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Concebido com sistema modular flexível, projeto de colégio colombiano privilegia espaços públicos e dispensa muros 
 
Por Valentina N. Figuerola Fotos Sergio Gomez 
 

Erguido no bairro de Suba, periferia de Bogotá, na Colômbia, o colégio público Gerardo Molina 
surge de uma proposta arquitetônica ousada criada pelo colombiano Giancarlo Mazzanti 
Sierra. À primeira vista, pode parecer que a audácia do projeto reside na linguagem 
arquitetônica arrojada e contemporânea do edifício, que contrasta com um entorno onde 
prevalecem moradias autoconstruídas de tijolos cerâmicos. Mas o grande diferencial  está na 
relação amigável que estabelece com a comunidade. Cercas e muros foram completamente 
abolidos no colégio, executado a partir de um versátil sistema modular. 

A volumetria simples e variada deriva da composição de peças modulares distintas, mas que 
eventualmente se repetem de acordo com as circunstâncias topográficas, urbanas ou de 
programa. Unidos, os módulos criam interstícios externos que são usados como praças pela 
população. "Em vez de um colégio isolado, elaboramos um projeto urbano com centralidades 
setoriais. Equipamentos como biblioteca, auditório, cafeteria e sala de computadores também 
são utilizados pelas pessoas do bairro, sem que isso afete o funcionamento da escola", afirma 
o arquiteto. 

Os acessos ao edifício são caracterizados por áreas verdes, definidas pelos "módulos de 
arremate". "Esses módulos possibilitam a apropriação dos serviços do colégio pela 
comunidade e estabelecem a relação do prédio com a malha viária", acrescenta Mazzanti. O 
projeto ainda é composto pelos blocos "aulas", de dois pavimentos, e "conectores", 
circulações que viabilizam o agrupamento das peças em cadeia em linha reta ou em diferentes 
ângulos. 

Na escola Gerardo Molina, os módulos agrupados formam um pátio central, com quadra 
poliesportiva e áreas para lazer e descanso. No que se refere ao sistema construtivo, o edifício 
combina estrutura metálica e pórticos de alvenaria estrutural de concreto e painéis feitos com 
aglomerado. As fachadas que correspondem às salas de aula, no segundo pavimento, foram 
revestidas com pedras de diferentes tonalidades. Na área pedagógica, as cores também estão 
presentes no piso vinílico e nos painéis de vidro laminado laranja que compõem os caixilhos. 

O autor do projeto diz que se inspirou nos relógios Swatch e no carro Twingo para desenvolver a linguagem arquitetônica da construção, definida por ele como suave e 
híbrida - termo que usa para caracterizar uma arquitetura feita para jovens e adultos. Já a produção dos arquitetos Georges Candilis e de Peter e Alison Smithson, membros 
do antigo Team X, serviu de referência para Mazzanti na elaboração do conceito arquitetônico que privilegia a integração do edifício com a comunidade e seu meio urbano. 
Surgido na década de 1950, o Team X foi um grupo contestador de preceitos dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), sobretudo no que se refere ao 
urbanismo. 

NO WALLS, NO FENCES 
Erected in the district of Suba, a suburb of Bogotá, in Colombia, the Gerardo Molina public school emerges from a daring architectural proposal by Giancarlo Mazzanti Sierra. 
Its main differential is in the friendly relationship established with the community. Fences and walls were completely abolished from the school, built from a versatile 
modular system. 
The simple and varied volume derives from the composition of distinctive modular parts which eventually repeat themselves, in accordance with the topographic urban or 
programmatic circumstances. United, the modules create external interstices used as plazas by the population. "Instead of an isolated school, we have elaborated an urban 
project with sector centralities. Library, auditorium, cafeteria and computer room are also utilized by the persons in the community, without affecting the school's 
operations", maintains the architect. 

 


