google maps.

7 API é a sigla para Application Programming Interface, que são um conjunto de
rotinas e padrões de programação que possibilitam que aplicativos (como dos celulares)
acessem informações de plataforma baseadas na Web
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Tabela 1 - análise percentual do endereço de cadastro dos alunos e das distâncias entre casa e
escola para ceilândia e plano piloto

CEILÂNDIA

FASES DA EDUCAÇÃO MORAM E ESTUDAM NO
MESMO BAIRRO r < 3 km 3 km< r < 6 km

ENSINO FUNDAMENTAL II 96% 67% 22%
ENSINO FUNDAMENTAL I 97% 62% 26%
EDUCAÇÃO INFANTIL 98% 63% 26%
TOTAL 97% 64% 24%
PLANO PILOTO

FASES DA EDUCAÇÃO MORAM E ESTUDAM NO
MESMO BAIRRO r < 3 km 3 km< r < 6 km

ENSINO FUNDAMENTAL II 33% 14% 13%
ENSINO FUNDAMENTAL I 43% 21% 14%
EDUCAÇÃO INFANTIL 54% 23% 19%
TOTAL 42% 19% 15%
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Fonte: Autores a partir da análise do cadastro de matrícula da SEEDF.

Figura 11 - Gráfico de análise com a contagem de estudantes em função da distância
percorrida (km) por localidade de residência e até a escola.

Fonte: Autores a partir da análise do cadastro de matrícula da SEEDF.

Em 2009, existiam no Plano Piloto 33 escolas que ofereciam vagas
no ensino fundamental e juntas atendiam aproximadamente 11.075 alunos;
enquanto na Ceilândia havia 25 escolas de ensino fundamental que atendiam
aproximadamente 22.819 alunos (SEEDF, 2019). No mapa da figura 12, a
seguir, visualizamos a distribuição espacial das escolas de ensino fundamental
nos bairros de Ceilândia e Plano Piloto, não incluímos as escolas de educação
infantil, que atendem crianças de 0 a 4 anos, pois nessa modalidade há
diversas instituições privadas que trabalham na modalidade de convênio com o
governo do DF e funcionam em lotes diferentes dos reservados para as
escolas primárias nos projetos desses bairros.
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Figura 12 – Mapa com georeferenciamento das escolas de ensino fundamental na Ceilândia e
no Plano Piloto com a análise percentual dos alunos que moram e estudam no mesmo bairro

para cada escola.

Fonte: Autores a partir da análise do cadastro de matrícula da SEEDF.

Atualmente, os vizinhos das escolas localizadas nas superquadras
do Plano Piloto não têm matriculado seus filhos em escolas públicas, mas
sendo as escolas estruturas fixas da cidade essas vagas são úteis às famílias
de pessoas que trabalham nessas quadras. É certo que há um envelhecimento
da população do Plano Piloto, denunciado pelo estrangulamento da base da
Pirâmide etária desse bairro (DISTRITO FEDERAL, 2019), porém esse não é o
principal motivo da disponibilidade de vagas nas escolas no centro de Brasília.
A cidade conta com uma das mais elevadas rendas per capita do país, e a
qualidade de vida dos moradores do Plano Piloto, sem dúvida, é excepcional, e
se há vagas disponíveis nas escolas públicas desse bairro é em razão das
famílias de classe média preferirem matricular seus filhos nas instituições
particulares, fato propositalmente encarado por Lucio Costa e Anísio Teixeira
dado o caráter utópico de seus projetos modernistas.

E se a rua como lugar prioritário de sociabilidade cotidiana do tecido
urbano tradicional, e de encontro entre estranhos, como defendem Jane
Jacobs (2011) e Zygmunt Bauman (2007), foi apagada do Plano Piloto são sob
os pilotis que os fluxos de pedestres devem trafegar. O desafio agora é tornar a
cidade mais acolhedora às crianças que além de jornadas longas e cansativas
precisam encarar bairros nada acolhedores (MOURA; JANUZZI, 2021, p. 79).
Os “meninos e meninas, estudantes das escolas situadas nas superquadras,
habitam os espaços públicos da UV nº 1 de Brasília mais do que os próprios
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moradores das quadras” (MOURA; JANUZZI, 2021, p. 84) afinal de contas a
escala bucólica do projeto de Lucio Costa é convidativa, e a paisagem
projetada não é isenta da questão, isto é, os processos sociais não são
indiferentes a arquitetura e o urbanismo.

 Considerações finais

A popularização do automóvel nos permitiu percorrer distâncias
maiores e dessa forma os limites da cidade cresceram, principalmente para
aqueles que possuem um carro. A paisagem urbana do Plano Piloto, mesmo
que com seus fixos inalterados, foi modificada pelos novos fluxos de crianças e
adolescentes que acessam o bairro para chegar até suas escolas, mas na
Ceilândia crianças ainda caminham até a escola. Essas são as conclusões de
estudos aqui já mencionados (MOURA; JANUZZI, 2021; MOURA; PEIXOTO;
DERNTL, 2021; PEIXOTO; SOLÉ, 2021; PEIXOTO; WALDVOGEL, 2021) e
também desse trabalho. Nosso estudo difere dos demais pela sua metodologia,
que é de caráter estatístico censitário, enquanto os demais foram estudos
antropourbanísticas, mas apesar das diferentes formas de analisar o problema,
nossas conclusões são semelhantes.

É evidente a diferença de funcionamento da dinâmica das escolas e
dos bairros com suas escolas. A análise da distribuição espacial das escolas
de ensino fundamental nos bairros de Ceilândia e Plano Piloto reforça estudos
feitos por amostragem que analisaram individualmente determinadas escolas
(JANUZZI; VIANNA, 2021; MAIA; SELEM, 2020; MOURA; PEIXOTO; DERNTL,
2021). Tais estudos apontam que as crianças da Ceilândia estudam perto de
casa e caminham até a escola cotidianamente, e que as superquadras do
Plano Piloto são habitadas diariamente pelo fluxo de alunos que viajam até o
centro da cidade para estudar. Em outras palavras, os fluxos estudantis são
fenômenos urbanos e compõem formas de ocupação dos espaços públicos.

As inter-relações dos habitantes de uma cidade com seus bairros
são compostas por múltiplas camadas e fazem parte delas os conflitos – e a
fuga deles – inerentes às interações da vida em sociedade decorrentes da
ocupação das cidades pelos seus moradores, seus trabalhadores e pelos
estudantes. No Plano Piloto as estruturas fixas das UVs tiveram seus raios de
atuação expandidos, afinal atendem agora as famílias dos trabalhadores, que
apesar de não residirem na superquadra são componentes do fluxo que habita
esses espaços. Ao mesmo tempo, a dinâmica na periferia é contrária. Na
Ceilândia os fixos são constantemente alterados, o bairro se modifica sem
parar, mas o fluxo de alunos permanece o mesmo. As escolas que já estavam
ali construídas, antes mesmo das primeiras casas, continuam a funcionar como
agentes centrais da comunidade.

Outro ponto relevante nessa equação foi a construção do metrô, que
junto às políticas de subsídio público, com destaque para a lei do passe livre
estudantil de 2010, possibilitou a estudantes da periferia acesso até as escolas
públicas do Plano Piloto. Entretanto é ele também uma gigantesca barreira aos
alunos em Ceilândia, uma vez que, ao longo dos 5 km de trilhos que dividem o
bairro em duas partes, as travessias para pedestres são escassas. O metrô
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traz uma nova opção de transporte de massa para a cidade e beneficia o
centro e a periferia, mas os cuidados com a paisagem urbana em cada uma de
suas pontas são díspares, e por isso ele é um exemplo hodierno do olhar
desigual que relatamos entre Ceilândia e Plano Piloto ao longo deste texto.

A comparação da arquitetura dos edifícios das escolas públicas
entre Ceilândia e Plano Piloto também denuncia como a cidade vem criando
espaços desiguais. Apesar de as escolas terem a mesma finalidade e função, o
cuidado com a paisagem urbana é distinto em cada bairro. Enquanto no Plano
Piloto esses equipamentos foram cuidadosamente pensados para dialogar com
a vizinhança, na Ceilândia as escolas ficam escondidas dentro de lotes
totalmente murados. Infelizmente as questões de violência existem na cidade,
contudo as mensagens e funções que essas barreiras exercem são distintas
em cada bairro.

As escolas cercadas por muros altos e cegos, na Ceilândia, de
forma que não existe contato entre interior e exterior, comunica a ideia de
perigo. A função primordial de tais barreiras é proteger os alunos, os
trabalhadores e principalmente o patrimônio da escola, porém elas também
suscitam aos vizinhos da escola o sentimento de que do lado de dentro das
muralhas existam perigos. Mas há um valor simbólico importante nessa
questão, pois os muros revelam uma total indiferença da escola com a
paisagem do bairro, a escola está isolada da cidade e lembra uma ilha. Essa
ação diverge da proposta de UV e nos faz questionar o quanto a comunidade
perde pela falta de interação entre a escola e seu entorno. Ao se fechar, a
escola ignora os aprendizados indiretos, que são inconscientes e espontâneos,
e essa ação dá força aos discursos de violência e medo. A arquitetura e o
urbanismo não determinam o comportamento das pessoas, mas tampouco as
dinâmicas sociais são indiferentes às paisagens urbanas onde ocorrem.
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