
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO MAGALHÁES NETTO – CEA 

PROJETO SOS AZULEJO BRASIL 
 

RELATÓRIO DA AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO BRASIL 2018 
 

A primeira visita ao Centro Estadual de Educação Magalhães Netto/CEA para 
apresentar o Projeto SOS Azulejo Brasil ocorreu em janeiro de 2018, quando, 
em contato com o Vice-Diretor Nitevaldo Eloi, do turno vespertino, o Sr. Estácio 
Fernandes, museólogo, restaurador e morador do bairro dos Barris, que 
mostrou o então suposto painel do ceramista Horst Udo Enrich Knoff, instalado 
na escola, à equipe da doutoranda do Programa de Pós Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo - PPGAU/UFBA, Eliana Ursine da Cunha Mello, que 
também é a Coordenadora executiva do referido projeto. 
 
Supõe-se que este painel tenha sido instalado no ano de 1961, devido ao 
registro no mesmo, assinado pelo artista plástico Rissone e pelo ceramista Udo 
Knoff, quando o prédio escolar pertencia ao extinto Núcleo Educacional Góes 
Calmon. Há documentos que apontam tenha sido projeto do então arquiteto 
Diógenes Rebouças, pelo mesmo padrão instalado na época, na Escola 
Parque.  
 
Desde 2010, esta é a sede do CEA, tradicional Centro de Educação de 
Adultos, com mais de 40 anos de criação, situado na Praça Almirante Coelho 
Neto, s/nº, Barris, Salvador/Bahia, atualmente dirigido pela Professora Deylane 
Andrade Santos. Esta casa foi doada pela Família Góes Calmon ao Governo 
do Estado da Bahia para fins educacionais, onde também se encontram móveis 
antigos e assentamentos de outros tipos de azulejo e ladrilhos da época. 
 
A divulgação de que existe um painel de Udo Knoff, numa das áreas livres e 
cobertas da escola, fez a comunidade escolar tomar conhecimento deste 
projeto, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Preservação e da 
Restauração – NTPR, da Escola Politécnica/UFBA, e, da proposta da Ação 
Escola SOS Azulejo Brasil, associada ao tema “patrimônio azulejar brasileiro”. 
Então, foi feita a inscrição da escola, no dia 05 de março de 2018, por e-mail, 
nos contatos indicados no projeto.  
 
A restauradora Eliana Mello e sua equipe fizeram a higienização do painel que 
se encontrava danificado pelo descuido e uso indevido da parede para outras 
ações escolares, repleta de pregos, colas, papeis adesivos e instalação de 
ponto de energia em cima do painel, além da perda de parte dos azulejos que 
compõem a obra, que mede 6,04 X 2,52 m2, formado por 39 X 16 peças, na 
horizontal e vertical respectivamente, conforme medição de Eliana Mello. Essa 
deterioração do painel, através das várias gestões daquele espaço, foi devida a 
desinformação da importância da obra enquanto patrimônio cultural.  
 
A pesquisadora Eliana Mello também realizou uma palestra com o tema 
“Azulejos como expressão de arte, cultura e educação na memória” , no dia 24 
de abril de 2018, no turno matutino, para a comunidade escolar e os 
convidados.  
 



A Ação Escola também foi realizada durante a visita ao Museu Udo Knoff, 
situado na Rua Frei Vicente, nº 3, Pelourinho, em Salvador, ocorrida no dia 26 
de abril de 2018, das 14:00 às 17:00horas, quando 13 representantes do CEA, 
compostos em sua maioria por estudantes do professor de História e Filosofia, 
Osvaldino Vieira de Santana e da professora Maria de Fátima Vasconcelos 
Ferreira, inclusive estudantes com deficiência intelectual, acompanhados por 
seus responsáveis e pelo coordenador pedagógico Walry Dantas de Góes 
Filho, identificados no Termo de Autorização de Uso da Imagem.  
 
Durante a visitação ao Museu, mediada pela museóloga Renata Alencar e sua 
equipe, foram feitos registros fotográficos e o grupo escolar pode apreciar a 
exposição de azulejos e cerâmicas, ouvir a narrativa histórica da azulejaria no 
mundo e no Brasil e participar da oficina de pintura em azulejos, cujas peças 
foram doadas para o acervo da escola. Consulte o link a seguir para conhecer 
mais sobre este Museu:  https://dimusbahia.wordpress.com/museu-udo-knoff-
de-azulejaria-e-ceramica/. 
 
A propósito, o CEA participa de projetos artísticos e estruturantes da Secretaria 
da Educação do Estado da Bahia, inclusive o de Educação Patrimonial e 
Artística/EPA, pelo qual os estudantes organizam um álbum com fotos e um 
texto argumentativo sobre alguma entidade comunitária que queiram indicar 
como referência de reconhecimento para o patrimônio cultural.  
 
Enfim, com a crescente apropriação do que vem a ser “patrimônio cultural 
azulejar” e o desdobramento da Ação Escola do SOS Azulejo Brasil, o Centro 
Estadual de Educação Magalhães Netto/CEA está identificando estudantes 
para inscrição no projeto EPA, diante da oportunidade de pesquisar sobre o 
painel de Udo knoff na escola, com intuito de requerer, aos poderes públicos, a 
criação do Dia Nacional do Azulejo no Brasil, tal como ocorre em Portugal, no 
dia 06 de maio, assim como, a restauração do referido painel que se encontra 
na escola. 
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