
A educação é um dos pilares inerentes a vida humana,
sendo esse um ponto que se encontra constantemente em
pauta no contexto nacional, juntamente com as temáticas
da segurança e da saúde. O conceito da palavra educação
está comumente associado a imagem de prédios escolares
“padrão”, a livros e atividades correlacionadas a esses
meios, porém a partir desse estudo foi possível mostrar
que a educação não está somente ligada e essas vertentes.

A proposta do Distrito Educador veio para mostrar uma
nova imagem do conceito de "educar" a partir do meio
urbano, ou seja, da cidade. A ideia consiste na elaboração
de um projeto conceitual de um espaço educador tendo
como base a Carta Internacional das Cidades Educadoras
como trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e
Urbanismo. O local escolhido para o desenvolvimento da
pesquisa foi o bairro Santo Antônio, situado em  Vitória -
ES.

Com um olhar urbanístico para o local, foi possível
perceber um potencial educador, surgindo então a
proposta de requalificação de uma parcela do bairro,
denominado “distrito educador” o qual foi idealizado
visando possibilitar a valorização de um perímetro urbano
que poderia ser melhor aproveitado. 
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Durante a avaliação do espaço também foi possível notar
uma grande valia por toda sua estrutura e carga histórica
de extrema importância para a cidade, além disso, o bairro
é considerado um dos bairros mais tradicionais da capital
Vitória.

O movimento das Cidades Educadoras surgiu em 1990 com
o primeiro congresso internacional em Barcelona,
Espanha. Esse feito deu início a fundação da Associação
Internacional das Cidades Educadoras atuante até os dias
de hoje e que engloba várias cidades de diversos países do
mundo. A principal intenção é da proposta elaborada a
partir das diretrizes educadoras foi propor a extensão do
processo educacional para além das salas de aula
convencionais a partir da remodelação do espaço público.

A cidade de Vitória encontra-se associada ao grupo de
cidades educadoras, porém ainda é uma titularidade
pouco conhecida e abordada entre os munícipes. 

O intuito deste trabalho é demonstrar por meio de
soluções simples que esse processo de educação vai além
das quatro paredes que compõe uma sala de aula
valorizando as vivências humanas que são parte
fundamental no processo de formação do indivíduo.
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A gestão democrática e participativa é prevista pelo
Estatuto da Cidade, que prediz a coparticipação
efetiva dos cidadãos no processo de formação dos
espaços públicos. Sendo assim, buscando
aperfeiçoar as propostas de projeto para a área de
interesse, foi elaborada uma pesquisa para levantar
dados a respeito da opinião dos usuários da região
cujo objetivo foi coletar informações sobre as
infraestruturas urbanas instaladas e equipamentos
públicos no que tange sua usabilidade.

ASPECTOS APONTADOS COMO INSUFICIENTES 
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1 PRAÇA DA BANDEIRA

O setor 1 é o da Praça da Bandeira. A área foi
ampliada promovendo a integração dos
espaços ao seu redor como, por exemplo,
uma extensa área de estacionamento. Essa
modificação se fez necessária tendo em vista
os novos equipamentos que foram
acrescentados e pela identificação do
potencial uso desse espaço que
anteriormente era ocioso.
Foi implementado nessa nova praça áreas de
playground, horta, um jardim sensorial tátil,
mobiliário urbano, um pomar e áreas
destinadas a food trucks valorizando assim o
comércio local.

A estação de bicicletas compartilhadas “Bike Vitória”
foi realocada para uma área rebaixada no nível da
rua, possibilitando um melhor acesso para os
usuários do serviço, evitando desníveis para o
estacionamento das bicicletas. Os abrigos de ônibus
em toda área do distrito foram remodelados, pois
agora, com as calçadas mais amplas, as paradas
onde não possuíam abrigos puderam ser
substituídas, dando lugar para os novos modelos
projetados. 

O distrito foi dividido em sete setores que
abordam temáticas diferentes, todos interligados
entre si. Cada setor foi dividido e pensado
levando em consideração seu antigo uso e seu
novo potencial previsto. 

antes

4 PARADA DE ÔNIBUS

No setor 4 foi projetado um novo abrigo de ônibus que devido a remodelação das vias,
precisou ser realocado para essa região. Mudou-se da Avenida Santo Antônio para a Rua
Pinheiro Junior, sendo essa uma distância  pequena, de apenas uma  quadra em relação a
localização anterior.
 

antes

2

O setor 2, localizado é uma área de estacionamento que foi criada para
atender aos visitantes do cemitério municipal e aos usuários da
rua comercial, denominada aqui de setor três. Em decorrência 
da diminuição de vagas de estacionamento na área da praça, a proposta é que
sejam realocados para essa região na Rua Archimino Matos.

ESTACIONAMENTO

3 RUA COMERCIAL

O setor 3 foi denominado rua do 
comercio devido ao grande potencial
comercial identificado nessa região. Todo o
trecho desse setor deixou de ser de sentido 
 duplo para se tornar único. Nessa proposta sugere-se que essa
calçada mais larga seja utilizada pelos comércios, acomodando
mesas e cadeiras, deixando essa rua cada vez mais ocupada e  viva.

antes
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5 TRECHO ESCOLAR

Almeida, onde além da remodelação do abrigo de ônibus, foi implantada
uma faixa de pedestres elevada (lombo faixa) que auxilia na segurança
durante a travessia dos estudantes, fazendo com que os carros
diminuam a velocidade ao passarem por lá.
Uma nova infraestrutura para o abrigo de ônibus foi projetada
aproveitando-se do recuo presente na entrada da escola. Seguindo o
modelo padrão das outras áreas, porém, em menor escala. Atrás do
abrigo foram colocadas jardineiras horizontais para compor o conceito
do paisagismo e contribuir com a estética visual dessa área.
Recipientes de coleta seletiva foram colocados nessa região, que além
de contribuir com a implantação do conceito de reciclagem, auxiliam no
processo de educação ambiental. 

antes

Partindo pela Rodovia
Serafim Derenzi encontra-se
o setor 5, denominado setor
escolar por situar-se em
frente a EMEF Alberto de

6 HORTA

A região onde encontra-se um jardim improvisado pelos moradores foi
definida como setor 6. Essa área tornou-se um espaço ocioso pois além da
falta de ocupação é um espaço que acumula um certo volume de vegetação
que cresce desordenadamente, proveniente do afloramento rochoso que é
abundante nessa região. Para que esse problema fosse solucionado, é
proposto a construção de um jardim composto com áreas destinadas a horta e
piso gramado.
A horta vertical também é presente nessa intervenção, que tem como papel o
incentivo da comunidade no cultivo de hortaliças. Por localizar-se em
proximidade com a escola essa horta poderá ser um espaço que pode ser
utilizado para realização de atividades externas ao ambiente escolar, como
complementação da disciplina de biologia por exemplo.
Seguindo o mesmo conceito da escola, recipientes de coleta seletiva também
foram implantados nessa região incentivando a reciclagem e o descarte correto
dos resíduos pelos moradores dessa região.

antes

7

A ilha de pedestres nada mais é que um local reservado no
meio de travessias, onde o sentido do trânsito possui várias
direções, isso ajuda pessoas que possuem dificuldade em
mobilidade tenham uma área resguardada para que aguardem
com segurança a próxima travessia. 
Além disso, áreas de estacionamento para veículos que
comercializam alimentos (food truck) também foram
implementados nessa região, visando alocar de forma
organizada um uso que já é comum ali.

Por fim, as margens da escadaria da basílica, está localizado o
setor seis, onde o cruzamento foi remodelado
proporcionando mais infraestrutura para as barracas de
venda de alimento que comumente ali já se instalam. 

BASÍLICA

antes
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A partir dos estudos e proposições apresentadas, é possível concluir que
o processo de transformação do espaço urbano é de extrema
importância. No contexto geral o Distrito Educador propôs uma
remodelação do espaço urbano com pequenas alterações baseadas na
participação dos cidadãos através da pesquisa de interesse, do
levantamento de dados juntamente com o conhecimento técnico e
intelectual que foram destrinchados e apresentados nesse estudo. 

O projeto engloba melhorias na mobilidade urbana, priorizando o uso de
transportes coletivos, calçadas largas incentivando a caminhada pelas
ruas locais. Além disso tem o destaque da plantação de novas árvores
que impacta não somente o meio ambiente como também uma
melhoria na qualidade de vida. O resultado: áreas com mais sombras e
com a melhoria do ar. 

As árvores frutíferas e a horta também são destaques, fomentam o
sentimento de comunidade e proporcionam um incentivo a alimentação
saudável e ao compartilhamento.
A valorização da identidade local está presente na preservação dos
marcos turísticos do bairro e na valorização do comércio, principalmente
através da culinária que é bem presente na região.

RESULTADOS 


