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Objetivos 
 
Analisar influências mútuas entre espaços físicos e dinâmicas políticas cotidianas 

em espaços e equipamentos públicos, salientando implicações imprevistas entre 

abertura espacial e práticas democráticas; problematizar a noção de "acolhimento" 

como caracterizadora de políticas públicas interessadas em ampliar direitos, 

recursos e relações de reciprocidade entre servidores públicos e moradores 

pobres de áreas periféricas de São Paulo. Ambos os objetivos interessam para 

uma reflexão sobre a perspectiva crítica relacionada à categoria do público em 

ciências sociais. 

  



 

Materiais e métodos 
 
Etnografia, associada à elaboração de modelos virtuais para descrever as 

características espaciais dos ambientes estudados - mobilizando aqui técnicas de 

pesquisa oriundas de minhas formações em antropologia e arquitetura. 

 

Resumo 
 
Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) constituem centralidades periféricas 

em quarenta e cinco lugares dos mais desfavorecidos da cidade de São Paulo, 

reunindo num só local diversos equipamentos, públicos e atividades. Muitos dos 

desafios neles presentes reportam-se à implementação do "acolhimento", termo 

nativo que mobilizo para fazer referência a programas e práticas distintos e 

aparentados que se encontram no cotidiano dos CEUs. Neste trabalho realizo uma 

análise etnográfica comparativa das bibliotecas dos CEUs Butantã e Vila Rubi, 

chamando atenção para suas dinâmicas distintas e contrapostas, relacionadas à 

implementação do acolhimento. Destaco ainda a proposição dos conceitos de 

contextos intensivos, extensivos e separadores para entender os contrangimentos 

que presidem as interações cotidianas entre funcionários e usuários destes 

equipamentos, e que atravessam indistintamente aspectos espaciais, legais e 

culturais. Estes conceitos permitem problematizar uma associação clássica, 

importante para o pensamento ocidental em geral e para os estudos da 

comunicação em particular, entre abertura espacial, espaço público e práticas 

democráticas. 

 
Os CEUs reúnem num só local diversos equipamentos públicos voltados à 

educação, cultura, esporte e lazer1, constituindo centralidades em quarenta e 

                                                        
1 Os CEUs abrigam os seguintes equipamentos: CEI (Centro de Educação Infantil), EMEI e EMEF 
(Escolas Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental), telecentro (sala de 



 

cinco dos lugares mais periféricos e desfavorecidos da metrópole paulistana. 

Grande parte dos desafios presentes no cotidiano destas instituições relaciona-se 

com o que costuma ser chamado de "acolhimento" de seus visitantes. 

Utilizaremos este termo para designar uma disposição de muitos servidores 

públicos em estabelecer relações de diálogo e reciprocidade com os moradores 

pobres do entorno urbano dos CEUs, em meio a ações voltadas à ampliação de 

seus direitos e recursos em geral. Desta forma, situando o termo acolhimento 

entre os pólos êmico e ético (Geertz 1983), podemos reunir um conjunto de 

práticas e programas afins, com colorações e intensidades diversas, que não 

necessariamente possuem uma origem comum, mas que orientam de modo 

decisivo o cotidiano dos CEUs. Neste trabalho propomos observar como o 

acolhimento e as influências espaciais que incidem sobre sua promoção 

acontecem de modos distintos e contrapostos no cotidiano das bibliotecas dos 

CEUs Butantã e Vila Rubi. 

 

Biblioteca do CEU Butantã 
 
Os primeiros CEUs, dentre os quais encontra-se o CEU Butantã, foram 

implementados pelo governo petista de Marta Suplicy, entre 2001 e 2004. A 

preocupação em beneficiar as comunidades carentes e de elegê-las como 

interlocutoras, nestes casos, fez-se de modo conscientemente declarado e bem 

delimitado, por servidores públicos com orientação política de esquerda. Tais 

defesas do acolhimento assumiram, frequentemente, um alto grau de 

prescritividade e veemência, procurando contrapor-se a outras práticas, muitas 

vezes consideradas como conservadoras, reacionárias e supostamente 

dominantes no serviço público brasileiro. Desta forma, parece ter-se estruturado 

                                                                                                                                                                         
informática), teatro, ginásio de esportes, biblioteca, piscinas, ateliês e estúdios, sala de dança, 
padaria-escola, pista de skate e outros equipamentos de lazer externo que variam em função das 
condições de cada terreno (Padilha&Silva 2004, Fasano 2006, Pacheco 2009). Em muitos CEUs 
há também uma EJA (Escola de Jovens e Adultos) e uma ETEC (Escola Técnica Estadual). 



 

uma polarização de posicionamentos entre partidários e adversários do 

acolhimento, minimizando as possibilidades de angariamento de novos adeptos. 

Em minha etnografia na biblioteca do CEU Butantã, por exemplo, o acolhimento 

era um valor prioritário apenas para a bibliotecária coordenadora do equipamento, 

que defendia com afinco a facilitação do acesso dos usuários à biblioteca, 

enquanto que as bibliotecárias subordinadas preocupavam-se mais com os riscos 

e responsabilidades implicados na preservação e proteção do acervo da 

biblioteca. A oscilação entre o privilégio a "usuários" ou a "livros", e as 

regulamentações e proibições implementadas pelas bibliotecárias partidárias 

deste último termo, parecem ter agravado significativamente as dificuldades já 

grandes deste CEU, e das bibliotecas em geral, de atrair público, de modo que o 

equipamento era escassamente frequentado. 

 
Biblioteca do CEU Butantã: perspectiva ilustrativa dos espaços internos 

 

O projeto arquitetônico desta biblioteca definiu espaços internos amplos e abertos, 

com dois acessos principais e laterais amplamente envidraçadas, que facilitavam 



 

a entrada de olhares e pessoas das imediações do CEU. Uma área interna com 

mais de quinhentos metros quadrados permitia uma grande quantidade e 

variedade de ocupações de espaço e de interações interpessoais. Nesse sentido, 

a abertura e a amplitude de espaço podem ser associadas ao acolhimento, à 

promoção de liberdades e de práticas democráticas. De fato, na história de nossas 

sociedades ocidentais, encontramos uma relação recorrente entre abertura 

espacial e democracia (Caldeira 2000, Dale&Burell 2010, Berman 1986, Jacobs 

1961). Porém, na biblioteca do CEU Butantã, a liberdade de circular, interagir e 

ocupar espaços deu margem à produção de um enrijecimento dos antagonismos 

estabelecidos entre as bibliotecárias. Graças à disponibilidade de espaços, elas 

puderam ocupar e reforçar lugares próprios e distintos de trabalho, que 

terminaram por se confundir com suas subjetividades e valores: por um lado, 

configurou-se uma sala de uso exclusivo da coordenadora; por outro, o espaço de 

catalogação, que abrigava as mesas de trabalho das bibliotecárias subordinadas, 

reforçou-se com a instalação de armários ao seu redor. A posição central deste 

espaço de catalogação produziu efeitos de diminuição e fragmentação dos outros 

ambientes à volta, prejudicando o funcionamento da biblioteca como um todo. 

Além disso, a liberdade de circulação espacial multiplicou as dificuldades de 

monitoramento dos usuários, fato que parece relacionar-se ao aumento da rigidez 

na aplicação de proibições, e ao consequente afastamento dos usuários do 

equipamento.  

 

Tal como aparecem nas análises acima, espaços amplos e abertos - que 

propomos denominar de contextos extensivos - permitem que as pessoas optem 

ou não pelo estabelecimento de interações. Com isso podemos associá-los a 

práticas democráticas, tal como admite-se comumente. Por outro lado, contextos 

extensivos, em situações de desacordo, dão margem à produção de afastamentos 

difíceis de ser revertidos. Nos espaços amplos e abertos da biblioteca do CEU 

Butantã, antagonismos entre bibliotecárias, e entre elas e usuários, geraram 



 

afastamentos mútuos, e estes afastamentos tenderam a estabilizar os 

antagonismos. Nestes cenários, confusões de sentido e estigmatizações 

interpessoais podem proliferar com mais facilidade, tendo em vista o fato de que 

as pessoas deixam de interagir e de atualizar o seu ponto de vista a partir do 

ponto de vista das outras. Portanto, contextos extensivos podem representar uma 

ausência de incentivos à interação, e abrem a possibilidade de uma 

desaceleração da política. 

 

Biblioteca do CEU Vila Rubi e contextos intensivos 
 
Durante os mandatos municipais de José Serra e Gilberto Kassab, que 

governaram São Paulo entre 2005 e 2012, foram implantados mais vinte e quatro 

CEUs, desta vez orientados pela intenção de diminuir os canais de diálogo com as 

comunidades locais, e de reduzir a alocação de investimentos e outros recursos 

(Grosbaum&Carvalho 2008). O CEU Vila Rubi, inaugurado em 2007, está entre 

estes últimos CEUs, mas configurou-se como uma excessão, na medida em que 

seus funcionários locais elegeram o acolhimento como uma de suas 

preocupações centrais. A promoção de interlocuções e atividades do interesse dos 

usuários foi feita, neste caso, de modo menos declarado e veemente, em meio a 

outros valores e práticas. Promovido a meia voz, o acolhimento parece ter 

maximizado suas possibilidades de expansão, de modo que o CEU Vila Rubi e 

sua biblioteca eram bastante frequentados. Os bibliotecários deste CEU não 

exibiam antagonismos entre si, convergindo para a definição de seu trabalho como 

focado no "social". As preocupações com "usuários" e "livros", na biblioteca do 

CEU Vila Rubi, não envolviam uma escolha dicotômica entre termos mutuamente 

excludentes, e pareciam passíveis de ser satisfeitas ao mesmo tempo.  

 



 

 
Biblioteca do CEU Vila Rubi: perspectiva ilustrativa dos espaços internos 

 

O projeto de arquitetura destes últimos CEUs não elegeu a abertura e a amplitude 

espacial como preocupações centrais, preferindo, ao contrário, posicionar muros, 

grades e edificações de modo a limitar e direcionar as circulações e interações de 

seus frequentadores (Corbioli 2008). A biblioteca do CEU Vila Rubi, por exemplo, 

não era facilmente visível pelos frequentadores de outros equipamentos do CEU, 

e sua área interna possuía cerca de cem metros quadrados, ou um quinto da área 

da biblioteca do CEU Butantã. No entanto, os espaços exíguos e fechados, que 

comumente consideramos como cerceadores da vida pública e como anti-

democráticos, pareciam produzir efeitos desprezíveis diante da rica programação 

de atividades da biblioteca, e diante a existência de canais de comunicação entre 

biblioteca e moradores locais. Além disso, a exiguidade dos espaços internos da 

biblioteca parecia induzir e intensificar as interações entre seus frequentadores. A 

escassez de espaços parece ter suscitado um compartilhamento de mesas de 

trabalho entre todos os bibliotecários, que revezavam-se indistintamente na 

execução das tarefas necessárias ao funcionamento da biblioteca. Com isso, não 

havia uma associação de lugares de trabalho com subjetividades e valores 



 

particulares. Além disso, a proximidade entre bibliotecários e usuários parecia 

facilitar o monitoramento e atendimento dos últimos pelos primeiros.  

 

Nestas circunstâncias, espaços fechados e exíguos - que propomos denominar de 

contextos intensivos - parecem induzir as pessoas a interagir. Por um lado isso 

pode representar um cerceamento do poder de escolha das pessoas, aludindo a 

práticas não-democráticas. Por outro lado pode provocar um cotejamento mais 

intenso de pontos de vista, produzindo uma aceleração da política. 

 

Conclusões 
 
É importante observar que raramente o conjunto de espaços internos de um 

equipamento pode ser caracterizado inteiramente como extensivo ou intensivo. 

Apesar de predominarem contextos extensivos na biblioteca do CEU Butantã, 

poderíamos observar como a recepção deste equipamento foi configurada para 

produzir intensividades que facilitam o controle de entrada e saída de pessoas e 

livros, por exemplo. Da mesma forma, na biblioteca do CEU Vila Rubi predominam 

os contextos intensivos, mas a disposição de algumas das estantes de livros 

multiplica as possibilidades de crianças evitarem o contato e o monitoramento das 

bibliotecárias, e isso promove uma característica extensiva em meio a um 

ambiente predominantemente intensivo. 

 

Ambas as bibliotecas possuem, ainda, quantidades importantes de um terceiro 

tipo de influência, que propomos denominar de contexto separador. Na biblioteca 

do CEU Butantã, separações foram implementadas, por exemplo, na forma de 

armários e divisórias de espaço destinadas a limitar o acesso aos espaços de 

trabalho de cada bibliotecária. Um exemplo do uso de contextos separadores no 

CEU Vila Rubi está no emprego de estantes de livros como forma de garantir 

isolamento e privacidade entre usuários de computadores e usuários das mesas 



 

de leitura. Se em contextos intensivos as interações são induzidas no sentido de 

intensificarem-se, em contextos separadores a indução das interações acontece 

no sentido oposto, de produção de interrupções ou intermitências. O dispositivo 

acionador desta intermitência pode estar nas mãos de um dos lados, ou pode não 

depender da vontade de nenhum dos agentes - de qualquer forma, a separação 

pode envolver efeitos políticos muito diversos, como produção de autonomia, 

privacidade, privatismo, apropriação indébita.  

 

As análises acima mostraram duas formas distintas de promoção do acolhimento. 

No CEU Butantã, a veemência dos discursos de servidores públicos de esquerda 

procurou uma contraposição com práticas outras, produzindo uma dicotomização 

de posicionamentos, de modo que o privilégio aos usuários de sua biblioteca era 

visto como incompatível com o privilégio aos livros e ao acervo em geral. No CEU 

Vila Rubi não observamos esta dicotomização, e as preocupações com usuários e 

livros apareciam como importantes e compatíveis.   

 

Estas diferentes formas de promoção do acolhimento tinham de se haver com 

distintas formas de influência que o espaço exercia sobre a política do cotidiano. 

Propomos organizar estas influências em três tipos distintos. Em contextos 

extensivos, haveria maior liberdade de escolha com relação ao estabelecimento 

de relações interpessoais, e um risco de desaceleração da política. A liberdade de 

escolha seria reduzida em contextos intensivos e separadores. Nos primeiros, 

haveria uma tendência para a aceleração da política, e nos segundos haveria uma 

tendência para interromper as interações interpessoais. Acelerações, 

desacelerações e interrupções também poderiam ser produzidas por fatores não 

espaciais. O melhor exemplo disso são leis e regras de funcionamento.2 

                                                        
2 De fato, a distinção entre contextos intensivos e extensivos de certa forma é análoga àquela 
estabelecida entre associações voluntárias e não voluntárias, que estrutura boa parte das 
discussões da literatura sobre associações da sociedade civil em ciência política (Warren 2001, 
Hirschman 1970). 



 

 

Com base nas distintas formas empregadas para promover o acolhimento, e nesta 

tipologia de influências, podemos perceber o quanto as dinâmicas cotidianas das 

bibliotecas dos CEUs Butantã e Vila Rubi são distintas. No primeiro caso, 

contextos extensivos agravavam a incompatibilidade de intenções dos 

frequentadores, mostrando que espaços abertos nem sempre devem ser vistos 

como benéficos para as práticas democráticas e para a promoção do acolhimento. 

No segundo, contextos intensivos aceleravam interações entre pessoas 

predispostas ao diálogo e ao mútuo entendimento, mostrando, por sua vez, que a 

indução das interações interpessoais tem seus efeitos positivos para a promoção 

do acolhimento e do mútuo entendimento entre as pessoas. 
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