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“... nesta escola, a gente tem é que brincar mesmo! Pois não 
é uma Escola Parque? No parque, a gente faz o que? Brinca!”



Eu fui professora de artes visuais na Escola 
Parque da 303/304 norte, em Brasília, em dois 
períodos:
1. entre 1994 e 1995 – oficina de cerâmica
2. entre 1998 e 2000 – oficina de tecelagem

Em 2001, participei da organização do Fórum das 
Escolas Parque, para deflagrar o processo de 
registro do projeto como patrimônio cultural 
imaterial. 
Nessa época conheci Babi Teixeira, presidente da 
Fundação Anísio Teixeira.
A Fundação, com sede em Salvador, administra a 
Casa Anísio Teixeira, centro cultural instalado em 
Caetité, na Bahia.



A concepção original do sistema escolar 
de Brasília foi baseada no modelo do 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, de 
Salvador (BA), também conhecido como 
Escola Parque da Bahia, ou, ainda, Escola 
Parque da Liberdade.



Na inauguração do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em 21 de 
setembro de 1950, em Salvador, o Professor Anísio Teixeira defendeu a 
escola primária com dia letivo integral. O projeto educativo deveria 
envolver leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, artes 
industriais, desenho, música, dança e educação física. 

O professor destacava a necessidade de um projeto de educação 
capaz de preparar a criança para viver esta que denominou civilização 
técnica e industrial, tão difícil e complexa por estar em mutação 
permanente (Teixeira, 1959).



A proposta da Escola Parque alinhava-se ao 
ideário expresso no Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova (1984), publicado em 
1932, do qual Anísio Teixeira era signatário. 

A política educacional almejada por esse 
grupo de educadores deveria romper com a 
formação considerada excessivamente 
literária e fragmentária, com vistas a um 
caráter mais científico e técnico, e também 
em busca de reintegrar a escola à vida 
sociocultural. Professor Anísio Teixeira 



O projeto do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro integrava um 
complexo de unidades escolares, 
formado por quatro Escolas Classe 
e uma Escola Parque, com 
capacidade para atender até quatro 
mil alunos, em dias escolares 
divididos em dois períodos.

Escola-Parque do CECR na paisagem do bairro 
da Liberdade em Salvador (EBOLI, 1969:12)
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Interlocuções relevantes:

As Escolinhas de Arte, lideradas 
por Augusto Rodrigues. 

O pensamento do filósofo 
norteamericano John Dewey 
sobre educação e sobre arte.



No texto intitulado As escolinhas de arte 
de Augusto Rodrigues, Anísio Teixeira 
(1970) argumenta que a proposta de 
Augusto Rodrigues traduziu o sentido mais 
amplo de educação integradora, 
representando uma inovação corajosa à 
época.

Para Anísio Teixeira, o projeto de Augusto 
Rodrigues devolvia à atividade artística seu 

caráter de atividade inerente à vida, 
retirando-lhe a aura de atividade especial, 

privilégio de criaturas excepcionais. 



Por outro lado, Anísio Teixeira encontrou no pensamento de 
John Dewey a interlocução mais profícua no tocante à 
educação no seu sentido mais amplo, bem como em 
aspectos relativos à inserção da arte na educação básica.

Para Dewey, a experiência é condição de existência, pois resulta da 
interação das criaturas com as condições em que se encontrem. 

Mas, nas experiências significativas, completas, as diferentes 
etapas estão articuladas entre si, de modo que uma leve à outra, e 

todas articulem um todo, conduzindo a uma consumação. 



A dimensão estética pode estar presente 
tanto numa experiência de pensamento, 
sendo reflexão subjetiva, quanto numa 
experiência predominantemente prática, 
sendo esta uma ação externalizada. 

Dewey lamenta não haver, na língua 
inglesa (na língua portuguesa também 

não há), uma palavra que articule, ao 
mesmo tempo, os sentidos de artístico 

e estético: o primeiro relativo ao ato 
de produção, e o segundo ao de 

percepção e apreciação. 



O aspecto ativo da arte é marcante, 
por supor uma ação sobre algum 
material físico, o corpo, ou algo fora do 
corpo, com “vistas à produção de algo 
visível, audível, ou tangível” (p. 98). Já a 
palavra estético refere-se à experiência 
do consumidor, de quem observa o 
trabalho artístico, mais do que a do 
realizador.

No entanto, o trabalho em arte deve 
articular as duas dimensões, do fazer e 

do apreciar, para configurar 
efetivamente uma experiência estética.



Eu acho que muito do que eu sou, eu devo à escola parque. Essa 
capacidade de ver o todo, de enxergar o conjunto das coisas, essa visão 
humanista da vida, não é? E a compreensão de que não basta só o saber 
formal, é preciso conciliar o saber formal com o conhecimento mais 
amplo da vida, das relações, das artes, que complementam e fazem o ser 
humano mais completo, mais amplo. (Pereira, 2005).

O fato de ter me interessado por cinema – uma das minhas 
atividades é o cinema – atividade teórica e educativa, também tem a 
ver com essa coisa holística de envolver tudo. Nunca me esqueci da 

experiência, não só da escola-parque, mas também o fato de a 
escola estar situada dentro de uma superquadra. (Seminário 

Educação no Distrito Federal, 2007, p. 146).



Destaca-se a autonomia e a importância do projeto educacional 
construído por Anísio Teixeira, no qual a cultura e a experiência 
estética ganham relevância inédita e notadamente ousada

Sérgio Moriconi (2007) destaca os vários componentes 
articulados na vida sociocultural em seu ambiente de infância, 
dos quais a Escola Parque fazia parte, ao lado da Escola Classe, 
do Clube de Vizinhança, do Cinema, do Teatro, dentre outros.  E 
defende a ideia de que sua geração viveu uma utopia traduzida 
numa formação concebida de modo amplo, complexo e holístico.







A concepção arquitetônica

Complexos conjuntos escolares, articulados entre si, 

ocupando diferentes espaços e localizações geográficas. 

Escolas Classe: espaços e estrutura adequada para a 

educação intelectual sistemática de menores nas idades de 

7 a 14 anos.

Escolas Parque: espaços e estrutura adequados para 

atividades voltadas para o desenvolvimento artístico, físico 

e recreativo da criança e sua iniciação no trabalho, numa 
rede de prédios ligados entre si, dentro da mesma área.



Em Brasília, a Escola Parque da EQS 307/8, inaugurada oficialmente 
em 20 de novembro de 1960, permaneceu sendo a única durante 
quase duas décadas. E funcionou como parte do projeto de 
educação em tempo integral durante um curto período.

Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos nos anos 1990 foram 
criadas as outras quatro escolas parque, formando o conjunto de 
cinco escolas parte existentes até hoje, das 28 previstas 
originalmente apenas para o Plano Piloto. 





A partir da vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nº 5692/71, em 1971, à Escola Parque passou a ser 
atribuída a responsabilidade pela oferta das disciplinas 
Educação Física, Educação Artística, Educação Religiosa e 
Programas de Saúde.

Atualmente, ali são ministradas aulas de Artes
(compreendendo atividades com artes visuais, música, 
teatro, dança e literatura) e de Educação Física.



Estudantes do ensino fundamental 1 frequentam a escola 
parque uma vez por semana, no mesmo turno das aulas na 
escola classe. 

Estudantes do ensino fundamental 2 frequentam a escola 
parque duas vezes por semana, no turno inverso ao das aulas 
na escola classe.

Cada escola parque atende a estudantes de um conjunto 
diversificado de escolas classe, muitas das quais situadas a 
distâncias razoáveis, o que requer o deslocamento dos 
estudantes fazendo uso de transporte público.



O Centro Educacional Carneiro Ribeiro permanece sendo a única escola 
parque construída na Bahia. 
Tendo desenvolvido as atividades desde 1950. A partir de 1974 suas funções 
foram, gradativamente, alteradas, até perder totalmente o vínculo com o 
projeto original no final dos anos 1990. Em 2000 foi fechado para reforma e 
reaberto em 2002, recuperados aspectos originais de seu projeto.



Em Brasília, o plano educacional desenhado por Anísio Teixeira foi registrado 
no Livro de Registro I – Saberes, com o título de Patrimônio Cultural 
Imaterial do Distrito Federal / Ideário Pedagógico de Anísio Teixeira, 
Decreto nº 28.093, de 4 de julho de 2007 do GDF.
O Decreto Distrital n.º 24 861, de 4 de agosto de 2004, reconheceu a Escola 
Parque 308 Sul como Patrimônio Cultural do Distrito Federal, decretando o 
tombamento do conjunto de suas edificações.



A despeito de todas as alterações em seu 
projeto, as Escolas Parque continuam 
assegurando um espaço diferenciado para o 
desenvolvimento de um projeto educacional 
mais amplo, aberto à diversidade, que não 
encontraria abrigo na maior parte dos 
projetos desenvolvidos nas escolas regulares 
das redes públicas de ensino.
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