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Resumo

O presente trabalho se propõe a realizar uma série de análises quanto 
ao espaço educacional público no estado de São Paulo. 

A primeira abordagem é a histórica onde se apresenta, cronologica-
mente, as diversas fases e etapas do desenvolvimento da escola públi-
ca paulista durante o século XX. São apresentados tanto o contexto his-
tórico quanto os projetos que ilustram cada momento específico desse 
recorte temporal. 

O trabalho traz em seguida, de maneira sintética, algumas das prin-
cipais ideias vindas do campo da pedagogia de autores como Anísio 
Teixeira, John Dewey, Vygotsky e José Pacheco.

A busca por referenciais mais contemporâneos, se deu nos dois capítu-
los seguintes. Enquanto o terceiro capítulo realiza um paralelo entre os 
projetos da Escola Parque e do CEU (Centro Educacional Unificado), 
o quarto traz três estudos de caso de projetos escolares públicos con-
temporâneos, analisados através de categorias análise, visando uma 
comparação entres as propostas.

A pesquisa acabou por fundamentar uma proposta arquitetônica desen-
volvida paralelamente em Atividade 2, que acabou por incorporar uma 
série de elementos das diversas referências projetuais aqui dispostas.
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Introdução

O tema do presente trabalho nasceu a partir de uma inquietação com 
relação a produção arquitetônica de escolas públicas no estado de São 
Paulo durante o século XX. A primeira dessas inquietações se dá jus-
tamente pela grande variedade de soluções arquitetônicas que esses 
projetos apresentaram em cima dessa temática durante esse período. 
Pensou-se que através de uma compilação, de maneira organizada, 
desses projetos possibilitaria verificar a evolução do projeto de escola 
pública no estado de São Paulo.

Se viu a possibilidade de realizar uma pesquisa histórica que retomas-
se a cada momento específico do século XX um projeto de edificação 
escolar particular de cada um desses momentos. A pesquisa históri-
ca, organizada de maneira cronológica, surgiu como foco inicial dessa 
pesquisa. Logo, todo esse conteúdo conforma o primeiro capítulo des-
se trabalho.

Porém, durante o desenvolvimento dessa pesquisa se viu a possibilida-
de de englobar mais aspectos no seu conteúdo. Assim, incorporou-se 
um segundo capítulo que abordasse pontos das principais teorias pe-
dagógicas desenvolvidas durante o mesmo período analisado no pri-
meiro capítulo. Dessa forma, se possibilitaria uma conceituação teoria 
que embasasse o trabalho de projeto desenvolvido em paralelo com 
essa monografia. Foram selecionados alguns dos principais teóricos 
do campo da pedagogia: John Dewey, Anísio Teixeira, José Pacheco e 
Vygotsky. 

O terceiro capítulo foi incorporado à pesquisa com o objetivo de realizar 
uma ponte entre o período histórico mais estudado, século XX, com a 
contemporaneidade de maneira que o trabalho trouxesse fontes de em-
basamento teórico e projetual mais atuais. Durante o desenvolvimento 
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da pesquisa se viu a possibilidade de realizar um estudo, ainda que 
sintético, que comparasse as propostas arquitetônicas da Escola-Par-
que e do CEU (Centro Educacional Unificado). Propostas essas de mo-
mentos históricos distintos, porém que foram concebidas sob princípios 
pedagógicos similares.

O quarto capítulo assume o objetivo de promover um embasamento 
projetual mais contemporâneo à pesquisa, que também contribuísse 
para o desenvolvimento da atividade de projeto. Esse último capítulo é 
composto por três estudos de caso de escolas públicas cujas datas de 
projeto são do século XXI. Para isso, foram estabelecidas categorias de 
análise que foram aplicadas a todos os projetos selecionados de forma 
a realizar um estudo comparativo entre essas propostas arquitetônicas.

Dedicou-se ainda um capítulo para apresentação da proposta arquite-
tônica desenvolvida em paralelo com essa monografia na disciplina de 
Atividade 2. A pesquisa teve, por muitas vezes, o objetivo de subsidiar a 
proposta projetual fornecendo estudos referenciais e fundamentações 
na área da pedagogia por exemplo.

A metodologia de pesquisa aplicada majoritariamente no decorrer de 
todo o trabalho foi a consulta de referências bibliográficas, sejam essas 
compostas por livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado e 
ainda artigos científicos. Alguns poucos sites foram usados para o em-
basamento teórico dessa monografia.

Somente no quarto capítulo foi usado uma metodologia de pesquisa 
diferente consistindo na análise de desenhos técnicos e imagens dos 
estudos de caso selecionados. A fonte dessas imagens, em sua maio-
ria, foi de periódicos de arquitetura.

Dentro dessa pesquisa, houve alguns títulos em específico que foram 
importantes fontes de informação e se destacaram por serem referen-
ciados e citados diversas vezes. Um desses títulos foi o livro “Arquite-
tura e Educação: Organização do Espaço e Propostas Pedagógicas 
dos Grupos Escolares Paulistas, 1893-1971” com autoria Ester Buffa e 
Gelson de Almeida Pinto. Esse livro foi muito utilizado para compor o 
corpo teórico do primeiro capítulo da pesquisa justamente por conter 
informações de cunho histórico, de maneira organizada, da evolução 
dos espaços escolares paulistas. 
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Um segundo título que também foi muito recorrido para a pesquisa foi o 
livro “Escolas Classe/ Escola Parque” de autoria do arquiteto Hélio Du-
arte. O conteúdo dessa publicação foi de extrema importância para o 
entendimento da proposta pedagógica de Anísio Teixeira, uma vez que 
traz uma linguagem mais conhecida no meio arquitetônico. 



01Cronologia
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O conteúdo deste capítulo traz uma cronologia da produção escolar pú-
blica no século XX no estado de São Paulo. Este se organiza de maneira 
a cobrir um conteúdo que abrange questões relativas à arquitetura e à 
pedagogia, além de contar com uma contextualização histórica própria 
de cada período selecionado. A cada período, que estará vinculado a 
uma caracterização de um organismo de gestão e produção de edifí-
cios educacionais, foi também selecionado um projeto afim de ilustrar 
as questões espaciais que forem levantadas. 

Deste modo, se tem um estudo organizado e conjunto de toda a produ-
ção arquitetônica voltada às escolas públicas no estado de São Paulo 
durante o século XX. Além de ser uma pesquisa referencial, uma vez 
que traz consigo uma série de imagens e desenhos de diferentes proje-
tos, esta se torna também uma pesquisa histórica que acaba por expor 
possíveis razões e origens dos problemas crônicos na educação, que 
se fazem contemporâneos.

Este estudo histórico aliado com, acabam por vincular a arquitetura com 
o seu contexto político e pedagógico. Assim, se entende que as bases 
aqui lançadas seriam de extrema importância para o projeto arquitetô-
nico desenvolvido complementarmente à esta monografia, um projeto 
com uma visão crítica a respeito de toda a carga histórica arquitetônica 
desenvolvida anteriormente sobre a temática. Fato que se considerou 
essencial para um projeto contemporâneo de escola. 

A visão crítica e os estudos de referência foram, e muito, baseados nas 
leituras aqui realizadas. 
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Escolas 
Republicanas
(1890-1920)

O fim do Império e a instauração do período que hoje conhecemos por 
República Velha no Brasil trouxe consigo, além de mudanças políticas, 
uma mudança de paradigma quanto a educação pública no país, que 
até então era inexistente. 

As escolas primárias ficavam restritas as escolas particulares e as es-
colas de ler e de escrever que haviam se mantido do período Impe-
rial, muitas vezes funcionando em paróquias e cômodos de comércio 
(SOUZA, 1998). Até então, não havia sido desenvolvido um programa 
arquitetônico que abrigasse a escola pública no estado de São Paulo. 

Há no estado personalidades que, por influência de um contexto in-
ternacional onde o ensino elementar passava por grandes transforma-
ções, prezavam pela difusão da escola primária pública e formação de 
professores no estado. Personalidades como Oscar Thompson, Cesá-
rio Motta Junior, Caetano de Campos, Rangel Pestana e Bernardino de 
Campos viam nos exemplos europeu e norte-americano uma maneira 
de institucionalizar o ensino no país e equiparar-se a esses. (BUFFA; 
PINTO, 2002).

“[...] políticos republicanos e educadores, no final do 
século XIX, passaram a defender a necessidade de 
espaços especialmente construídos para serem esco-
las. Prédios grandes, arejados, bonitos, destinados a 
cumprir a finalidade principal, de escola, testemunham 
a valorização que o Estado dava ao ensino e serviam, 
ainda, para que a população os admirasse. Tais pré-
dios, passaram a compor a paisagem urbana da ca-
pital e de muitas cidades no interior” (BUFFA; PINTO, 
2002, p. 32).
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Havia também a noção de que o tema da educação estava estritamente 
vinculado com a República recém instaurada. 

“Com o advento da República, em São Paulo, políti-
cos e educadores passaram a defender um projeto de 
educação popular por entenderem que a própria con-
solidação da República dependia da difusão do ensino 
primário. Esse projeto assentava-se na criação de uma 
escola primária graduada, com várias classes e vários 
professores”. (BUFFA; PINTO, 2002, 43).

A institucionalização do ensino foi um processo que ocorreu por todo o 
mundo ocidental desenvolvido que exigiu que escolas se organizassem 
da maneira como a conhecemos atualmente, por classes sequenciais. 
E consequentemente essa nova organização da instituição exigiu dos 
espaços da escola uma reformulação. É nesse contexto, que a produ-
ção escolar paulista tem início ainda no século XIX. 

Figura 1
Grupo Escolar do 

Brás/ Ramos de 
Azevedo
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“No Brasil, a escola graduada de ensino primário, com-
preendendo múltiplas salas de aula, várias classes de 
alunos e um professor para cada uma delas apareceu, 
no estado de São Paulo, na década de 1890. O primei-
ro edifício projetado para abrigar uma escola primária 
na capital do Estado foi o da Escola Modelo da Luz, 
mais tarde denominada Grupo Escolar Prudente Mo-
raes, situado na Avenida Tiradentes”. (BUFFA; PINTO, 
2002, p. 33).

Se tem como exemplo a Europa, em especial a França, para importar 
essas reformas na educação do país. A situação econômica favorável, 
impulsionada pela economia cafeeira, faz com que as escolas produzi-
das no período fossem feitas com muito requinte. Por vezes, importou-
-se materiais e consequentemente “são importados estilos arquitetôni-
cos europeus, o neoclássico e o eclético, utilizados marcadamente nas 
construções públicas”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 34).

A imagem do edifício escolar ganha uma conotação além de seu pró-
prio programa. A sua importância vai além de um edifício de instrução 
pública, mas também algo que representa um valor simbólico cultural 
de modernização. 

A política de produção das escolas no final do século XIX e início do sé-
culo XX, cuja responsabilidade de construção estava atribuída ao DOP 
(Departamento de Obras Públicas) foi a de projetos-tipo, pois “atendia 
as necessidades de construir com rapidez um grande número de edi-
fícios em prazos exíguos e a baixo custo”. (RAMALHO; WOLFF, 1986, 
p. 67).

Nota-se que apesar da adoção de projetos-tipo ou projetos padrão, 
cada projeto adquiria mais identidade com projetos de fachada espe-
cíficos para cada caso. Assim, para uma mesma solução tipológica em 
planta poderia se obter resultados externos diferentes. 

Como já citado, a magnitude desses edifícios na paisagem urbana era 
visível e se intencionava que fosse realmente dessa maneira. Assim, a 
escolha das localidades de implantação desses primeiros edifícios es-
colares tinha como preferência “[...] quadras inteiras ou grandes lotes 
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de esquina que proporcionassem uma visualização completa do edifí-
cio e permitissem múltiplos acessos”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 44). Era 
clara a importância no tecido urbano dos primeiros Grupos Escolares.

Algumas características desse primeiro período da produção escolar 
pública paulista podem ser sintetizadas da seguinte maneira: a simetria 
dos projetos, consequência da adoção de estilos clássicos, facilitou a 
divisão da escola nas alas feminina e masculina. O currículo, que nas 
escolas de ler e escrever do Império era extremamente restrito, agora 
abrange a aritmética, geometria, linguagem, leitura, gramática, escrita, 
caligrafia, história, geografia, ciências físicas, químicas e naturais. Ou 
seja, procura-se ter uma educação integral dos alunos. A esse novo 
currículo, foi associado o método de ensino intuitivo. 

Pela primeira vez se estabelece o vínculo entre edifício escolar e as 
características didático-pedagógicas da época, com um programa pró-
prio para a atividade educacional.

Figura 2
Escola Normal Ca-
etano de Campos/ 

Ramos de Azevedo
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“[...] composto basicamente por oito salas de aula, 
quatro para cada sexo, e um número reduzido de am-
bientes administrativos. O galpão, destinado ao recreio 
coberto, à ginastica a às festas cívicas é construído 
isoladamente no fundo os nas laterais do terreno. Liga-
do ao prédio principal por passadiços cobertos”. (BU-
FFA; PINTO, 2002, p. 37). 

Já no findar da primeira década do século  XX, as construções dos Gru-
pos Escolares, tanto no interior do Estado quanto na capital, se mostram 
insuficientes para a atender uma demanda constantemente crescente. 
Fato que justifica uma série de medidas para ampliar a oferta de vagas 
como a gradativa redução do turno escolar, passando de 5h para 4h, e 
até 3h em alguns casos, e o desdobramento, ou seja, a criação de dois 
turnos, um matutino e outro vespertino. 

Figura 3
EEPG Marechal 

Floriano/ Ramos de 
Azevedo
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Comissão 
Permanente 
(1934-1942)

Da mesma maneira que o cenário político do país influenciou na cria-
ção de um sistema público de educação no Estado de São Paulo, a 
instauração do governo de Getúlio Vargas no início da década de 1930 
também se mostra como um evento que modificou a maneira como se 
encara a educação pública no estado e no país. 

A Era Vargas traz consigo grandes mudanças no cenário econômico, 
político e social. A quebra de uma ordem social vigente, das oligar-
quias, a industrialização, o surgimento de novas camadas sociais, a 
expansão das camadas médias da sociedade, a formação de uma bur-
guesia industrial e um aumento expressivo da população são algumas 
dessas mudanças que são úteis para se entender o contexto em que 
essa nova fase do ensino público no Estado de São Paulo surge. 

Assim como no início da República, quando personalidades paulistas 
buscaram referências internacionais para a institucionalização do en-
sino público no Estado de São Paulo, na década de 1930 o contexto 
internacional provê ao país a possibilidade de uma revisão do ensi-
no através dos princípios da Escola Nova. Ideias essas que chegam 
ao Brasil pelo grupo chamado de Renovadores do Ensino, que foram 
responsáveis pelo Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, 
tendo como um dos signatários Anísio Teixeira. 

“[...] criticavam nosso ensino considerado por demais 
intelectualista, verbalista e excludente. O ensino tradi-
cional [...] deixando de lado outras dimensões tão im-
portantes como a física, a emocional, a social. Daí a 
proposta da Escola Nova de uma educação integral”. 
(BUFFA; PINTO, 2002, p. 65).
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Outro signatário desse manifesto de 1932, Fernando de Azevedo, no 
ano seguinte, no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública de São 
Paulo, empreendeu uma reforma do ensino e instituiu o Código de Edu-
cação do Estado incorporando até certa medida os ideais defendidos 
pelo grupo de Renovadores do Ensino e um discurso novo quanto a 
noção de escola pública. 

“[...] propagar a nova política das construções escola-
res, ampliando em todas as camadas sociais a cons-
ciência da necessidade de cada escola possuir insta-
lações pedagógicas que façam dele centro de saúde 
e alegria, ambiente de educação estética e fator de 
nacionalização”. (CE, art. 32).

“[...] pelo Diretor Geral do departamento de educação 
será designada uma comissão permanente que dê pa-
recer sobre as condições higiênicos-pedagógicos dos 
prédios a serem construídos e organize e fiscalize a 
execução de um plano para a solução progressiva do 
problema das construções escolares”. (CE, art. 35).

Figura 4
EEPG Silvia Jardim/ 

José Maria das Neves
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Essa comissão permanente instaurada pelo novo Código de Educação 
do Estado seria formada “não só por engenheiros, arquitetos, adminis-
tradores, mas também professores, médicos, higienistas. A equipe não 
era só multidisciplinar como também formada por expressivos profis-
sionais que ocupavam importantes postos na administração pública”. 
(BUFFA; PINTO, 2002, p. 70).

A comissão de prédios escolares chegou a projetar cerca de 11 Grupos 
Escolares para a capital. Projetos esses que inauguram além de novas 
orientações programáticas, ideais modernos de arquitetura, o que foi 
possível com a evolução das técnicas construtivas no período. (FER-
REIRA; MELO, 1998).

O programa arquitetônico das escolas projetadas pela Comissão Per-
manente possui novidades como o auditório e a sala de leitura, além de 
possuir uma preocupação higienista muito clara. Se encara que outros 
equipamentos da escola que não necessariamente a sala de aula pos-
suíssem caráter pedagógico. 

Figura 5
EEPG Padre Manoel da 

Nóbrega / José Maria das 
Neves
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“[...] salas de aula amplas, claras e bem ventiladas, de 
seis metros por oito, com pé direito de 3,60m e pinta-
das entre o creme e o verde claro; dependências de 
trabalho; um auditório, com área igual à três ou qua-
tro salas de aula, destinado às mais variadas funções 
como educação física, jogos, canto, cinema educati-
vo, sala de festas, de reuniões sociais , assembleia de 
pais e mestres etc.; sala de leitura onde as crianças 
lerão livros da biblioteca infantil e que, nas pequenas 
cidades, poderá funcionar à noite como biblioteca pú-
blica; instalações de assistência médica, dentária e 
higiênica [...]; anexos para administração e para os 
professores”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 74)

Grande responsável pela incorporação, mesmo que ainda um pouco 
tímida a princípio, de um ideário e de uma estética moderna arquitetô-
nica foi o arquiteto engenheiro José Maria da Silva Neves, membro da 
Comissão. 

Pela primeira vez é usada em um edifício escolar paulista a técnica 
construtiva do concreto armado, propondo, por conseguinte, uma es-
trutura independente da vedação. Assim, consegue-se novas possi-
bilidades espaciais para a escola, como o pátio coberto sob pilotis e 
extensos panos envidraçados. Assim se inaugura o uso de uma lingua-
gem de arquitetura moderna no edifício escolar. 

Esse novo pátio coberto com pilotis, resultado de uma solução de viés 
puramente técnico, se aliou com as novas propostas pedagógicas da 
escola propiciando uma espacialidade adequada para novos itens do 
programa escolar como o consultório dentário, e a sala de leitura por 
exemplo. O térreo da escola pública paulista ganha caráter muito mais 
público do que antes tivera ainda mais quando o próprio programa ar-
quitetônico aqui citado abre a possibilidade de haver encontros sociais 
nas dependências da escola. 

Uma diferença fundamental entre os edifícios construídos no período 
da República Velha e os projetados pela Comissão está na liberdade 
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de implantação. O edifício escolar, portanto, perderia sua imponência 
na paisagem urbana em virtude de uma implantação que privilegiasse 
um controle de insolação e de ventilação adequado ao seu uso. 

“[...] um dos fatores que passam a definir o partido e 
a implantação do prédio é a boa orientação das salas 
de aula. Com isto, o edifício deixa de ser um volume 
compacto, de salas de aula dispostas com circulação 
central, para se caracterizar por uma planta estrutura-
da por eixos ortogonais onde a circulação possui salas 
em apenas um dos lados”. (FERREIRA; MELO, 1998).

Essa nova preocupação com a implantação do edifício aliada com as 
novas propostas de construção do prédio transmite valores da Escola 
Nova, onde a criança é tratada como o centro da aprendizagem, é para 
a criança que se projeta. (BUFFA; PINTO, 2002).

Figura 6
Plantas do EEPG Viscon-

de Congonhas / José 
Maria das Neves
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Convênio
Escolar 
(1949-1954)

Os trabalhos realizados pela Comissão Permanente não se mostraram 
suficientes para suprir o número de vagas necessárias na rede pública. 
Enquanto isso, as escolas primárias no Estado de São Paulo sofriam 
com um certo grau de sucateamento, que fora acontecendo de maneira 
gradativa desde o início da República, com salas de aula funcionando 
em prédios alugados pelo estado e em galpões improvisados. Ou seja, 
nem todo o contingente de salas de aula estava em edificações próprias 
para a educação como bem intencionavam os primeiros republicanos.

Não foi encontrada na bibliografia consultada as razões para a supres-
são da Comissão Permanente. Mas se supõe que essa se deu por razões 
financeiras, uma vez que surgiu uma oportunidade de tanto Governo do 
Estado quanto Prefeitura Municipal de São Paulo, unirem forças na pro-
dução escolar. Enquanto as prefeituras municipais seriam responsáveis 
pelo projeto e construção dos edifícios, o governo se responsabilizaria 
pela manutenção e gestão educacional dos Grupos Escolares.

“Visando uma ação mais contundente e, ao mesmo 
tempo, atendendo a um dispositivo da Constituição 
de 1946 que obrigava União e Municípios a investirem 
uma porcentagem mínima dos recursos arrecadados 
na educação primária, o Governo Estadual e a Prefei-
tura Municipal de São Paulo firmaram um acordo que 
ficou conhecido com o nome de Convênio Escolar. 
Essa Convênio supunha uma divisão de responsabi-
lidades cabendo à Prefeitura a construção de prédios 
escolares e, ao Estado, o desenvolvimento do Ensino”. 
(BUFFA; PINTO, 2002, p. 94). 
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Fazendo parte de uma visão mais global de educação, que entra em 
consonância com os ideais que foram introduzidos pelas edificações 
escolares no período de vigência da Comissão Permanente, ao Convê-
nio Escolar também foi dado a atribuição de construir, além de grupos 
escolares, mas também galpões provisórios, bibliotecas, recantos e 
parques infantis, teatros e ginásios. Ou seja, o Convênio era instaurado 
com a missão de cuidar daquilo que era considerado edificações auxi-
liares ao ensino. 

“O objetivo a ser atingido era o de que nenhuma criança estivesse fora 
da escola até 1954, ano em que a cidade [de São Paulo] comemoraria 
o IV centenário de sua fundação”. (EIRAS GARCIA, 1959, p.1). Pois um 
estudo de base feito pelo próprio Convênio trazia uma situação alar-
mante das condições a instrução primária paulista, essa que era em 
muito causada pelas más condições de ensino que alguns Grupos Es-
colares estavam sujeitos, por não estarem funcionando em edificações 
próprias ao ensino, como já foi dito anteriormente. 

Essa noção mais completa de educação era uma preocupação do Con-
vênio na hora de projetar. O grupo liderado por Hélio de Queiroz Duarte 
(1906-1989), nomeado presidente da subcomissão de planejamento do 
Convênio, tinha, além de preocupações mais habituais ao campo da 
arquitetura, uma preocupação com a proposta pedagógica que deveria 
orientar a concepção dessas novas escolas. 

Figura 7
EEPG Pondiá Calógeras/ 

Hélio Duarte
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Como foi mostrado no subcapítulo anterior, a linguagem da arquitetu-
ra moderna já havia sido introduzida junto à programática escolar no 
estado de São Paulo, pela ação da Comissão Permanente e pelo ar-
quiteto-engenheiro José Maria da Silva Neves. Porém, foi a equipe de 
Hélio Duarte a responsável pela disseminação absoluta dos princípios 
modernos nas edificações escolares do estado durante o período de 
vigência do Convênio. 

É justamente através dessa estética moderna, implementada com mais 
plenitude do que anteriormente, que a tal preocupação com a propos-
ta pedagógica adquiria forma. Os edifícios projetados pelo Convênio, 
questionavam se não seria “possível que um ambiente modernizado, 
imponha, de certo modo, por si mesmo, uma reforma no ensino”. (DU-
ARTE, 1951, p. 4). Ou seja, a equipe liderada por Duarte, se apegou à 
possibilidade de um ambiente moderno, com todas as suas qualidades 
e novidades frente à época, poderiam possibilitar que uma nova forma 
de ensinar pudesse acontecer. As novidades espaciais do modernismo 
eram tidas, portanto, como o cerne das preocupações com relação a 
maneira de ensinar nessas novas escolas. 

Isso se deve, em muito, porque “são os arquitetos da Comissão [do 
Convênio] que acabam propondo, na prática, o projeto do edifício es-
colar e também do projeto pedagógico”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 114). 
O que permite inferir que, a equipe liderada por Duarte teve pouco ou 

Figura 8
Estudo para parque 

infantil na Vila Pompéia/ 
Eduardo Corona
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nenhum subsídio de informações quanto às qualidades espaciais e pe-
dagógicas que os ambientes escolares deveriam contemplar. 

Esse “isolamento” dos profissionais na comissão de planejamento do 
Convênio Escolar pode indicar que, diferentemente do que foi apre-
sentado com relação aos outros períodos analisados, houve uma falta 
de multidisciplinaridade. Os profissionais da área de planejamento se 
viram desamparados de informações e tomaram para si, responsabili-
dades que iriam muito além da arquitetura. 

Porém, fato que fez com que a produção escolar paulista, nesse pe-
ríodo, fosse condizente com as questões de renovação do ensino no 
país foi o íntimo contato que Duarte teve com o educador baiano Anísio 
Teixeira (1900-1971) antes desse unir ao Convênio. Até mesmo o gran-
de ímpeto de sua equipe ao se aventurar sobre o campo da pedago-
gia pode ser considerado como um sintoma da familiaridade de Duarte 
para com as discussões pregadas pelo educador. 

Logo, nota-se as razões para existir algumas semelhanças entre as es-
colas projetadas nas pranchetas do Convênio no estado de São Pau-
lo e, principalmente, da escola parque Carneiro Ribeiro, em Salvador, 
projetada pelo arquiteto Diógenes Rebouças, feita sob tutela de Anísio 
Teixeira.

Figura 9
Implantação do   Grupo 

Escolar Visconde de 
Tunay/ Hélio Duarte
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“[...] adotaram, como solução clássica, a composição 
de blocos distintos cada qual com uma função espe-
cífica: ensino, administração e recreação, interligados 
por circulação externa. O bloco do ensino é composto 
por salas de aula, museu e biblioteca infantil. O bloco 
da administração compreende secretaria, diretoria, ar-
quivo, material escolar, sala e biblioteca para profes-
sores e gabinetes assistenciais para médico; dentista 
e assistente social, além da zeladora com apartamento 
próprio [...], o bloco de recreação era a tradução da 
escola-parque de Anísio Teixeira, com destaque para 
o galpão coberto destinado ao recreio e a ginástica, 
com palco para dramatizações e possibilidades de 
projeção”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 115). 

Além de fatores estéticos e de organização espacial da escola, as edifi-
cações escolares produzidas pelo Convênio também se apropriaram de 
outra característica da proposta da escola-parque: a educação integral. 
Essa que já havia sido “excluída” dos Grupos Escolares no Estado de 
São Paulo, desde o período da República Velha, com o desdobramento 
e três-dobramento, dos períodos escolares, ocorridos como consequ-
ência da necessidade de se otimizar os espaços escolares existentes, 
frente as novas demandas tendo em vista o déficit de salas de aula. 

Além da linguagem moderna, outro aspecto que foi implementado an-
teriormente, ainda no período de vigência da Comissão Permanente, 
também foi reforçado pela produção arquitetônica do Convênio: a vida 
pública no térreo das escolas e sua relação com a comunidade. 

“[...] como fonte de energia educacional, como ponto 
de reunião social, como sede das sociedades de ami-
gos do bairro, como ponto focal de convergência dos 
interesses que mais de perto dizem com a vida laborio-
sa de suas populações”. (DUARTE, 1959, p.5).



28

Porém a autora Maria Alice Junqueira Bastos aponta que devido ao dis-
positivo constitucional que permitiu, primeiramente, a constituição do 
Convênio Escolar em si, a renovação do ensino dentro dessas escolas 
ficou prejudicada. Pois nota-se que a gestão da educação era feita pelo 
governo estadual que não acompanhava as discussões feitas em âm-
bito municipal com relação ao que se tinha de expectativas para com 
essas novas escolas de linguagem moderna. 

“Diferentemente da Bahia, onde a definição espacial 
de escola-parque surgiu em resposta a uma tentativa 
de reforma educacional, em São Paulo a renovação 
espacial e de programa das escolas era dissociada 
da renovação do ensino, que cabia ao Estado e não à 
Municipalidade. No entanto a retórica mais eloquente 
não descartava a esperança de que a qualidade do 
espaço moderno pudesse, de alguma forma, atuar po-
sitivamente no ensino”. (BASTOS, 2009, p. 44). 
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FECE
(1960-1976)

Apesar do esforço em conciliar questões relativas à arquitetura e, tam-
bém, à pedagogia, a vigência do Convênio Escolar, firmado entre Go-
verno do Estado e Prefeitura de São Paulo, termina em 1954, no IV Cen-
tenário da cidade. Essa ruptura se dá de maneira burocrática quando 
“a Egrégia Câmara Municipal, ao receber os termos de uma convenção 
que se assinaria com o estado para aplicação de verbas municipais no 
ensino, não os ratificou”. (JULIÃO, 1956, p. 18).

A educação, tanto no interior estado de São Paulo quanto na capital, se 
viu desamparada de um órgão ou de alguma organização que tomasse 
responsabilidade quanto a manutenção e a construção dos edifícios 
escolares. Soma-se a isso a condição precária na qual se encontravam. 
Fruto de uma sequência de medidas paliativas tomadas desde o início 
da República, a educação primária paulista além de quantitativamente 
ainda se mostrar insuficiente, pecava na qualidade do ensino ministra-
do. O autor Carlos Corrêa Mascaro elenca de maneira cronológica as 
medidas que interferiram na qualidade do ensino até então.

“1º a suspensão do 5º ano; 2º o desdobramento; 3º a 
redução do ensino primário a dois anos (vigente, por 
sorte, durante um quadriênio apenas); 4º a oficializa-
ção do magistério leigo; 5º a facilitação dos cursos 
normais; 6º o três-dobramento (três turnos diários); 7º 
o regime de quatro turnos; 8º a construção de galpões 
escolares”. (MASCARO, 1957, p. 17). 
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Em 1959, no Governo Carvalho Pinto, criou-se um dispositivo incluso no 
chamado Plano de Ação que permitia a criação do que ficou conhecido 
por FECE (Fundo Estadual de Construções Escolares). Órgão esse que, 
portanto, substituiu o Convênio Escolar, e passou a ser o mais novo res-
ponsável pela manutenção construção dos edifícios escolares. 

A principal característica do FECE, e que justamente o diferenciaria do 
Convênio Escolar, seu antecessor, seria sua vertente altamente racio-
nalista. O FECE, portanto, inaugura essa maneira de se olhar para a 
questão da educação pública do estado, que até então possuía, até 
certo ponto, um caráter mais humanista, envolvendo discussões a res-
peito de planos pedagógicos e equipes multidisciplinares. 

Até então, toda a produção escolar pública, tanto na capital como no 
interior do estado, havia ficado sob tutela única e exclusiva da adminis-
tração pública. Essa medida, foi avaliada pelo FECE como falha, visto 
o pequeno corpo técnico da administração pública. Dessa maneira, se 
instaurou uma política de contratos de escritórios particulares de arqui-
tetura, que deveriam, portanto, agilizar o processo de projeto. (BUFFA; 
PINTO, 2002,). A partir desse período, se torna prática comum a tercei-
rização de projetos, fato que perdura pelo decorrer da década de 1970 
e chega até a administração da FDE (Fundação para o Desenvolvimen-
to da Educação) em tempos atuais. 

Figura 10
EE Conselheiro Cripiniano/ 

Vilanova Artigas
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É selado um acordo entre o governo do estado com o IAB (Instituto dos 
Arquitetos do Brasil) para que houvesse a participação expressiva dos 
escritórios paulistas nos edifícios a serem construídos no decorrer da 
gestão Carvalho Pinto. (NOGUEIRA, 2011). Dessa maneira, a vigência 
do FECE proporciona um grande volume de trabalho para esses escri-
tórios que acabam por afirmar uma estética arquitetônica que viria a ser 
conhecida futuramente como Escola Paulista. 

Ao mesmo tempo, a política de ação do FECE demonstra ter se apega-
do de maneira muito fria aos números dos levantamentos e estudos da 
época que comprovavam a insuficiência da rede pública de educação. 

“[...] todos os recursos disponíveis seriam concentra-
dos em obras que aumentassem o número de salas 
de aula tanto em prédios novos como na ampliação 
de prédios antigos. Assim, foram suspensas obras de 
ampliação de pendências complementares (galpões, 
cozinhas) e administrativas [...] o FECE só edificaria 
ou ampliaria prédios para Grupos Escolares”. (BUFFA; 
PINTO, 2002, p. 133). 

Figura 11
EE Conselheiro Cripiniano/ 

Vilanova Artigas
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Percebe-se assim, uma outra diferença entre as políticas do FECE e do 
Convênio Escolar. Enquanto no ideário dos arquitetos da equipe lide-
rada por Hélio Duarte havia uma preocupação para com a manuten-
ção não somente da edificação escolar propriamente dita, mas também 
com equipamentos considerados auxiliares à aprendizagem como bi-
bliotecas, ginásios, parques infantis etc., a visão do FECE não poderia 
se mostrar mais antagônica, se preocupando somente com a manuten-
ção da escola naquilo que correspondesse de maneira direta a um au-
mento do número de salas de aula e que, consequentemente, ampliaria 
o número de vagas disponível. O que evidencia a natureza racionalista 
da produção escolar do período que levou ao um detrimento de uma 
visão de educação mais ampla e global como a defendida no período 
anterior. 

Outra característica do período de vigência do FECE é o fato inédito 
de contar com o financiamento de dois órgãos para a viabilização de 
seus projetos: o DOP (Departamento de Obras Públicas), que histori-
camente havia sido, até então, o único órgão a financiar o estado nas 
construções escolares desde o período da República Velha, e o IPESP 
(Instituto de Previdência do Estado de São Paulo). 

O período de atuação do FECE, que se estenderia até 1976, ainda con-
tou com a reformulação do ensino promovida ainda no início da década 
de 1970. Fato que deixa a missão de adequação das edificações esco-

Figura 11
Implantação

EE Conselheiro Cripiniano/ 
Vilanova Artigas
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lares uma tarefa ainda mais complexa, visto que com essa reforma, um 
número ainda maior de escolas necessitariam de alguma ampliação ou 
adequação. 

“[...] a reforma de ensino consubstanciada na lei 
5692/71 que, entre outras medidas, propôs uma esco-
larização básica dos 7 aos 14 anos, juntando o primá-
rio com o ginásio para compor o que foi chamado de 
ensino de primeiro grau [...] Grupos Escolares foram 
obrigados a dividir seu espaço com ginásios recém im-
plantados, isto é, as quatro últimas séries do primeiro 
grau. Assim, muitos prédios projetados e construídos 
para grupos escolares[...] viram-se ‘invadidos’ por uma 
outra clientela, mais numerosa e de outra faixa etária”. 
(BUFFA; PINTO, 2002, p. 137). 

Quanto a produção escolar do período propriamente dito, percebe-se 
que o partido arquitetônico adotado pelos escritórios contratados para 
essas novas edificações é semelhante ao desenvolvido na década de 
1950. É mantida a clara separação entre blocos de ensino, contendo 

Figura 12
EE Conselheiro Cripiniano 
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as salas de aula, administrativo e de recreação. Porém, uma diferença 
clara entres períodos é justamente em como ocorre a articulação des-
ses blocos. 

“Os corredores outrora confinados, estreitos e pouco 
iluminados transformam-se em ruas, largas e ventila-
das, que permitem uma grande visualização dos es-
paços que compõem a escola [...] Ocupando um lugar 
de destaque articulando todos os espaços da escola, 
encontra-se o pátio, praça de encontro e lazer”. (BUF-
FA; PINTO, 2002, p. 139). 

De maneira geral, esses novos edifícios são concebidos como um blo-
co único, possuindo uma setorização rígida, no qual o pátio coberto 
surge como elemento principal. Diferentemente do desenho de esco-
las produzidos no decorrer da década anterior, onde os blocos eram 
articulados por passadiços externos, o desenvolvimento da técnica 
do concreto armado fez com que houvesse, agora, a possibilidade de 
vencer vãos mais generosos, possibilitando essa linguagem de escola, 
mais enclausurada, quase que “envelopada”, concebida como um vo-
lume único. 

Dessa forma, volta a ser atribuído ao edifício escolar um valor mais mo-
numental à exemplo dos primeiros edifícios aqui descritos no período 
da República Velha, uma vez que é concebido como um volume único 
e não mais um volume diluído. Porém, há uma falta de identidade para 
com a programática escolar pois, tais edifícios, apesar de mais mo-
numentais, possuírem mais presença na paisagem urbana, poderiam 
“facilmente ser confundidos com um prédio destinado a uma empresa 
ou a qualquer órgão público”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 145).

A distância entre arquitetos e pedagogos fica ainda mais acentuada no 
período de vigência do FECE, como uma continuação de uma situação 
que já fora observada anteriormente. Sobre esse aspecto, a produção 
escolar desse período “herda” do Convênio Escolar de Duarte, a falta 
de subsídios na área pedagógica. Porém, uma vez que, como aqui já 
apontado, a produção escolar do Convênio estava em muito enraizada 
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na teoria educacional de Anísio Teixeira, tal produção por menor que 
fosse, tinha bases pedagógicas. O mesmo não pode ser dito das esco-
las projetadas pelo FECE. 

“Tem sido praticamente nulo o diálogo entre arquite-
tos e educadores, ignorando esses últimos, quase que 
totalmente a função dos primeiros no processo de um 
prédio escolar [...] restringiu-se a fixação de diretrizes 
fundamentais em aspectos mais elementares, como 
a limitação dos tamanhos máximo e mínimo dos pré-
dios escolares, a padronização dos programas a se-
rem seguidos em seus projetos, e pesquisas gerais de 
índices referentes a diversas modalidades de áreas”. 
(FECE, 1963, p. 103-104). 

Em consequência desse panorama, o que se observa é que os arqui-
tetos articulavam o programa da escola de acordo com suas próprias 
premissas e liberdade criativa, levando a uma produção que peca em 
uma linguagem de conjunto, isto é, entre arquitetura e a proposta peda-
gógica a ser abrigada por ela.
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CONESP
(1976-1987)

Novamente, devido a uma mudança na gestão do governo do Estado 
de São Paulo, se extingue o órgão então responsável pela construção 
escolar em função de um novo, possuindo novas características que 
se alinhassem com as necessidades da educação e com a visão da 
administração pública sobre o tema. Portanto, em 1976, com o início do 
governo de Paulo Egydio, funda-se a CONESP, Companhia de Constru-
ções Escolares do Estado de São Paulo que acaba pondo fim a atuação 
do FECE, agora extinto. 

A CONESP surge, assim como todos os outros órgãos ou comissões 
instauradas anteriormente, em um contexto de déficit quantitativo das 
escolas no estado. Porém esse novo órgão se utiliza de preceitos e 
políticas instauradas sob a vigência do órgão que substitui para buscar 
êxito nas suas realizações. 

Esse novo órgão mantém a política de terceirização dos projetos de 
arquitetura das edificações escolares, fato instaurado, de maneira iné-
dita, no período de vigência do FECE. Além disso, se faz valer, agora de 
maneira mais rigorosa, de projetos padrão. Prática essa que também foi 
trabalhada pelo FECE, no final de sua vigência, mas havia sido utilizada 
também no início do século XX, nas primeiras construções do período 
da República. 

Apesar de possuir uma produção escolar distinta, que acaba por ca-
racterizar toda uma geração de arquitetos paulistas, o FECE, mesmo 
antes de sua extinção já começava a se utilizar de projetos padrão, 
para suprir a demanda. Tal prática seria ainda adotada pela CONESP 
e mais recentemente pela FDE (Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação). (SOARES, 2013). Essa política se dá principalmente pela 
instauração da lei 5693/71.
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“Este fato leva o FECE a adotar o sistema de projetos-
-padrão, que diminuiriam a diversidade das constru-
ções, mas facilitariam a execução das obras. Os pro-
jetos padrão obedeciam aos critérios formulados pelo 
FECE”. (SOARES, 2013, p.49)

Mesmo com a utilização de projetos “tipo” a terceirização continuou 
ocorrendo, porém, os escritórios contratados seriam submetidos a uma 
análise “a fim de adequar os projetos em casos especiais, cujos terre-
nos geralmente advêm de áreas remanescentes de loteamentos com 
características complexas devido á topografia”. (SOARES, 2013, p. 49). 
Os projetos-padrão se adaptariam às várias situações com a execução 
rápida e econômica. 

A CONESP traz consigo, além dessas características herdadas de sua 
antecessora, um caráter racionalista ainda mais enfatizado que trouxe 
consequências estéticas à produção escolar do período. 

Com a CONESP o projeto padrão do FECE se transforma em um jogo 
de montagem de ambientes escolares, pois “ao invés de padronizar 
edifícios, optou-se pela padronização de componentes [...] A padroni-
zação não ficou por conta apenas dos componentes, mas também na 
geometria dos edifícios e tamanho dos ambientes”. (PICHIOLI, 2008, p. 
58). O argumento usado era de que haveria mais agilidade na obra, o 
que permitiria maior viabilidade de custos, porém acaba por dificultar 
na criatividade dos arquitetos envolvidos nesses projetos. (CARVALHO, 
2008). 

Esse período é caracterizado pela produção de manuais das edifica-
ções escolares. O conteúdo desses manuais, que não envolvia qual-
quer discussão pedagógica, trazia preocupações a respeito de preços, 
quantificações, materiais, especificações.

O viés racionalista da produção de edifícios escolares fica mais claro 
com esses preceitos e ainda mantém a interrupção do diálogo entre 
arquitetura e pedagogia, fato que acontece tanto no FECE como na 
CONESP. (OLIVEIRA, 1998). 
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O sistema de contratação de escritórios de arquitetura era uma licita-
ção. Portanto, baseada em uma política de menor preço.

“Segundo os parâmetros previstos para aquele fim, o 
arquiteto poderia criar à vontade, mas até o ponto em 
que o preço da construção não fosse além da média 
admitida. Porque o plano, caso o preço extrapolasse 
os limites estabelecidos, seria prejudicado. Na licita-
ção das obras, todos sabiam o preço de cada compo-
nente. O preço de cada escola era predeterminado em 
função da área construída, havendo, entretanto, uma 
faixa de tolerância considerando a análise do terreno 
[...] Em resumo: todos poderiam fazer o jogo que qui-
sessem, contanto que não subvertessem as regras es-
tabelecidas”. (OLIVEIRA, 1998, p.23-24). 

“Os anos 70 intensificam e sistematizam a catalogação 
dos componentes construtivos e sua industrialização, 
fundamentados na coordenação modular, objetivando 
maior rapidez no atendimento à demanda ao conceber 
o edifício escolar como um jogo de montar através da 
racionalização da construção. São então elaborados 

Figuras 13 e 14 
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cadernos de especificações de componentes e ser-
viços da construção escolar e a listagem de preços, 
aos quais estão atrelados ao projeto, a especificação, 
os preços, os elementos necessários ao recebimento e 
ao pagamento de serviços” (NOGUEIRA, 2011, p. 32, 
grifo nosso). 

O período dessa vigência, que se estende até 1987, se pratica uma 
política escolar que encarou a questão da produção escolar no estado 
de São Paulo de maneira apenas quantitativa e não qualitativa, não há 
discussões a respeito da ambiência das escolas, se constrói com o 
único objetivo de cumprir números e prazos.

No trecho trazido da dissertação de mestrado de Roselene Nogueira, 
se destaca que em meio às práticas adotadas pelos manuais da CO-
NESP havia uma imposição modular ao projeto. 

No período se adota o módulo de 60m², equivalente a uma sala de aula, 
como ponto de partida do projeto e, a partir desse módulo, se desen-
volveriam os demais ambientes da escola. Fato é que esses manuais 
também inibiam a utilização de peças exclusivas. (SOARES, 2013). 

A disseminação de projetos-padrão orientados por essa cartilha de ins-
truções da CONESP durante o período resultou em uma negação de 
características do sítio onde a escola seria implantada, pois “os mes-
mos projetos foram implantados nos mais diversos tipos de terreno, 
em todo tipo de orientação e características ambientais”. (NOGUEIRA, 
2011, p. 32). 

O histórico das construções escolares no estado de São Paulo até en-
tão permite concluir que havia uma mistura entre preceitos da escola 
tradicional com alguns princípios do movimento Escola Nova, (BUFFA; 
PINTO, 2002) e, não havia uma unidade ou uma identidade arquitetô-
nica. As escolas carregaram consigo a tradição das escolas republica-
nas do início do século XX, porém se adequando a pequenas carac-
terísticas de novos preceitos de pedagogias através das experiências 
mais recentes ditadas pela atuação de Anísio Teixeira na Bahia, que 
influenciou os projetos realizados por Hélio Duarte no município de São 
Paulo e a arquitetura desenvolvida pelos escritórios particulares contra-
tados pelo FECE, com uma linguagem mais aberta e livre. 
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FDE
(1987- )

Com o final da década de 1980, houve o início da vigência do órgão, 
que se mantém até a atualidade como o responsável pela construção 
e manutenção dos edifícios escolares no Estado de São Paulo, a FDE, 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Trata-se, portanto, do 
mais longevo período de vigência de construções escolares que o es-
tado de São Paulo já teve desde o final da década de 1950. 

Além de incorporar as atribuições da CONESP, a FDE também “englo-
bou: a Fundação para o Livro Escolar (FLE), instituída em 1962; partes 
das atribuições, funcionários e bens do Centro Nacional da Aperfeiço-
amento de Pessoal para a Formação Profissional (CENAFOR), criado 
em 1969 [...]”. (FERREIRA; MELLO, 2006, 16). Assim, a FDE surge com 
a função de se responsabilizar por três frentes do ensino público no 
estado: a captação de material escolar, a capacitação de docentes e 
a manutenção e construção dos edifícios escolares. Portanto, a FDE é, 
desde sua origem, um órgão que possui uma visão mais global e mais 
multidisciplinar das questões referentes à educação.

O período de vigência do FDE é marcado por uma revisão dos períodos 
anteriores, se apegando ao que foi considerado positivo e excluindo 
práticas consideradas prejudiciais ao processo de produção e manu-
tenção do edifício escolar. 

Como já apresentado que “nos tempos do FECE e da CONESP, [...] o 
arquiteto desenvolve seu trabalho sem estabelecer a ponte entre uma 
coisa [arquitetura] e outra [pedagogia]”, (OLIVEIRA, 1998, p. 25) os 
projetos desenvolvidos nesse período contam agora, com o subsídio de 
uma reestruturação na educação e ainda, o aporte de uma pedagogia 
que viria a ser implantada em todas as escolas. 



41

Durante a década de 1990, na gestão Mário Covas, houve a implanta-
ção de uma reforma estrutural na educação do estado, “quando acon-
teceu a reorganização física das escolas, agrupando alunos de 1ª a 4ª 
séries em prédios diferentes dos destinados às outras séries”. (CARVA-
LHO, 2008, p. 59). Além de promover o aumento da jornada diária do 
aluno na escola, que passava agora a ser de 5 horas ao dia. Medidas 
essas que foram postas em prática de maneira unificada, sendo aplicá-
veis a todas as escolas do estado. (NEUBAUER, 1998). 

Fato esse que significa uma ruptura com a lei consubstanciada nº 
5692/71, que justamente agrupou em um mesmo ambiente, crianças 
com idades muito distintas. O que por si só, pode ser considerado uma 
atitude de viés pedagógico. 

“A reforma estrutural da educação em nosso estado foi 
inspirada em um novo conceito que permeia todas as 
ações da Secretaria de Ensino e da Educação nesta 
nova gestão: a Escola do Sucesso”[...] A reorganiza-
ção também possibilitou que todas as escolas pas-
sassem a contar com um coordenador pedagógico”. 
(NEUBAUER, 1998, p. 11). 

Figura 15
EE  Centro/

 Francisco Petracco
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Dessa forma, se identifica que a FDE buscou uma visão pedagógica 
que orientasse a sua atuação no âmbito das construções escolares, 
fato que havia sido esquecido pelos seus dois órgãos antecessores. 
Essa nova pedagogia implicou também em uma adequação do pro-
grama nas novas escolas, uma vez que agora era exigido o que ficou 
conhecido por “salas-ambientes”, “que a FDE define como sendo salas 
equipadas com materiais pedagógicos adequados e também micro-
computadores”. (CARVALHO, 2008, p. 59). 

Com a introdução do Regime de Progressão Continuada, política que 
permitiria a organização do ensino em ciclos, o aluno volta a estar no 
centro do processo de ensino assim como foi destacado anteriormente 
durante o período de vigência do Convênio Escolar.

Portanto, percebe-se que a visão de educação que a FDE procura im-
primir nas escolas sob sua tutela é mais global, e a arquitetura para 
essa nova proposta educacional deveria corresponder a essa maneira 
de educar. 

“As escolas, enquanto prédios, precisam correspon-
der corretamente, por exemplo, às necessidades de 
salas-ambiente, de novos espaços coletivos, de áreas 
de recreação, esporte e lazer voltadas para determina-
das faixas etárias, além de oferecer o suporte tradicio-
nal [...] sem perder de vista a estética, o conforto am-
biental, a segurança e a adequação ao próprio meio”. 
(BUSSAB, 1998, p. 15, grifo nosso). 

Outra questão que entra em pauta nos projetos desenvolvidos durante 
a vigência da FDE é, como destacado acima, o conforto ambiental, que 
durante o período do FECE era desconsiderado, e também a preocu-
pação com a relação escola e o seu meio de inserção, sob diversos 
aspectos. 

Apesar de ainda contar com um programa de manuais, esses sendo 
menos rígidos do que se comparado com os da CONESP, a FDE “pas-
sa a levar em conta a utilização de materiais e mão de obra locais, além 
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das diferenças de topografia e clima” (SOARES, 2013, p. 53). Fato que 
explicita a preocupação do órgão em criar um vínculo entra a comuni-
dade e o edifício escolar a ser implantado. Além de buscar um barate-
amento na construção do edifício. 

Diferentemente do que acontecia com frequência com a CONESP, pas-
sou-se a considerar o sítio de implantação na fase de projeto, de manei-
ra que não pudesse ser aplicado um único projeto padrão, com o mes-
mo catálogo de materiais e as mesmas soluções técnicas para todas 
as regiões do estado. “A direção da FDE entendia que os projetos das 
escolas deveriam se diferenciar por região pois as condições climáti-
cas e topográficas são diferentes”. (CARAVALHO, 2008, 59). 

A preocupação em criar um vínculo com a comunidade está funda-
mentada em um fenômeno urbano da capital do estado e sua região 
metropolitana: a consolidação de uma periferia pobre e extremamente 
populosa, que se estabeleceu de maneira quase que anárquica aos 
olhares do poder público. A consolidação dessas grandes periferias fez 
com que houvesse um remanejamento de vagas devido à grande de-
manda dessas regiões e a um consequente esvaziamento das escolas 
centrais.

Figura 16
EE  Centro/

 Francisco Petracco
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A FDE possui uma política de promover o uso da escola aos finais de 
semana e outros dias não-letivos, para que a população dessas co-
munidades, majoritariamente pobres e desprovidas de infraestruturas, 
se apropriem de algumas funções programáticas do edifício, principal-
mente a quadra poliesportiva e a biblioteca, usos esses que são enco-
rajados a serem locados no térreo, justamente para haver uma aproxi-
mação de maneira mais espontânea e fácil. 

Os projetos desenvolvidos apesar de carregarem consigo algumas di-
retrizes que permaneceram da vigência da CONESP, como os manuais 
e a padronização, buscam uma linguagem mais contemporânea sem-
pre se baseando na produção anterior, que acabou por se tornar um 
referencial arquitetônico importante no estado de São Paulo. 

“A linguagem desses projetos era diversificada, con-
temporânea, com formas diferenciadas, cores fortes, 
grandes espaços cobertos, preocupação com confor-
to interno e até propostas de protetores solares para as 
fachadas. No programa arquitetônico, existe a preocu-
pação com a flexibilidade dos espaços para esses se 
adequarem às demandas variadas no tempo, com es-
paços para laboratórios e com a valorização dos seto-
res para prática esportiva”. (CARVALHO, 2008, p. 59). 

Figura 17
EE  Centro/

 Francisco Petracco
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Figura 18 e 19
EE  Centro Corte Transversal 
e Implantação/
 Francisco Petracco
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Uma Breve 
Análise dos períodos

Ao se apresentar todo o panorama histórico da produção escolar pública 
no estado de São Paulo no decorrer do século XX, pode-se buscar uma 
análise pela qual se conclua pontos positivos e negativos, tanto sob o as-
pecto do projeto de arquitetura, quanto pelo aspecto pedagógico.

Desse modo, o que se percebe desde o início do século XX, ao se apre-
sentar a escola republicana, e que parece perdurar até os dias atuais, é o 
constante déficit quantitativo de vagas na escola pública. Trata-se de uma 
questão que foi sempre herdada de um período para o outro, de um órgão 
ao outro, de um governo ao próximo. Todos os períodos aqui analisados 
se mostraram insuficientes em cumprir essa meta quantitativa de vagas 
escolares. 

Ou seja, o déficit é anterior até mesmo ao primeiro período de produção 
de edifícios públicos voltados ao ensino escolar. O que indica que o país 
entrou de maneira tardia no processo de institucionalização e organização 
do ensino público se comparado aos países da Europa Ocidental e os 
Estados Unidos, que sempre se mostraram como referências para educa-
dores e gestores brasileiros. 

 “[...] o que se vê é a marcha do tempo apressando as 
entidades da educação para atender a demanda que 
está sempre lá na frente em corrida desenfreada, exigin-
do mais obras, mais ampliações e mais manutenção, num 
contínuo processo de esgotamento de recursos orçamen-
tários e de desgaste de administradores educacionais”. 
(OLIVEIRA, 1998, p. 19). 
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Deve se considerar, contudo, os inúmeros acontecimentos de ordem 
social, política e econômica que transcorrem no país durante o século 
XX. A primeira institucionalização do ensino no país se deu com a Re-
pública recém instaurada, o que pode demonstrar e ainda justificar uma 
certa fragilidade institucional que afeta a qualidade dos órgãos também 
recém estabelecidos. Fato que afeta a educação, por conseguinte. 

O país transita por períodos democráticos e repressores, das mais va-
riadas ordens, durante o século, o que faz com que determinadas insti-
tuições e órgãos estatais sejam constantemente reformulados, acarre-
tando em uma descontinuidade de pensamentos, ações e planos que 
também se mostraram danosos para o ensino público no estado no 
decorrer do século. 

Por isso se observa uma descontinuidade dos órgãos e comissões res-
ponsáveis pela gestão das edificações escolares, em função de uma 
situação política igualmente descontínua no país. A interrupção de ma-
neira sequencial desses órgãos e comissões é sintomática para as di-
ficuldades na produção e na qualidade arquitetônica das escolas rela-
tadas nessa cronologia. 

Descontinuidade essa que não somente afeta o lado administrativo e 
também os partidos arquitetônicos aqui analisados, mas também a pe-
dagogia envolvida nessa produção. O que se nota é que em determi-
nados períodos, como o da República, havia um discurso pedagógico 
envolvido, ainda que esse fosse tradicional e que seria revisado antes 
mesmo da década de 1930, mas é fato que isso trazia à tona uma pro-
ximidade maior entre quem produzia a escola e quem a ocuparia e 
seria responsável pela sua gestão fato este que deixou de ocorrer nos 
períodos de vigência do FECE e mais ainda sob a administração da 
CONESP. 

Além disso, foi durante todo o século XX que não só o estado de São 
Paulo, mas também a capital, é palco de uma explosão demográfica 
sem precedentes. A capital, que era no início do século voltada a eco-
nomia cafeeira, posteriormente se transformou na capital econômica do 
país, possuindo uma grande participação do setor terciário na econo-
mia. Sob esse contexto, tanto a capital quanto o estado de São Paulo, 
trouxeram para si fatores que impulsionavam o crescimento da popula-
ção como a ferrovia, a indústria e os serviços. 
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“[...] essa sociedade transformou-se rápida e subs-
tancialmente. Assusta o assombroso crescimento da 
população no interior do Estado de São Paulo e, sobre-
tudo, na capital bem como as transformações econô-
micas, políticas e sociais decorrentes dos processos 
de industrialização e urbanização que se intensifica-
ram principalmente na segunda metade do século XX”. 
(BUFFA; PINTO, p. 154-155). 

Logo, o crescimento desenfreado da população aliado com uma ins-
titucionalização do ensino tardia, somado com uma descontinuidade 
político-administrativa, se mostram como alguns dos vários fatores a in-
fluenciar na constante manutenção desse déficit quantitativo de vagas 
nas escolas públicas e na perda do lado qualitativo do ensino ministra-
do nessas escolas. O equilíbrio entre qualidade e quantidade parece 
ter nunca sido atingido.

“Apesar dos conceitos de quantidade e qualidade não 
serem excludentes, a história mostra que nem sempre 
isso ocorre. Normalmente, quando se aumenta a quan-
tidade, há redução da qualidade produzida. Ao se falar 
em obra pública, a coincidência desses conceitos de-
pende de determinação e decisão dos dirigentes en-
volvidos, porém equacioná-la não é tarefa fácil em vista 
das inúmeras limitações existentes de prazo, recursos 
disponíveis e legislação a cumprir. Resolver apenas 
quantidade atende ao objetivo de minorar o problema 
de vagas, no entanto, deixa-se de produzir bens cul-
turais que contribuam para a melhoria das nossas ci-
dades com espaços mais apropriados ao convívio dos 
cidadãos”. (FERRERA; MELLO, 2008, p. 19).



02Pedagogias



50

O segundo capítulo dessa monografia traz um apanhado de algumas 
das principais teorias pedagógicas desenvolvidas durante o século XX 
de maneira a se fazer um paralelo entre o conteúdo do primeiro capí-
tulo, dedicado a apresentação de uma cronologia da produção arqui-
tetônica escolar pública paulista no século XX, para que se estabeleça 
parâmetros de comparação entre os dois capítulos. 

Conscientes da complexidade que envolve o estudo das teorias peda-
gógicas, optamos por apresentar de forma sintética alguns dos pensa-
dores da área da educação oriundos do movimento denominado Esco-
la Moderna, que teve como principal idealizador o filósofo educacional 
americano John Dewey e os que foram fortemente influenciados por 
este, tais como: Vygotsky, Anísio Teixeira e José Pacheco. 

Enquanto, em um primeiro momento, se foi apresentado o contexto da 
política pública educacional no estado de São Paulo no decorrer do sé-
culo passado vinculando com a produção arquitetônica corresponden-
te, agora se tem a oportunidade de se haver com algumas das propos-
tas pedagógicas que definiram o mesmo período, com a possibilidade 
de se traçar paralelos entre os conteúdos apresentados.

Além disso, o capítulo a seguir teve a intenção de fornecer subsídios 
para fomentar o projeto de arquitetura que se desenvolveu em paralelo 
com essa monografia.

Cabe aqui explicitar que não se propôs, em nenhum momento, exaurir 
o assunto, de forma a cobrir todas as teorias pedagógicas desenvolvi-
das no século XX e todo o seu conteúdo. Mas, foram selecionadas as 
teorias que se julgaram mais propícias para o subsídio do projeto de 
arquitetura. Dessa maneira, se tomou preferência por aquelas teorias 
que entendem a educação de forma mais abrangente, evitando-se con-
teúdos muito específicos. 
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John Dewey

A inclusão das ideias pedagógicas de John Dewey (1859-1952) nessa 
monografia se deve, além da própria importância do autor no campo 
da pedagogia e filosofia, mas também pela sua influência na educação 
brasileira durante o século XX, principalmente pela atuação de Anísio 
Teixeira e pelo Movimento dos Pioneiros da Escola Nova.

É importante ressaltar que o entendimento de educação do filósofo nor-
te americano é muito relacionado com um contexto específico do final 
do século XIX e início do século XX, onde se pode apontar influência 
de uma série de outros autores dos mais variados campos do conheci-
mento. 

“O pensamento de John Dewey está caracterizado pelo 
significativo avanço das ciências no século XIX. Des-
tacamos a biologia e as teses evolucionistas de Char-
les Darwin (1809-1882), a sociologia de Augusto Conte 
(1798-1857), Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim 
(1858-1917) e Karl Marx (1818-1883), enfatizando o 
aspecto social como problema científico e o surgimen-
to da psicologia com Wilhelm Wundt (1832-1926), em 
particular da abordagem funcionalista de William Ja-
mes (1832-1926) [...] Temos assim, três fundamentos 
significativos para o pensamento de Dewey: a biologia, 
a sociologia e a psicologia, a partir das abordagens 
mencionadas”. (SOUZA; MARTINELI, 2009, p.162).

É nesse contexto, do surgimento de uma nova sociedade onde as de-
mocracias se consolidavam em paralelo com o desenvolvimento cientí-
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fico no primeiro mundo, que John Dewey desenvolveu seu entendimen-
to sobre uma nova forma de ensinar. 

Desse modo, já pode se apontar como um dos principais conceitos na 
obra de Dewey a tentativa de recriar, no ambiente escolar, uma vida 
social democrática. Ou seja, “o ideal deweyano de organizar a escola 
como ‘representação da sociedade’”. (SOUZA; MARTINELI, 2009, p. 
163). 

Por trás desse ideal estava, na realidade, a intenção de dar autonomia 
ao aluno e formá-lo como cidadão capaz de lidar com as questões que 
a vida social o imporia sobre sua vida. (SOUZA; MARTINELI, 2009) As-
sim, o aluno estava no centro do processo de aprendizagem, fato que 
ia de encontro com o chamado ensino tradicional que era “muito rigo-
roso, disciplinar e centrado no universo dos conhecimentos, que eram 
concebidos fora de qualquer finalidade utilitária”. (SOUZA; MARTINELI, 
2009, p. 163). Ou seja, Dewey encara educação como algo que vai 
além das disciplinas lecionadas, além da absorção de conteúdo previa-
mente definidos no currículo, e se preocupa com a formação do aluno 
como ser humano com senso crítico, capaz de pensar por si de maneira 
que esse contribua para com a sociedade. 

“[...] não é somente saber, mas saber enquanto útil; 
não somente disciplina mental, mas disciplina da vida 
toda; não uma cabeça cheia de fatos, mas uma cabeça 
cheia de ideias; não regras de procedimento aprendi-
das, mas habilidade de conduzir-se corretamente; não 
conhecimento das matérias que constituem educação 
cívica, mas capacidade de pensar sobre as questões 
cívicas; não tanto um erudito quanto um produto bem-
-educado”. (DUARTE, 2009, p. 99).

Essa preocupação com uma formação integral do aluno é transmiti-
da pela presença de disciplinas complementares às disciplinas tradi-
cionais, as chamadas special classes como artes, música, desenho, 
trabalhos manuais etc. que foram incluídas no currículo das escolas 
americanas graças a adoção do sistema de pelotões, ou platoons em 
inglês. Sistema esse que permitia que houvesse duas turmas distintas 
se utilizando do espaço escolar simultaneamente. 
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A proposta de escola de Dewey, nos conformes do modelo americano, 
dava ao aluno liberdade de escolha sobre quais das special classes o 
aluno desejaria cursar. Além de proporcionar que o aluno não neces-
sariamente estivesse sempre com uma mesma turma, essa podendo 
variar de acordo com as “aulas especiais”, complementares ao currí-
culo tradicional, o que faria que o lado da socialização do aluno fosse 
amplificado. 

Desse modo, se tem a concretização do ideal democrático e autôno-
mo de Dewey. Ao aluno era dada uma série de opções de aulas, das 
quais esse era incumbido de escolher as que mais despertassem seu 
interesse. 

Um outro conceito que envolve o entendimento de educação de Dewey 
é a capacidade de o aluno pensar e refletir, e como essas ações estão 
diretamente ligadas na qualidade do aprendizado dos conteúdos lecio-
nados.

“[...] a origem do pensamento é uma perplexidade, 
confusão ou dúvida e, para ocasioná-lo é preciso de 
algo que provoque, portanto o ‘[...] problema de resol-
ver determina o objetivo do pensamento e este objetivo 
orienta o processo do aro de pensar’ (DEWEY, 1953, p. 
167). Nesse sentido, para que se desencadeie o aro 
de pensar é necessário que haja um fator motivador”. 
(SOUZA; MARTINELI, 2009, p. 167).

Ou seja, segundo Dewey, o aluno deveria ser instigado a pensar so-
bre um problema de maneira que o seu pensamento se desenvolvesse 
sozinho para solucionar tal questão. Ao ser instigado, com algo que o 
motive, o aluno seria capaz de absorver o conteúdo de maneira mais 
intensa pois o momento da aula, com o professor, ofereceria a ele a 
oportunidade de pensar e refletir à sua maneira. Prática que ia além de 
uma simples exposição de conteúdo, “a problematização motiva a ação 
de conhecimento e desenvolvimento de inteligência”. (SOUZA; MARTI-
NELI, 2009, p. 169).
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Lev Vygotsky

As ideias do psicólogo russo Lev Vygotsky (1896-1934) foram comtem-
pladas nesse subcapítulo primeiramente pela importância da sua teoria, 
que acabou por inaugurar toda uma linha de pensamento conhecida 
por psicologia histórico-cultural ou psicologia interativista sociocultural, 
e também, por lançar as bases da teoria desenvolvida pelo pedagogo 
português José Pacheco na Escola da Ponte, tema que será tratado no 
subcapítulo 2.5 dessa monografia. Assim, além de ser uma referência 
no campo da pedagogia e da psicologia, sua teoria se faz presente na 
contemporaneidade e, por isso é uma das teorias selecionadas para 
compor esse capítulo.

A base da teoria de Vygotsky passa pelo entendimento de que a cultura 
se integra ao homem pela atividade cerebral, que é estimulada pela in-
teração entre parceiros sociais mediada pela linguagem, característica 
que, no entendimento de Vygotsky, faz o ser humano único, diferen-
ciando-o de outros animais. 

Assim como realizado anteriormente, ao tratarmos da teoria desenvolvi-
da pelo norte americano John Dewey, se entende que para a compre-
ensão das ideias de Vygotsky é importante trazer o contexto sobre qual 
sua teoria foi concebida. 

É importante ressaltar que Lev Vygotsky nasceu e teve toda sua forma-
ção acadêmica dentro de um sistema político que constituía a Rússia 
em Império no início do século XX. Porém, apesar do contexto políti-
co rígido, Vygotsky presenciou justamente a quebra desse regime em 
1917, com a Revolução Russa. Logo, pode se supor que dificilmente 
sua teoria e sua formação não sofreram influência do ideário comunis-
ta e das ideias lançadas por Karl Marx. (COLE; STEINER; SCRIBNER; 
SOUBERMAN, 2007).
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No campo da ciência, a grande influência de contemporâneos como 
Ivan Pavlov, Wladimir Bekhterev e John B. Watson, adeptos das teorias 
comportamentais privilegiadoras da associação “estímulo resposta”, 
além de Wertheimer, Kohler, Koffka e Lewin, fundadores do movimento 
da Gestalt na psicologia, também marcam as bases sobre as quais Vy-
gotsky desenvolveu sua própria teoria. Dessa forma, Vygotsky caminha 
por bases da psicologia comportamental e da teoria marxista. (COLE; 
STEINER; SCRIBNER; SOUBERMAN, 2007).

O entendimento de Vygotsky sobre educação é fundamentado pelo 
princípio marxista de que todos os fenômenos deveriam ser interpreta-
dos como processos em constante mudança e em movimento, fato que 
se estendia para a psicologia, uma vez que no entendimento de Marx, 
mudanças sociais e na vida material produzem mudanças na natureza 
humana. (COLE; STEINER; SCRIBNER; SOUBERMAN, 2007).

A teoria de Vygotsky é baseada em quatro princípios básicos, são eles: 
interação, mediação, internalização e ZDP, zona de desenvolvimento 
proximal.

Pelo entendimento de Vygotsky o aprendizado se dá de maneira mais 
completa quando o indivíduo interage no seu meio. A partir desse ra-
ciocínio, se entende que a interação com outros indivíduos, quando se 
estabelece uma relação de troca, é fundamental para o aprendizado 
pleno da criança. É justamente através dessa relação que a cultura é 
veiculada.

O meio pela qual essa relação se dá, é justamente um dos temas mais 
exaltados na obra do russo: a linguagem. É através dessa convenção 
de símbolos e significados que variam culturalmente que as relações 
interpessoais se estabelecem. Ou seja, a linguagem possui um papel 
de intermediar a relação entre o indivíduo e a cultura. 

A internalização é considerada, dentro do pensamento vygotskyano, a 
etapa de aprendizagem em que o aprendizado se completa. O indiví-
duo atribui um significado que lhe é importante ao fato aprendido, ou 
seja, é o aprendizado do indivíduo com ele mesmo. É de vital importân-
cia que a criança crie um vínculo, seja ele qual for, com o conteúdo a 
ser apreendido, caso isso não aconteça essa etapa de internalização 
não está concluída. 
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O quarto conceito que embasa a teoria de Vygotsky é a chamada ZDP, 
ou zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito expressa a poten-
cialidade da criança em se desenvolver desde que próxima de outras 
crianças e mediada por um adulto, no caso a figura do professor ou, 
até mesmo, um colega mais velho. É através dessa mediação que há o 
estímulo para a criança adquirir certos conhecimentos.

Logo, o professor surge como uma figura que media o processo de 
aprendizagem do aluno, que o auxilia a interagir com os outros e consi-
go mesmo, cumprindo assim todas as etapas de aprendizagem segun-
do o pensamento de Vygotsky. (COLE; STEINER; SCRIBNER; SOUBER-
MAN, 2007).

Dentro do entendimento de educação de Vygotsky se percebe alguns 
pontos de convergência com a teoria do norte americano John Dewey 
e, consequentemente, com Anísio Teixeira.

Nas três teorias, a interação com outros indivíduos são alicerces para 
o desenvolvimento completo da criança. Enquanto que o russo possui 
uma teorização baseada no seu contexto específico, com a influência 
da psicologia, o norte americano possui uma outra justificativa baseada 
no seu próprio contexto. Mas fato é que ambas as teorias pregam, com 
argumentações distintas, que a relação do indivíduo com o outro leva a 
uma aprendizagem completa. 

Outro ponto de convergência das teorias é no que diz respeito a inter-
nalização do conteúdo a ser aprendido pelo indivíduo. Vygotsky traz no 
seu entendimento que é necessário que a criança estabeleça algum 
tipo de relação, ou significado, com o conteúdo para que haja o apren-
dizado na sua totalidade. De forma semelhante, John Dewey indica que 
é necessário que haja para o aluno um fato motivador, algo que lhe des-
perte o interesse, para que haja a reflexão sobre determinado assunto. 
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Anísio Teixeira

Se viu pertinente a inclusão das ideias sobre educação, ainda que su-
perficiais, do educador baiano Anísio Teixeira (1900-1971) nessa mono-
grafia pela sua importância no contexto da pedagogia no Brasil e ainda 
pela sua estreita relação com as ideias do pedagogo e filósofo norte 
americano John Dewey, já apresentadas anteriormente. Assim, se viu 
uma interessante oportunidade de se debruçar a respeito da interpre-
tação e da adaptação das ideias de John Dewey no cenário nacional.

O contexto onde Anísio Teixeira desenvolve o seu entendimento sobre 
educação no Brasil parece ter sido propício para a adoção das ideias 
de John Dewey. No início do século XX, o Brasil passava por grandes 
transformações no cenário político, com a extinção da República Velha 
e a entrada do período democrático a partir da Revolução de 1930, e 
ainda havia uma explosão demográfica que implicou em um aumento 
da população urbana. Ou seja, o país entrava em uma democracia, pa-
lavra-chave na tese de Dewey, e a demanda por escolas nunca havia 
sido tão grande.

Cabe aqui apontar que o pensamento de Dewey é tão presente na obra 
de Anísio Teixeira pois o brasileiro foi aluno do americano na Universi-
dade de Columbia, no final da década de 1920. 

“A influência de Dewey no pensamento pedagógico 
de Anísio Teixeira é marcante e conhecida. Como seu 
mestre, Anísio entende que a educação é um processo 
de contínua reorganização e reconstrução da experiên-
cia, pois essa é a característica mais particular da vida 
humana. Dessa forma, não se aprende para depois vi-
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ver, o que fazia com que a escola fosse considerada 
uma preparação para a vida. De fato, simultaneamente 
vivemos, experimentamos e aprendemos, portanto, es-
cola é vida”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 100). 

O primeiro ponto em comum que se observa entre os dois pedagogos 
é justamente o princípio de transformar a experiência da escola o mais 
semelhante possível da experiência que o aluno teria na sua vida, ou 
seja o princípio deweyano de recriar na escola uma vida social demo-
crática. Soma-se, o fato que, como apontado por BUFFA e PINTO, se 
entende que a educação vai além das disciplinas tradicionais.

A ideia de democracia no entendimento de educação de Anísio Teixei-
ra é palpável, não somente porque esse é um dos grandes motes das 
ideias de Dewey, mas também pelo cenário político que o país passava 
na época. Logo, as ideias do norte-americano parecessem surgir no 
lugar e na hora certa, uma vez que o Brasil dava seus primeiros passos 
à democracia. 

“O novo tipo de sociedade- democrática e científica- 
não poderia considerar a sua perpetuação possível 
sem um aparelho escolar todo especial. Os velhos pro-
cessos espontâneos de educação já não eram possí-
veis. Com todo o desenvolvimento tecnológico da so-
ciedade, a mesma se faz, com efeito, tão complexa, 
artificial e dinâmica, que todo o laissez faire se torna 
impossível e um mínimo de planejamento social, aju-
dado por um sistema de educação intencional, ou seja, 
escolar, de todo indispensável”. (TEIXEIRA, 1968, p. 
31). 

O entendimento da escola funcionando em conjunto com uma rede, de 
maneira que todas trabalhem baseadas nos mesmos princípios, parece 
ser de exclusividade de Anísio Teixeira uma vez que Dewey não che-
gou a mencionar, na bibliografia consultada, seu entendimento sobre 
uma rede escolar.
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Assim, se pressupõe que é possível apontar essa como sendo uma 
adaptação do pensamento deweyano por parte de Anísio Teixeira, a vi-
são mais global da escola para com a sociedade, que seria justamente 
pensar em um sistema de educação que abrangesse várias escolas e 
configurasse, portanto, uma rede.

Anísio, visto que trabalhava em condições diferentes do seu mestre, viu 
necessidade de abraçar questões típicas do Brasil no seu pensamento 
como, por exemplo, o que já na época se tornava crônico, a falta vagas 
comparado com o número de matrículas, por isso trazia consigo a ideia 
de rede escolar, além de incluir um discurso social pregando “a escola 
pública, universal, gratuita, leiga, aberta a todos os grupos que compõe 
a sociedade”. (BUFFA; PINTO, 2002, p. 101). 

“Anísio fez planos não apenas para ‘arrumar a casa’, 
mas, também, para implantar uma nova filosofia da 
educação. Na década de 1930, essa nova filosofia 
da educação de Anísio assentava-se sobre dois pila-
res básicos: a escola deveria preparar técnicos, a sa-
ber: homens capazes de se integrar rapidamente na 
civilização baseada na ciência e na tecnologia (uma 
escola desse tipo só poderia ser construída pelo Esta-
do); a escola deveria educar para a democracia, para 
a formação do cidadão, deveria colocar as pessoas 
das mais diversas origens em igualdade de condições 
para ascenderem socialmente”. (GHIRALDELLI JR., 
2015, p. 366). 

A escola parque de Anísio Teixeira, que será posteriormente apresen-
tada nessa monografia, já indica por si, algumas diferenças do sistema 
platoon norte americano baseado nas ideias de Dewey. 

Enquanto que a escola pública americana mantinha seu funcionamento 
com duas turmas, ou dois pelotões, a proposta de Anísio era de traba-
lhar com quatro turmas intercaladas na escola parque e na escola clas-
se, ou seja, maximizando ao máximo o ideário norte americano.
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José Pacheco

Para o desenvolvimento desse subcapítulo, que tratará de fazer um 
apanhado das ideias do pedagogo português José Pacheco que fun-
damentaram o projeto pedagógico da Escola Básica da Ponte (locali-
zada na cidade do Porto, Portugal), foi consultado o Anexo A do livro 
intitulado Diálogos com a Escola da Ponte de autoria do José Pacheco 
e de Maria de Fátima Pacheco. 

Esse anexo, intitulado como Projeto Educativo “Fazer a Ponte”, traz jus-
tamente o projeto pedagógico da Escola Básica da Ponte de maneira 
sintética organizada em tópicos, o que se julgou essencial para os ob-
jetivos dessa monografia.

A leitura desse anexo permitiu que se observasse algumas semelhan-
ças com os entendimentos sobre educação dos autores selecionados 
e indicados no decorrer desse capítulo.

Um desses pontos de semelhança é a respeito da ideia de democracia, 
que permeia todas as teorias pedagógicas aqui apresentadas. Demo-
cracia que é indicada na bibliografia consultada como sendo um dos 
quatro pilares que constituem os “valores matriciais” do projeto peda-
gógico de Pacheco, “ a saber, os valores da autonomia, solidariedade, 
responsabilidade e democraticidade”. (PACHECO, 2014, p. 172). 

Outro ponto de convergência de ideias das teorias aqui apresentadas é 
a ideia deweyana de fazer a escola representar a sociedade. 

“A intencionalidade educativa que serve de referencial 
ao projecto “Fazer a Ponte” orienta-se no sentido da 
formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cul-
tos, autônomos, responsáveis e solidários e democrati-
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camente comprometidos na construção de um destino 
colectivo e de um projecto de sociedade que poten-
ciam a afirmação das mais nobres e elevadas quali-
dades de cada ser humano. A Escola não é uma mera 
soma de parceiros hierarticamente justapostos [...] é 
uma formação social em interacção com o meio envol-
vente e outras formações sociais e em que permanen-
temente convergem processos de mudança desejada 
e reflectida”. (PACHECO, 2014, p. 171). 

Pensa-se na formação do aluno contextualizada com a formação de 
uma sociedade, do que se conclui que o projeto pedagógico de Pa-
checo também contempla uma visão de educação que entende que 
a educação se dá por vários meios, principalmente os socializantes, 
como será posto mais adiante.

Cabe aqui ressaltar que a ideia do projeto pedagógico da Escola da 
Ponte pensa no aluno de maneira mais individualizada do que as teo-
rias apresentadas anteriormente. Essa individualização se dá pelo re-
conhecimento de processos distintos de aprendizagem que variam de 
aluno para aluno, ou seja, cada aluno traça um determinado e único 
percurso enquanto aprende. 

“Como cada ser humano é único e irrepetível, a experi-
ência de escolarização e o trajeto de desenvolvimento 
de cada aluno são também únicos e irrepetíveis [...] As 
necessidades individuais e específicas de cada edu-
cando deverão ser atendidas singularmente, já que 
as características singulares de cada aluno implicam 
em formas próprias de apreensão da realidade. Nes-
te sentido, todo o aluno tem necessidades educativas 
especiais, manifestando-se em formas de aprendiza-
gem sociais e cognitivas diversas”. (PACHECO, 2014, 
p. 172).

A parir dessa noção se criou dois currículos distintos, um chamado de 
currículo objetivo, que se organiza em cinco dimensões, sendo elas: 
linguística, lógico-matemática, naturalista, identitária e artística e um 
segundo currículo chamado de subjetivo, que contempla justamente o 
processo individual de aprendizagem, esse que é acompanhado por 
um tutor individual de cada aluno. 
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É dado ao aluno a autonomia de escolher seu próprio tutor, que pode 
ser qualquer membro da comunidade escolar, não se restringindo ape-
nas, a professores. Cabe ao tutor avaliar juntamente com o aluno a par-
tir do seu processo de aprendizagem os resultados alcançados. (MO-
REIRA, 2014).

A Escola da Ponte adota um sistema de aprendizagem coletiva, para 
isso não se organiza em turmas, séries ou anos. Alunos de diferentes 
faixas etárias se organizam em grupos a partir de interesses em comum 
onde desenvolvem projetos e pesquisas. (MOREIRA, 2014). Ou seja, 
assim como nas teorias de Dewey, Anísio e Vygotsky, se entende que 
o estudante necessita criar interesse em um tema para que haja melhor 
absorção dos conhecimentos decorrentes desse estudo. 

Assim, alunos mais velhos podem ensinar os mais novos. Fato que é 
tratado como parte do processo de aprendizagem, pois se considera 
que quando o conhecimento é transmitido, de um aluno para ou ou-
tro, aquele que transmite está também aprendendo e consolidando seu 
conhecimento. Dessa forma, o processo de aprendizagem se dá de 
maneira completa.

O que se nota, é que a socialização, portanto, é parte integrante desse 
processo de desenvolvimento individual de cada aluno. Não se apren-
de totalmente sem que se transmita seu conhecimento de alguma for-
ma. (MOREIRA, 2014). O que faz com que as habilidades de socializa-
ção sejam, além de mais desenvolvidas, também mais incorporadas ao 
projeto pedagógico do que se comparado com as teorias de Dewey e 
Anísio Teixeira, por exemplo. 

Se nas teorias anteriormente apresentadas o aluno possuía autonomia, 
o entendimento de educação de José Pacheco vai adiante, se alinhan-
do com uma linha sócio construtivista inaugurada por Vygotsky, fazen-
do com que os alunos aprendam entre si, que um faça parte do proces-
so de aprendizagem do outro.

Assim, o professor não tem aulas prontas, o professor é passivo nesse 
processo. O papel dele na escola é investigar juntamente com os alu-
nos o tema a ser estudado. 
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No decorrer do processo de pesquisa e escrita dessa monografia se 
percebeu alguns pontos que corroboraram para a inclusão de um capí-
tulo dedicado a apresentação e análise de duas importantes propostas 
educacionais no país: A Escola-Parque de Anísio Teixeira e o Programa 
CEU.

O primeiro ponto que justificou a presença de um capítulo com esse 
conteúdo é que se viu a possibilidade de realizar uma relação entre 
algumas das teorias pedagógicas apresentadas no capítulo dois dessa 
monografia com essas duas propostas de espacialização do ambiente 
escolar. Esse exercício, pôde agregar no desenvolvimento da atividade 
de projeto que se deu em paralelo com essa monografia, de maneira a 
se constatar quais soluções projetuais traduzem as intenções pedagó-
gicas de cada proposta.

Além disso, no decorrer da pesquisa, se viu a grande importância que 
a proposta e a própria figura de Anísio Teixeira teve dentro do campo 
da pedagogia em âmbito nacional. Dessa forma, o capítulo surge como 
uma oportunidade de comtemplar, ainda que de forma superficial, a 
proposta de espacialização do entendimento de educação de Anísio 
Teixeira.

A intenção de se traçar um paralelo entre a Escola Parque/Escola Clas-
se e o programa CEU, se deve, como será apontado no decorrer do 
capítulo, pela semelhança entre essas duas propostas, no que se diz 
respeito a pedagogia, fato que é até apontado pela bibliografia con-
sultada. Acredita-se que esse paralelo dá uma dimensão de maior 
contemporaneidade ao trabalho, que em muito ficou focado em uma 
revisão histórica da produção escolar, uma vez que a diferença entre 
essas duas propostas é de cerca de 50 anos, e ainda sim, possuem 
similaridades.
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A Escola Classe/ 

Escola Parque 

e o Programa CEU

A escolha pela inclusão de um estudo, ainda que pequeno, da Escola 
Parque nessa monografia, passa, em muito, pela importância de seu 
idealizador, Anísio Teixeira, no campo da pedagogia no Brasil. Ainda se 
viu pertinente trazer à luz desse trabalho, o Centro Educacional Carnei-
ro Ribeiro, projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, por ser a concre-
tização do entendimento de educação de Anísio Teixeira em Salvador. 

Para o estudo pretendido com essa monografia, ainda se destaca que 
tanto Anísio Teixeira como seu entendimento sobre educação influen-
ciaram a produção escolar no estado de São Paulo no período de re-
gência do Convênio Escolar (1949-1954). 

Dessa forma, encara-se o estudo da Escola-Parque/ Escola-Classe 
como fundamental para se entender a relação entre proposta pedagó-
gica e produção espacial, pois além de trazer consigo um pensamento 
inédito de educação para o país à época também se conseguiu traduzir 
essa proposta em projeto arquitetônico.

Entre os anos de 1927 e 1929, Anísio Teixeira faz duas viagens aos 
Estados Unidos, a primeira sendo comissionado pela Secretaria do In-
terior, Justiça e Instrução Pública da Bahia com o objetivo de estudar a 
organização escolar do país norte-americano e, na segunda oportuni-
dade, por conta própria, quando teve contato com as ideias do filósofo 
John Dewey 

Ao retornar ao país, Anísio Teixeira encontra um contexto político social 
propício para mudanças, muito em virtude da Revolução de 1930 e da 
formação do Grupo Escola Nova, como relatado no Capítulo 1. Período 
esse em que há uma série de revisões e críticas feitas à condução do 
ensino público no país, principalmente com relação à democratização 
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do ensino e as questões que envolviam um “sucateamento” das esco-
las na época, como o desdobramento e o tresdobramento, a divisão do 
dia escolar em dois e três períodos respectivamente. Vale apontar que 
o cenário era de agrado de Anísio uma vez que o pedagogo baiano 
foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 
1932. 

A instauração de um governo que quebra com ordens pré-estabele-
cidas de cunho populista e que hasteava a bandeira da democracia 
no país, criava um cenário propício para experimentações em diversos 
campos da sociedade. Assim como ocorreu em São Paulo se observa 
essa tendência em outros estados onde Anísio Teixeira ocupou cargos 
de importância na administração pública, como no Rio de Janeiro e na 
Bahia, seu estado natal. 

As viagens de Anísio Teixeira aos Estados Unidos no final da década 
de 1920 fizeram com que se importasse do país norte americano uma 
organização educacional inédita no país: o sistema Platoon. Anísio viria, 
posteriormente na condição de Secretário da Educação e da Saúde da 
Bahia, a adaptar tal sistema para as condições do cenário nacional. 
Nota-se que a influência norte americana é uma ruptura para com as 
ideias europeias de educação que vinham ditando ideais pedagógicos 
no país até então. 

Figura 20
Vista interna do pavilhão 

de oficinas na Escola 
Parque de Salvador
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Essa nova maneira de se organizar e pensar o ambiente escolar, trazida 
pelo sistema Platoon aliado com as ideias do filósofo John Dewey foram 
os alicerces para a implementação da Escola-Classe/ Escola-Parque. 

“[...] o que caracteriza a escola platoon, fisicamente 
falando, é a simultaneidade de uso das salas de aula 
tornada possível graças à descriminação e separação 
das matérias em dois grandes grupos ou “platoon”, 
possibilitando, assim, que em determinado momento, 
estejam as crianças em atividades chamadas funda-
mentais (home room subjects), isto é, recebendo ins-
truções do ensino fundamental ou em atividades espe-
ciais (special subjects) ”. (DUARTE, 2009, p. 95).

Assim, a escola toda a escola seria dividida em dois grandes grupos, 
que se alternariam em diferentes ambientes escolares. Enquanto em 
um determinado período uma turma teria aulas “regulares”, as chama-
das home room subjects, que na proposta de Anísio Teixeira para o 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro compreenderiam o currículo pa-
drão da educação pública, uma segunda turma teria, simultaneamente, 

Figura 21
Vista externa da 

biblioteca na Escola 
Parque de Salvador
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aulas especiais que se dariam em espaços com o auditório, o ginásio, 
salas de leitura, música, dança, biblioteca além de oficinas de artes ma-
nuais (DUARTE, 2009). Ou seja, a escola exigiria que sua constituição 
espacial atendesse a dois momentos distintos: matérias fundamentais 
e atividades especiais, algo inédito no país em termos de educação.

“Tratava-se do emprego, naquela época, do famoso 
sistema platoon, admitido como uma solução racional 
para o duplo e simultâneo aproveitamento dos locais 
de ensino e do tempo de uso, tendo ainda como ob-
jetivo proporcionar uma diversificação no ensino, enri-
quecendo-o com novas e interessantes matérias. [...] 
o sistema nasceu da necessidade de tornar eficiente 
e adequada a escola elementar americana procuran-
do satisfazer, não só a moderna e crescente existên-
cia que a vida e o progresso impunham à escola, mas 
torná-la também mais econômica, graças a uma maior 
eficiência, levando-a, assim, a rendimento mais com-
patível com a realidade. ” (DUARTE, 2009, p. 94-95).

A aplicação desse sistema permitiria que as práticas, do desdobramen-
to e o tresdobramento do dia letivo, que até então vinham ocorrendo de 
maneira cotidiana na rede de ensino público no Brasil, fossem extintas, 
uma vez que a escola agora era pensada de maneira a contemplar 
uma educação de ensino integral sem que houvesse novas demandas 
espaciais. 

Nota-se também o enriquecimento do currículo escolar que agora con-
templava matérias ditas como “especiais” complementando o currículo 
já existente no país. Essas matérias se enquadravam no discurso de 
democratização da escola pública, uma vez que o ensino, segundo o 
sistema platoon, era encarado como algo além das disciplinas conhe-
cidas como “tradicionais” e tinham o mesmo peso dessas disciplinas, 
uma vez que o tempo das aulas em cada núcleo era o mesmo. 

A inclusão desse novo currículo ou a complementação de um currículo 
escolar tido como “base”, infere também em uma visão mais abrangen-
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te de educação, onde havia disciplinas que não necessariamente valo-
rizavam saberes eruditos e que tinham como principal objetivo preparar 
o aluno para as diversas circunstâncias que a vida pudesse oferecer. 
Há uma clara visão do aluno como protagonista. 

“[...] o lugar onde as crianças vivem e, diariamente, 
são postas em contato com as reais experiências in-
dustriais e sociais, da comunidade da vida, experiên-
cias que as educam e armam para os mais árduos pro-
blemas da existência adulta que as espera” (TEIXEIRA, 
1950). 

Anísio Teixeira, no findar da década de 1940, na posição de Secretário 
da Educação e da Saúde da Bahia acabou por adaptar o sistema pla-
toon norte americano para formar o que viria a ser o Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro. 

A organização manteria a ideia de ser composta por dois grandes gru-
pos que se alternariam em espaços distintos, porém Anísio, muito pro-
vavelmente pela força de uma demanda grande e por questões de or-

Figura 22
Vista externa do pavilhão 
de oficinas na Escola 
Parque de Salvador
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dem financeira reestruturou o sistema norte americano. Houve assim a 
divisão que é conhecida por Escola-Classe e Escola Parque. 

A chamada Escola-Classe corresponderia a instalação física onde 
ocorreriam as aulas fundamentais enquanto que a Escola-Parque cor-
responderia ao conjunto de edificações que abrigaria todo o conteúdo 
curricular complementar da proposta pedagógica de Anísio. 

Porém, uma vez que o sistema platoon indicava uma relação de duas 
turmas, uma para cada período do dia letivo, a proposta do Centro Edu-
cacional Carneiro Ribeiro apostava em quatro turmas, das quais duas 
teriam aulas simultâneas no mesmo período e no mesmo currículo. 

“[...] nesses centros, o dia escolar é dividido em dois 
períodos, um de instrução em classe e outro de traba-
lho, educação física, atividades propriamente sociais 
e atividades artísticas. O centro funciona com um se-
mi-internato, recebendo os alunos às 7h30 da manhã 
e devolvendo-os às famílias às 4h30 da tarde. A fim de 
tornar esse tipo de escola mais econômica, projetou-
-se cada conjunto para 4.000 alunos, compreendendo 
quatro Escolas-Classe, para mil alunos cada uma, em 
dois turnos de 500- ou seja, com doze salas de aula 
no mínimo – e uma Escola-Parque, com pavilhão de 
trabalho, ginásio, pavilhão de atividades sociais, teatro 
e biblioteca para os referidos 4.000 alunos em dois tur-
nos de 2.000 pela manhã e 2.000 pela tarde, e ainda 
edifícios de restaurante e administração”. (TEIXEIRA, 
1950).

A opção por se projetar quatro Escolas-Classes se deve principalmente 
à alta de demanda do bairro de implantação em Salvador. Dessa forma, 
também haveria a possibilidade de construir o projeto todo de maneira 
faseada, o que era financeiramente mais viável na época. Questões de 
cunho financeiro chegaram até influenciar nos lotes escolhidos para a 
implantação do projeto, visando baratear ao máximo o custo da obra. 
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“[...] admitiu-se como critério econômico, que as es-
colas classe deveriam se localizar nos altos, com uma 
ocupação mínima de terreno, ao passo que a esco-
la parque, embora colocada nos altos, deveria contar 
com área suficiente às suas variadas necessidades, 
para isso aproveitando-se dos contrafortes dos peque-
nos vales, onde o valor imobiliário era menor”. (DUAR-
TE, 2009, p. 110).

Ainda se soma a proposta pedagógica da Escola Parque Carneiro Ri-
berio questões como: promoção automática, possibilitar a frequência 
do aluno por 7 anos, estimular o funcionamento de grupos de interesse 
além da participação de criatividade do aluno. 

Dentro do conjunto de edifícios que contemplavam a Escola Parque a 
biblioteca possui papel protagonista com uma série de atividades que 
iam além da leitura ou consulta por livros. Eram encorajados grupos 
de leitura livres ou dirigidos além de exposições, peças de teatro com 
fantoches e/ou sombras, confecções de murais e exposições de peças 
dos alunos. (DUARTE, 2009).

Com a própria produção do Convênio Escolar no Estado de São Paulo, 
liderada pelo arquiteto Hélio Duarte, ainda na década de 1950 no esta-
do de São Paulo, já se pode entender o impacto que as ideias de Anísio 
Teixeira tiveram sobre os arquitetos paulistas, uma vez que os princí-
pios educacionais lançados no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
guiaram a produção arquitetônica de edifícios educacionais desse gru-
po, como descrito no primeiro capítulo dessa monografia. Desse modo, 
é possível inferir que, uma espécie de legado arquitetônico que essas 
concepções deixaram a respeito das possíveis relações entre a peda-
gogia e do espaço escolar que influenciaram a produção arquitetônica 
desta geração de profissionais. Logo, o programa CEU (Centro de Edu-
cação Unificado), é apontado, em muitas das bibliografias consultadas 
como sendo uma proposta de desdobramento das ideias lançadas por 
Anísio Teixeira. (BASTOS, 2009).
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“O conceito pedagógico toma como referência o mo-
delo escolar idealizado pelo educador baiano Anísio 
Teixeira, na década de 1950: as chamadas escolas-
-parques. [...] Vinculado ao ideário educacional de 
Teixeira, o projeto arquitetônico incorpora elementos 
encontrados em trabalhos de arquitetos que, de certa 
forma, estabeleceram as bases do atual Edif – Hélio 
Duarte, Oswaldo Corrêa Gonçalves e Roberto Tibau, 
entre outros”. (MELENDEZ, 2003, p. 64).

“Reconhece-se uma base conceitual que, anterior à 
execução desses projetos, é de extrema importância 
para o entendimento da natureza e do alcance de in-
tervenção: os CEUs, que apresentam a maturidade e 
o passo mais recente dentro de uma longa história de 
interação entre arquitetos e educadores”. (PADILHA; 
SILVA, 2004, p. 35). 

O programa inaugurado pela gestão Marta Suplicy (2001-2004) é ori-
ginalmente de âmbito municipal, sendo, portanto, atuante somente na 
capital do estado de São Paulo. A concepção do programa CEU é, em 
muito, embasada em dados socioeconômicos e no contexto social e 
urbano da cidade de São Paulo no fim da década de 1990. 

Houve na cidade de São Paulo, no decorrer da década de 1990, um 
crescimento exponencial da população de bairros caracterizados pela 
autoconstrução e predominantemente habitacionais, consolidando uma 
mancha urbana periférica que concentrava essas populações com bai-
xo poder aquisitivo. (SOARES, 2013). Esse fenômeno, extremou uma 
série de outras problemáticas sociais dessas populações como “[...] 
menores médias de escolaridade e renda domiciliar; apresentam maio-
res índices de vítimas de homicídios e analfabetos; carecem de equi-
pamentos culturais e concentram os grupos de maior vulnerabilidade 
juvenil”. (SOARES, 2013, p. 79).
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“Uma característica fundamental do processo de urba-
nização foi, portanto, a assimetria entre a localização e 
as condições sociais, tornando o ambiente construído 
um espaço privilegiado de expressão das desigualda-
des, com a permanente pressão dos mais pobres em 
direção às piores localizações. Desde os anos 1980, 
as periferias situadas no extremo sul, extremo leste e 
nas regiões norte e oeste cresceram 71% (2,3 milhões 
de habitantes), devido às migrações intraurbanas, pas-
sando a responder por 54% da população da cidade. 
[...] Esses mesmos distritos destacam-se como aque-
les onde há grande proporção de jovens em relação à 
sua população”. (SOARES, 2013, p. 77-79). 

Assim, se observa uma associação entre segregação espacial e violên-
cia e, ainda, da violência com a população mais jovem dessas porções 
da cidade. 

Esse contexto social e urbano aliado com a linha de ação baseada na 
promoção da socialização de bens culturais na cidade da gestão Marta 
Suplicy (2001-2004) promoveu a ascensão dos Centros Educacionais 
Unificados, “[...] implantados prioritariamente nas periferias com o obje-
tivo de ser o elemento transformador da região. O CEU é um complexo 
educacional, esportivo e cultural como um espaço público múltiplo”. 
(SOARES, 2013, p. 85). 

Ou seja, tal equipamento surge com a alcunha de garantir à população 
acesso à equipamentos públicos de lazer, cultura e esportes, crian-
do um vínculo com a comunidade e seu desenvolvimento. O CEU se-
ria um amparo à essas comunidades se fazendo valer do seu aspecto 
multidisciplinar, fazendo as vezes de catalisadores urbanos. (BASTOS, 
2009). Essa proposta multidisciplinar é apontada como sendo a princi-
pal influência de Anísio Teixeira, sendo originada nas escolas-parques 
de Salvador. 

O CEU acaba por abranger não somente o aspecto educacional, mas 
também o esportivo, o cultural, o socializante e o artístico, uma vez que 
seu programa arquitetônico inclui todas essas frentes de atuação. O 
que permite dizer que a visão pedagógica dos CEUs, assim como na 
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escola-parque, entende que o aluno se forma não somente por aulas de 
um currículo tradicional, mas também pelo esporte, pelas artes e pela 
socialização com o outro. Ainda, se inclui nessa análise a relação do 
equipamento com a comunidade em que é implantado, sendo conce-
bido como uma edificação aberta a diversos públicos não somente aos 
alunos, mas também a população do bairro. Fato que condiciona uma 
educação inclusiva e de formação permanente. (SOARES, 2013). 

“Os CEUs ocupam áreas nos rincões mais carentes do 
município e têm a proposta de oferecer um programa 
educacional amplo, que inclui esportes e áreas artísti-
cas. Além das questões educacionais, seu espaço fí-
sico é liberado para uso como praça ou clube de lazer 
nos finais de semana para encontro da comunidade”. 
(BASTOS, 2009, p. 45)

O projeto básico dos CEUs foi desenvolvido por três profissionais do 
Departamento de Edificações da atual Secretaria de Infraestrutura Ur-
bana e Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo. Alexandre Delijai-
cov, André Takiya e Wanderley Ariza conceberam o CEU como uma 
construção adaptável, flexível e que ainda tivesse um caráter urbano, 
aliando espaços públicos e coletivos com funções de interesse a cida-
de.

“[...] o argumento do CEU está ligado a uma arquite-
tura que chamamos de arquitetura da cidade. Melhor 
dizendo, a arquitetura dos espaços de propriedade 
pública da cidade. Não só os espaços de uso público 
e coletivo (que podem ser de propriedade privada e 
de uso coletivo) mas os empreendimentos públicos”. 
(DELIJAICOV, 2011, p. 30). 
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Quanto a efetiva espacialização dos CEUs, uma das heranças da épo-
ca do Convênio Escolar é a distribuição do programa em blocos distin-
tos. Foram adotados três edifícios de formas geométricas simples de 
maneira que cada edificação esteja relacionada a um uso específico. 

Assim, o extenso programa do CEU pode ser organizado da seguinte 
forma: bloco circular abriga o CEI (Centro de Educação Infantil), para 
crianças de 0 a 3 anos e a EMEI (Escola de Educação Infantil), voltada 
para crianças de 4 a 5 anos; já o extenso bloco horizontal, abriga, no 
térreo, a biblioteca, cozinha, refeitório, brinquedoteca, área de exposi-
ções, tele-centro e vestiários, enquanto que nos pavimentos superio-
res, se desenvolve as salas de aula para a EMEF (Escola de Ensino 
Fundamental) e para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de 
contar com todo corpo administrativo; por último, há o bloco cultural, 
que dependendo da configuração do terreno é incorporado ao pavilhão 
educacional, onde há o teatro e a quadra poliesportiva coberta. (SOA-
RES, 2013). 

Essa organização do programa retoma questões de cunho modernis-
ta, como a setorização racional e a identificação de tais funções pela 
volumetria do edifício, que ainda busca “o contraponto que foge da or-
togonalidade: nos CIEPs a biblioteca, nos CEUs, a creche”. (BASTOS, 
2009, p.45).

Cabe ainda apontar que a disposição das salas de aula no bloco ho-
rizontal voltado para a EMEF é feita de maneira que se estabeleçam 
duas circulações horizontais, voltadas para o exterior, uma em cada 
face do edifício. Solução essa que permite a integração de salas e o 
compartilhamento de usos, mesmo sendo uma construção com defini-
ções estruturais rígidas. O que implica que “as classes, com grandes 
vidraças, são voltadas para corredores dispostos nas laterais, o que 
permite ampla visão do exterior”. (MELENDEZ, 2003, p. 65). 

“O sistema construtivo com elementos pré-moldados 
de concreto garantiu a imprescindível rapidez na exe-
cução predial [...] Também conferiu flexibilidade ao 
projeto que exigiu pequenas variações de um bairro 
para o outro, de acordo com o espaço disponível e a 
conformação topográfica”. (SOARES, 2013, p. 92).
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Portanto, apesar de possuir uma setorização e um sistema modular rígi-
do, devido a solução técnica-estrutural adotada, o projeto do CEU pos-
sibilita variações de sua implantação de acordo com as necessidades 
locais, como uma espécie de rearranjo entres os volumes. Permitindo, 
portanto, ser um projeto que poderia ser, e foi, em terrenos de caracte-
rísticas topográficas distintas.

Em qualquer uma das soluções de implantação adotadas, o programa 
ainda define áreas livres como sendo potencialmente ocupadas pelo 
complexo aquático, possuindo três piscinas, quadras poliesportivas 
descobertas e ainda uma praça. As áreas não edificadas assumem im-
portância nos CEUs, pois são justamente as áreas socializantes entre 
os alunos e os usos de mais interesse para a comunidade.



04Estudos 
de Caso
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O conteúdo a ser apresentado neste capítulo dessa monografia possui 
dois objetivos principais: primeiro, o de subsidiar a atividade de projeto 
de maneira mais direta devido a análise sistemática dos projetos sele-
cionados que aqui se propõe. Segundo, o de estabelecer uma relação 
com a contemporaneidade, uma vez que os três estudos de caso a 
serem apresentados foram projetados já no século XXI. Assim, se tem 
a possibilidade de obter uma visão mais completa a respeito da pro-
dução escolar pública paulista para além do século XX, por onde já se 
pode antever reflexos do pensamento do século passado nessa produ-
ção arquitetônica deste início de século.

Foram selecionados cerca de três projetos de arquitetura escolar con-
temporâneos para compor os estudos de caso a ser apresentados nes-
se capítulo. Além da data de projeto, se deu preferência por projetos 
que estariam vinculados com programas educacionais em vigência. 
Dessa forma, foram selecionados dois projetos nacionais e um interna-
cional, porém era uma preocupação que o projeto internacional a ser 
apresentado não fosse de um contexto sócio econômico muito distinto 
do que se encontra no Brasil, de maneira que a análise desse projeto, 
pudesse agregar mais informações, ao desenvolvimento da proposta 
arquitetônica apresentada neste trabalho.

Logo, os três projetos contemplados nesse capítulo são: Instituicion 
Educativa Flor del Campo, de autoria de Juan Felipe Mesa e Giarcarlo 
Mazzanti; CEU Rosa da China, de autoria de Alexandre Delijaicov, An-
dré Takiya e Wanderley Ariza e a Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli 
Melges de autoria do escritório paulistano Una Arquitetos. 

Cada estudo de caso foi analisado sobre três olhares específicos: Im-
plantação, circulação e programa, estabelecendo assim, as bases para 
uma análise comparativa entre as arquiteturas escolares no parágrafo 
anterior.
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Instituición 
Educativa 
Flor del Campo

Localização: Vía de la Cordialidad, Urbanização Flor del Campo, Carta-
gena das Índias, Colômbia.

Autores: Juan Felipe Mesa e Giancarlo Mazzanti.
Data de Projeto: 2008.

Data de Construção: 2010.
Área Construída: 6.168,00m²

Implantação

O projeto da Instituición Educativa Flor del Campo de autoria dos arqui-
tetos colombianos Juan Felipe Mesa e Giancarlo Mazzanti é fruto de um 
concurso público de arquitetura promovido na Colômbia em Novembro 
de 2007. A proposta vencedora seria responsável por abrigar estudantes 
em diferentes níveis de educação, agregando no mesmo espaço o ensino 
infantil, fundamental e médio. Além disso, o projeto seria o único equipa-
mento público de larga escala a ser implantado, no bairro periférico e de 
baixa renda nomeado de Flor del Campo na cidade colombiana de Car-
tagena. Trata-se de um assentamento urbano que abriga cerca de 20mil 
pessoas, fruto de um projeto de habitação social promovido pelo governo 
do país. (HORTA, 2010, p. 59)

O projeto implanta-se em um terreno triangular e praticamente plano, onde 
somente a fachada leste faz frente para o conjunto de habitações. Perce-
be-se que a edificação toma grandes recuos do leito carroçável, de apro-
ximadamente 10 metros em toda as suas frentes e que não há muros, a 
escola se fecha totalmente para as áreas externas, voltando todas as suas 
atividades para seus pátios internos. 
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Figura 23
Implantação   Colégio 

Flor del Campo

Figura 24
Pavimento superior  

Colégio Flor del Campo
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“[...] terreno plano aproximadamente triangular de 
21.950,00m², a escola tem dimensões monumentais – 
6.168,00m² de superfície construída- e formas sinuo-
sas que contrastam claramente com a monotonia das 
fileiras de baixas casinhas de telhado metálico. Em vez 
de um bloco ilhado, separado da cidadela por muros, 
o prédio se relaciona diretamente com seu entorno 
usando espaços ajardinados como transição entre a 
via pública e o prédio, e trazendo para seu pátio in-
terno as áreas comunitárias ao ar livre, que aqui assu-
mem um papel tão importante quanto o das salas de 
aulas”. (HORTA, 2010, p. 59). 

Nota-se que esse grande conjunto do colégio é formado por quatro blo-
cos independentes, porém interligados, cada um com seu respectivo 
pátio e um prédio de dois pavimentos de salas de aula, onde os pátios 
são delimitados por uma marquise fechada por brises constituídas pe-
las  mesmas placas de concreto pré-fabricado utilizado para o fecha-
mento dos espaços internos. (HORTA, 2010).

Com a própria análise do projeto com relação a sua implantação, já se 
percebe uma postura dos arquitetos que infere no projeto pedagógico 
da escola: cada bloco foi projetado para ser frequentado por estudan-
tes de determinadas faixas etárias. Assim, como cada bloco também 
possui um pátio para si, se observa que pode ocorrer pouca interação 
entre alunos de diferentes idades e em diferentes estágios no processo 
de aprendizado. 

Ao que se refere a insolação a partir da orientação norte sul nota-se, 
pela implantação, que a maioria das salas de aula estão dispostas ali-
nhadas ao eixo norte-sul. Porém, há trechos menores de salas de aula 
que não obedecem essa orientação, havendo um pequeno bloco volta-
do ao noroeste.

A implantação do projeto estabelece uma relação muito franca entre 
cheios e vazios. Os vazios, as áreas não edificadas, são compostos 
pelos pátios abertos, cada um voltado a um bloco de salas de aula.

Nota-se, também, que o projeto não estabelece grandes possibilidades 
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de visadas para a cidade, mas sim para o seu próprio interior. Essas 
perspectivas internas se dão exatamente na relação entres os pátios e 
os conjuntos de salas de aula, principalmente através das circulações 
horizontais abertas, os mezaninos.

Circulação

É interessante notar que a circulação horizontal no nível térreo, se con-
funde com os pátios abertos de cada bloco. Apesar de haver uma mu-
dança no material de piso nas áreas lindeiras aos conjuntos de salas de 
aula e sob as marquises que dividem os diferentes pátios do colégio, o 
espaço é todo integrado, não há elementos que impeçam a livre circu-
lação dos estudantes por onde este deseja passar. 

O pavimento superior, onde o programa concentra principalmente sa-
las de aula, as circulações horizontais se dão através de mezaninos 
voltados para os pátios internos da escola. 

A solução de circulação vertical que predomina na proposta de Maz-
zanti e Mesa são as rampas. Ao todo são duas rampas que servem de 

Figura 25
Vista interna 

Colégio Flor del Campo
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conexão entres os pavimentos, essas sempre posicionadas de maneira 
independente ao bloco edificado como um corpo anexo ao desenho 
sinuoso dos blocos de pátios que determinam a cobertura do conjunto. 
Essa mesma solução é aplicada em escadas no bloco sul, que também 
contém um conjunto de escadas enclausuradas. 

Programa

Com relação ao programa, os blocos sul e oeste são os mais pragmáti-
cos, possuindo apenas um conjunto de sala de aula que se distribuem 
em dois pavimentos além de contar com os sanitários no térreo e labo-
ratórios no andar superior.

O bloco norte é destinado à para a educação infantil no nível térreo e 
para a 1º ano do ensino fundamental localizado no pavimento superior. 
Assim, como todo colégio possui um pátio próprio, porém esse um pou-
co mais recluso do que em relação aos demais. Além de três salas de 
aula para o ensino infantil com o layout propondo mesas para grupos 
de seis estudantes, no térreo estão dispostas também a coordenação, 
enfermaria, e uma ludoteca. 

Figura 26
Vista interna 

Colégio Flor del Campo
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O bloco voltado a porção leste da escola concentra atividades que pos-
sam ser realizadas de maneira comum por alunos das mais diferentes 
faixas etárias. Assim, nessa porção da edificação encontram-se “um 
salão multiuso de pé-direito duplo capaz de reunir todos os estudantes, 
além de cozinha e vestiário que serve o campo de futebol instalado no 
pátio. No pavimento superior [desse bloco] localizam-se as salas de 
arte, laboratório de informática e biblioteca”. (HORTA, 2010, p. 62). 

Figura 27
Vista interna 

Colégio Flor del Campo
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CEU 
Rosa da China

Localização: Rua Clara Petrela, 113, Sapopemba, São Paulo.
Autores: Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza.

Data de Projeto: 2002.
Data de Construção:2003

Área: 14.054,00m²

Implantação

Sendo um exemplo de arquitetura modular, o CEU Rosa da China apre-
senta uma implantação que busca ao máximo ao conciliar os rígidos 
módulos do sistema construtivo com o programa arquitetônico. Nesse 
caso em específico, optou-se pela união do bloco chamado de didático 
com o bloco cultural e desportivo, se fazendo sobressair o volume cilín-
drico da creche. 

“Pelo diminuto terreno o Centro está inserido 
(19.000,00m²), resolveu-se a implantação do projeto 
pela disposição linear do bloco cultural/ esportivo e 
do pavilhão das salas de aula, em que as coberturas 
foram alinhadas devido à declividade da área. Perpen-
dicular estão as três piscinas e o edifício circular de 
educação infantil”. (SOARES, 2013, p. 98). 
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Figura 28
Vista externa 

CEU Rosa da China

Figura 29
Implantação 

CEU Rosa da China
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Dessa forma, a implantação se define pela presença de um extenso 
pavilhão linear se contrapondo com o volume circular da creche. O pa-
vilhão ocupa toda a porção do terreno que ladeia a Rua Clara Petrela, 
fazendo com que haja toda uma área aberta destinada às piscinas e 
aos pátios realizando uma interface com a Rua Rosa da China. As en-
tradas da escola são justamente realizadas por essas duas ruas.

Assim, há uma certa composição na implantação do edifício, tanto com 
relação às formas e volumes quanto à sua disposição no terreno.

Através da implantação, percebe-se que o bloco longitudinal está qua-
se orientado alinhado ao eixo norte sul. Dessa forma, há salas de aula 
que são voltadas ao poente e outras ao nascente. Essas foram locadas 
na extremidade norte da edificação. O bloco cultural e esportivo, con-
tendo atividades do programa mais reclusas, com a quadra poliesporti-
va e o teatro foram locadas na extremidade sul do pavilhão. 

A implantação também indica que houve uma concentração das áre-
as edificadas e não edificadas em lados opostos do terreno. Enquanto 
que o a edificação principal se desenvolve na porção oeste do terreno, 
todas as áreas não edificadas, constituídas pelo parque aquático e as 
áreas de recreio descoberto foram dispostas na porção leste do lote. 

Toda a edificação permite visadas para o entorno urbano imediato, de-
vido à disposição das circulações horizontais no perímetro da edifica-
ção. 

Circulação 

Para manter a integridade do sistema estrutural e da volumetria, as cir-
culações verticais, que dão acesso aos pavimentos de sala de aula e 
a quadra poliesportiva coberta, são, em sua maioria, resolvidas através 
de escadas destacadas do volume principal concebidas em estrutura 
metálica. 

Há apenas uma escada interna no edifício, essa que está localizada de 
fronte a entrada pela Rua Clara Petrela. Por questões de acessibilidade, 
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nesse mesmo eixo há, também, um elevador servindo todos os andares 
da edificação. 

Com relação às circulações horizontais o partido arquitetônico é claro: 
permitir a visualização da cidade pelos corredores da escola. Assim, 
toda a circulação do bloco didático, que se incorpora com o bloco es-
portivo e cultural, é perimetral. A noção de urbanidade se dá justamente 
pela interface que essas circulações exercem entre a cidade e o pro-
grama do edifício. Fato esse que indica um entendimento de educação 
próprio dessa proposta.

Essa circulação delimita todo o programa do edifício e acaba por incor-
porar rasgos que as lajes apresentam em algumas situações, criando 
mezaninos e situações inusitadas com algumas variações no pé direto. 
Fato que agrega ao projeto situações mais ricas, mesmo sempre res-
peitando o sistema estrutural.

Figura 30
Vista interna 

CEU Rosa da China
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Programa

A magnitude desse equipamento público, uma escola que incorpora 
alunos desde o Ensino Infantil até o último ano do Ensino Fundamen-
tal com capacidade para 1430 alunos., faz com que a distribuição do 
programa se torne um desafio para os arquitetos. Logo, a lógica de 
conceber um CEU através da composição de blocos, um didático, ou-
tro esportivo/ cultural e um terceiro voltado para a educação infantil, se 
torna um facilitador, já que o programa está previamente dividido em 
grandes setores. 

O bloco esportivo e cultural combina atividades do programa de gran-
des metragens, são elas a quadra poliesportiva coberta, disposta no 
pavimento superior, e o teatro/ auditório, com acesso pelo térreo. Para 
esse bloco específico há um acesso independente, isso se dá devido 
a intenção que o programa desse bloco seja utilizado pela sociedade 
de maneira que não interfira diretamente nas atividades realizadas no 
bloco didático.

O bloco didático também transmite a intenção de ser usado pela socie-
dade.

Figura 31
Vista interna 

CEU Rosa da China
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“No térreo, ficam os equipamentos de apoio às ativi-
dades didáticas- cozinha, biblioteca, brinquedoteca, 
área para exposições, tele centro e vestiários, entre 
outros. Cores de tons fortes demarcam os ambientes 
ocupados por diferentes faixas etárias. Embora sejam 
setores distintos do prédio, não existem separações fí-
sicas entre [alunos] maiores e menores”. (MELENDEZ, 
2003, p. 65).

No bloco didático, todas as salas de aula são voltadas para as circula-
ções periféricas, o que permite uma certa flexibilidade na constituição 
das salas de aula, podendo se incorporar entre si, através dos fundos, 
criando grandes ateliês e salas para oficinas. 

Figura 32
Vista interna 

CEU Rosa da China



91

E. E. 
Dr. Telêmaco
Paioli Melges

Localização: R. Antônio Fagotto, Vila San Martin, Campinas.
Autores: Una Arquitetos: Cristiane Muniz, Fábio Valentim, Fernanda 

Barbara e Fernando Viégas.
Data de Projeto: 2003.

Data de Construção: 2004.
Área Construída: 3.779,56,00m²

Implantação

Assim como a Instituición Educativa Flor del Campo, apresentada an-
teriormente, uma das premissas da implantação dessa proposta do es-
critório paulistano Una Arquitetos parece ser justamente a preocupação 
em manter uma relação nobre entre o edifício escolar e a cidade no seu 
nível térreo. 

Porém, diferentemente do caso colombiano, o terreno é exíguo para a 
programática escolar. Logo, a solução desse projeto foi pragmática, 
porém pouco usual na história das edificações escolares: a verticaliza-
ção do edifício em cerca de três pavimentos. 

A implantação simples em um único bloco busca valorizar uma situação 
diferenciada do terreno: a presença de duas esquinas. O edifício, retan-
gular, é orientado longitudinalmente e paralelo à rua principal e ainda 
com seus lados menores criando uma interface com as duas esquinas 
do lote.
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Figura 33
Plantas 

EE Dr. Telêmaco Paioli Melges
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E é justamente através dessas esquinas que a escola ganha um caráter 
de urbanidade. A disposição da planta térrea já orienta a entrada da 
escola justamente para essas laterais que não recebem nenhuma ativi-
dade programática no módulo dessas esquinas, criando-se assim, uma 
zona de sombra, valorizando as esquinas e fazendo com que o espaço 
público se estenda para o interior do ambiente escolar.

“Assim, o projeto se destaca pela ênfase em uma série 
de elementos arquitetônicos e urbanísticos que defi-
nem e qualificam a ideia de lugar, como o papel das 
esquinas, o térreo livre e a integração visual entre o es-
paço edificado e a paisagem circundante [...]”. (GRU-
NOW, 2004, p. 72). 

Já no interior da escola a situação se inverte, o pátio coberto se en-
contra no centro da projeção do edifício. Enquanto que as extremida-
des agora recebem atividades do programa arquitetônico. De fronte ao 
pátio coberto, se desenvolve o pátio descoberto, na porção norte do 
terreno. 

Figura 34
Implantação/

EE Dr. Telêmaco 
Paioli Melges
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Através da implantação percebe-se que as salas de aula estão locadas 
mais próximas do eixo leste-oeste do que o eixo norte sul. Dessa forma, 
uma vez que as salas de aula estão organizadas em dois blocos para-
lelos, há sempre um conjunto que fica voltado a uma direção sudeste e 
outro voltado a nordeste.

A implantação também determinou uma concentração das áreas edifi-
cadas voltadas à frente do terreno, deixando aos fundos as áreas não 
edificadas comportas pelo recreio descoberto e ao jardim. A implanta-
ção desse projeto, composta por um único volume, acaba por buscar 
uma interface com sua principal fachada.

O volume da possui duas grandes aberturas de ambos os lados em 
toda a sua altura. Nessas aberturas foram locadas dois conjuntos de 
escadas. Assim, através das circulações verticais, se tem a possibili-
dade de uma série de visadas e perspectivas dos estudantes para a 
cidade. 

Circulação

As circulações da escola, são, em muito, orientadas em função da pró-
pria implantação do projeto. Uma vez que, no nível térreo, o partido do 

Figura 35
Vista externa

EE Dr. Telêmaco 
Paioli Melges
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projeto era justamente não ocupar as esquinas, a opção por locar as 
circulações verticais, compostas por um par de escadas, uma em cada 
lado da edificação parece óbvia e resultante desse partido de implanta-
ção. Visando acessibilidade, locou-se um elevador ao lado do conjunto 
de escadas na face leste do terreno.

Porém, a premissa de “abrir” a escola através das suas esquinas se 
estende para o conjunto das circulações verticais, uma vez que essas, 
ainda que protegidas pela cobertura do conjunto, são livres de fecha-
mentos laterais permitindo aos estudantes visualizarem a cidade e vice 
e versa. Essa situação se evidencia no volume do edifício, enquadrada 
pelas empenas laterais e pelo volume central das salas de aula. 

Com relação às circulações horizontais, por serem centrais ao bloco 
edificado, não permitem qualquer visualização do exterior, sendo en-
clausuradas pelas salas de aula em seus dois lados tanto no primeiro 
quanto no segundo pavimentos.

Programa

A disposição do programa nesse edifício pode ser considerada inco-
mum quando se comparada aos demais projetos aqui apresentados. 

Figura 36
Vista externa

EE Dr. Telêmaco 
Paioli Melges
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Isso se deve, em muito, pela condição do projeto em optar pela vertica-
lização do edifício escolar. 

No térreo, seguindo um modelo mais tradicional, foram dispostas as 
funções do programa de uso como de todos os estudantes: pátios co-
berto e descoberto, o grêmio estudantil, cantina, refeitório com cozinha 
e área de armazenamento, conjunto de sanitários e vestiários e todo o 
corpo administrativo da escola como secretária e diretoria. 

No primeiro pavimento são dispostas as salas de aula voltadas para as 
fachadas norte e sul, dois módulos dessa estrutura são usados para 
compor a sala de professores, depósitos e a coordenação da escola. O 
segundo pavimento mescla atividades de uso continuo como as salas 
de aula, com atividades de uso mais complementar, que seriam as sa-
las multiuso, o laboratório de informática e a sala de leitura. Há ainda a 
presença de duas salas de reforço que se utilizam de um único módulo 
estrutural do conjunto bem como uma área adicional de depósito de 
materiais pedagógicos. 

O terceiro pavimento é justamente onde há a adoção de uma disposi-
ção programática menos tradicional. Devido às condições do terreno, 
localizou-se a quadra poliesportiva no último pavimento da escola, fato 
que implicou na presença de um pé direito duplo e, consequentemente 
no aumento do volume total da escola.

Figura 37
Vista externa

EE Dr. Telêmaco 
Paioli Melges
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Análise 
Comparativa

A partir da exposição dos estudos de caso, apresentados seguindo 
três categorias de análise: implantação, circulação e programa, se tem 
uma fundamentação maior para uma comparação mais objetiva entre 
os projetos selecionados nesse capítulo. 

Ao se analisar o local de implantação dos três estudos de caso aqui 
expostos, percebe-se que todos os projetos estão localizados em pe-
riferias de baixa renda de grandes cidades: Instituición Educativa Flor 
del Campo está em um bairro habitacional na periferia de Cartagena, 
na Colômbia, o CEU Rosa da China se localiza em Sapopemba na Zona 
Leste da Cidade de São Paulo e o projeto desenvolvido pelo escritório 
Una Arquitetos, junto a FDE, está localizado na periferia da cidade de 
Campinas.

Essa constatação, indica que é justamente nas periferias, bairros pre-
dominantemente habitacionais e de baixa renda, onde a produção ar-
quitetônica escolar parece estar voltada neste início de século XXI, in-
clusive em um contexto diferente do brasileiro, como apresentado no 
projeto de Juan Mesa e Giancarlo Mazzanti. Essas localidades, muitas 
vezes carentes de equipamentos públicos com a função de agregar os 
habitantes das áreas próximas, se constituem por um cenário de alta 
vulnerabilidade social.

Portanto, visto que os três estudos de caso apresentados parecem es-
tar inseridos em contextos semelhantes, pode-se inferir que, nesses ca-
sos em específico ao menos, a escola deva adquirir um aspecto social, 
sendo pensada como um programa que vai além das salas de aula uni-
camente. O edifício escolar, sob determinadas circunstâncias, adquire 
uma simbologia para essas comunidades de representatividade do Es-
tado nessas localidades, além da possibilidade de sua utilização para a 
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sociedade como um todo, não somente estudantes, o que faz com que 
as atividades contidas no programa cresçam consideravelmente. 

Outro ponto de semelhança entre os projetos selecionados nesse capí-
tulo é o discurso que envolve a relação do edifício escolar e a cidade. 
Em todos os casos aqui apresentados, de diferentes maneiras, as edi-
ficações parecem preconizar a relação com o seu entorno, principal-
mente no que se diz respeito a sua implantação. 

O projeto colombiano, por exemplo, através da sua articulação de blo-
cos de salas de aula voltado para diferentes faixas etárias, cria um pá-
tio central que além de articular toda o programa escolar tem relação 
direta com a entrada do colégio, sugerindo uma extensão do passeio 
público. Fato que talvez seja enfatizado pelas formas sinuosas dada ao 
desenho da escola. 

A relação da proposta de Mesa e Mazzanti com a cidade ganha força 
uma vez que, pela própria distribuição do programa, há um bloco da 
escola que concentra atividades que podem ter um trânsito comum de 
alunos e usuários externos. O programa nesse bloco consiste no refeitó-
rio, quadra poliesportiva, biblioteca e sala de artes. Nessa organização, 
há a possibilidade dessas atividades serem oferecidas à comunidade 
sem interferir no funcionamento e na manutenção das áreas voltadas 
aos estudantes propriamente. 

A ausência de muros e um partido arquitetônico que permite que a edi-
ficação determine, por si só, seus próprios limites, também corroboram 
com o discurso que busca relacionar o ambiente escolar com a cidade. 

Porém, esse mesmo partido, parece fazer com que a escola fique volta-
da de maneira excessiva para si mesma, para suas próprias atividades. 
Uma vez que suas fachadas, compostas por painéis pré-fabricados de 
concreto vazados, não permitem grandes visadas para o exterior e suas 
circulações horizontais, se voltam sempre para os seus pátios internos. 

O projeto do escritório Una Arquitetos, realizado junto a FDE, apesar de 
propor uma implantação (ainda que simples) que valoriza as esquinas 
do lote, ainda sim parece ter dificuldades nessa relação entre o edifício 
escolar e a condição urbana no seu entorno. Se comparado com a so-
lução tomada na Insituición Edicativa Flor del Campo, a distribuição do 
programa é um dos fatores que fazem com que o projeto aparente ter 
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essa dificuldade sob esse aspecto em específico.

Enquanto o projeto colombiano agrega funções que possam gerar 
interesse da sociedade do entorno no mesmo bloco, a proposta do 
escritório paulistano distribuí tais funções verticalmente de maneira 
que as salas de aula, dispostas em dois pavimentos, tornem seu aces-
so mais difícil. A atividade de principal interesse social na escola, a 
quadra poliesportiva está locada no terceiro pavimento, em uma cota 
distante do térreo, fato que faz com que a relação entre a escola e a 
cidade não seja tão franca. 

O mesmo se pode dizer a respeito das suas circulações horizon-
tais, em todos andares fechadas por salas de aula em dois lados, se 
utilizando de uma solução mais tradicional de corredor central, não 
permitindo qualquer visualização do exterior. Fato que ocorre contra-
riamente com relação às circulações verticais, essas sendo abertas, 
permitindo, portanto, visadas para a cidade, e ainda lhes é atribuída 
uma valorização singular nas fachadas do edifício. 

A proposta do CEU Rosa da China parece possuir a relação mais fran-
ca com relação a cidade dentre os outros projetos analisados. 

A distribuição do programa, bem como o colégio colombiano, tam-
bém se utiliza de uma organização em blocos. Porém, a proposta bra-
sileira consegue criar facilidades para o uso da edificação escolar por 
usuários externos. A presença de um bloco cultural, que é composto 
por teatro/ cinema e uma quadra poliesportiva, com acessos indepen-
dentes ao bloco didático, é um desses agentes facilitadores. Ou seja, 
não há a necessidade de um usuário externo se deslocar por todo o 
edifício, inclusive o das salas de aula, para realizar uma atividade de 
seu interesse. 

Ainda com relação à distribuição do programa, o exemplo paulistano 
consegue concentrar o restante das demais atividades de interesse 
da comunidade no térreo, isso acontece, com o complexo aquático, 
composto pelas três piscinas, a biblioteca, o refeitório com cozinha, 
área de exposições, o telecentro, vestiários e a brinquedoteca. Fa-
cilitando, portanto, ainda mais essa relação entre a escola e o seu 
entorno urbano próximo.

Outro fator parece potencializar a relação entre a escola e a cidade: 
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as circulações horizontais da escola. Essas que sempre se desenvol-
vem de maneira perimetral, ou seja, nunca se conformando em um cor-
redor enclausurado por uma sequência de salas de aula. Logo, essas 
circulações estão sempre abertas ao externo, como extensos terraços, 
permitindo visadas para a cidade por todo o seu percurso. 

Outro ponto de comparação entre os projetos apresentados nesse ca-
pítulo é a postura pedagógica do projeto, ou seja, o que a arquitetura 
pode transmitir de intenções ou entendimentos sobre educação. 

A Instituición Educativa Flor del Campo parece seguir uma postura mais 
tradicional de ensino. Essa constatação se deve por algumas observa-
ções sobre o projeto. Uma delas é o layout proposto para as salas de 
aula, sempre tendo carteiras individuais voltadas em direção a lousa. 
Uma segunda observação que se pode fazer é a respeito da distribui-
ção do programa de atividades da escola. Essa distribuição parece se-
gregar alunos de diferentes faixas etárias, não servindo de um único lo-
cal de recreio ou encontro voltado a todos os estudantes. Em vez disso 
o projeto propõe sempre atribuir a cada faixa etária, um pátio, uma área 
de recreio própria. A possibilidade de haver uma flexibilização do pro-
jeto, no que se diz respeito às salas de aula parece, portanto, reduzida.

O projeto da Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges por, como já 
comentado, se utilizar de soluções antigas como o corredor central, pa-
rece também sugerir uma postura de ensino mais tradicional. Fato que 
também acarreta em dificuldades para uma possível flexibilização das 
salas de aula.

Já a proposta do CEU permite uma grande gama de possibilidades de 
flexibilização, visto que as salas estão distribuídas, em um bloco único 
voltadas para dois lados opostos que realizam uma interface com as 
circulações horizontais. Dessa forma se tem a possibilidade de com-
binar de diversas maneiras, uma sequência de salas de aula a fim de 
criar ambientes diferenciados para o ensino.
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O local 
de Implantação

O local escolhido para a implantação do projeto de arquitetura desen-
volvido em paralelo com essa monografia é um terreno extenso, cerca 
de 55000m² localizado no distrito de Santo Amaro, ao lado do Terminal 
Santo Amaro, de fronte a Avenida Padre José Maria, e atualmente ocu-
pado pelo Clube Municipal Joerg Bruder.

A escolha desse terreno se deu pelo fato que houve um estudo para 
a implantação de um CEU (Centro Educacional Unificado) na área do 
Clube Municipal, porém o projeto nunca foi executado. Assim, uma vez 
que o estudo de demanda e de viabilidade já havia sido realizado, se 
viu a oportunidade de se fazer uma proposta arquitetônica para o local.
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Programa 

O programa de atividades foi incialmente pensado para abrigar somen-
te uma escola de ensino fundamental I e II (1º ano ao 9º ano) com duas 
turmas por ano, totalizando assim, dezoito salas de aula. Além das sa-
las de aula, como já havia a intenção de se adotar o sistema platoon, 
que conformasse a proposta em uma escola de período integral, pen-
sou-se em um refeitório, e um bloco de oficinas de informática, cerâ-
mica, pintura e marcenaria, além de um pequeno auditório. Soma-se a 
essas atividades, os espaços de recreio coberto e descoberto além de 
um conjunto voltado para direção e secretaria. 

Porém, posteriormente, se percebeu que agregar o programa de ati-
vidades já presente no Clube Municipal ao programa pretendido para 
a escola, se ampliaria as possibilidades de soluções arquitetônicas e 
também pedagógicas, com a premissa de integrar o programa existen-
te com o programa proposto. 

Dessa forma, agregou-se ao programa proposto, o conjunto de qua-
dras poliesportivas cobertas de descobertas e uma piscina. Porém, de-
cidiu-se que a inclusão de programas de cunho cultural valorizaria a 
proposta, por isso, incluiu-se, também, um auditório e uma biblioteca.
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O lançamento do partido arquitetônico da proposta para o terreno do 
Clube Municipal Joerg Bruder passa, primeiramente, por um entendi-
mento urbano da implantação do terreno. 

Para o maior controle de uma área extensa que se pretendia reformular 
por completo se estabeleceu primeiramente três pontos de interesse, a 
atual entrada do clube a nordeste da gleba, uma zona residencial adja-
cente ao Clube a Sudoeste e o Terminal Santo Amaro, a norte. 

Definidos esses três pontos de interesse, pensou-se em conexões des-
ses pontos, assim, surgiram dos grandes eixos: um norte-sul e um se-
gundo na diagonal, ligando a atual entrada do Clube com a zona resi-
dencial, conformando uma diagonal. 

Definido as conexões, que seriam os grandes eixos de circulação do 
projeto, se distribuiu todo o programa de atividades em pavilhões ad-
jacentes a esses eixos. Essa distribuição levou a um alto grau de liber-
dade compositiva e formal. Assim, cada edificação corresponde a uma 
porção do programa. O pavilhão escolar é definido por duas edifica-
ções circulares, o pavilhão esportivo é composto por duas estruturas 
retangulares, a biblioteca por um volume quadrado e o auditório, um 
volume circular novamente. 

O pavilhão escolar é composto por duas edificações térreas circulares 
com pátios centrais descobertos no centro. Há o pavilhão de raio maior 
composto somente por salas de aula e o de raio menor o pavilhão das 
oficinas. A intenção de separar as salas de aula das oficinas é pen-
sando em um funcionamento de escola que se assemelhe ao sistema 
adotado por Anísio Teixeira na Escola Parque em Salvador. Se pensa 
que o corpo de estudantes é composto por duas turmas que usufruem 

Memorial
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de diferentes partes das instalações da escola de maneira simultânea 
e alternada. Dessa forma, enquanto uma turma está tendo aulas do 
currículo regular em um pavilhão, a segunda turma está espalhada por 
todo o conjunto, no pavilhão das oficinas, nas quadras poliesportivas, 
na biblioteca, no auditório ou nas piscinas. Os estudantes tem acesso a 
todos os programas pela mesma cota de entrada da escola.

Anexamente a esses dois volumes circulares estão dispostos o peque-
no auditório e refeitório, como corpos separados.

A estrutura da escola é composta por pórticos de concreto armado mol-
dado in loco com vigas invertidas. Aos apoios foram dados destaques 
devido a forma triangular desses, de forma que se criou um ritmo des-
ses pilares nos pátios centrais. 

Todo o pavilhão escolar é enterrado um metro e meio abaixo da cota 
de acesso, criando-se a possibilidade de realizar uma série de jardins 
semi-enterrados voltados para as salas de aula e as oficinas. A intenção 
dessa proposta é proporcionar ao estudante, mais uma possibilidade 
de local de estudo e aprendizado que não a sala de aula.

Esses jardins semi enterrados conectam três salas de aula por vez ex-
ternamente ao volume da escola. Pensou-se que dessa forma, se criaria 
um ambiente propício para que haja troca e interação de alunos de 
diferentes faixas etárias. 

Pelo lado interno, adjacente ao pátio interno se desenvolvem a circula-
ção horizontal da escola. 

O layout proposto para as salas de aula é composto por mesas de 
seis lugares, de maneira que o aprendizado sempre se dê em grupo, 
com a presença do outro, como propõe as ideias de José Pacheco 
e Vygotsky. As salas de aula possuem conexões internas a cada três 
salas, o que também permite a troca e a convivência de estudantes de 
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diferentes estágios de aprendizado. A interface da salas de aula com 
os jardins externos se dá pela presença de panos de vidros protegidos 
por um brise horizontal de concreto. 

Com relação as grandes circulações do projeto essas, hora são marqui-
ses ou hora são passarelas, pois se desenvolvem de maneira indepen-
dentemente da topografia do terreno. A passarela/ marquise foi conce-
bida em estrutura de concreto, que no decorrer do processo teve uma 
série de diferentes desenhos para seus pilares. Afim, de dar destaque 
aos eixos de circulação e a conformação com a variação topográfica 
o desenho final se dá com pilares abertos que nascem de um mesmo 
ponto, apoiados sobre uma base cuja altura varia de acordo com a 
topografia. Foi mantido um desenho triangular afim de dar uma mesma 
linguagem a qual se atribuiu ao pavilhão escolar.

O eixo diagonal, na cota mais baixa do terreno, conforma-se em uma 
via pública com acesso à biblioteca, ao auditório, ao anfiteatro e ao 
pavilhão esportivo.

O pavilhão da biblioteca foi concebido em estrutura metálica com con-
traventamentos aparentes. Trata-se de edificação de maior gabarito do 
conjunto 20m de altura. Toda a biblioteca é organizada por um vazio 
central. 

O auditório de volume circular foi pensado em concreto armado e pos-
sui uma abertura para o exterior, conformando um anfiteatro atrás do 
volume. Já o pavilhão esportivo foi concebido treliças metálicas que 
suportam as quadras poliesportivas descobertas na mesma cota de 
acesso do pavilhão escolar. Trata-se de um volume sob pilotis e semi 
enterrado, de meneira a ganhar altura o suficiente para a prática espor-
tiva na cota abaixo.
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Planta de Cobertura
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Planta  cota 0.00
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Planta  cota -4.00
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Planta Pavilhão Escolar
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Vista externa dos jardins
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Vista interna do pátio central
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Vista interna do pátio central
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Planta do pavimento tipo da 
biblioteca
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Planta do auditório
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Vista externa do anfiteatro
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Vista externa da passarela
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Planta do pavilhão esportivo
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Considerações 
Finais

O entendimento do espaço educacional público pretendido com essa 
pesquisa aponta para uma série de questões das quais todo os arquitetos 
devem ter consciência.

O primeiro capítulo desse trabalho aponta que há, não somente em âmbito 
estadual, mas também federal, uma série de deficiências no que se diz 
respeito ao sistema público de educação e sua gestão.

A pesquisa indica que o conflito entre quantidade de vagas versus quali-
dade espacial, que tanto aflige aqueles que produzem os espaços edu-
cacionais, é algo crônico no país, visto que surgiu quase que simultanea-
mente com o próprio sistema educacional público nacional. Dessa forma, 
toda a história da produção arquitetônica de escolas públicas lida com 
essa questão. 

Outro fato que se faz presente durante toda a cronologia apresentada no 
primeiro capítulo, é a inexistência de uma política educacional global, bem 
como uma visão pedagógica definitiva, com capacidade de perdurar por 
diferentes gestões do poder público.

Assim, acredita-se que o conteúdo desse capitulo, organizado de maneira 
cronológica e que abrange a produção arquitetônica de um século intei-
ro, se torna uma fonte de informação importante para arquitetos para a 
compreensão do atual estado da educação pública nacional. O capítulo 
permite também ser usado como uma fonte de referências para projetos 
educacionais, uma vez que vincula uma proposta arquitetônica com um 
período específico do recorte temporal aplicado. 

O segundo capítulo foi o de maior dificuldade de escrita. O fato de se 
apresentar, ainda que de maneira sintética, os principais pontos das prin-
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cipais teorias pedagógicas desenvolvidas no século XX, foi algo que 
apresentou um nível de dificuldade maior devido ao contato com uma 
série de bibliografias de vocabulário específico que na condição de 
estudante de arquitetura nunca tinha tido contato. 

O conteúdo exposto nesse capítulo surge como um complemento do 
capítulo anterior. Acredita-se que, apesar desse capítulo de possuir 
uma linguagem mais específica, do campo da pedagogia, é de extrema 
importância a figura do arquiteto ter contato com esse tipo de conteúdo, 
pois pode surgir como um embasamento teórico que agrega no ato de 
projetar. Dessa forma, o projeto de uma escola adquire mais significa-
do, pois se associa um conteúdo próprio da arquitetura, a produção do 
espaço, com um conteúdo externo, vindo da pedagogia, como ensinar. 

Nota-se que, de diferentes maneiras, todos os autores selecionados 
cujas ideias foram expostas nesse capítulo enfatizam a questão de de-
mocracia do ambiente escolar e também na atribuição de independên-
cia aos estudantes.

O terceiro capítulo surgiu com a pesquisa em andamento. Se viu a pos-
sibilidade de estabelecer paralelos entre as propostas do CEU (Centro 
Educacional Unificado) e da Escola Parque, uma vez que uma série de 
bibliografias apontavam que havia semelhanças entre as duas propos-
tas. 

Interessante notar que a proposta original de Anísio Teixeira na Escola 
Parque data de 1948, enquanto que o CEU surge em 2002, ou seja, 
com uma diferença de 54 anos entre as propostas. Apontada essa dife-
rença temporal, se questiona justamente o valor constantes renovações 
no sistema educacional que foram apontadas no capítulo um. Além de 
trazer a possibilidade de um embasamento teórico mais aprofundado 
com relação as ideias de Anísio Teixeira, o capítulo proporciona uma 
reflexão mais contemporânea dessas ideias. 

Assim, o capítulo, apesar de não ter sido previsto em um primeiro mo-
mento da pesquisa, se tornou de extrema importância para o desen-
volvimento do projeto de arquitetura proposto em Atividade 2, servindo 
como uma fonte de referenciais tanto teóricos quanto projetuais. 

O quarto e último capítulo tem a função clara de estabelecer uma re-
lação entre os conteúdos apresentados anteriormente com uma visão 
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mais contemporânea, além de servir, de maneira mais objetiva, como 
uma fonte de referências de projeto. 

Assim, notou-se, através de uma análise comparativa realizada através 
de categorias de análise previamente definidas, que a concepção das 
escolas contemporâneas, assumem um discurso que busca vincular o 
espaço educacional com a cidade. Além de proporcionar uma série de 
atividades que não são necessariamente direcionadas aos estudantes, 
mas à comunidade que habita as regiões próximas à escola. O progra-
ma de atividades torna-se, portanto, mais extenso, e a escola, ganha 
caráter de um equipamento público completo, capaz de agregar ativi-
dades culturais e esportivas, de âmbitos que não estejam, necessaria-
mente, vinculadas às salas de aula. 
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