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CAPÍTULO 1

A HISTÓRIA E AS ESTÓRIAS DA CIDADE ESCOLA APRENDIZ

CONTEXTUALIZANDO A EXPERIÊNCIA

A SEMENTE DA CIDADE ESCOLA APRENDIZ germinou em 1997, a partir de 
um projeto experimental realizado pelo jornalista Gilberto Dimenstein no 
laboratório de informática do conceituado Colégio Bandeirantes.

Rapidamente a iniciativa ganhou as ruas e passou a nutrir o sonho
de revolucionar a educação, transformando o bairro da Vila Madalena
em uma grande escola a céu aberto.

Em 1998, já constituída como uma organização não-governamental, a Cidade 
Escola Aprendiz ganhou endereço próprio ao instalar-se em uma antiga ofi cina 
de cerâmica localizada na rua Belmiro Braga, no coração da Vila Madalena, em 
frente a um beco e uma praça abandonados, construídos sobre um córrego 
canalizado, cheio de lixo e vítima fácil de enchentes. Não bastassem essas 
características, a região era um dos endereços mais freqüentados por trafi cantes 
e moradores de rua, portanto, evitada pelos demais moradores do bairro.

A respeito do nome escolhido, Gilberto Dimenstein 
afi rma: “O projeto de redescoberta da rua resume 
nosso nome, inspirado na história paulistana”.

Todas essas adversidades surtiram efeito contrário entre os envolvidos. Em vez
de desânimo, o desafi o da transformação. Foi assim que a organização começou
a desenvolver seus primeiros projetos de comunicação e arte-educação, os quais
modifi caram radicalmente a vida das crianças e dos jovens que dele participavam,
juntamente com todo o seu entorno.

Um dos primeiros desafi os assumidos pela Cidade Escola foi embelezar e recuperar
os espaços deteriorados da Vila Madalena, a começar pelas ruas e praças próximas
a sua sede. Nos muros, começaram a ser montados grandes mosaicos com azulejos
e bolas de gude, criados por artistas plásticos de grande talento. As intervenções,
apesar de muito bonitas, não sobreviveram por muito tempo, depredadas pela
comunidade, provavelmente como uma forma de protesto por não terem
participado daquela construção.

Como quem ensina também aprende, logo em seguida, a Cidade Escola Aprendiz 
começou a envolver as crianças e adolescentes da comunidade no plano de 
recuperação dos espaços deteriorados do bairro. Os mesmos elementos voltaram 
a ser utilizados, só que, dessa vez, a partir de criações coletivas, realizadas com a 
participação dos moradores. O diálogo com a comunidade surtiu os efeitos esperados, 
e os mosaicos e bolas de gude colocados a partir de então continuam estampados 

A Vila MadalenaVila Madalena 
nem sempre foi o 
bairro da moda, 
cheio de belos ateliês 
e bares animados, 
freqüentados por 
boêmios, artistas 
e estudantes. 
No passado, 
era chamado 
popularmente de 
“Risca Faca”, pois 
tinha seu comércio 
dominado por 
botecos que recebiam 
a visita de pessoas 
nada amigáveis. 
O cenário mudou, 
e a Vila Madalena 
hoje é também 
conhecida como o 
bairro da “Cidade 
Escola Aprendiz”.

O projetoprojeto consistia 
em um amplo 
programa de 
educação para 
cidadania, que 
estimulava os alunos 
a extrapolar os muros 
da escola e a assumir 
responsabilidades 
comunitárias.
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O Café AprendizCafé Aprendiz, 
além de espaço 
gastronômico, cuja 
renda reverte-se 
para a instituição, 
é também um 
laboratório de 
experiências 
educativas. Muitos 
dos programas 
da organização 
acontecem ali, 
traduzindo mais 
uma vez a fi losofi a 
da Cidade Escola 
Aprendiz, que leva a 
educação para além 
dos limites da escola.

nos muros e equipamentos públicos da região. Hoje, graças a esse envolvimento, 
é impossível caminhar pela Vila Madalena sem perceber as inúmeras intervenções 
de arte, que transformaram o bairro em um verdadeiro caleidoscópio urbano. 

Nesse processo de educação e re-signifi cação dos espaços públicos, diversos atores 
locais se envolveram fortemente e muitos espaços comerciais passaram a abrir 
suas portas para a comunidade, transformando-se em verdadeiras salas de aula. 

Com todos esses acontecimentos, a Belmiro Braga já não era mais a mesma.
Totalmente revitalizada, cada vez fi cava mais atraente, passando a abrigar
o Café Aprendiz, a Praça Aprendiz das Letras e o Beco-Escola, com seus imensos
painéis de grafi te. A rua, além de espaço de aprendizagem, transformou-se
em cartão postal da cidade, demonstrando que São Paulo também pode ser
bonita e acolhedora.

Ao longo dos anos, os educadores e as próprias crianças e jovens foram 
expandindo suas ações pelo bairro e construindo trilhas educativas. As aulas 
passaram a acontecer nos mais diferentes lugares, alguns mais convencionais, 
como uma ofi cina de invenção de brinquedos, escolas de circo e de teatro, 
outros bastante improváveis, como bufês, ateliês de artesãos, estúdios
e restaurantes. Além disso, também foram feitos acordos com médicos
e terapeutas que passaram a acompanhar o desempenho das crianças. 

Seguindo sua própria trilha, a Cidade Escola Aprendiz foi desenvolvendo
o conceito de bairro-escola, um novo modelo de gestão de potencialidades 
educativas, que busca transformar toda a comunidade em extensão da 
escola, trançando o processo de ensino-aprendizado à vida cotidiana.
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O CONCEITO DE BAIRRO-ESCOLA BASEIA-SE EM DOIS PRESSUPOSTOS: 

1) O ato de aprender é o ato de se conhecer e de intervir em seu meio.

2) A educação deve acontecer por meio da gestão de parcerias, envolvendo escolas, 
famílias, poder público, empresas, organizações sociais, associações de bairro e 

indivíduos, capazes de administrar as potencialidades educativas da comunidade.

OS PRINCÍPIOS ADOTADOS PELA CIDADE ESCOLA APRENDIZ 
PARA IMPLEMENTAR O BAIRRO-ESCOLA SÃO:

1) apostar nas riquezas comunitárias e fortalecer o que já existe, através 
de um permanente trabalho de mapeamento investigativo.

2) identifi car um foco geográfi co delimitado e revitalizar constantemente o seu espaço 
público, demonstrando que uma nova cidade se torna possível através da educação.

3) avaliar e sistematizar periodicamente o modelo 
de gestão, tornando-o mais efi ciente.

4) construir alianças nos mais variados níveis e com diferentes 
atores, incluindo as três esferas de governo, o empresariado, as 

organizações sociais, as universidades e, principalmente, as 
crianças e jovens, agentes e benefi ciários dessas mudanças.

5) entrar nas escolas para aprender e desenvolver 
inovações pedagógicas junto com os professores, formando 

com eles um grande “consórcio de vontades”.

6) enfatizar o papel da educação na formação de indivíduos 
autônomos e solidários e a importância da escola como parte de um 
processo de aprendizagem que acontece ao longo de toda a vida.

7) sensibilizar as lideranças comunitárias e desenvolver entre elas um olhar 
educativo, capaz de atender às demandas do aprendizado permanente.

BAIRRO-ESCOLA

Trilhas educativas Trilhas educativas 
são percursos pelos 
quais o processo 
pedagógico 
se estende, 
extrapolando a sala 
de aula e incluindo 
praças, parques, 
ateliês, becos, 
estúdios, ofi cinas, 
empresas, museus, 
teatros, cinemas, 
parques de diversão, 
centros esportivos, 
bibliotecas, livrarias, 
entre outros. O 
conceito, criado 
pela Cidade Escola 
Aprendiz, pressupõe 
que o aprendizado 
pode acontecer em 
qualquer lugar.
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Atualmente, a Cidade Escola Aprendiz trabalha cada vez mais intensamente 
para desenvolver e disseminar experiências pedagógicas que consolidem essa 
“nova cultura do educar”, que transcende a escola, mas se associa a ela com 
o propósito de potencializar todas as oportunidades educativas existentes 
na comunidade. Para dar conta desse desafi o, atua em três dimensões:

LABORATÓRIO VILA MADALENA/PERCURSOS FORMATIVOS: Desenvolvimento 
de metodologias a partir da realização de projetos educacionais que
utilizam arte, comunicação, tecnologia, expressão oral e escrita 
e integram crianças, jovens, adultos e comunidade.

LABORATÓRIOS EXTERNOS: Apoio à implementação das metodologias 
desenvolvidas em outros contextos e municípios, por meio da formação 
de educadores comunitários e do fomento à construção de redes 
que integrem e articulem políticas públicas e potenciais locais.

CENTRO DE FORMAÇÃO: Disseminação das metodologias 
em larga escala, através de apoio à publicação
de materiais de referência e à promoção de cursos
de especialização para gestores e educadores, a partir de um currículo 
de formação baseado nas experiências dos laboratórios e de outras 
cidades e países que trabalham sob a ótica da Educação Comunitária. 

Após implantar o conceito do Bairro-Escola na Vila Madalena, a Cidade 
Escola Aprendiz começou a pensar em como compartilhar a experiência 
para outras comunidades. A opção foi transformar os espaços revitalizados 
e as trilhas já construídas em centros de formação, a fi m de capacitar 
educadores comunitários, que pudessem mapear os ativos, mobilizar as 
parcerias e construir as trilhas educativas em seus próprios bairros, através 
de articulação com o poder público, a iniciativa privada e a comunidade.

O processo de disseminação ganhou escala a partir da realização de cursos de 
especialização em Educação Comunitária através de parceria com algumas 
das principais universidades do país. Com a USP, a Cidade Escola Aprendiz 
formou cerca de 1.200 professores da rede municipal de São Paulo. Com 
a Unicamp, capacitou por volta de 5.000 diretores da rede estadual.

A experiência do Bairro-Escola implementada na Vila Madalena também tem 
servido de referência para diversos municípios que decidiram incorporar esse 
novo modelo de educação, entre eles Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte, em Minas Gerais; Boa Vista, em Roraima; Praia Grande, São Bernardo, 
São Caetano e Taboão da Serra, em São Paulo. A proposta também infl uenciou 
o Programa Mais Escola, do Ministério da Educação, que busca criar condições 
para que os alunos da rede pública possam aprender em tempo integral.

O educador educador 
comunitáriocomunitário é 
peça-chave na 
implantação de 
uma proposta 
de educação 
comunitária 
como o 
bairro-escola. 
Trata-se de 
um articulador 
educacional 
capaz de fazer 
a ponte entre 
a escola e seu 
entorno. 
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CAPÍTULO 2
EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

IMAGINE UMA ESCOLA SEM MUROS,  aberta à comunidade, que benefi cie a todos
e também seja cuidada por todos. Uma escola imensa, com quadras de esporte,
praças e parquinhos, cinemas, teatros, museus, ateliês, entre muitas outras
facilidades. Uma escola em que o saber acadêmico tem tanto valor quanto o saber
popular e em que o currículo é uma grande trilha, ao longo da qual se vivenciam
experiências e descobertas.

Muitos de vocês devem estar pensando que toda esta descrição não passa de 
fantasia. Mas essa escola existe e tem origem na percepção de que a educação, 
enquanto processo complexo e contínuo, prescinde de mais recursos e oportunidades 
do que uma instituição educativa convencional é capaz de oferecer.

As exigências nessa área são crescentes. As famílias esperam que os professores
cuidem, disciplinem e preparem os seus fi lhos para a vida. O mundo do trabalho
demanda profi ssionais cada vez mais qualifi cados. A sociedade necessita de cidadãos
mais conscientes e participativos, capazes de melhorar a sua própria realidade
e a da sua comunidade.

As escolas são pressionadas a oferecer todas essas respostas, mas não conseguem
dar conta nem das suas funções mais elementares. Em parte por conta de problemas
passíveis de serem resolvidos se o nosso país levar mais a sério a educação,
em parte por exigirmos que um único ator social assuma uma responsabilidade
que cabe a todos nós.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 227, diz que é dever da família, do Estado 
e da sociedade cuidar de suas crianças e adolescentes com absoluta prioridade, 
garantindo-lhes acesso a seus direitos fundamentais, inclusive à educação. 
Somos todos, portanto, constitucionalmente co-responsáveis por essa missão.

A educação não se restringe à escola. É a escola que está contida na educação. 
O conhecimento está em toda parte e sua produção e difusão extrapolam o 
universo acadêmico. Saberes igualmente importantes são gerados no cotidiano
das pessoas comuns, das empresas e das comunidades. Informações relevantes estão
cada vez mais disponíveis em ambientes não formais.

O desenvolvimento das pessoas, enquanto requisito essencial para o desenvolvimento 
de toda a sociedade, por sua importância estratégica e indiscutível magnitude, 
demanda a participação de cada um de nós. Sob essa perspectiva, fi ca claro que, 
ainda que isso fosse possível, não cabe apenas à escola a tarefa de educar.

Isto quer dizer que a escola que descrevemos deixa de ser sonho quando toda
a comunidade se transforma numa grande sala de aula. Quando os alunos passam
a aprender física na ofi cina mecânica, literatura na biblioteca do bairro, química
na cozinha de um restaurante, história nos museus e monumentos, artes nos teatros
e cinemas da cidade.
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A Educação Comunitária acontece neste momento, quando os processos formativos 
extrapolam o contexto escolar e tomam conta das ruas, adentrando espaços públicos, 
estabelecimentos comerciais, associações e centros culturais. Uma invasão consentida 
e planejada, articulada pela escola em estreita parceria com toda a população.

Trata-se de uma nova cultura, forjada a partir desse novo olhar sobre a educação, 
em que a escola deixa de ser o único espaço educativo, para se tornar catalisadora 
e articuladora de muitas outras oportunidades de formação. Uma nova forma de 
pensar e fazer educação, envolvendo múltiplos espaços e atores, que se estrutura 
a partir do trabalho em rede, da gestão participativa e da co-responsabilização.

Um projeto de cidade, que gera autonomia, cooperação e contribui para
o desenvolvimento local, uma vez que fortalece simultaneamente o capital humano
e o capital social, expandindo o potencial dos indivíduos ao mesmo tempo em que
estreita os vínculos entre os atores locais.

Entendemos por capital humano a capacidade que cada indivíduo tem de superar 
as adversidades e aproveitar as oportunidades com as quais se depara ao longo 
da sua existência. Capacidades estas principalmente associadas ao seu nível 
educacional e às suas condições de saúde e bem-estar. O capital social, por sua vez, 
diz respeito à qualidade das relações existentes entre as pessoas e as instituições 
que fazem parte de uma determinada comunidade. Relações baseadas na confi ança, 
no compartilhamento e na solidariedade tendem a gerar grupos sociais mais 
coesos, organizados, participativos e inclusivos, ou seja, mais aptos a enfrentar 
seus desafi os coletivos e a promover benefícios para todos os seus concidadãos.

REDES DE RELAÇÕES E TEIAS DE CONHECIMENTOS

O mundo mudou. Tornou-se mais complexo e exigente. Para dar conta dessas 
novas demandas, as pessoas se vêem obrigadas a lidar com conhecimentos 
e a dominar ferramentas cada vez mais sofi sticadas. A escola não conseguiu 
acompanhar essas transformações. A defasagem é perceptível e se traduz 
principalmente na falta de interesse e no despreparo dos alunos.

Processos educacionais que se predispuserem a entrar em sintonia com a realidade
contemporânea precisam se estruturar com base em novos parâmetros.
A humanidade produz um volume cada vez maior de informações impossíveis de 
serem retidas, mesmo porque estão em constante e rápida evolução. Filósofo francês 
radicado no Canadá, Pierre Lèvy acredita que, com o advento das novas tecnologias, 
o conhecimento deixa de ser matéria para se tornar uma rede de vasos comunicantes 
e interativos. Essa nova dinâmica reforça a importância de se aprender a “navegar” 
e não a “estocar” informações. A navegação como processo de aprendizagem 
rompe a linearidade, favorece a atitude exploratória e lúdica e torna o conhecer 
uma aventura prazerosa, marcada pela cooperação e pela inteligência coletiva.

Cabe à educação, portanto: capacitar os indivíduos não para acumular, mas 
para navegar no conhecimento, acessando-o à medida que se torne necessário 
e faça sentido para suas vidas. Criar redes de aprendizagem que lhes permita 
entrar em contato com novos e distintos conteúdos a toda hora e em todo 
lugar. Promover a experimentação, a fi m de que vivenciem a descoberta do 
conhecimento, aguçando seus sentidos e expandindo suas habilidades ao 
mesmo tempo em que ampliam sua capacidade intelectual. Desenvolver
a liberdade, autonomia e responsabilidade, para que saibam fazer escolhas, 
continuem aprendendo ao longo de toda a sua existência e utilizem os 
conhecimentos adquiridos para se realizar 
como pessoas, profi ssionais e cidadãos.

Estamos falando de uma educação capaz
de promover a formação integral e preparar
os indivíduos para serem agentes do seu próprio 
desenvolvimento e do desenvolvimento local.
Um desafi o que só se mostra capaz de ser
alcançado se partilhado pelo conjunto da
população.

Por isso, a especialista Rosa Maria Torres 
defende que a educação deixe de ser vista 
como função da “comunidade escolar” para 
tornar-se responsabilidade da Comunidade 
de Aprendizagem, ou seja, de toda uma 
comunidade humana, formada por alunos, 
professores, pais e demais cidadãos locais,
que juntos constroem um projeto educativo 
e cultural próprio, para educar a si,
suas crianças, seus jovens e adultos. Tudo isso graças a um esforço interno, 
cooperativo e solidário, baseado no diagnóstico de suas carências e, principalmente, 
no reconhecimento das forças de que dispõe para superar essas difi culdades. 

Outros pesquisadores, como a doutora em Educação Jaqueline Moll, expandem 
ainda mais esse conceito e disseminam a proposta de que as cidades, sejam elas 
pequenas ou grandes, assumam e exerçam funções pedagógicas. As Cidades 
Educadoras seriam aquelas dispostas a identifi car suas inúmeras possibilidades 
educacionais e a priorizar a formação permanente da sua população.

Seguindo essa mesma tendência, escolas, organizações e municípios que 
incorporam a Educação Comunitária enfrentam o desafi o primordial de mapear 
os potenciais pedagógicos do seu entorno e planejar trilhas de aprendizagem,
de maneira a permitir que educadores e educandos extrapolem os limites da sala 
de aula convencional e circulem por diversos espaços da cidade, para observar, 

14 15



experimentar e interagir com distintos interlocutores. Essas vivências têm a função
de expandir e contextualizar o processo de construção de conhecimentos, 
garantindo que o currículo escolar articule-se organicamente com a vida cotidiana.

Nesse aspecto, a Educação Comunitária encontra-se com o pensamento do fi lósofo
americano John Dewey, que, no fi nal do século XIX, já baseava suas propostas 
educacionais na idéia de que a escola é a vida e não apenas uma preparação para ela.
Ao idealizar a Pedagogia de Projetos, o pensador buscou entrelaçar o aprender 
ao fazer, acreditando que o pensamento é estimulado quando as pessoas têm
a oportunidade de agir concretamente para resolver um problema ou uma questão.
Dewey propunha que os conteúdos escolares fossem abordados de forma menos
acadêmica e mais centrada nas situações do cotidiano, principalmente por acreditar
que as potencialidades individuais só se desenvolvem realmente quando em contato
com a sociedade.

Inspirado por essas idéias, o brasileiro Anísio Teixeira concebeu a Escola Parque, 
com o propósito de que as instituições educacionais deixassem de ser lugar 
somente de letras e de iniciação intelectual, para estimular o pensar, fazer, trabalhar, 
conviver e participar. A Educação Comunitária apropria-se desse pensamento
e estrutura-se com vistas a permitir que o processo formativo incida sobre
o universo cognitivo, assim como sobre os valores, habilidades e atitudes dos alunos.

Anísio acreditava que a educação precisava ser regionalizada, de maneira que 
sua gestão e seus programas respeitassem e considerassem as características
e especifi cidades locais. É o que atualmente chamamos de “agir local, pensar 
global”. Profundamente impregnada por esses ideais, a Educação Comunitária busca 
utilizar todos os ensinamentos disponíveis na comunidade como ponto de partida 
para conectar as pessoas com as mais diversas teias do conhecimento humano. 

O sociólogo Boaventura Sousa Santos também reconhece a importância dos saberes
que emergem da vida cotidiana. O conceito de emancipação questiona o excessivo
valor conferido ao conhecimento científi co, que teria produzido progressos, mas
muita infelicidade. Por isso, propõe novas formas de produção de conhecimento, 
eminentemente cooperativas, que levem em consideração o senso comum,
a democracia participativa e o multiculturalismo, entre outros. Tais elementos 
assegurariam que a própria comunidade, a partir de suas redes de troca e interação,
pudesse gerar informações impregnadas pela sua visão de mundo e aptas a responder
a suas necessidades específi cas.

Vale ressaltar que a Educação Comunitária não propõe a contraposição, mas
a confl uência entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares. O processo 
ainda leva em conta o repertório cultural de cada aluno. A proposta tem eco em
Paulo Freire, que em sua Pedagogia Libertária compreende o educando como sujeito
ativo, cujas cultura e subjetividade devem ser respeitadas. Freire condenava as 
práticas autoritárias de ensino e pregava que a relação entre professores e alunos
deveria ser complementar e nunca entre superiores e inferiores.

Ao reconhecer o educando e desenvolver a sua liberdade com responsabilidade, 
o professor estaria, ao mesmo tempo, conquistando o seu próprio espaço como 
impulsionador do processo educativo. O Educador Comunitário também é percebido
como um grande mobilizador de potenciais e oportunidades, com os quais ensina
e aprende simultaneamente. É ele que constrói e anima a rede de relações, que tece
a teia do conhecimento.

A assistente social Maria do Carmo Brant de Carvalho lembra que o conceito 
de rede tem sido constantemente utilizado para caracterizar a sociedade 
contemporânea e seus novos modelos de gestão. Seguindo essa tendência,
a ação social no âmbito público também tem se 
estruturado a partir desse tipo de articulação, 
que mobiliza vontades e integra fazeres, 
promovendo pactos de complementaridade entre 
governo, sociedade civil, empresas, comunidade 
e cidadãos. O contexto favorece a construção 
de parcerias cada vez mais sólidas, baseadas 
na participação, democratização dos processos 
decisórios, descentralização e municipalização.

Há que se reforçar que a montagem de uma rede 
de parceiros de múltiplos setores constitui-se em 
condição imprescindível para a implementação
e a sustentabilidade da Educação Comunitária. 
Só a atuação efetiva e conjunta desses aliados 
poderá transformar todo um bairro ou uma 
cidade em um ambiente educativo, no qual os 
cidadãos aprendam a toda hora e em todo lugar.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Preocupada em responder aos novos paradigmas e exigências da sociedade,
a Educação Comunitária confere um novo signifi cado ao processo educacional, 
que passa a ter um sentido muito mais profundo para a vida das pessoas e uma 
ligação mais estreita com o seu cotidiano. Mais do que as ações que propõe, são
seus princípios que a defi nem e a distinguem dos modelos educativos convencionais.

TRANSCENDÊNCIA – Educação a vida toda, a todo momento e em todo lugar. A 
Educação Comunitária transcende a escola junto com a própria comunidade escolar. 
As fronteiras se expandem, o tempo se alarga. Não existe mais um único lugar, nem 
uma hora determinada para que as pessoas entrem em contato com o conhecimento. 
A educação toma conta das ruas e do cotidiano das pessoas. A qualquer instante, 
um espaço aparentemente inusitado pode se transformar em sala de aula, a partir 
de um processo cada vez mais orgânico, ainda que intencional e organizado. 
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