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Resumo

AL ASSAL, Marianna Boghosian. Arquitetura, identidade nacional e projetos políticos 

na ditadura varguista - as Escolas Práticas de Agricultura do Estado de São Paulo. 

2009. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2009.

Entre 1937 e 1945 o Brasil viveu o governo ditatorial do Estado Novo, cuja ideologia de 

progresso e engrandecimento nacional aparece fortemente caracterizada pelos paradigmas 

do nacionalismo, a defesa da soberania nacional, a modernização das instituições e a 

industrialização dos processos de produção, mas, principalmente, pela crença no Estado 

como mediador das tensões. Neste processo, marcado pela transformação do imaginário 

coletivo num instrumento regulador do cotidiano, a construção de uma identidade 

nacional unificadora, que acomodasse as diferenças, tornou-se um mecanismo central 

de poder. Além disso, pode-se dizer que, no mesmo período, culminou o longo processo 

de construção de um campo profissional autônomo para a arquitetura, especialmente 

no que diz respeito a seu aspecto erudito, que havia ocupado as décadas anteriores 

envolvendo procedimentos e estratégias diversas não só no campo da educação, mas 

também no que diz respeito à consolidação de uma linguagem plástica reconhecida, à 

construção de obras emblemáticas e o poder para elaborar sua própria história. Neste 

contexto, arquitetura e Estado estabeleceram, especialmente durante estes anos de 

governo ditatorial, uma relação bastante particular. O objetivo da presente dissertação 

é abordar algumas destas questões, a partir de um episódio específico: a construção das 

Escolas Práticas de Agriculturas do Estado de São Paulo erigidas pelo Interventor Fernando 

Costa, entre 1942 e 1945. Propõe-se para tanto abordar os processos de idealização, 

concepção do projeto e implantação das referidas escolas procurando identificar, a 

partir de sua arquitetura, o entrecruzamento de projetos políticos diversos. Destaca-

se particularmente nesse cenário a adoção da arquitetura neocolonial como aspecto 

central do projeto de implantação das referidas escolas executado no âmbito de órgãos 

públicos estaduais - e do discurso ideológico que assume para tanto -, onde os elementos 

que constituíram seu vocabulário ganharam importância ao assumirem uma carga 

simbólica que se referenciava e propunha novas construções para o imaginário coletivo; 

e onde tais elaborações eram vistas em uma perspectiva da função social da arquitetura. 

Palavras-chave: Estado Novo; identidade nacional; arquitetura neocolonial; campo 

profissional; escolas agrícolas; Fernando Costa.





Abstract

AL ASSAL, Marianna Boghosian. Architecture, national identity and political projects during 

Getúlio Vargas’s dictatorial government - the ‘São Paulo’s Practical Schools of Agriculture’. 

2009. Dissertation (Master Degree) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2009.

Between 1937 and 1945 Brazil lived the dictatorial government of the ‘Estado Novo’, 

whose ideology of progress and national growth appears strongly characterized by 

the paradigms of nationalism, defense of the national sovereignty, modernization of 

institutions and industrialization of production processes, but mainly by the belief in the 

government as a mediator of tensions. In this process, marked by the transformation 

of the collective imagery in a regulatory instrument of daily life, the construction of a 

unifying national identity, which accommodates differences, became a central mechanism 

of power. Furthermore, we can say that, in the same period culminated the long process of 

construction of an architectural autonomous professional field, especially in what concerns 

its erudite aspect, that had occupied the decades before and involved many procedures 

and strategies not only in the educational field, but also regarding the consolidation of 

a recognized plastic language, the construction of emblematic buildings and the power 

to elaborate its own history. In such a context, architecture and the state established, 

especially during these years of dictatorial government, a very particular relationship. The 

aim of this dissertation is to approach some of these questions by addressing a specific 

episode: the construction of the ‘Practical Schools of Agriculture’, carried through by the 

governor of São Paulo, Fernando Costa, between 1942 and 1945. Therefore the research 

is centered in the analysis of the idealization, conception of the architectural project 

and establishment of these schools and in the effort to identify through its architecture, 

interconnected or contrasting political projects. In this scenario, special attention is given 

to the neocolonial architecture adopted as a central aspect of the conception of these 

schools, whose architectural projects were conceived by governmental institutions, - and 

the ideological discourse assumed -, where the esthetic and symbolic elements made 

reference to but also proposed new constructions to the collective imagery, and where 

these elaborations were understood as part of architectural social responsibility.

Key words: Getúlio Vargas’s dictatorial government; national identity; neocolonial 

architecture; professional field; schools of agriculture; Fernando Costa.
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15Introdução

Logo após assumir o posto de Interventor do Estado de São Paulo em 1941, nomeado 

pelo presidente Getúlio Vargas - segundo o modelo previsto pelo Estado Novo, então 

em vigor -, Fernando Costa começou a delinear o projeto que se tornaria uma das 

características mais marcantes de sua administração: a criação de um abrangente 

conjunto de Escolas Práticas de Agricultura. Em consonância com as prerrogativas estado-

novistas de formação profissional do trabalhador brasileiro - nesse caso voltadas para a 

industrialização dos processos agropecuários -, tratava-se também de dar continuidade às 

diversas iniciativas relacionadas ao ensino agrícola empreendidas ao longo de sua carreira 

política, implantando uma rede de escolas profissionalizantes localizadas em alguns dos 

principais centros produtivos do estado, de forma que seus raios de ação cobrissem quase 

todo seu território. Foram, portanto, criadas em 19421 as dez primeiras Escolas Práticas 

de Agricultura do referido plano de Fernando Costa, localizadas em Amparo, Araçatuba, 

Ribeirão Preto, Bauru, Guaratinguetá, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, 

Pirassununga e São José do Rio Preto. Embora apenas seis dessas escolas tenham sido 

de fato construídas até o final de sua gestão enquanto interventor, em 1945 - seguido da 

deposição de Getúlio Vargas e do encerramento do Estado Novo -; o feito impressiona 

pela dimensão e complexidade das construções realizadas em apenas três anos. Em 

1946, já estavam em plena atividade a E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga; a E.P.A. 

Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto; a E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru; a E.P.A. Carlos 

Botelho, em Itapetininga; e a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá. Apenas a 

Escola Prática de Agricultura de São José do Rio Preto não havia iniciado suas atividades, 

embora parte considerável de suas instalações tivesse sido projetada e construída até essa 

data. Chama atenção, ainda, a indicação arquitetônica oficial que tal plano assume: todas 

as escolas, projetadas por órgãos públicos estaduais, deveriam ser realizadas dentro da 

linguagem neocolonial. 

A partir deste contexto, a presente dissertação pretende abordar a idealização, concepção do 

projeto e implantação de tais escolas, problematizando sua inserção no contexto arquitetônico 

e político do período em que foram realizadas; e buscando, sobretudo, identificar a partir de 

sua arquitetura, o entrecruzamento de projetos políticos diversos. A definição de tal propósito 

é fruto de um percurso que se acredita interessante minimamente pontuar.

1  Embora as Escolas Práti cas de Agricultura tenham sido ofi cialmente criadas apenas em junho de 1942 através do De- Embora as Escolas Práticas de Agricultura tenham sido oficialmente criadas apenas em junho de 1942 através do De-
creto-Lei nº 12742 (SÃO PAULO (Estado), 1942d), note-se que desde de janeiro daquele ano já haviam sido promulgados 
decretos que visavam a obtenção pelo Estado de terras em Ribeirão Preto, Pirassununga e Bauru destinadas à instalação 
desses estabelecimentos (SÃO PAULO (Estado), 1942a; 1942b; 1942c).

Introdução



16 Introdução

O contato inicial com Escolas Práticas de Agricultura se deu por meio das páginas da revista 

Acrópole, ao longo de pesquisa de iniciação científica 2 realizada a partir do levantamento 

da presença da linguagem neocolonial nos projetos arquitetônicos publicados em 

revistas especializadas paulistas entre as décadas de 1910 e 1940. Tendo sua data inicial 

de publicação em 1938, a revista Acrópole caracterizou-se em seus primeiros anos de 

existência - entre finais da década de 1930 e os primeiros anos da década seguinte - pelo 

enfoque que privilegiava a publicação diversificada de projetos arquitetônicos produzidos 

naquele momento principalmente na capital paulista, bem como pela heterogeneidade 

de linguagens que apresentavam tais projetos (PINHEIRO, 1997; LEME, 1999b) 3. Em meio 

à profusão de projetos que utilizavam a linguagem neocolonial publicados nas páginas 

da revista naquele momento, em sua maioria voltados a programas residenciais 4 - o que 

desde logo colocava em cheque, como já havia apontado Pinheiro (1997), determinadas 

afirmações da historiografia da arquitetura do período que indicavam a predominância 

de linguagens modernistas -, chamava a atenção o destaque conferido a um conjunto 

de projetos neocoloniais de notável monumentalidade realizados pelos órgãos estaduais: 

entre fevereiro de 1944 e agosto de 1946, haviam sido publicadas na revista sete matérias 

tratando da construção das Escolas Práticas de Agricultura (ESCOLA Prática de Agricultura 

Getúlio..., 1944; ESCOLA Prática de Agricultura - Guaratinguetá..., 1944; ESCOLA Prática de 

Agricultura Fernando..., 1944; ESCOLA Prática de Agricultura Dr..., 1945; ESCOLA Prática 

de Agricultura Gustavo..., 1946; REALIZAÇÕES..., 1944; SEDE..., 1945) 5.

O contato seguinte com as referidas escolas se deu através de estágio realizado junto ao 

Centro de Preservação Cultural, órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 

da Universidade de São Paulo, no momento de elaboração do sétimo volume da série 

Cadernos CPC, entitulado Cidades Universitárias: patrimônio urbanístico e arquitetônico da 

USP (LANNA, 2005) 6. Doadas à Universidade de São Paulo em momentos e circunstâncias 

diversas, duas das escolas do plano de Fernando Costa deram origem aos campi dessa 

instituição nos municípios de Pirassununga e Ribeirão Preto 7, os quais ainda hoje possuem 

2  O projeto de iniciação científica Pibic-CNPq intitulado Arquitetura Neocolonial Paulista foi desenvolvido entre os anos 
de 2000 e 2002, sob orientação da Profa. Dra. Maria Lucia Bressan Pinheiro (BOGHOSIAN, 2002).  

3  Parti cularmente interessante nesse senti do é a pesquisa realizada por Pinheiro (1997) que toma como referência pri- Particularmente interessante nesse sentido é a pesquisa realizada por Pinheiro (1997) que toma como referência pri-
meira os projetos publicados nas páginas dessa revista para tratar da diversidade de linguagens utilizadas na produção 
arquitetônica paulista de finais da década de 1930 e início da década de 1940. Cabe destacar ainda que a revista Acrópole foi 
fundada em maio de 1938 por Roberto A. Corrêa de Brito - dono e diretor geral da revista desta data até 1952 - no escritório 
do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (LEME, 1999b, p.571).

4  No período de 1938 a 1947 foram publicados cerca de 80 projetos que fazem uso de linguagem neocolonial nas páginas 
da revista Acrópole, voltados para programas residenciais, religiosos, educacionais, hospitalares, hoteleiros, administrati-
vos, de clubes, complexos expositivos e até de uma estação de abastecimento de águas (BOGHOSIAN, 2002).

5  Cabe assinalar que se por um lado tal destaque surpreende para os parâmetros de publicação da revista naqueles anos, 
que se foca na publicação única da maior variedade possível de projetos; por outro levanta outra questão, para a qual não 
se pôde obter qualquer explicação minimamente conclusiva: esse destaque configura uma exceção da revista Acrópole que 
não se repete nas demais revistas paulistas especializadas consultadas, a exemplo do Boletim do Instituto de Engenharia 
e da Revista Politécnica. Pinheiro destaca nesse sentido certa aproximação da edição da revista das prerrogativas estado-
novistas - o que poderia ser explicado em parte pela centralidade exercida no período pelo Departamento de Imprensa e 
Propaganda (D.I.P.) e seus braços estaduais (Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda - D.E.I.P.) -, a partir do 
tom ufanista adotado e dos elogios destinados às obras públicas (PINHEIRO, 1997, p.27). A autora aponta ainda o seguinte 
trecho do editorial comemorativo do quinto aniversário da revista publicado em maio de 1943: “a par dos problemas que 
nos fazem lutar [provenientes do estado de guerra], somos estimulados e alimentados por um espírito de brasilidade, de 
luta, de labor incessante. […] a plena compreensão do programa delineado por nossos distintos conselheiros técnicos […] 
servir ao Brasil, divulgando o que construimos o que erguemos; ilustrando o que decoramos; instruindo, ensinando o que 
projetamos. Num justo e patriótico anseio - difundindo o que somos; prevendo o que seremos, dentro do setor arquitetô-
nico-urbanístico” (apud PINHEIRO, 1997, p.42).

6  As pesquisas desenvolvidas principalmente entre 2003 e 2004 foram coordenadas pela Profa. Dra. Ana Lucia Duarte 
Lanna, então diretora do CPC-USP, e conduzidas por Juliana Prata. Integraram ainda a equipe de pesquisa, além da autora 
da presente dissertação, Tatiana Durigan e Luciana Alem Gennari.

7  As Escolas Práticas de Agricultura estiveram ativas até a década de 1950, momento em que passam por um gradual 
processo de desmonte e transferência para fins diversos, marcado certamente por múltiplas disputas e negociações polí-
ticas (VIÁVEL..., 1951). A primeira das escolas a ser desativada foi a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá, doada 
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as dimensões originais das antigas escolas agrícolas bem como englobam suas construções 

remanescentes. Tornou-se possível, ao longo das pesquisas realizadas para a elaboração 

dessa publicação, entrar em contato com a materialidade construída das referidas escolas, 

bem como, de forma ainda preliminar, analisar os desenhos arquitetônicos concebidos junto 

à Diretoria de Obras Públicas e a Divisão de Engenharia Rural no início da década de 1940 

para a concepção dessas escolas. Foi nesse momento também que se travou conhecimento 

com o processo de tombamento da Escola Prática de Agricultura Getúlio Vargas, em Ribeirão 

Preto, junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico de São Paulo (Condephaat), cuja resolução, que indica a proteção desse bem, data 

de março de 1994 8. Nesse processo, novamente a questão da monumentalidade, dimensão 

e complexidade das construções realizadas chamava a atenção, mas também o processo de 

produção desses projetos junto a órgãos públicos do estado de São Paulo - aspecto muito 

pouco abordado pela historiografia da arquitetura do período e que, todavia, aguarda 

estudos mais detalhados - se destacava como dado relevante.

Os dois episódios anteriores levaram ao terceiro momento de contato com as referidas 

escolas, dessa vez de forma mais próxima: optou-se pela adoção da Escola Prática de 

Agricultura Fernando Costa - em Pirassununga e também campus da USP - como objeto 

central de estudo para a realização do Trabalho Final de Graduação junto ao curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 9. Tratava-se, sobretudo, de 

estudar o processo histórico de constituição dessa escola, ressaltando seu valor enquanto 

patrimônio cultural e apontando possíveis estratégias para a sua preservação. Nesse 

contato mais direto com a documentação histórica (em especial os desenhos originais) 

referente à E.P.A. Fernando Costa, novas questões surgiram sobre os sentidos e significados 

desse conjunto surpreendente de escolas agrícolas, de uso e destinação pública, realizadas, 

como já dito, pelo Interventor Fernando Costa, no contexto do Estado Novo.  

O projeto de pesquisa inicial para desenvolvimento da presente dissertação de mestrado 

propunha assim, já como objetivo primeiro, abordar a idealização, concepção do projeto e 

implantação das Escolas Práticas de Agricultura realizadas entre 1942 e 1945. Destacavam-

se particularmente, já naquele momento, as questões relativas ao uso da arquitetura 

neocolonial em um programa escolar visto a partir de sua perspectiva pedagógica e, 

portanto, de sua função social - como aparecem repetidas vezes na documentação 

referente à construção das escolas. Notabilizavam-se também, como questões de grande 

relevância, a conexão entre a figura do Interventor Fernando Costa e a concepção dessas 

escolas; bem como entre sua arquitetura, os órgãos públicos autores dos projetos, 

para a união em 1950 para receber a Escola de Especialistas da Aeronáutica, a qual abriga até os dias atuais. Em 1952 a 
E.P.A. Getúlio Vargas fio doada à Universidade de São Paulo para sediar a recém criada Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto. As demais escolas foram desativadas durante a gestão de Jânio Quadros no governo do Estado: em 1955 as escolas 
de São José do Rio Preto, Bauru (E.P.A. Gustavo Capanema) e Itapetininga (E.P.A. Carlos Botelho) são transformadas em 
Institutos Penais Agrícolas, uso que se mantém nas duas primeiras até hoje (Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo, em 
Bauru; e Instituto Penal Agrícola Dr. Javert de Andrade, em São José do Rio Preto). O Instituto Penal Agrícola de Itapetininga 
foi extinto em 1965, dando lugar à Escola de Artes e Ofícios para Menores, depois transformada em FEBEM. Apenas em 
1985 a FEBEM foi desativada e parte das antigas instalações recebe a Escola Técnica Estadual Prof. Edson Galvão, uso que 
se mantém até os dias atuais. A última das escolas a ser desativada foi a E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, doada à 
Universidade de São Paulo em 1957. 

8  Condephaat - Processo 24699�86, Resolução de tombamento SC�7, de 22�3�1994. Entre os diversos estudos desenvol- Condephaat - Processo 24699�86, Resolução de tombamento SC�7, de 22�3�1994. Entre os diversos estudos desenvol-
vidos pelo corpo técnico do órgão ao longo do desenrolar do processo destaca-se particularmente Wolff (1991).

9  Esse trabalho foi realizado sob orientação da Profa. Dra. Maria Lucia Bressan Pinheiro (BOGHOSIAN, 2005).
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o governo ditatorial do Estado Novo e as discussões em torno do tema da identidade 

nacional realizadas naquele momento de forma geral, e, pelos ideólogos de tal regime, de 

forma específica. 

Assim, por um lado a temática proposta justificava-se pela ausência de estudos sobre o 

conjunto das Escolas Práticas de Agricultura do Estado de São Paulo10, episódio importante 

no quadro da arquitetura paulista - seja pela extensão e monumentalidade dos edifícios 

e espaços construídos e sua permanência como vestígios de grande relevância social 

enquanto lugares representativos de sistemas produtivos e de ensino prático do trabalho 

agropecuário; seja pela importância histórica enquanto projeto político relacionado ao 

ensino rural, página da arquitetura oficial paulista e exemplo de projeto elaborado no 

contexto dos órgãos públicos do estado de São Paulo. Por outro lado justificava-se também 

por que se vislumbrava a possibilidade de, a partir desse objeto pontual, abordar questões 

pouco ou brevemente estudadas pela historiografia corrente da arquitetura do período 11 - 

algumas já evidentes naquele momento, outras que foram progressivamente se tornando 

mais claras ao longo do processo -, que diziam respeito especialmente à permanência da 

arquitetura neocolonial até a década de 1940 e às múltiplas relações entre arquitetura, 

identidade nacional e Estado no período do governo ditatorial varguista. O objeto, plano 

oficial do Interventor Fernando Costa durante o Estado Novo, trazia ainda, para o campo 

das discussões, questões nem sempre restritas ao universo da arquitetura, bem como 

sinalizava interlocuções possíveis com outros campos do saber.  

O trabalho inseria-se, portanto, desde logo, no conjunto de estudos que procuram propiciar 

uma revisão crítica da historiografia da arquitetura brasileira e da arquitetura neocolonial, 

procurando abordá-la entre as diversas propostas de inovação - não só na arquitetura como 

também no campo cultural como um todo - ao longo da primeira metade do século XX: a 

busca de raízes nacionais que variam desde as iniciativas regionalistas até o nacionalismo 

exacerbado. Pretendia-se, portanto, desde aquele momento, avançar no entendimento 

da arquitetura neocolonial não apenas como um estilo onde elementos supostamente 

originários da arquitetura colonial brasileira são sobrepostos a composições de caráter 

eclético de forma epidérmica, mas como manifestação artística inserida num contexto 

sócio-cultural. Ou, segundo nos aponta Perichi, procurando entender a arquitetura 

neocolonial através dos

[…] hilos, sutiles en su mayoría, que relacionan los ejemplos de esa arquitectura 

- en sus distintas versiones y en su más amplia acepción - con la particular 

realidad social histórica e ideológica de cada país latinoamericano, la cual, en 

última instancia, le dan sentido al objeto construido […] (1994, p.130)

10  Os estudos que abordam as Escolas Práti cas de Agricultura, vistas a parti r de seus projetos arquitetônico e urbanísti co  Os estudos que abordam as Escolas Práticas de Agricultura, vistas a partir de seus projetos arquitetônico e urbanístico 
englobam: Wolff (1991), Lanna (2005); Boghosian (2005); e Mascaro (2008); além das pesquisas realizadas pela equipe 
técnica do CONDEPHAAT e reunidas no Processo 24699�86.

11  Faz-se referência aqui ao conjunto de obras que se abordará de forma mais específi ca nos itens subsequentes dessa in- Faz-se referência aqui ao conjunto de obras que se abordará de forma mais específica nos itens subsequentes dessa in-
trodução e que se dedicam, por um lado ao estudo da arquitetura neocolonial e, por outro, centram-se na análise da década 
de 1940, sob o foco de proeminência da arquitetura moderna, sobretudo feita pela chamada ‘escola carioca’, que englobaria 
além de Lucio Costa (1902-1998) e Oscar Niemeyer (1907-), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Carlos Leão (1906-1983), 
Alcides da Rocha Miranda (1909-2001) e os irmãos Roberto (Marcelo, 1908-1964; Milton, 1914-1953), entre outros. Sobre 
a atuação desses arquitetos cf. Cavalcanti, L. (2001).
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Ainda com relação à especificidade do objeto de estudo escolhido, a temática proposta no 

projeto de pesquisa justificava-se também por uma perspectiva de trabalho que procurava 

caminhar no entendimento das relações possíveis entre estruturas de poder e arquitetura. 

Vislumbrava-se que, vista como elemento constituinte do projeto para a implantação 

das Escolas Práticas de Agricultura, a arquitetura não só teria adquirido nesse contexto 

um caráter de função social, bem como os elementos estilísticos que constituíram seu 

vocabulário formal teriam ganhado importância, ao assumirem um significado simbólico 

que se referenciava e propunha novas construções para o imaginário coletivo. O objeto 

sugeria, portanto, a possibilidade de ler o repertório formal empregado a partir de sentidos 

diversos associados a uma determinada situação histórica. Nesse sentido, as Escolas 

Práticas de Agricultura ganhavam ainda maior relevância por constituírem arquitetura de 

produção e destinação pública. Enquanto projeto elaborado por profissionais qualificados 

de um órgão público para um grande plano encampado pela Interventoria ostentava, de 

certa maneira, uma imagem simbólica deste governo, e, enquanto arquitetura escolar, 

assumia o caráter de promoção de uma determinada ideologia. Nesse sentido Wolff 

assinala que:

A arquitetura escolar é possivelmente a que permite uma visão mais ampla 

sobre a evolução da arquitetura pública em São Paulo. Uma arquitetura que 

está concretizada nos prédios, mas também presente nos discursos políticos, 

nas reivindicações e na memória de tantos que se alfabetizaram e educaram 

pelas mãos do Estado. (1992, p.17)

Destacava-se assim, a especificidade do objeto de estudo escolhido e sua inserção na década 

de 1940, período visto na historiografia da arquitetura brasileira quase que exclusivamente 

sob o ponto de vista do modernismo. Assim, se por um lado podia parecer estranho que já 

em princípios da década de 1940 houvesse uma proposta encampada por notável figura 

do cenário político nacional para a construção de dez monumentais escolas em estilo 

neocolonial; por outro, e de certa forma também como consequência de tal estranheza, 

tornava-se bastante oportuno, o estudo de tal episódio. Buscava-se, portanto, desde aquele 

momento, a compreensão do objeto escolhido dentro do contexto em que estava inserido, 

não tanto como um elemento estranho para sua época ou como uma manifestação tardia 

de um ‘estilo arquitetônico já superado’, mas como sintoma de permanências e mudanças, 

impasses e tensões que caracterizariam fortemente o período.

No entanto, se por um lado as pesquisas realizadas ao longo do curso de Mestrado e do 

desenvolvimento da presente dissertação vieram a confirmar tais hipóteses e prerrogativas 

de análise, por outro puderam contribuir para uma gradual complexificação, tanto do 

cenário, quanto das relações nele estabelecidas. Ganhava, portanto, especial relevância, 

não apenas pensar as conexões entre a arquitetura das escolas - ligada a discursos políticos 

de reafirmação da nacionalidade e de um projeto modernizador da nação - e o momento 

político em que se encontravam inseridas, o Estado Novo; mas também procurar entender 

as articulações e circuitos diversos de negociação, influência e disputa pelos quais as 

decisões no campo da arquitetura relacionavam-se com as múltiplas escalas de poder. 

Tratava-se, sobretudo, de procurar transpor a visão dos projetos arquitetônicos das escolas 
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como materializações de determinadas condições sócio-culturais, para, de forma mais 

complexa, discutir, a partir do caso específico das Escolas Práticas de Agricultura e de sua 

arquitetura, as conexões e os entrecruzamentos de projetos políticos diversos. Projetos 

políticos estes que perpassavam escalas que iam da inserção das escolas no projeto 

nacional difundido pelo Estado Novo e da continuidade de sentidos atribuídos a formas e 

linguagens plásticas, às negociações cotidianas pela afirmação do campo profissional ou 

às articulações políticas pessoais.

Ao longo das pesquisas realizadas, esse viés de análise ganhou progressivo destaque 

a partir da construção de um olhar para as Escolas Práticas de Agricultura focado em 

três momentos: a idealização do plano, a concepção dos projetos arquitetônicos e a 

implantação das escolas. A abordagem focada nesses três momentos passou também - de 

forma inversa, mas complementar - a ganhar maior centralidade por apontar alternativas 

diversificadas para se entender as relações entre arquitetura e poder, ou entre arquitetura 

e Estado, em uma perspectiva das disputas que estariam em jogo em nome da construção 

de identidades. Essa abordagem permitiu vislumbrar com maior clareza algumas das 

diversas escalas, ou dimensões, das relações entre arquitetura e Estado que se pretendia 

discutir: as relações entre as prerrogativas de concepção das escolas com o projeto estado-

novista da formação do novo trabalhador brasileiro; a dimensão do plano enquanto projeto 

pessoal de Fernando Costa como estratégia para angariar maior capital político no cenário 

de nascimento de uma política de características populistas; o projeto de afirmação da 

profissão de arquiteto, bem como o lugar que linguagens ou estilos e as conexões com 

o Estado assumem nesse processo; e o papel atribuído à arquitetura na afirmação de 

identidades nacionais. 

Dessa maneira, novas questões puderam surgir e ser amadurecidas ao longo do processo 

de pesquisa. Entre elas cabe mencionar especialmente a particularidade em pensar 

o neocolonial para o período específico do Estado Novo. Embora reconhecendo as 

continuidades de linguagem e processos que perpassam a utilização do estilo neocolonial 

na arquitetura brasileira desde a década de 1910, tornou-se cada vez mais claro a 

necessidade de abordar o caráter específico que a adoção dessa arquitetura assumiu nesse 

período, tanto como estratégia para compreender sua complexa inserção no contexto e 

seus discursos de legitimação, quanto como estratégia para contribuir com os debates 

que procuram abordar as relações entre arquitetura e o Estado Novo do ponto de vista da 

política de massas.

Desta maneira, a grande heterogeneidade da produção arquitetônica estado-novista 

- desde logo evidente 12 -, bem como a presença, mas não centralidade, da linguagem 

neocolonial que se pretendeu discutir, igualmente tornaram relevante a tarefa de esmiuçar 

os embates pela definição de linguagens no campo da arquitetura e procurar desvendar 

as articulações entre arquitetura, atuação do estado e conformação de uma identidade 

nacional como projeto político. 

12  O capítulo 2 da presente dissertação tratará desse aspecto de forma mais detalhada. O capítulo 2 da presente dissertação tratará desse aspecto de forma mais detalhada.
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Nesse cenário destaca-se não apenas a convivência entre linguagens arquitetônicas 

bastante diversas, que muitas vezes chegam a ser abertamente apresentadas como 

oficiais 13, mas a reverberação em graus diversos, na justificativa para a adoção de 

tais linguagens, de um discurso que se baseia de forma geral nas prerrogativas de 

modernidade e nacionalidade. Visou-se assim, uma maior compreensão das arquiteturas 

do período, onde o mesmo discurso político dá origem a materialidades tão diversas - e, 

particularmente, trazer novos dados sobre como o embate entre tais materializações se 

dá no âmbito dos órgãos públicos.

Tais questões trouxeram, portanto, alguns embates e confrontos com a historiografia 

da arquitetura que trata das temáticas relacionadas: quer seja aquela que se concentra 

em estudos sobre a denominada arquitetura neocolonial, quer seja aquela que trata das 

ligações entre arquitetos e classes dirigentes no período do Estado Novo.

13  Sobre esse aspecto é parti cularmente interessante a análise desenvolvida por Cavalcanti  acerca dos processos de  Sobre esse aspecto é particularmente interessante a análise desenvolvida por Cavalcanti acerca dos processos de 
elaboração dos projetos e construção de alguns dos ministérios estado-novistas, a saber, o Ministério da Educação e Saúde, 
o Ministério da Fazenda e o Ministério do Trabalho (CAVALCANTI, L., 2006).
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O ‘estilo neocolonial’ na década  
de 1940 - uma manifestação tardia?

Tornou-se lugar comum entre os estudos que procuram focar-se na arquitetura neocolonial, 

a constatação de seu lugar marginal na historiografia da arquitetura brasileira referente 

ao século XX. Destaca-se nesse sentido que tal historiografia assumiu com frequência, 

principalmente até a década de 1980, um viés triunfalista, concentrando-se nas realizações da 

‘escola carioca’ de arquitetura moderna e relegando a um esquecimento intencional, outros 

momentos menos espetaculares: adota-se o modelo onde o quadro geral da arquitetura 

brasileira das primeiras décadas do século XX é frequentemente construído como uma 

sucessão de tentativas embrionárias ou equivocadas de modernização, interrompidas pela 

grande ruptura propiciada pela construção do Ministério da Educação e Saúde no Rio de 

Janeiro, em 1936, visto como marco inaugural da arquitetura moderna no Brasil 14. 

Já no primeiro livro publicado sobre a arquitetura moderna brasileira, Brazil Builds: 

architecture new and old (GOODWIN; SMITH, 1943) 15, nota-se a presença desse tom, 

que enfoca a ruptura propiciada pela construção do Ministério da Educação e Saúde, 

para tratar tanto do surgimento da arquitetura moderna, quanto dos estilos utilizados 

antes de tal advento. Editado em 1943, pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 

com o intuito de aproximar relações com um aliado em tempos de guerra e promover 

internacionalmente a arquitetura brasileira, a publicação é na realidade um catálogo 

de exposição, que pretendia apresentar aos olhos estrangeiros um panorama geral da 

arquitetura brasileira - desde seu período colonial até meados do século XX. O texto exibe 

duas características que se repetirão com surpreendente frequência na historiografia da 

arquitetura brasileira: um corte histórico que estabelece conexões quase diretas entre 

a arquitetura moderna e a arquitetura colonial - praticamente ignorando mais de um 

século de história, que apenas representaria uma interrupção nessa continuidade -; e 

o surgimento da arquitetura moderna como algo repentino, quase miraculoso. Nesse 

sentido o seguinte trecho é bastante esclarecedor:

A avenida Rio Branco, na capital federal, ostenta a sua grande biblioteca, um 

museu, um majestoso teatro e o Palácio Monroe, antiga sede do Senado. Talvez 

14  Análises mais detalhadas da construção dessa trama historiográfi ca encontram-se parti cularmente em Marti ns, C.  Análises mais detalhadas da construção dessa trama historiográfica encontram-se particularmente em Martins, C. 
(1987) e Puppi (1998).

15  � importante notar que o livro de Goodwin e Smith é elaborado, a princípio, com um caráter que se aproxima mais de  � importante notar que o livro de Goodwin e Smith é elaborado, a princípio, com um caráter que se aproxima mais de 
um catálogo do que de elaboração historiográfica; no entanto, assume maior importância enquanto abordagem histórica, 
pois, além de ter sido por muito tempo um dos únicos estudos disponíveis sobre o assunto, inaugura certa versão histórica 
que irá se repetir em grande parte, nos mais diversos ensaios sobre a arquitetura moderna brasileira publicados em revistas 
especializadas de todo o mundo, assim como em obras de caráter historiográfico propriamente dito.
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seja melhor não falar neles. Aparentam uma imponência de acordo com os 

grupos estatuários monumentais que os circundam. (...) A correção acadêmica 

se preferiu a uma arquitetura viva e adequada a terra e o efeito pretensioso 

e pesado só encontra igual na sua esterilidade. O caso, porém teve um bom 

fim. Poucos anos decorridos e, quase da noite para o dia, a encantadora 

cidade curou-se dessa doença, começando a ver melhor as vantagens de uma 

arquitetura de acordo com a vida atual e com a moderna técnica construtora. 

(GOODWIN; SMITH, 1943, p.25)

Nota-se ainda em Brazil Builds um ar bastante categórico no texto, ao afirmar que 

“embora os primeiros ímpetos modernos tenham chegado por importação, bem logo o 

Brasil achou um caminho próprio”; e que “a sua grande contribuição para a arquitetura 

nova está nas inovações destinadas a evitar o calor e os reflexos luminosos em superfícies 

de vidro por meio de quebra-luzes externos, especiais” (GOODWIN; SMITH, 1943, p.84). 

Assim, se por um lado o texto destaca a realização de experiências e a difusão de certa 

arquitetura moderna antes do episódio do Ministério da Educação e Saúde, por outro, 

é nesse momento que se encontraria a verdadeira chave da modernidade, ao operar-se 

efetivamente a nacionalização dos preceitos modernos. Quanto à arquitetura neocolonial 

especificamente, Goodwin e Smith afirmam - admitindo alguma permanência, mas jamais 

qualquer embate - que:

� bem recebido o chamado estilo colonial aqui tanto quanto o nosso estilo 

colonial dos Estados Unidos, embora não aparente o mesmo garbo que 

possuíam os velhos solares do século XVIII. Felizmente há agora gente 

audaciosa que ama as casas mais de acordo com os seus hábitos próprios e 

necessidades modernas. (GOODWIN; SMITH, 1943, p.100)

Pode-se dizer que essa visão, apologética da arquitetura moderna, é a tônica predominante 

na historiografia da arquitetura brasileira do século XX produzida até a década de 1980, 

exaltando a inventiva arquitetura modernista frente à arquitetura de estilos totalmente 

desinteressante que a precedeu, e que só mereceria ser narrada porque, além de tratar-

se de um acontecimento histórico, salientaria a grandiosidade da ruptura propiciada 

pela arquitetura modernista. Exemplo claro disso encontra-se em Bruand 16, que define 

o neocolonial como um entre os diversos “estilos históricos”, que teriam predominado no 

cenário da arquitetura brasileira até 1930, estilos esses retratados como “efetivamente 

o reflexo de uma época, caracterizada pela falta de originalidade e por um complexo de 

inferioridade levados ao extremo sob o ponto de vista local, mas que já contém o germe 

dos elementos de uma reação salutar que não demorou em se manifestar” (BRUAND, 

2002, p.33). Reação essa que segundo o autor já se esboçaria na década de 1930. Inicia 

assim o sub-capítulo dedicado ao estilo neocolonial com a seguinte afirmação:

16  Realizada inicialmente como tese de doutorado no campo da paleografi a, e apresentada à Universidade de Paris, a  Realizada inicialmente como tese de doutorado no campo da paleografia, e apresentada à Universidade de Paris, a 
pesquisa de Bruand sobre a arquitetura brasileira foi concluída em 1971, embora sua primeira publicação em português 
tenha sido editada apenas dez anos mais tarde. Sua contribuição para a historiografia da arquitetura brasileira é inquestio-
nável - em especial pelo enorme levantamento documental realizado e pelo esforço metodológico de síntese -, e adquire 
significado ainda maior pelo seu caráter pioneiro enquanto abordagem que de fato se propõe histórica.
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Conforme observou Lucio Costa, a controvérsia entre o ‘falso colonial’ e o 

‘ecletismo dos falsos estilos europeus’ (que chegou a seu ponto crítico logo 

após 1920) pode hoje parecer uma discussão infantil sobre o sexo dos anjos. 

Os partidários das duas teorias não percebiam as profundas modificações que 

a revolução industrial havia causado na vida contemporânea, nem os novos 

problemas que os arquitetos seriam chamados a resolver, a fim de dar uma 

resposta adequada às necessidades do homem do século XX. Ora, a arquitetura 

jamais foi e jamais será uma arte pela arte; ela está intimamente ligada às 

necessidades materiais da civilização que a faz nascer e da qual é um dos signos 

mais evidentes; ela não pode ignorar essas necessidades, sob pena de perder 

toda sua autenticidade e qualquer valor duradouro. Por conseguinte, o debate 

puramente formal que tinha sido instaurado era totalmente acadêmico, e não 

abria qualquer perspectiva nova. (BRUAND, 2002, p.52)

O texto de Bruand consolida 17 assim alguns traços que serão frequentemente reiterados 

na historiografia da arquitetura brasileira: o surgimento da arquitetura moderna no Brasil 

vista como um fenômeno historicamente determinado e como retomada da continuidade 

histórica interrompida pela arquitetura do século XIX e do início do século XX, estando 

implícita a ideia de uma descontinuidade histórica 18; a glorificação da ‘escola carioca’ 

em detrimento de outras iniciativas e a justificação de sua genialidade quase repentina 

pela vinda de Le Corbusier ao Brasil; a mitificação de alguns personagens ‘de grande 

sensibilidade’ na política nacional em detrimento de um esclarecimento sobre as relações 

entre a arquitetura moderna e o regime político ditatorial que a teria financiado, bem 

como o papel central que o apoio oficial representa para a difusão dessa linguagem; e, 

acima de tudo, a articulação entre tradição e modernidade - traço presente em toda a 

construção historiográfica da arquitetura brasileira do século XX, e que se alega como 

fator determinante para a originalidade da arquitetura moderna de raízes nacionais 19.

Muitos são os paralelos que se pode encontrar entre o caráter eminentemente operativo 

que tal trama historiográfica assume e a crítica de Tournikiotis 20 aos livros clássicos da 

história da arquitetura moderna quando tal autor afirma que:

17  Puppi, entre outros autores, destaca que, sendo o trabalho de Bruand o primeiro do gênero de cunho acadêmico e que  Puppi, entre outros autores, destaca que, sendo o trabalho de Bruand o primeiro do gênero de cunho acadêmico e que 
se propõem efetivamente enquanto pesquisa histórica, contribui efetivamente para a consolidação de uma trama historio-
gráfica que, em realidade, o precede, conferindo a ela ainda o respaldo da pesquisa documental de um estrangeiro (1998).

18  Já no prefácio Bruand coloca como um dos moti vos para a escolha do seu objeto de pesquisa o fato de que “[...] a  Já no prefácio Bruand coloca como um dos motivos para a escolha do seu objeto de pesquisa o fato de que “[...] a 
arquitetura brasileira só conhecera dois grandes períodos de atividade criadora: o da arte luso-brasileira dos séculos XVII e 
XVIII, estudado por Germain Bazin numa tese recente e o período atual, abordado apenas superficialmente em publicações 
de caráter documental” (BRUAND, 2002, p.7). Nessa trama, a conexão entre esses dois momentos é estabelecida a partir de 
uma produção arquitetônica supostamente mais ligada ao aspecto técnico do canteiro de obras. Um exemplo dessa cons-
trução, que tem origem nos textos de Lucio Costa (MARTINS, C., 1987; LEONIDIO, 2007), encontra-se na obra de Mindlin, 
que aponta a retomada pelos modernistas de uma “tradição, mantida viva pelos mestres de obras através de todo o século 
XIX, paralelamente ao trabalho sofisticado dos arquitetos da Missão Francesa e de seus discípulos” (2000, p.25).

19  Embora organizando tais aspectos de maneira diversa a afi rmação de Marti ns corrobora tal análise: “[…] há pelo me- Embora organizando tais aspectos de maneira diversa a afirmação de Martins corrobora tal análise: “[…] há pelo me-
nos alguns elementos invariantes que nos permitem falar efetivamente de uma trama sendo construída. […] há pelo menos 
três pontos fundamentais na constituição dessa trama. Primeiro, o destaque para o fato de que a arquitetura brasileira 
se caracteriza desde seu início por ser uma arquitetura oficial, ou seja, o que chama a atenção é o fato de que, naquele 
momento, ao contrário das outras capitais do mundo, há algo raro acontecendo no Brasil e esse algo raro é precisamente 
um estado autoritário que, paradoxalmente, elege a arquitetura moderna como sua linguagem oficial. Quanto ao segundo 
elemento importante […] surge a ideia de que a arquitetura moderna brasileira, ao contrário de uma leitura, digamos, mais 
ortodoxa da arquitetura moderna, não representa um rompimento com o passado. Ao menos não representa um rompi-
mento com a verdadeira tradição brasileira. Representa uma negação, sim, de um passado imediato […], mas, ao contrário 
de um rompimento radical com o passado, o que pretende, o que busca é exatamente o reengate com uma tradição […]. O 
terceiro ponto a destacar […] é que a historiografia não atua apenas exaltando valores, destacando projetos, trazendo para 
o primeiro plano autores ou escolas. Ela atua também de modo contrário, por estratégias de omissão, por estratégias de 
silenciamento”. (MARTINS, C., 1994, p.93)

20  Nessa obra Tournikioti s elabora uma críti ca à historiografi a da arquitetura moderna, a parti r da análise de autores  Nessa obra Tournikiotis elabora uma crítica à historiografia da arquitetura moderna, a partir da análise de autores 
como Pevsner, Kaufmann, Giedion, Zevi, Benevolo, Hitchcock, Banhan, e Taufuri (TOURNIKIOTIS, 2001). Cf. também sobre 
essse aspecto operativo que a história da arquitetura moderna assume Cohen (1999) e Olmo (1999).
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La elección de los textos […] también revela los campos en los que se aplicará 

nuestro análisis: la decisiva significación de las palabras y el carácter fundacional 

de un discurso histórico que, en última instancia, demuestra ser otro aspecto 

de la teoría. Leyendo estos textos uno tras otro, resulta difícil distinguir entre 

las interpretaciones de los acontecimientos y fenómenos del pasado reciente, 

y cierta clase de manifiestos acerca de la arquitectura del futuro inmediato. 

(TOURNIKIOTIS, 2001, p.21-22)

Tendo isso em mente, é possível entender que a origem dessa trama historiográfica se 

encontra além da obra de Bruand (2002) e até mesmo da primeira publicação sobre a 

arquitetura brasileira do século XX; remete ao próprio surgimento da arquitetura moderna 

nesse país. Os mesmos arquitetos e intelectuais responsáveis pela difusão e teorização do 

modernismo, assumiram também a defesa do patrimônio através da fundação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, fundado em 1936. Encontram-se 

assim reunidas ações a princípio contraditórias: a defesa e difusão dos ideais modernistas 

e o grande núcleo original da elaboração oficial de estudos e leituras sobre a história 

da arquitetura brasileira (REIS FILHO, 1994; CAVALCANTI, L., 2000). Dessa maneira, 

essa tradição historiográfica nasce intrinsecamente ligada ao discurso modernista, 

assumindo suas justificativas, servindo como veículo para sua legitimação e relegando 

a um esquecimento intencional momentos que não se inserem em uma lógica evolutiva 

de interpretação da história da arquitetura brasileira - cujo ponto culminante seria o 

surgimento do movimento moderno.

A par dos problemas metodológicos e teóricos que essa construção historiográfica 

evidencia, interessa particularmente destacar a articulação entre tradição e modernidade 

que apareceu como traço constante no discurso que defende a genialidade e a unicidade da 

então nova arquitetura modernista. � a partir desse aspecto que, embora de forma marginal, 

a arquitetura neocolonial passaria a figurar gradualmente como episódio de presença 

obrigatória em tal lógica evolutiva ao conter, nas palavras já citadas de Bruand, o “germe 

dos elementos de uma reação salutar”: a prerrogativa de se nacionalizar a arquitetura e os 

olhos voltados para o período colonial como fonte das verdadeiras raízes da arte nacional 21.  

Entretanto, nessa trama, o registro sobre a arquitetura neocolonial recai invariavelmente no 

enfoque do erro ou do equívoco: da incompreensão, por um lado, do que tais propósitos 

de nacionalização deveriam significar e, por outro, das efetivas necessidades da arquitetura 

na contemporaneidade. Dessa maneira a arquitetura neocolonial passaria a caracterizar-se 

como o último episódio entre os chamados ‘estilos ecléticos’, construção bastante evidente 

nas palavras de Lucio Costa - elemento central para a construção dessa trama historiográfica 

(MARTINS, C., 1987; PUPPI, 1998; LEONIDIO, 2007).22

Foi contra essa feira de cenários arquitetônicos improvisados que se pretendeu 

invocar o artificioso revivescimento formal do nosso próprio passado, donde 

21  Sobre os aspectos diversos que as leituras (e re-leituras) das artes do período colonial, e especifi camente o barroco  Sobre os aspectos diversos que as leituras (e re-leituras) das artes do período colonial, e especificamente o barroco 
assumem, ver Gomes Junior (1998).

22 Cabe destacar ainda as conexões de Lucio Costa em seu início de carreira à produção neocolonial, bem como sua pos-
terior negação sistemática de tais referências apontando-as como um grande equívoco. Cf. a esse respeito Costa, L. (1995) 
e Pinheiro (2005).
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resultou mais um pseudo-estilo, o neocolonial, fruto da interpretação errônea 

das sábias lições de Araújo Viana, e que teve como precursor Ricardo Severo 

e por patrono José Marianno Filho. Tratava-se, no fundo, de um retardado 

ruskinismo 23, quando já não se justificava mais na época o desconhecimento 

do sentido profundo implícito na industrialização, nem o menosprezo por 

suas consequências inelutáveis. Relembrada agora, ainda mais avulta a 

irrelevância da querela entre o falso colonial e o ecletismo dos falsos estilos 

europeus: era como se, no alheamento da tempestade iminente, anunciada 

de véspera, ocorresse uma disputa por causa do feito do toldo para o ‘garden-

party’. Equívoco ainda agravado pelo desconhecimento das verdadeiras 

características da arquitetura tradicional e consequente incapacidade de lhe 

saber aproveitar convenientemente aquelas soluções e peculiaridades de 

algum modo aplicáveis aos programas atuais, do que resultou verdadeira 

salada de formas contraditórias provenientes de períodos, técnicas, regiões e 

propósitos diferentes. (COSTA, L., 1995, p.164)24

Destaca-se ainda, nas palavras de Lucio Costa, o papel central atribuído a Ricardo Severo e 

José Marianno Filho na defesa da chamada arquitetura neocolonial, aspecto que ganhará 

lugar permanente em toda a historiografia da arquitetura neocolonial. Passaria a ser então 

gradualmente construída uma cronologia para a arquitetura neocolonial que, de forma 

esquemática, teria origem com Ricardo Severo em 1914, sendo seguido de perto por 

Victor Dubugras; seria levada para o Rio de Janeiro pela defesa apaixonada e as iniciativas 

práticas de José Marianno Filho; alcançaria alguma proeminência junto aos episódios de 

comemoração do centenário da independência em 1922; se difundiria principalmente 

na arquitetura residencial misturada a certa vertente californiana; e chegaria a sua 

fase de esgotamento já em princípios da década de 1930. Sem desconsiderar o caráter 

efetivamente central que tais episódios possuem para o entendimento da arquitetura 

neocolonial de forma ampla, cabe destacar brevemente os aspectos simplificadores que 

assumiram nessa narrativa - alguns dos quais possuíram surpreendente longevidade nas 

sucessivas leituras e análises sobre a difusão dessa linguagem arquitetônica.

Engenheiro português dedicado a estudos arqueológicos, Ricardo Severo25 seria apontado 

como propugnador primeiro do neocolonial a partir da conferência proferida em 1914 

na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, sob o título A arte tradicional no Brasil. 

23  Lucio Costa faz referência a John Ruskin (1819-1900), escritor e crítico de arte e arquitetura vinculado ao  Lucio Costa faz referência a John Ruskin (1819-1900), escritor e crítico de arte e arquitetura vinculado ao 
romantismo inglês. 

24  Esse mesmo enfoque é igualmente notável na afi rmação de Mindlin de que: “o protesto acabaria, mais tarde, por  Esse mesmo enfoque é igualmente notável na afirmação de Mindlin de que: “o protesto acabaria, mais tarde, por 
assumir a forma que assumiu no Brasil: a de uma reação neocolonial, vista por muitos como um retorno à única tradição 
legítima. Se essa reação levou arquitetos menos abertos a uma nova série de pastiches, para outros, como Lucio Costa, ela 
clareou rapidamente o problema, levando-os a retomar a tradição de uma construção mais próxima da realidade brasilei-
ra, a única que, ao responder diretamente às exigências do clima e dos materiais, assim como às necessidades do povo, 
poderia servir de base e de ponto de partida para uma interpretação construtiva das necessidades arquitetônicas do Brasil 
pós-guerra. […] era uma tradição de bom senso, de equilíbrio e de constante mudança para se adaptar às condições sempre 
novas de um país ainda em fase de formação. Essa tradição, ou talvez a atitude espiritual que ela reflita, levada a uma au-
toconsciência pelas ideias lançadas por Le Corbusier, cuja obra polarizou todas as conquistas contemporâneas, foi o ponto 
de partida do movimento de arquitetura moderna no Brasil” (MINDLIN, 2000, p.25). Publicada inicialmente em 1956 a obra 
de Mindlin também tinha o intuito de promover a ‘nova arquitetura brasileira’ internacionalmente, sendo editada somente 
em inglês, francês e alemão até anos recentes.

25  Engenheiro, arqueólogo e arquiteto português, Ricardo Severo (1869-1940) migra inicialmente para o Brasil em 1891,  Engenheiro, arqueólogo e arquiteto português, Ricardo Severo (1869-1940) migra inicialmente para o Brasil em 1891, 
após participar da revolta republicana do Porto. Em São Paulo conhece o engenheiro-arquiteto Ramos de Azevedo (1851-
1928), que o convida a trabalhar em seu escritório. Em 1893, casa-se com Francisca Santos Dumont, filha de Henrique 
Dumont. Foi sócio do Escritório Técnico F. P. Ramos de Azevedo, da Companhia Iniciadora Predial e da Companhia Cerâmica 
Vila Prudente; além de diretor do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo entre 1928 e 1940 (MELLO, 2007).
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Tendo em vista sua palestra - que contou com um público composto por altas figuras da 

sociedade paulistana -, bem como a difusão posterior de suas propostas teóricas, suas 

elaborações seriam analisadas a partir do encontro entre os desejos de reafirmação de 

classe em meio às imensas mudanças sócio-econômicas e processos migratórios ocorridos 

em São Paulo na época 26 e ideais românticos, como a liberdade na criação arquitetônica ou 

a elaboração de uma cultura de raízes nacionais. Severo, por outro lado, seria “retratado 

como um excelente conferencista, um engenheiro cheio de boas ideias e um arquiteto 

mediano” (MELLO, 2005, p.27), sendo responsável por obras de uma espécie de “barroco 

português modernizado” de pouca qualidade (NEVES, 1960). 

Junto a Severo outro arquiteto destacado nessa narrativa por suas obras neocoloniais 

realizadas em São Paulo, a partir de meados da década de 1910, foi Victor Dubugras 27. 

Nascido na França, Dubugras seria também reconhecido como precursor do modernismo 

no Brasil, graças ao caráter racionalista atribuído a sua obra já em princípios do século 

- especialmente seu projeto para a estação ferroviária de Mairinque. Responsável pela 

elaboração de uma série de projetos encomendados por Washington Luís quando prefeito 

da cidade de São Paulo - a saber, a Ladeira da Memória e conjunto de monumentos da 

Serra do Mar em comemoração ao Centenário da Independência - além de diversas 

residências realizadas em um suposto ‘estilo neocolonial’ a adoção dessa linguagem, além 

de feita de forma bastante inventiva - segundo uma “mistura de estilos” ou uma “fantasia 

pitoresca” (BRUAND, 2002, p.53) - seria apontada ora como característica eminente de um 

profissional da ‘época dos estilos ecléticos’, ora como “um retrocesso patente por parte de 

quem, já em 1908, tinha preconizado novos caminhos” (BRUAND, 2002, p.54).

Assim como em São Paulo a difusão da arquitetura neocolonial no Rio de Janeiro teria 

nessa narrativa a figura chave de um destacado teórico: José Marianno Filho 28. Médico e 

intelectual, Marianno Filho seria o responsável por diversas iniciativas com vistas à difusão 

dos preceitos da arquitetura neocolonial. Apesar de sua efetiva influência nos meios 

intelectuais e arquitetônicos cariocas - principalmente entre as décadas de 1920 e 1940 

quando defende a arquitetura neocolonial inicialmente contra o ecletismo predominante, 

e posteriormente contra o modernismo que começa a surgir 29 -, Marianno Filho é retratado 

como figura polarizadora de todas as discussões acerca da linguagem neocolonial e um 

tanto isolada, principalmente à medida que o modernismo começaria a surgir com seus 

‘argumentos irrefutáveis’. Marianno Filho passaria, então, gradualmente a ter também seu 

percurso marcado nessa construção pela oposição pública assumida com relação a Lucio 

26  Bruand aponta nesse senti do que “para Severo […] procurar inspiração através de uma relati va imitação dos modelos  Bruand aponta nesse sentido que “para Severo […] procurar inspiração através de uma relativa imitação dos modelos 
de sua terra natal, era uma atitude tão natural quanto à dos imigrantes italianos quando davam preferência aos diversos 
estilos originados da renascença” (2002, p.52). Embora posterior, esse aspecto parece central ainda na análise de Lemos 
(1994) de tais episódios.  

27  Francês, Victor Dubugras (1868-1933) viveu e atou como arquiteto em Buenos Aires até 1891, quando se mudou para  Francês, Victor Dubugras (1868-1933) viveu e atou como arquiteto em Buenos Aires até 1891, quando se mudou para 
o Brasil. Em São Paulo trabalhou na carteira imobiliária do Banco União, dirigida por Ramos de Azevedo, e na Diretoria de 
Obras Públicas de São Paulo - DOP, antes de abrir seu próprio escritório. Foi ainda professor da Escola Politécnica de São 
Paulo, entre 1894 e 1928 (TOLEDO, 1985).

28  Nascido em Pernambuco, José Marianno Filho (1881-1946) formou-se médico, embora sem nunca ter exercido a pro- Nascido em Pernambuco, José Marianno Filho (1881-1946) formou-se médico, embora sem nunca ter exercido a pro-
fissão. Casou-se com Violeta Siciliano, de família abastada, e dedicou-se às atividades de crítico de arte. Foi presidente da 
Associação Brasileira de Belas Artes, teve participação ativa na criação do Instituto Central de Arquitetos, e assumiu o posto 
de diretor da Escola Nacional de Belas Artes por curto período em 1926 (PINHEIRO, 2005; KESSEL, 2008). 

29  O próprio Marianno Filho afi rma, em livro publicado em 1943, ter tornado a defesa do neocolonial uma questão pesso- O próprio Marianno Filho afirma, em livro publicado em 1943, ter tornado a defesa do neocolonial uma questão pesso-
al entre “1920, época em que iniciei a campanha que visava integrar a arquitetura brasileira no seu destino histórico, e 1940 
quando me vi impedido de prosseguir na campanha cujo fracasso os comunistas se incumbiram de proclamar” (MARIANNO 
FILHO, 1943a, p.5).
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Costa 30; e por suas fervorosas afirmações e ofensas publicadas em inúmeros artigos em 

jornais, onde de fato faz referências pejorativas constantes à nova arquitetura moderna, 

e demonstra o caráter xenófobo de seus discursos em inúmeras citações ao “judeus 

errantes” Warchavchik e Le Corbusier (MARIANNO FILHO, 1943a) - este último, também 

segundo ele, responsável pela chegada ao Brasil da arquitetura moderna (talvez sendo 

esse o único ponto de concordância com seu opositor a partir desse momento).

Nessa construção narrativa mereceriam ainda algum destaque no curto período de difusão 

da arquitetura neocolonial, a presença do ‘estilo’ na exposição comemorativa do Centenário 

da Independência, realizada no Rio de Janeiro em 1922 31; bem como sua propagação na 

arquitetura residencial, misturada a elementos formais de uma linguagem apontada como 

importada de certa vertente presente principalmente na arquitetura americana - mais 

especificamente na região da Califórnia - e mexicana, que pretendia retomar o passado colonial 

das ‘missões espanholas’32.  Denominado, por esse motivo, de estilo missões (‘mission style’), 

essa linguagem passaria a ser vista ora como uma vertente da arquitetura neocolonial, ora 

como mais um estilo eclético importado; ou ainda, misturando elementos das duas leituras 

anteriores, como mais uma prova do caráter equivocado da proposta neocolonial. 

Assim, a arquitetura neocolonial brasileira começou a despontar efetivamente como tema 

de interesse para pesquisas na segunda metade da década de 1980, no bojo das revisões 

acerca da historiografia da arquitetura brasileira - especialmente em relação à arquitetura 

de finais do século XIX e início do século XX - que começavam a tomar corpo naqueles anos 33.  

No entanto, tal recorte firmou-se como temática específica apenas na década de 1990, 

a partir do seminário realizado em São Paulo e da publicação resultante organizada por 

30  Sobre as desavenças entre Marianno Filho e Lucio Costa cabe destacar os episódios conturbados por que passa a  Sobre as desavenças entre Marianno Filho e Lucio Costa cabe destacar os episódios conturbados por que passa a 
Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, especialmente em 1926 quando Marianno Filho assume, por curto período, a sua 
direção, e posteriormente, em 1930, quando Lucio Costa assume também por sua vez tal diretoria (PINHEIRO, 2005). Note-
se, no entanto, a aproximação existente entre Lucio Costa e Marianno Filho em datas anteriores a tais episódios, quando 
inclusive Lucio Costa participaria de diversos dos concursos de arquitetura promovidos por Marianno Filho, bem como 
viajaria a Minas Gerais para estudos em 1924, comissionado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes (PINHEIRO, 2004; 
2005; KESSEL, 2008).    

31  Citando especifi camente os pavilhões das Pequenas Indústrias (projeto de Nestor de Figueiredo) e de Caça e Pesca  Citando especificamente os pavilhões das Pequenas Indústrias (projeto de Nestor de Figueiredo) e de Caça e Pesca 
(projeto de Armando de Oliveira), o Palácio das Grandes Indústrias (intervenção em prédio colonial projetada por Memória 
e Cuchet) e a Portão Norte (projeto de Raphael Galvão e M. Brasil do Amaral) Bruand apontaria sobre esse episódio que  
“A pregação apaixonada de José Marianno teve grande repercussão entre os arquitetos e o público erudito. O estilo neo-
colonial encontrou de imediato uma magnífica oportunidade de afirmar-se: a Exposição Internacional do Centenário da 
Independência, inaugurada em 1922. Alguns dos pavilhões brasileiros eram inteiramente acadêmicos, mas a sua maioria 
(e indiscutivelmente os melhores) prendia-se ao novo estilo, considerando ‘símbolo da emancipação artística do país’, cem 
anos após a sua emancipação política” (2002, p.55-56). Entre os exemplos neocoloniais de pavilhões brasileiros, além dos 
já citados por Bruand, encontravam-se o Portão Principal (projeto de Edgard Viana e Mario Fertin), o Pavilhão de Viação e 
Agricultura (projeto de Adolfo Morales de Los Rios Filho) e o Portão à Beira Mar (também projeto de Adolfo Morales de Los 
Rios Filho) (PINHEIRO, 2004; KESSEL, 2008). Consta ainda, na edição de julho de 1922 do Boletim do Instituto de Engenharia 
de São Paulo, um projeto neocolonial de Bruno Simões Magro para o Pavilhão do Acre nessa exposição, que aparentemente 
não foi construído (PROJETO..., 1922).

32  A esse respeito destaca-se a afi rmação de Paulo Santos de que: “o neocolonial não foi ideia original nossa, mas da  A esse respeito destaca-se a afirmação de Paulo Santos de que: “o neocolonial não foi ideia original nossa, mas da 
maior parte do continente que, nas segunda e terceira décadas do século, adotou uma espécie de Doutrina Monroe para a 
arquitetura […] cada qual procurando reviver formas, senão autóctones, pelo menos caldeadas no novo mundo e no tempo 
da colonização - algumas repúblicas como o México e os Estados Unidos chegaram a exportar essas formas (‘Mexicano’, ‘Ca-
liforniano’, ‘Mission Style’)” (SANTOS, 1981, p.94). Cabe destacar que a obra de Paulo Santos (1904-1988) - contemporâneo 
de Lucio Costa na Escola de Belas Artes e igualmente protagonista da afirmação do movimento moderno -, Quatro Séculos 
de Arquitetura, inicialmente publicada em 1966, se por um lado reafirma a trama historiográfica triunfal do modernismo, 
por outro aponta já algumas questões que servirão para uma revisão posterior da arquitetura neocolonial. Exemplos disso 
encontram-se em sua obra não só ao reconhecer certo diálogo na América Latina e Estados Unidos da questão, mas tam-
bém ao apontar o cenário de disputas das décadas de 1920 e 1930, onde o neocolonial possuía algum mérito por ter criado 
condições propícias - segundo ele depois exploradas em sua plenitude pelo modernismo - para pesquisas sobre as questões 
nacionais (SANTOS, 1981; MELLO, 2005; KESSEL, 2008).

33  Destacam-se especialmente as teses de livre docência defendidas por Toledo (1985) e Lemos (1989) na Faculdade de  Destacam-se especialmente as teses de livre docência defendidas por Toledo (1985) e Lemos (1989) na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo que de formas distintas chamavam atenção para a temática da ar-
quitetura neocolonial: o primeiro apontando a importância desse estilo no desenvolvimento da carreira do arquiteto Victor 
Dubugras - principalmente a partir da construção da Ladeira da Memória (1919) e dos Monumentos da Serra do Mar (1922); 
o segundo destacando o uso e ampla difusão desse estilo na arquitetura residencial paulista, primeiro a partir do debate 
entre intelectuais, e, posteriormente, através da chamada “arquitetura  sem arquitetos”. 
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Aracy Amaral que procurava reunir reflexões acerca da arquitetura neocolonial produzidas 

em toda a América Latina, Caribe e Estados Unidos (AMARAL, 1994a).

Constituindo um campo bastante fértil para a construção de leituras comparadas 

sobre a dinâmica desse fenômeno nos diversos países da América, o volume colocava 

definitivamente a arquitetura neocolonial como tema de interesse para as pesquisas 

historiográficas, construindo uma visão onde esta figurava como uma “antecipação do 

moderno”, ao trazer para discussão pela primeira vez a elaboração de uma arquitetura 

nacional. Destacava também sua importância junto a algumas das primeiras iniciativas de 

estudo e valorização do patrimônio arquitetônico colonial. E procurava ainda relacioná-la a 

certo afastamento da Europa e aproximação dos Estados Unidos como modelo referencial 

de cultura, descrevendo-a muitas vezes por um abandono dos estilos historicistas ecléticos, 

mas questionando uma eventual difusão como modismo importado dos Estados Unidos. 

Assim, sobre as contradições inerentes ao neocolonial, entre modismo e ideologia, Aracy 

Amaral assinala que:

En realidad, es muy difícil para nosotros determinar hasta qué punto el 

nacionalismo emergente es precursor de una novedad ecléctica que desea 

sacarnos del atascadero de los eclecticismos de fines del siglo, intentando 

encontrar en la arquitectura un estilo más cercano a nuestra identidad tan 

ansiosamente buscada; y hasta qué punto es más una moda importada de 

los Estados Unidos, inspirada, en este caso, en la arquitectura de los países de 

colonización hispánica. De cualquier forma, […] la Primera Guerra Mundial creó 

nuevas condiciones para que los intelectuales de toda América Latina revisaran 

su cultura y, también, criticaran el modelo europeo que antes anhelaban. […] 

Independiente de la polémica sobre si puede ser considerado una modalidad 

del eclecticismo, el neocolonial, con todos sus equívocos y empastelados, 

pasaría a ser […] la apertura para trascender los europeísmos arquitectónicos 

neoclásicos. Significaría la búsqueda de la tan deseada independencia cultural 

que súbitamente adquiere importancia debido a las conmemoraciones de los 

centenarios de independencia política de los países latinoamericanos. En ese 

sentido, en varios centros, el neocolonial se configura como una anticipación 

de lo moderno. (AMARAL, 1994b, p.16)34

Visto como um fenômeno, de uma forma ou de outra, ligado a uma perspectiva de 

modernização, é notável a ampliação de possibilidades de análise e investigação que 

essa abordagem passaria a oferecer para o ‘estilo neocolonial’ 35. No entanto, formula-se, 

34  Destacam-se também nesse senti do as afi rmações de Waisman, acerca do cenário argenti no, na mesma publicação:  Destacam-se também nesse sentido as afirmações de Waisman, acerca do cenário argentino, na mesma publicação: 
“Tanto en la búsqueda de expresión nacional como en la modernización universalista se hacen patentes las contradicciones 
y complejidades de esta sociedad: el gesto (la figuratividad) con el que se pretende expresar (o suplir) una actitud ideoló-
gica; la discontinuidad en la atención a los problemas estructurales, cuya solución (o al menos discusión) debería estar en 
la base de las decisiones figurativas. Como saldo positivo del enfrentamiento entre ambas posiciones, ha de considerarse, 
a más de la producción de muchas obras de considerable valor arquitectónico (mas allá de sus motivaciones ideológicas), 
el comienzo de un debate teórico y de una confrontación de ideologías arquitectónicas que habrías de conducir al largo del 
tiempo, por una parte al desarrollo de los estudios históricos y por la otra a la reflexión sobre la arquitectura nacional en 
relación a los conceptos de modernidad, de identidad de regionalismo y otros […].” (WAISMAN, 1994, p.280-281)

35  Signifi cati vo das possibilidades que esse enfoque de modernidade ofereceu são os novos olhares lançados para a  Significativo das possibilidades que esse enfoque de modernidade ofereceu são os novos olhares lançados para a 
relação da arquitetura neocolonial com os episódios ocorridos em 1922: a já mencionada Exposição do Centenário da 
Independência e a Semana de Arte Moderna - onde essa linguagem figura como exemplo de modernidade. No entanto, se 
por um lado as conexões do neocolonial com a exposição carioca vêm sendo exploradas (PINHEIRO, 2005; KESSEL 2008), 
sua presença na semana de São Paulo - apontada já por Amaral (1998) em 1970 em estudo sobre o evento, e retomada por 
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dessa maneira, uma visão sobre a arquitetura neocolonial, que novamente se cristalizaria 

ao longo do tempo, onde ela é apontada quase como uma transição necessária entre o 

ecletismo e o modernismo - ao trazer a temática da nacionalidade para as discussões -, 

já em plena superação na década de 1940 36. Cabe destacar nesse cenário, que, desde 

meados da década de 1990, autores diversos têm contribuído para a ampliação gradual 

dos debates acerca da arquitetura neocolonial destacando sua abrangência e permanência, 

embora muitas vezes ressaltando-a ainda como um modismo arquitetônico, amplamente 

difundido nas cidades brasileiras, mas dificilmente ultrapassando a década de 1940 37.

Apenas mais recentemente alguns autores passaram a problematizar de forma mais efetiva 

esse modelo cristalizado de interpretação, mostrando, por um lado, maior complexidade 

nos embates entre neocoloniais e modernistas pela construção de hegemonias tanto 

em torno da legitimação de uma linguagem arquitetônica moderna e nacional, quanto 

pela possibilidade de construção simbólica do passado, ou do patrimônio; e por outro 

as relações entre esse estilo e o poder, ou a articulação de capital social ou político. 

São notáveis, nesse sentido, os trabalhos de Pinheiro (2005) 38, Kessel (2008) 39, Mello 

(2007) 40 e Atique (2007) 41. Tais autores conseguem efetivamente mostrar que se por 

um lado a arquitetura neocolonial pode ser associada a estratégias conservadoras que 

passam, entre outras questões, pela afirmação cultural da elite de seu lugar de poder, por 

outro, são propostas que muitas vezes integram disputas pela afirmação de um ideário 

essencialmente moderno, ou de modernização, uma vez que na América Latina, de 

forma bastante geral, a busca pelas raízes nacionais passa a ser entendida como processo 

instransponível para se chegar à modernidade - fenômeno que se exemplifica pela 

manifestação dessa questão tanto do ponto de vista político, pelos esforços repetidos de 

Kessel (2002) em artigo mais recente - ainda aguarda estudos mais acurados.

36  Nesse senti do, Mello aponta que “a imagem do neocolonial como um movimento limitado e de transição entre uma  Nesse sentido, Mello aponta que “a imagem do neocolonial como um movimento limitado e de transição entre uma 
arquitetura estrangeira e acadêmica e outra nacional e moderna, entre o ecletismo e o movimento moderno, aparece per-
sistentemente na maioria dos estudos a ele dedicados, ainda que seu significado e suas implicações nem sempre tenham 
sido investigados. � justamente a partir dessa ideia de transição que o neocolonial parece adquirir a importância necessária 
para se transformar propriamente em um objeto de estudo e pesquisa, conferindo ao movimento um destaque positivo em 
meio à critica do ecletismo de matriz européia no início do século XX” (MELLO, 2005, p.17). 

37  Destaca-se parti cularmente Pinheiro (1997), Wolff  (2001) e D’Alambert (2003). Além da já citada pesquisa de Pinheiro,  Destaca-se particularmente Pinheiro (1997), Wolff (2001) e D’Alambert (2003). Além da já citada pesquisa de Pinheiro, 
Wolff e D’Alambert procuram assinalar a diversidade de linguagens arquitetônicas utilizadas pelos profissionais paulistas - 
entre elas o neocolonial e o missões - entre meados da década de 1910 e início da década de 1940, particularmente no que 
diz respeito à construção residencial relacionando-a à implantação do modelo bairro-jardim (WOLFF, 2001) e às inovações 
arquitetônicas e sua recepção pelo público (D’ALAMBERT, 2003). Inserimos ainda nessa categoria o trabalho mais recente de 
Mascaro (2008), que, embora buscando traçar paralelos entre a arquitetura neocolonial brasileira e o modelo português, e 
destacando algum uso oficial da arquitetura neocolonial no período do Estado Novo, principalmente no estado de São Pau-
lo, tem a sua tônica em demonstrar a difusão desse estilo no interior paulista até a década de 1950.  Note-se ainda a obra 
de Reis Filho (1997) sobre a atuação do arquiteto Victor Dubugras procurando explicar seus projetos neocoloniais não pela 
retomada fiel das soluções formais dos modelos antigos, mas por um uso mais conveniente e inventivo dos materiais e pela 
busca de processos construtivos mais adequados para a região, à qual o autor denominaria de “regionalismo empírico”.

38  Concentrando-se na década de 1920 - ainda que transpondo muitas vezes esses limites para tratar de questões especí- Concentrando-se na década de 1920 - ainda que transpondo muitas vezes esses limites para tratar de questões especí-
ficas - Pinheiro (2005) trouxe como contribuições centrais, evidenciar novos dados acerca das conexões entre o neocolonial 
e o surgimento das primeiras reflexões acerca da preservação do patrimônio nacional, e entre essa linguagem e arquitetos e 
intelectuais modernistas. A autora procura relacionar ainda tais questões às reflexões do ideário romântico, principalmente 
inglês, a partir da figura de Ruskin.

39  Kessel (2008) concentra seu estudo entre meados da década de 1910 e início da década de 1940, procurando desta- Kessel (2008) concentra seu estudo entre meados da década de 1910 e início da década de 1940, procurando desta-
car as formulações iniciais, bem como a difusão do neocolonial nos contextos paulistas e carioca. Dando grande atenção 
à centralidade exercida pela figura de Marianno Filho, o autor procura destacar a importância da análise dessa linguagem 
não apenas a partir de sua produção construída, mas também a partir de sua produção textual, localizando-a no campo de 
disputas diversas travadas no cenário arquitetônico e da profissão - envolvendo a formação de agremiações, disputas por 
obras públicas e pelo domínio do ensino.

40  Mello (2007) aborda a questão do ponto de vista do percurso pessoal de Ricardo Severo e de suas arti culações para  Mello (2007) aborda a questão do ponto de vista do percurso pessoal de Ricardo Severo e de suas articulações para 
a obtenção de capital social. A autora procura assim situar a formulação das teorias de Severo a partir dos amplos estudos 
principalmente arqueológicos e antropológicos da nacionalidade brasileira e portuguesa por ele realizados; bem como situ-
ar seu posicionamento profissional e produção arquitetônica no cenário paulista das primeiras décadas do século XX.

41  Dedicando-se ao estudo das relações diversas estabelecidas entre Brasil e Estados Unidos no campo da arquitetura e  Dedicando-se ao estudo das relações diversas estabelecidas entre Brasil e Estados Unidos no campo da arquitetura e 
do urbanismo, Atique (2007) procura ressaltar os impasses do neocolonial enquanto modelo parcialmente importado  que 
pretende a consolidação de uma linguagem nacional, bem como o papel do estilo missões para a construção da ideia de 
pan-americanismo e os interesses americanos sobre essa construção identitária.
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construção de unidade para a nação ou para blocos internacionais; quanto das propostas 

modernistas nas artes plásticas, literatura e arquitetura. Note-se ainda que as imbricadas 

relações entre a arquitetura neocolonial e as questões sociais, políticas e culturais do 

período, bem como a particularidade que tais formulações assumem, quer em momentos 

distintos, quer através da atuação de personagens diversos, apontadas por esses trabalhos, 

já sinalizam a impossibilidade de tratar a arquitetura neocolonial como um bloco único e 

integral de formulações teóricas, discursos e significados construídos.

Cabe salientar que, embora em muitos casos chegando até a década de 1940 e destacando a 

permanência da arquitetura neocolonial nesse período, são poucos os trabalhos que, ao tratar 

dessa linguagem, propõem qualquer relação entre ela e a política de cunho nacionalista então 

vigente do Estado Novo 42. Entretanto, a utilização da linguagem neocolonial em projetos de 

caráter oficial no período (especificamente os das Escolas Práticas de Agricultura do Estado 

de São Paulo, mas não se restringindo certamente a esses), expressamente justificada pelo 

caráter formador de nacionalidade que deveriam desempenhar e associada ao discurso 

estado-novista de construção de uma unidade nacional que aglutinasse diferenças, parece 

indicar a impossibilidade em tratar esses exemplos como manifestações isoladas ou tardias. 

Por outro lado, tais aspectos parecem indicar a necessidade de uma análise que, sem 

esquecer as continuidades que a linguagem neocolonial assume ao longo do tempo, assuma 

as particularidades de sua adoção nesse cenário político.

� possível, portanto, dizer que a permanência no tempo da linguagem neocolonial 

associada a conceitos, discursos e contextos particulares diversos - como as pesquisas 

recentes têm apontado, e como o presente trabalho procura igualmente assinalar - parece 

indicar a necessidade de revisão do conceito mesmo de ‘manifestação tardia’, ou de ‘estilo 

anacrônico’. Tais avaliações baseiam-se, sobretudo, em uma construção da história da 

arquitetura a partir da lógica da sucessão de estilos - ainda que com certas sobreposições 

ao longo do tempo -, entendidos enquanto materialização de condições sócio-culturais 

manifestas em um determinado contexto histórico 43. Assim - sem esquecer a centralidade 

que se credita no presente trabalho à questão da linguagem associada a significados 

e discursos para análises no campo da história da arquitetura - o conceito de estilo, 

42  Destaca-se entre os autores que mencionam tal ligação Kessel (2008) e Mascaro (2008). Kessel o faz centrando-se na  Destaca-se entre os autores que mencionam tal ligação Kessel (2008) e Mascaro (2008). Kessel o faz centrando-se na 
figura de Marianno Filho - aponta-o como “figura anacrônica” - e negando qualquer relação mais efetiva entre a arquitetura 
neocolonial e o Estado Novo, uma vez que essa já estaria em agonia enquanto movimento na década de 1940, embora fosse 
possível averiguar sua continuidade do ponto de vista de sua produção construída (2008, p.228 et seq.). Mascaro (2008), 
embora ressaltando as aproximações entre a ideologia estado-novista e a produção neocolonial paulista - que aponta como 
centrada, sobretudo, na figura de Fernando Costa -, o faz de forma bastante breve, não apresentando maiores discussões 
sobre o assunto. Por outro lado a autora também não apresenta em sua análise qualquer sinal de embate entre as lin-
guagens arquitetônicas do período, apoiando-se nas reflexões apresentadas por Lemos (1989) para construir um grande 
modelo de continuidade que se iniciaria com a formulação erudita e pioneira da arquitetura neocolonial - atrelada, segundo 
a autora, ao modelo português -, teria seu ponto intermediário, igualmente erudito nas obras de caráter oficial propugna-
das principalmente por Fernando Costa, para então se difundir em modelos não-erudito nas cidades do interior paulista 
(MASCARO, 2008).  
43  Exemplo notável desse entendimento encontra-se na defi nição apresentada por Gropius para esti lo enquanto “a for- Exemplo notável desse entendimento encontra-se na definição apresentada por Gropius para estilo enquanto “a for-
ma de expressão constantemente repetida de um período, cujo fundamento, culturalmente saturado, permite a criação 
de um denominador comum” (GROPIUS, 1994, p.132). Outra análise que caminha em sentido análogo é a de Arango: “El 
ideario político y social, unido a circunstancias de tipo económico o técnico que cada generación encuentra como sus cir-
cunstancias, o como un ideal a adquirir, se manifiesta en arquitectura en los llamados lenguajes, es decir, en la apariencia 
o envoltorio de la arquitectura y que normalmente se cataloga como estilos o modas arquitectónicas. Esta expresión arqui-
tectónica de la ideología necesita ser socialmente evidente y por ello es de vocación exhibicionista: se viste de un repertorio 
de formas que permitan una fácil lectura o decodificación, es decir, que permitan su reconocimiento a través de volúmenes, 
fachadas y juegos decorativos. (...) Por otra parte, como calibrar el clima histórico y hacer su interpretación física es una 
tarea colectiva pero que demanda un cierto nivel intelectual, los lenguajes arquitectónicos novedosos generalmente son 
asumidos por el sector profesional o especializado en arquitectura. Es normal que en todo momento histórico coexistan 
distintos lenguajes, la mayor parte de ellos anacrónicos, con la primacía de uno de ellos, que es el encargado de interpre-
tar la situación histórica de la generación al mando y el cual es elaborado por el grupo de arquitectos de esa generación” 
(ARANGO, 1989, p.12).
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extensamente utilizado para o estudo da arquitetura neocolonial, parece trazer alguns 

impasses de difícil resolução.

Nesse sentido Arango afirma que: “Estilo e influencia son dos de las categorías más 

problemáticas de la historiografía arquitectónica. A pesar de todos los intentos por 

destruírlas […], siguen ‘gozando de cabal salud’” (2004, p.91). Embora o conceito de 

influência venha sendo progressivamente questionado é possível dizer que o conceito 

de estilo, ainda que sob novas luzes, todavia, mantêm-se como perspectiva central ou 

marginal de análise, para os estudos da arquitetura brasileira da primeira metade do século 

XX. Originário de uma perspectiva, que se pode dizer taxionômica da história, que procura 

inventariar, organizar e classificar obras arquitetônicas, presente nos primeiros manuais 

de história da arquitetura escritos no século XIX, o conceito de estilo evoluiu ao longo do 

século XX e afastou-se progressivamente de uma carga pejorativa de caráter superficial 

e supérfluo que um dia teve, passando a ser entendido como materialização formal 

no campo da arquitetura, de questões sócio-culturais correntes na sociedade de uma 

determinada época e local. Tal concepção traz, entretanto, problemas intrínsecos à medida 

que estabelece uma relação direta de rebatimento entre mentalidade e linguagem 44, 

tornando, portanto, ainda que levando em conta a coexistência de diversos estilos, alguns 

mais representativos de determinado momento ou contexto. Destacam-se, sobre tal 

aspecto, as reflexões desenvolvidas por Castelnuovo para o campo da história da arte 

acerca dos problemas de construção de uma visão histórica na perspectiva dos estilos:

Estas etiquetas, embora geralmente aceitas, são terrivelmente sugestivas, e 

conviria ter sempre em mente seu caráter convencional e utilitário, surgido 

num momento histórico preciso. Ora, se em vez de nos limitarmos a usar 

instrumentos cômodos, úteis para fazer uma classificação e surgidos num certo 

período, acabamos por conferir-lhes uma importância autônoma e imaginá-

los como categorias universais, nos acharemos diante daquelas construções 

fantasmagóricas em que se propõe a existência de um ‘homem gótico’, […] ou 

de um ‘homem maneirista’, cuja forma mentis, de certa forma estruturado, 

descenderiam as várias produções artísticas. Corremos assim o risco de falar 

de estilos quase como se existissem de modo autônomo e como se os artistas 

fossem conscientes de participar desses estilos. Em suma, utilizado de modo 

despropositado o modelo dos movimentos modernos, […] movimentos nos 

quais uma comum declaração de intenção criava nos participantes o senso de 

uma solidariedade e de um vínculo, pode-se chegar, sem perceber, a atribuir 

aos artistas a consciência de ser ‘góticos’, ‘barrocos’ ou ‘antigos tardios’. 

(CASTELNUOVO, 2006,  p.137-138) 45

44  Cabe destacar a aproximação dessa concepção do conceito hegeliano de ‘ Cabe destacar a aproximação dessa concepção do conceito hegeliano de ‘zeitgeist’. Ver a esse respeito Porphyrios 
(1981).

45  O autor argumenta ainda que: “Hoje uma história da arte entendida como história dos esti los tratará seu argumento  O autor argumenta ainda que: “Hoje uma história da arte entendida como história dos estilos tratará seu argumento 
dividindo os produtos artísticos em grandes continentes e a cada qual será dado o nome de um estilo: falar-se-á assim de 
arte românica, gótica, renascentista, maneirista, barroca, rococó e assim por diante. Mas esses continentes e essas grandes 
categorias foram criados precisamente pelos historiadores da arte. O risco que se corre é, portanto, que participe do jogo 
justamente aquele que fez as regras e que fiquemos assim sem instrumentos de controle. De fato foram os historiadores da 
arte que inventaram os estilos, que selecionaram e estabeleceram os critérios de periodização. […] Um dos perigos de uma 
história da arte entendida como história dos estilos é justamente o de querer supor para certa época um modo de sentir 
que ipso facto viria a traduzir-se num modo comum de realizar obras de arquitetura, de escultura, de pintura. Isso não leva 
em conta a velocidade variável de mudança ou de inovação que as várias técnicas podem manifestar, do peso diverso das 
tradições e assim por diante.” (CASTELNUOVO, 2006, p.136)
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Assim, de certa maneira, entender a arquitetura neocolonial como estilo representativo 

ou materialização de determinadas questões sócio-culturais presentes em seu momento 

de criação como uma perspectiva muito particular de modernização permitiu certamente 

grandes avanços, principalmente ao propor a superação de uma perspectiva triunfal da 

história da arquitetura brasileira do século XX, até então hegemônica. Entretanto, ao ater-

se às suas variações e discordâncias, coexistências e permanências ao longo do tempo, 

tanto de conceitos e ideias, quanto de linguagem, é possível perceber a importância em, 

sem esquecer os processos de continuidade, atentar para as particularidades que a relação 

linguagem-discurso (e portanto os significados a ela atribuídos) assume em cenários e 

situações particulares. Cabe ainda assinalar que, em tal perspectiva, a análise que se baseia 

na ideia de uma linguagem ‘existente, porém anacrônica’ parece basear-se conceitualmente 

na linearidade sequencial de manifestações, ainda que com certas sobreposições, 

desconsiderando as múltiplas temporalidades do próprio processo histórico.

Um período de tempo histórico, embora curto, comporta grande número de 

planos ou, se quiserem, de estratificações. A história não é o devir que Hegel 

tanto prezava. Não é igual a um rio que levaria na mesma velocidade e na mesma 

direção os acontecimentos e os fragmentos de acontecimentos […]. Devemos 

antes pensar numa superposição de estratos geológicos, diferentemente 

inclinados, frequentemente interrompidos por bruscas rupturas, e que no 

mesmo lugar, no mesmo momento, nos permitem perceber diversas idades da 

terra, de tal modo que cada fração do tempo transcorrido é simultaneamente 

passado, presente e futuro. (FOCILLON apud CASTELNUOVO, 2006, p.137) 

Assim, negando definitivamente a perspectiva de análise do neocolonial nas Escolas 

Práticas de Agricultura como uma manifestação tardia, a presente dissertação procura, 

ao discutir as relações que se estabelecem entre arquitetura e identidades nacionais 

no período do Estado Novo, evidenciar a permanência ou coexistência de linguagens 

com sentidos distintos ou de discursos com linguagens diversas, localizadas no campo 

das disputas simbólicas e entendidas como resultado de circulações, intercâmbios e 

apropriações culturais, destacando as particularidades que tais processos assumiram no 

contexto estado-novista. 
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Algumas questões acerca  
da historiografia do Estado  
Novo e de sua arquitetura

Se é verdade que para qualquer estudo histórico que se deseje fazer, o pesquisador se 

defrontará não apenas com o seu objeto em si, mas também com as diversas camadas 

de leituras e análises que a ele se sobrepuseram ao longo do tempo, esse aspecto é 

particularmente significativo para o exame de qualquer questão relacionada ao período 

histórico do Estado Novo. Com construções interpretativas variadas, elaboradas não só 

no campo dos estudos acadêmicos, mas muitas vezes como estratégias de crítica ou 

convencimento no próprio cenário político nacional; à dinâmica política do Estado Novo 

são associados adjetivos que igualmente possuíram conceitos diversos ao sabor de tais 

interpretações: trabalhista, totalitária, populista, fascista entre outros 46. Cabe destacar que 

as primeiras formulações de fundo histórico elaboradas sobre o Estado Novo encontram-

se já no bojo de sua implantação e consolidação a partir de um ideário que pretende 

apontar a inevitabilidade do golpe empreendido em 1937, bem como da ditadura que o 

sucede.  Sobre esse movimento de mão dupla Gomes argumenta que: 

Projetar o Estado Novo - afirmar sua essência inovadora - implicava construir 

o novo modelo político do país; o futuro a que se destinaria. Neste esforço, a 

ideologia concebe a realidade que deve ser construída a partir de esquemas 

interpretativos e diagnósticos que afirmam sua legitimidade face a um passado 

tanto recente quanto mais remoto. Projetar um novo estado é buscar sua 

legitimidade, isto é, incursionar por sua origem, por seus inícios revolucionários. 

[…] Projetar o futuro é escrever aquilo que deve acontecer através daquilo que 

já aconteceu. (GOMES, 1982b, p.110-111) 47

Assim, se as primeiras interpretações sobre os significados na história nacional do Estado 

Novo são produzidas e difundidas tanto a partir da ampla máquina de propaganda que 

constrói quanto da política de reformulação do ensino de história que empreende 48; é 

no âmbito de seu desmonte, ou do processo de democratização, que se dá em 1945, que 

tem origem um dos conceitos centrais a ele atribuídos: o populismo. Ferreira aponta nesse 

sentido que o populismo “surgiu primeiro como uma imagem desmerecedora do adversário 

46  Parti cularmente, sobre o populismo, Gomes ressalta que “se trata de um conceito com um dos mais altos graus de  Particularmente, sobre o populismo, Gomes ressalta que “se trata de um conceito com um dos mais altos graus de 
compartilhamento, plasticidade e solidificação, não apenas no espaço acadêmico da história e das ciências sociais, como 
transcendendo este espaço e marcando o que poderia ser chamado uma cultura política nacional” (2001, p.20). Acerca das 
oscilações dos conceitos e formulações do populismo, bem como de sua permanência e consequências no cenário nacional 
ver Ferreira, J. (2001b).   

47  Sobre tais aspectos da construção de uma auto-imagem ver o Capítulo 2 da presente dissertação. Sobre tais aspectos da construção de uma auto-imagem ver o Capítulo 2 da presente dissertação.

48  Ver a esse respeito, entre outros, Capelato (1998, p.218  Ver a esse respeito, entre outros, Capelato (1998, p.218 et seq.).  
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político, e somente depois como uma categoria explicativa no âmbito acadêmico” (FERREIRA, 

J., 2001a, p.9), “ressaltando a demagogia, a manipulação, a propaganda política, a repressão 

policial, entre outros fatores” (FERREIRA, J., 2001a, p.8) que teriam marcado o governo 

estado-novista e que explicariam o apoio popular a Getúlio Vargas 49.

A conceituação do populismo começa, no entanto, a tomar corpo como formulação 

no campo acadêmico, apenas na década de 1950, a partir do interesse crescente no 

campo das ciências sociais “em construir análises sobre a estrutura do poder nacional” 

contemporâneo, bem como, em vista da crise em curso, fornecer “projetos políticos capazes 

de solucionar problemas estratégicos por eles identificados e equacionados” (GOMES, 

2001, p.22-23). Nesse contexto Gomes aponta a transição para o campo acadêmico de 

certa leitura que toma como princípio a ótica da manipulação, definindo o populismo 

com base na associação de três características fundamentais: “um proletariado sem 

consciência de classe; uma classe dirigente em crise de hegemonia; e um líder carismático, 

cujo apelo subordina instituições […] e transcende fronteiras” (2001, p.25-26). A autora 

salienta ainda que, com o golpe militar ocorrido em 1964 e o consequente deslocamento 

do foco das investigações para a explicação de suas causas, o populismo se consolidaria 

como categoria explicativa para o cenário da política nacional do longo intervalo de 1930 - 

iniciado com a revolução ocorrida naquele ano - a 1964 - quando o golpe evidenciaria seu 

esgotamento (GOMES, 2001, p.27).

De forma complementar, Capelato indica a longa permanência de tais balizas (1930-1964) 

nas leituras sobre o populismo no Brasil, bem como a utilização desse conceito “como 

tipificador do fenômeno”, para a construção de modelos e tipologias que explicam o 

“comportamento político das classes a partir de fenômenos estruturais” (2001, p.185).  

Entre tais modelos, baseados, sobretudo, nas determinações estruturais do sistema, sem 

se ater a particularidades de cenários e contextos específicos, a autora destaca aqueles 

que procuraram explicar o populismo como uma etapa intermediária, quer seja de 

um processo particular de modernização periférica 50, quer seja no impasse entre dois 

modelos de desenvolvimento econômico - o modelo agroexportador e o modelo nacional 

desenvolvimentista 51.

Dessa maneira, o período do Estado Novo passará a configurar de fato tema específico 

para estudos acadêmicos a partir, principalmente, da segunda metade da década de 1970 

(FERREIRA, J., 2001a; CAPELATO, 2001; GOMES 2001), ganhando maior proeminência ao longo 

da década seguinte. Cabe destacar que novamente tal processo se relaciona, de certa maneira 

e certamente não de forma mecanicista, ao cenário político nacional e às transformações 

sociais que o Brasil vivia naqueles anos. Por um lado a ‘retomada’ dos movimentos sociais 

ligados à perspectiva do sindicalismo motivaram uma reflexão progressiva sobre as formas 

de organização do movimento operário no país, que começa a questionar os aspectos de 

49  Ferreira, J. trata ainda de tais aspectos ressaltando o contexto de críti cas em que se dá o nascimento do trabalhismo  Ferreira, J. trata ainda de tais aspectos ressaltando o contexto de críticas em que se dá o nascimento do trabalhismo 
em meio ao movimento ‘queremista’ a favor de Getúlio Vargas. Cf. Ferreira, J. (2005).

50  Capelato (2001) cita nesse senti do o modelo concebido inicialmente pelo sociólogo argenti no Gino Germani e que  Capelato (2001) cita nesse sentido o modelo concebido inicialmente pelo sociólogo argentino Gino Germani e que 
teve ampla difusão em explicações de diversos autores acerca das tendências autoritárias de governo ocorridas entre as dé-
cadas de 1930 e 1960 na América Latina, entendidas como uma etapa transitória no processo de modernização, implicando 
uma transição do campo para a cidade.

51  A autora cita especifi camente a esse respeito as explicações de Octávo Ianni (CAPELATO, 2001). A autora cita especificamente a esse respeito as explicações de Octávo Ianni (CAPELATO, 2001).
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‘fragilidade’ e ‘inconsciência’ que antes lhe eram atribuídos (CAPELATO, 2001; GOMES 2001) 52.  

Por outro lado, no contexto das lutas por democratização, ganham especial destaque os 

estudos sobre as origens e razões da persistência de traços autoritários na política nacional 

(FERREIRA, J., 2001a; CAPELATO, 2001) 53.

Opera-se, no entanto, principalmente a partir da década de 80 uma revisão progressiva 

dos preceitos de análise do Estado Novo que, à luz de novas perspectivas teóricas 54, 

procura retomar as abundantes fontes documentais disponíveis sobre o regime 55, 

destacando suas particularidades tanto em relação aos processos da história nacional, 

quanto aos episódios ocorridos em outros países, e, sobretudo, buscando evidenciar suas 

tensões, nuances e contradições internas (FERREIRA, J., 2001a; CAPELATO, 2001; GOMES 

2001). Ganham especial destaque nesse contexto os processos de resistência das classes 

trabalhadoras, entre outros grupos; as estratégias de mediação cultural operadas pelo 

regime, e principalmente sua capacidade de negociar e acomodar diferenças 56.

A partir desse cenário, Capelato - procurando ainda afastar-se das construções 

historiográficas que explicam o período quer seja a partir de uma perspectiva evolutiva de 

modernização quer seja pelo impasse entre dois modelos distintos de desenvolvimento 

econômico - indica o populismo como categoria ainda de grande interesse para entender 

o período do Estado Novo, embora já conceituado de outra forma.

Trilhando outro caminho, que permite pensar essa experiência em termos 

de totalidade não-dissociada, é possível conceber o mundo capitalista 

reproduzindo-se contraditoriamente no tempo e no espaço. Considerando 

o ‘moderno’ e o ‘tradicional’ como partes constitutivas de um mesmo todo 

onde se integram de forma contraditória, pode-se encarar o populismo como 

um momento específico da conjuntura histórica mundial (o período entre-

guerras), em que novas formas de controle social foram engendradas com 

vistas à preservação da ordem ameaçada por conflitos sociais. Num movimento 

52  Tanto Gomes (2001) quanto Capelato (2001) apontam a contribuição de Francisco Wefort para o início de uma refl exão  Tanto Gomes (2001) quanto Capelato (2001) apontam a contribuição de Francisco Wefort para o início de uma reflexão 
a esse respeito, que já em estudos anteriores a essa data, procurara de certa maneira propor a categoria ‘manipulação’ 
“não de forma unidirecional, mas como possuidora de uma intrínseca ambiguidade, por ser tanto uma forma de controle 
do Estado sobre as massas quanto uma forma de atendimento de suas reais demandas. Embora seja enfatizada a dimensão 
do ‘mascaramento’ existente neste atendimento […]” (GOMES, 2001, p.34).  

53  Destaca-se nesse senti do a afi rmação de Ferreira de que: “[…] ainda nos anos 80, e mesmo no início da década  Destaca-se nesse sentido a afirmação de Ferreira de que: “[…] ainda nos anos 80, e mesmo no início da década 
seguinte, as alternativas não tardaram a chegar. Afinados com os esquemas sociológicos dos teóricos do totalitarismo, 
historiadores aproximam o governo Vargas dos regimes de Hitler e Stalin. Multiplicando em muitas vezes a capacidade da 
repressão policial até elevá-la à categoria de terror generalizado, e ampliando ao máximo a eficácia da propaganda políti-
ca, comparando-a às práticas nazistas e stalinistas , Vargas passou a ser definido como um líder totalitário” (2001a, p.91).  
O autor pondera, no entanto, que “ao dar excessivo poder às técnicas de propaganda e poder político, a teoria do totalitaris-
mo desvia a atenção do estudioso para a colaboração da própria sociedade ao regime, da cumplicidade que se estabeleceu 
entre Estado e sociedade” (FERREIRA, J., 2001a, p.91).

54  Gomes indica sobre esse aspecto o impacto na produção acadêmica brasileira das formulações de E. P. Thompson  Gomes indica sobre esse aspecto o impacto na produção acadêmica brasileira das formulações de E. P. Thompson 
acerca dos processos de formação e resistência das classes operárias (2001, p.43 et seq.). Ferreira, J. (2001a), além de 
Thompson, destaca também o papel desempenhado pelas novas teorias sobre ‘cultura popular’, ‘circularidade’ e ‘resistên-
cia cultural’ que envolveram autores como Carlo Ginzburg, Peter Burke, Roger Chartier e Robert Darton, citando as palavras 
de Burke de que “as mentes das pessoas comuns não são como uma folha de papel em branco, mas estão abastecidas 
de ideias e imagens; as novas ideias, se forem incompatíveis com as antigas, serão rejeitadas” (apud FERREIRA, J., 2001a, 
p.98). Capelato (2001) acrescenta ainda a influência das pesquisas francesas sobre a ‘história política’ e ‘história do tempo 
presente’.

55  Nas palavras de Capelato: “o Estado Novo foi muito férti l na produção de textos: as memórias, as biografi as, os escritos  Nas palavras de Capelato: “o Estado Novo foi muito fértil na produção de textos: as memórias, as biografias, os escritos 
políticos, os discursos […]. Além disso, as fotos, objetos, músicas, livros escolares, filmes, cartazes, panfletos, obras arquite-
tônicas e outros produtos culturais ou de comunicação compõem um elenco de fontes originais que permitem lançar novas 
luzes sobre a época” (2001, p.191).

56  Destaca-se nesse processo de revisão, dois seminários ocorridos em 1987 e 1997, respecti vamente em referências aos  Destaca-se nesse processo de revisão, dois seminários ocorridos em 1987 e 1997, respectivamente em referências aos 
50 e 60 anos do início do regime, que configuraram momentos de balanço sobre os estudos, bem como de discussão sobre 
seus conceitos (CAPELATO, 2001, p.197 et seq.).
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simultâneo e internacional as sociedades européias e americanas buscaram 

soluções específicas, adequadas à suas realidades históricas (CAPELATO, 2001, 

p.187).

Cabe, nesse sentido, chamar a atenção também para a desconstrução defendida por 

diversos autores acerca do conceito de ‘totalitarismo’ - utilizado no passado como 

referência para se pensar o Estado Novo -, enquanto portador de uma coesão possível 

de ser sintetizada em uma única tendência, e, principalmente, das críticas referentes 

à pertinência de sua aplicação ao contexto Latino Americano. Capelato procura, dessa 

maneira, destacar que o conceito de totalitarismo não se aplica ao período da história 

brasileira denominado como Estado Novo ainda que seja possível identificar traços 

totalitários em seus discursos e práticas.

O imaginário totalitário tinha receptividade numa parte significativa da 

sociedade, […] mas a imagem da sociedade una, homogênea e harmônica 

veiculada pela propaganda política esteve longe de se traduzir numa prática de 

constituição da opinião única em torno do regime e de seu líder. Cabe ressaltar 

que nem mesmo entre os ideólogos do regime havia convergência quanto à 

aceitação do nazi-facismo como modelo de organização da sociedade e do 

Estado. […] Numa perspectiva ideal, o totalitarismo implica a união absoluta 

entre massas nacionais e Estado: ‘mesmo nos momentos mais críticos, sob 

o regime nazista, facista e stalinista, não é possível dizer que desapareceu 

absolutamente a oposição ao poder no interior da sociedade’. Na América do 

Sul […], mesmo os casos mais conspícuos de regimes autoritários dos anos 30 

e 40, o argentino e o brasileiro, não se mostram adequados à noção. Apenas 

em níveis ideais, propagandísticos, ou em tentativas isoladas, pode-se falar em 

totalitarismo. (CAPELATO, 2001, p.198-199)

Entretanto, se não é possível encontrar no Estado Novo a existência de um imaginário 

totalitário e uno que, fosse o resultado de uma “doutrina oficial compacta, isto é, homogênea 

a ponto de afastar diversidades relevantes” (GOMES, 1982b, p.110), essa seria a imagem 

que o próprio regime ressaltaria de forma permanente em seus discursos e divulgação, 

procurando, sobretudo, apontar a instauração de uma ‘nova ordem’ na história nacional. 

Dessa maneira, é possível dizer que as estratégias de legitimação e convencimento do 

regime, envolviam processos de negociação não apenas através do fornecimento efetivo 

de benefícios sociais 57, mas igualmente a partir da elaboração de um projeto político-

ideológico que acomodava divergências. Nesse sentido Gomes afirma que:

Em novembro de 1937, instaura-se no país um regime político que afirma 

inaugurar uma experiência única na história do Brasil. Assim o Estado Novo, 

ou Estado Nacional, procura articular uma política ideológica que assinale toda 

a grandeza de sua inovação e que legitime seu formato político-institucional 

57  Ferreira, J., entre outros, defende nesse senti do que “[…] o mito Vargas não foi criado simplesmente na esteira da vasta  Ferreira, J., entre outros, defende nesse sentido que “[…] o mito Vargas não foi criado simplesmente na esteira da vasta 
propaganda política, ideológica e doutrinária veiculada pelo Estado. Não há propaganda, por mais elaborada, sofisticada 
e massificante, que sustente uma personalidade pública por tantas décadas sem realizações que beneficiem, em termos 
materiais e simbólicos, o cotidiano da sociedade” (2001a, p.88).  
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perante todos os atores relevantes do sistema. Com esse objetivo, mobiliza 

uma série de recursos específicos que asseguram a produção e a divulgação de 

um certo conjunto de ideias que conformam o seu projeto político. Trata-se, 

portanto, de um momento em que a ideologia política revela de forma nítida 

a teia de relações existentes entre ideologia e poder em um dado contexto 

histórico. A clareza desta relação vem situar e reavaliar a importância da 

dimensão político-ideológica em uma determinada configuração do poder, 

bem como ressaltar o esforço dos atores dominantes em organizar e exercer 

o poder tendo em vista o estabelecimento de mecanismos para a obtenção 

do consentimento dos mais amplos setores sociais. […] o Estado Novo não 

poderia ser caracterizado como portador de uma ‘doutrina oficial’ compacta, 

isto é, homogênea a ponto de afastar diversidades relevantes. Ao contrário, 

o que se verifica é a presença de variações significativas que traduzem um 

certo ecletismo em suas propostas. No entanto, acreditamos que seja possível 

encontrar, no seio destas propostas, um conjunto de ideias central capaz de 

caracterizar um determinado projeto político-ideológico. (GOMES, 1982b, 

p.109-110)

Cabe, entretanto, assinalar que se por um lado a propaganda política “instaura uma 

violência de tipo simbólico que visa o reforço da dominação, consentimento em relação 

ao poder e interiorização de normas e valores impostos” (CAPELATO, 1988, p.38), por 

outro “a eficácia das mensagens depende dos códigos de afetividade, costumes e 

elementos histórico-culturais dos receptores” (CAPELATO, 1988, p.38). Advertindo que 

a legitimidade do arranjo institucional de dominação, ainda que faça uso desta, não 

se sustenta se advinda simplesmente de mecanismo de manipulação e/ou repressão 

políticas, precisando, portanto, somar-se a práticas que incorporem - mesmo que em 

bases mínimas - interesses e valores concretos dos que estão excluídos do poder, Gomes 

destaca ser essencial atentar:

[…] para uma possível flexibilidade da própria política ideológica expressa pelo 

discurso [do Estado Novo], na medida em que ela seja cada vez mais capaz de 

absorver temas que estão na pauta de preocupações e demandas das massas 

populares, incorporando-os e transformando-os em temas e ações de sua 

própria agenda política. (GOMES, 1982a, p.154)

Dessa maneira, as estratégias de controle adotadas não equivalem à manipulação de uma 

massa passiva enquanto ator social: atrelada à inegável repressão política que muitas 

vezes assume uma faceta de grande violência, está a construção de pactos e formas mais 

sutis de adesão ao regime (FERREIRA, J., 2005; GOMES, 1988). Entre as estratégias que 

procuram propiciar essa adesão, Capelato indica a utilização de ícones de massa, tão 

característicos da política desenvolvida no entre-guerras, que, utilizando os mais diversos 

meios de comunicação para transformar conceitos e ideias em imagens e símbolos, tem 
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como referência básica a “sedução, elemento de ordem emocional de grande eficácia na 

atração das massas” (CAPELATO, 1988, p.36) 58. Nesse sentido, Capelato destaca que foi 

no período do Estado Novo que se consolidou no Brasil uma nova “cultura política”, a 

“política de massas”:

A política de massas no Brasil, como em outras partes do mundo, configurou-

se a partir das críticas ao sistema liberal, considerado incapaz de solucionar 

problemas sociais. O mundo do ‘entre-guerras’ vivenciou, de forma genérica, 

uma crise do Liberalismo. Os impactos da Primeira Guerra e da Revolução 

Russa provocaram, segundo inúmeros autores, uma crise de consciência 

generalizada, que por sua vez resultou em críticas à democracia representativa 

parlamentar individualista. O pensamento antiliberal e antidemocrático 

de diferentes matizes revelava grande preocupação com a problemática 

das massas. Os ideólogos nacionalistas de extrema direita continuavam […] 

manifestando desprezo e horror às massas ‘primitivas e irracionais’. Mas, nessa 

época outras vozes se levantaram, colocando novas soluções para o controle 

popular: para evitar a eclosão de revoluções, propuseram que o controle social 

fosse feito através da presença de um Estado forte comandado por um líder 

carismático, capaz de conduzir as massas no caminho da ordem. (CAPELATO, 

2001, p.188) 59

Nessa perspectiva é possível dizer que a política estado-novista envolve e estabelece 

relações múltiplas com o universo da cultura, a partir da criação e re-criação permanente 

de um imaginário político-simbólico que parte de um ideário comum, - de traços 

nacionalistas e modernizantes, e de uma sociedade homogênea que caminha pelo 

trabalho em direção ao desenvolvimento - mas que se difunde por canais variados, 

assumindo contornos diversos nesse processo 60. Note-se que se tais canais incluem o 

universo da música, do cinema e das artes, entre outros (CAPELATO, 1988), certamente 

não excluem a arquitetura. 

No entanto, no que diz respeito à historiografia que trata da ligação entre a produção 

arquitetônica e o governo ditatorial do Estado Novo, os trabalhos específicos são 

surpreendentemente escassos, e, de forma geral, procuram ressaltar a proeminência da 

arquitetura modernista a partir da escola carioca, e o papel decisivo desempenhado pelo 

apoio estatal na finalização dos embates com a vitória e propagação dessa arquitetura. 

Cabe destacar que tal proeminência tem sua origem, do ponto de vista historiográfico, nas 

elaborações acerca da arquitetura, produzidas já na década de 1940, e que se consolida 

58  Ver a esse respeito Cane�   (1995). Ver a esse respeito Cane� (1995).

59  A autora destaca, no entanto, a necessidade de se levar em conta as parti cularidades de cada uma das nacionalidades  A autora destaca, no entanto, a necessidade de se levar em conta as particularidades de cada uma das nacionalidades 
e lembra que: “Quando partimos do princípio de que as diferentes realidades não se mantém isoladas, havendo entre elas 
um movimento constante de circulação de mercadorias, experiências e ideias, cabe indagar de que forma as vivências ex-
ternas foram interpretadas e vividas entre nós” (CAPELATO, 2001, p.187).

60  Capelato afi rma sobre esse aspecto comum da políti ca de massas que “[…] nos anos 30, os regimes facistas, o nazismo  Capelato afirma sobre esse aspecto comum da política de massas que “[…] nos anos 30, os regimes facistas, o nazismo 
e o stalinismo, não necessariamente identificados entre si, intercambiaram febrilmente fórmulas e experiências […]. Nesse 
contexto, houve, na política brasileira, uma incorporação de imagens e símbolos à propaganda varguista que veiculou men-
sagens carregadas de cargas emotivas com vistas a gerar respostas no mesmo nível, ou seja, reações de consentimento e 
apoio ao poder” (CAPELATO, 2001, p.201). Para uma análise das relações diversas estabelecidas entre arte e propaganda 
política ver Clark (2000). Destaca-se, particularmente, na análise empreendida pelo autor, o caráter pedagógico atribuído à 
arte na política de massas. 
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com a produção da trama clássica e triunfal de surgimento da arquitetura modernista já 

abordada. No entanto, se nessa trama a hegemonia da arquitetura moderna é apontada 

como natural, tendo se estabelecido a partir da década de 1930, e a ligação apontada entre 

arquitetos e classes dirigentes no Estado Novo é explicada a partir da visão privilegiada de 

alguns integrantes do poder varguista - especialmente Gustavo Capanema61 -, os trabalhos 

específicos vêm modificando esse quadro. 

Esses trabalhos têm procurado desnaturalizar esse processo de construção de uma 

hegemonia (que ao fim se mostra muito mais como uma hegemonia construída através da 

escrita da história, do que efetivamente colocada no campo das construções), mostrando 

uma leitura mais complexa do período, ao aventar outros aspectos da aproximação entre 

arquitetos modernistas e Estado, entre eles, algumas confluências ideológicas em busca da 

concretização de um projeto político-cultural (MARTINS, C., 1987) 62, ou as disputas pela 

consolidação do campo profissional e o papel da afirmação de uma linguagem arquitetônica 

nesse cenário (CAVALCANTI, L., 2006) 63. Apenas recentemente alguns autores começam a 

chamar a atenção para o fato de que a produção construtiva estatal no período do Estado 

Novo não revela de fato a hegemonia modernista relatada pela historiografia - apesar do 

ganho significativo que teria representado a construção da sede do Ministério da Educação 

e Saúde. No entanto a ausência de homogeneidade nas linguagens arquitetônicas adotadas 

é algumas vezes associada a uma certa incoerência 64.

Tais análises parecem, portanto, não considerar em seus amplos aspectos os processos 

de negociação e as contradições internas que marcaram a construção do projeto político-

ideológico estado-novista, já ressaltados pela revisão historiográfica operada sobre 

tal regime, e aos quais se atribui papel central para repensar a inserção da arquitetura 

neocolonial como mais uma das nuances na relação entre arquitetura, Estado e a 

construção de uma identidade nacional nesses anos 65. � possível, efetivamente, dizer 

que pouco se discutiu ainda sobre as relações entre arquitetura e Estado Novo no que 

diz respeito a seu caráter enquanto ícone de massa, e menos ainda sobre seus aspectos 

nacionalistas expressos também nos discursos e na linguagem plástica da arquitetura 

neocolonial presente nesse momento. Cabe ainda destacar que, se por um lado 

61 Gustavo Capanema (1900-1985) foi Ministro da Educação e Saúde entre os anos de 1934 e 1945.

62  Baseando-se parti cularmente nas análises de Tafuri (1979), Benevolo (1994) e Frampton (1980), Marti ns, C. (1987)  Baseando-se particularmente nas análises de Tafuri (1979), Benevolo (1994) e Frampton (1980), Martins, C. (1987) 
procura indicar a relação com o Estado como aspecto inerente da arquitetura moderna, principalmente aquela de raiz 
construtivista, por um lado através de sua crença na capacidade da arquitetura de solucionar problemas sociais e no estado 
como via para a realização de tais propósitos, e, por outro, a partir das questões da arquitetura como via de representação 
do poder estatal. Transpondo tais questões para o cenário brasileiro, Martins, C. (1987) aponta ainda a “convergência ide-
ológica” entre Estado e intelectuais modernistas com vistas à formulação de uma identidade nacional e a aposta na cultura 
como instrumento pedagógico dessa construção.    

63  A parti r das teorias de Bourdieu acerca da formação do campo profi ssional e do mercado de bens simbólicos (2007a;  A partir das teorias de Bourdieu acerca da formação do campo profissional e do mercado de bens simbólicos (2007a; 
2007b), Cavalcanti, L. (2006), procura ressaltar os processos de disputa pela definição de uma linguagem legítima no campo 
erudito da produção arquitetônica entre as décadas de 1930 e 1960, apontando a vitória do movimento moderno em três 
esferas que define como estratégicas: “a construção de monumentos estatais para o Estado Novo; a instauração de um 
Serviço de Patrimônio responsável pela constituição de um capital simbólico nacional […] e, finalmente, a proposição de 
projetos de moradias econômicas, para a implantação, no país, de uma política de habitação popular” (CAVALCANTI, L., 
2006, p.10). Note-se que essa obra apresenta reformulação de argumentos já apresentados pelo autor em 1995 sob o título 
As preocupações do belo. 

64  Além das refl exões de Cavalcanti , L. (2006) acerca do processo de construção em linguagens diversas dos Ministérios  Além das reflexões de Cavalcanti, L. (2006) acerca do processo de construção em linguagens diversas dos Ministérios 
da Educação e Saúde, da Fazenda e do Trabalho, é notável, nesse sentido, o artigo de Segawa (2006).

65  Cabe destacar que, se por um lado essa revisão de conceitos sobre o Estado Novo surge como aspecto de grande inte- Cabe destacar que, se por um lado essa revisão de conceitos sobre o Estado Novo surge como aspecto de grande inte-
resse para entender o campo da arquitetura, ao se distanciar da identificação do Estado Novo com ‘totalitarismos’, negando 
o caráter monolítico e procurando entender diversidades não exatamente como incoerências, mas como partes de um ide-
ário identificável ainda que com contornos variáveis; por outro lado - ao negar o caráter manipulador ou impositivo do regi-
me sem, no entanto, negar seu autoritarismo - traz grandes desafios, uma vez que mesmo concentrando-se na formulação, 
mais do que na recepção, de símbolos pelo regime é necessário considerar o caráter dialético intrínseco desse processo.
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evidenciam-se muitas vezes tanto as distâncias formais quanto a proximidade de discursos 

de defesa e legitimação das arquiteturas modernista e neocolonial realizadas no período 

do Estado Novo; por outro chama a atenção o fato de que essas certamente não são as 

únicas linguagens utilizadas nas construções oficiais do período. 

Dessa maneira, mais do que propor a ideia de um outro grupo - o neocolonial - a disputar 

lado a lado com modernistas, quer a hegemonia efetiva, quer aquela das elaborações 

discursivas posteriores acerca da arquitetura produzida durante os anos ditatoriais do 

Estado Novo, propõe-se, de maneira análoga ao que se vem realizando nas revisões 

historiográficas acerca do Estado Novo (CAPELATO, 2001; GOMES, 2001; FERREIRA, J., 

2001), também com relação à arquitetura, pensar-se menos em hegemonias - desde sempre 

construídas - e projetos unitários e monolíticos de um estado coeso - orientados ou não 

por intelectuais esclarecidos - que se impõem forçosamente, quer seja por seu suposto 

valor inerente, quer seja por mecanismos políticos de convencimento ou persuasão; e 

passar-se a pensar mais em pluralidade conceitual, em processos de negociação e em 

discursos construídos ou imaginados 66. 

66  Faz-se uso aqui do conceito desenvolvido por Anderson para discuti r os processos relacionados à formação das iden- Faz-se uso aqui do conceito desenvolvido por Anderson para discutir os processos relacionados à formação das iden-
tidades nacionais (ANDERSON, 2008). Ver a esse respeito o item “Arquitetura, Estado, Identidade Nacional e Política de 
Massas” da presente dissertação.
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A construção de uma abordagem a 
partir de três momentos: idealização, 
concepção e implantação

A partir da discussão e aprofundamento das questões até aqui explicitadas, tornou-se 

possível pensar a abordagem do objeto de análise, as Escolas Práticas de Agricultura, a 

partir de duas questões centrais. Por um lado, sem ignorar os aspectos de continuidade 

de linguagens, de propostas de inovação e de reflexões no campo da arquitetura; era 

necessário considerar as peculiaridades que sua linguagem formal e concepções espaciais 

assumiram enquanto projetos estatais no contexto estado-novista. Por outro lado, e de 

forma complementar, era igualmente necessário analisar o objeto inserido nesse contexto 

ditatorial, a partir da compreensão desse cenário como um espaço de contradições 

inerentes, de processos de negociação e articulação, e, sobretudo, de acomodação - 

mais do que eliminação - de pluralidades para a construção de uma unidade. Tratava-se, 

portanto, de analisar as Escolas Práticas de Agricultura procurando entender as intricadas 

relações entre a arquitetura e as estruturas de poder, não como hegemonias e processos 

de manipulação, mas como circuitos de negociação, influência e disputa. Tais relações, 

conforme já mencionado sugeriam a possibilidade de análise em escalas diversas que, 

inter-relacionadas, variavam da inserção das escolas nas prerrogativas estado-novistas de 

formação do trabalhador aos projetos políticos pessoais; dos significados que linguagens 

formais assumiriam enquanto representativas de uma identidade nacional às disputas 

pela construção e legitimação do campo profissional da arquitetura; da capacidade dos 

espaços de propiciarem uma nova organização do trabalho à sua aptidão de agirem 

também sobre os indivíduos de forma a incutir preceitos morais e cívicos.

Dessa forma, optou-se por propor a divisão da estrutura da presente dissertação a partir 

dos três momentos consecutivos, embora com sobreposições, que tinham orientado a 

análise através da qual se pôde, ao longo da pesquisa, perceber tais variações de escala 

na conexão entre arquitetura e estruturas de poder: a idealização, concepção do projeto e 

implantação das Escolas Práticas de Agricultura. A presente dissertação encontra-se assim 

composta por três capítulos que seguem tal divisão, além dessa introdução e das breves 

considerações finais. Cabe destacar desde logo que, embora tratando-se de processos 

consecutivos, essa divisão que conforma os três capítulos, não pretende colocar-se 

como uma análise linear do objeto, quer seja do ponto de vista temporal, quer seja do 

ponto de vista do aprofundamento progressivo da análise. Tal divisão procura apresentar 

três entradas possíveis - não excludentes de outras possibilidades - vislumbradas como 

possibilidades para a análise de aspectos diversos das relações entre arquitetura, Estado 

e identidade nacional no âmbito do Estado Novo.
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O primeiro capítulo, mais relacionado à idealização das Escolas Práticas de Agricultura, 

concentra-se em suas relações mais diretas com o campo específico dos embates políticos 

do período. Procura assim inserir o projeto dessas escolas como objeto de seu tempo, 

localizando-o no âmbito dos planos e propostas bem como estratégias de coerção e 

convencimento empreendidas pelo Estado Novo, principalmente no que diz respeito 

aos rearranjos políticos do período e aos projetos de formação de um novo trabalhador. 

Destaca também alguns traços particulares da concepção das escolas que permitem 

entendê-las, por outro lado, como iniciativa idealizada, defendida e implantada pela figura 

pouco estudada de Fernando Costa, interventor de São Paulo no período estado-novista. 

Recuperar em parte a trajetória dessa figura em um momento onde o cenário político 

nacional e particularmente paulista passa por intensas mudanças, permite identificar as 

Escolas Práticas de Agricultura, e seus projetos arquitetônicos, como mecanismos para a 

articulação e geração de capital político. Cabe assinalar que as questões mais diretamente 

relacionadas à dimensão arquitetônica da concepção das escolas certamente não se 

ausentam dessa discussão, quer seja porque constituem, desde o princípio, a idealização 

de um espaço pedagógico em seus múltiplos aspectos, quer seja por que a arquitetura 

inserida em um contexto das políticas de massa certamente opera como meio icônico na 

formação de símbolos identitários.

O segundo capítulo foca-se no momento de elaboração projetual das Escolas Práticas 

de Agricultura procurando identificar, por um lado, arquitetos e engenheiros como 

agentes mediadores da política de massa, ao darem concretude projetual e espacial a 

idealizações ligadas a projetos políticos mais amplos; e, por outro, o cenário de embates 

pela conformação e criação de estratégias e espaços de legitimação do campo profissional 

da arquitetura. Nesse cenário, procura-se apontar aspectos como o domínio do ensino, o 

poder de construção de sua própria história, e, particularmente, a construção de obras 

emblemáticas e a consolidação de uma linguagem plástica, como campos de disputa na 

consolidação de um campo profissional autônomo e erudito na arquitetura 67. Destacam-

se igualmente as articulações com o Estado e as classes dirigentes como estratégia 

profícua identificável no período não apenas para a arquitetura, mas para outros campos 

da produção intelectual. Tendo em vista as frequentes oscilações e particularidades dos 

personagens, bem como a ausência de definição de grupos coesos que são construídos 

posteriormente pela historiografia, essa abordagem não pretende apresentar uma 

visão totalitária ou explicativa do cenário, mas, sobretudo identificar a importância 

das linguagens formais em geral, e particularmente da arquitetura neocolonial, nesses 

processos. Pretende-se ainda levantar, a partir dos projetos das escolas alguns dados, 

ainda bastante lacunares, sobre o pouco estudado cenário de produção arquitetônica nos 

órgãos públicos paulistas nesse período.

O terceiro capítulo mergulha na concretude dos espaços criados pelos projetos das Escolas 

Práticas de Agricultura, procurando descrevê-los 68 e identificar a partir de sua análise 

67  Essa perspecti va de análise uti liza como referência, sobretudo, as refl exões desenvolvidas por Pierre Bourdieu acerca  Essa perspectiva de análise utiliza como referência, sobretudo, as reflexões desenvolvidas por Pierre Bourdieu acerca 
dos processos de conformação de campos autônomos no universo das artes e da cultura em geral, bem como as disputas e 
violências simbólicas envolvidas nesses processos, principalmente no sentido da definição de vertentes eruditas que permi-
tiriam a auto-regulação. Cf. Bourdieu (2007a, 2007b), mas também MICELI (2001), HEILBRON (1995) e RINGER (2000).

68  Baxandall argumenta nesse senti do - em relação ao campo da arte - que a descrição e a explicação de um objeto  Baxandall argumenta nesse sentido - em relação ao campo da arte - que a descrição e a explicação de um objeto 
de estudo estão intimamente conectadas e se interpenetram; e destaca que quando explicamos uma obra o que de fato 



44 Introdução

formal uma breve genealogia 69 de usos e sentidos. Essa perspectiva de análise procura 

apontar alguns dos significados que essa arquitetura assume como capital simbólico, 

especialmente no que diz respeito à criação de espaços de disciplina e controle que 

preparam o homem para o trabalho e de sua formação cívica a partir da utilização de uma 

linguagem plástica dita nacional. 

Finalmente nas considerações finais procura-se, brevemente, sintetizar algumas das 

questões que se acredita relevantes da pesquisa e análise desenvolvida, com vista a 

construção de novos problemas e abordagens.

explicamos não é tanto o objeto em si, “quanto uma representação que temos dele mediada por uma descrição parcial-
mente interpretativa” (2006, p.43). O autor aponta também - sem, no entanto, abandonar a perspectiva do que denomina 
como o conjunto das possibilidades culturalmente determinadas - que “lidamos com um objeto que foi produzido de modo 
intencional, e não como o subproduto documental de uma atividade. Tendemos, portanto, para uma forma de explica-
ção que busca compreender o produto final de um comportamento mediante a reconstrução ou intenção nele contido”  
(BAXANDALL, 2006, p.47).  

69  Genealogia encontra-se aqui abordada no senti do conferido por Foucault de “[…] aprender seu retorno não para  Genealogia encontra-se aqui abordada no sentido conferido por Foucault de “[…] aprender seu retorno não para 
traçar a curva lenta de uma evolução, mas para reencontrar as diferentes cenas onde eles desempenharam papéis distin-
tos; e até definir o ponto de sua lacuna, o momento em que eles não aconteceram.” (2004a, p.15). Cabe ainda destacar 
que, relacionando genealogia à ideia de proveniência, o autor afirma que “não se trata de modo algum de reencontrar em 
um indivíduo, em uma ideia, ou um sentimento as características gerais que permitem assimilá-los a outros […]; mas de 
descobrir todas as marcas sutis, singulares, sub-individuais que podem se entrecruzar nele e formar uma rede difícil de 
desembaraçar” (FOUCAULT, 2004a, p.15).
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Arquivos e fontes

Ao definir como foco das investigações um objeto pouco estudado - conforme já assinalado 

- o primeiro desafio que se colocava era o de localizar as fontes documentais específicas de 

trabalho. Essa empreitada teve excepcional sucesso, tendo em vista a abundância de material 

encontrado a respeito do processo de construção das Escolas Práticas de Agricultura, embora 

muitas vezes espalhado em arquivos menores ou nem sempre consultados. Particularmente 

notável nesse sentido foi a localização de rico material gráfico - desenhos arquitetônicos 

e fotos históricas - disponível não só junto aos acervos dos órgãos que originalmente 

elaboraram tais projetos (acervo da antiga Diretoria de Obras Públicas - D.O.P., junto à 

Companhia Paulista de Obras e Serviços - C.P.O.S.; e acervo da antiga Divisão de Engenharia 

Rural - D.E.R., junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo); 

mas também junto aos estabelecimentos que hoje ocupam as estruturas das antigas escolas 

(especialmente os acervos da Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto - USP 

e do Museu Histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, acerca da antiga  

E.P.A. Getúlio Vargas; da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga - USP, acerca 

da antiga E.P.A. Fernando Costa; do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo, acerca da 

antiga E.P.A. Gustavo Capanema; do Instituto Penal Agrícola Dr. Javert de Andrade, acerca 

da antiga  E.P.A. de São José do Rio Preto; e da Escola Técnica Estadual Prof. Edson Galvão, 

acerca da antiga E.P.A. Carlos Botelho).

Cabe assinalar acerca do material documental gráfico utilizado como fonte primária, a 

relevância dos desenhos arquitetônicos localizados nos arquivos da Divisão de Engenharia 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e Companhia Paulista 

de Obras e Serviços - C.P.O.S. Nesse sentido, Arango (2003) enfatiza não só a importância 

desses documentos para a elaboração de pesquisas em história da arquitetura, mas também 

o rigor metodológico necessário na análise de fontes primárias gráficas, principalmente 

no que diz respeito à datação das fotos e às dimensões diversas das informações contidas 

em desenhos de arquitetura. A autora chama atenção assim para o fato de que:

[...] los documentos gráficos contienen mucha información connotativa que 

apunta hacia valores implícitos y que demandan procedimientos de lectura 

y desciframiento especiales. [...] En la investigación sobre historia de la 

arquitectura, los planos de un proyecto forman un corpus autónomo, son 

también a la vez documento y monumento y son tan importantes como los 

edificios mismos, por cuatro razones fundamentales: la primera es porque la 
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instancia proyectual es la manifestación más directa del arquitecto y la que 

expresa mejor sus intenciones creativas; la segunda es porque, con frecuencia, 

los planos no coinciden con la construcción final, abriendo camino para la 

comparación y las interpretaciones; la tercera, porque los planos del proyecto 

son la evidencia más directa de un edificio que o ha desaparecido, o nunca fue 

construido; y la cuarta (pero no por ello la menos importante) es por su valor 

plástico. (ARANGO, 2003, p.2-3)

Destaca-se ainda como instituição de grande importância para a localização de fontes 

documentais específicas sobre as escolas estudadas, o Museu Histórico Pedagógico 

Fernando Costa, localizado em Pirassununga e atualmente fechado para a visitação 

pública. O acervo deste museu, composto, quase que integralmente, por objetos, 

livros e documentos do antigo interventor doados por sua família ao Estado, foi de 

grande importância para a pesquisa e contém material pouquíssimo explorado, mas de 

amplo interesse sobre o período - como álbuns fotográficos, livros e relatórios oficiais, 

e principalmente, a coleção completa das minutas de telegramas, cartas e ofícios, bem 

como clipping jornalístico detalhado de todo o período em que Fernando Costa ocupou a 

Interventoria do Estado de São Paulo.

Cabe assinalar que uma vez localizado, a tarefa de consulta de todo esse material nem 

sempre foi fácil, apesar da imprescindível boa vontade e colaboração dos funcionários 

dessas instituições. Podendo ser visto parcialmente tanto como causa quanto como 

efeito de sua pouca utilização para pesquisas, tal material nem sempre foi encontrado 

organizado, catalogado ou guardado sob os cuidados que mereceria por seu valor enquanto 

documentação histórica.

Outra fonte importante de consulta, tanto especificamente sobre a construção das Escolas 

Práticas de Agricultura, quanto em termos mais gerais sobre a Interventoria de Fernando 

Costa e o Estado Novo, foi o material intensamente produzido no período pelos órgãos de 

propaganda governamentais (especialmente os Departamentos de Imprensa e Propaganda 

federal e estaduais - respectivamente D.I.P. e D.E.I.P.), que incluíram obras acerca de seus 

‘feitos’ e governantes, bem como a publicação sistemática de relatórios dos mais diversos 

órgãos (material esse encontrado hoje em grande parte em bibliotecas). Note-se que, se 

por um lado essa vasta produção de divulgação do regime constitui material profícuo para 

pesquisas, por outro exige atenção permanente por parte do pesquisador, ao compor um 

discurso sobre si mesmo, uma imagem auto-construída do regime.

Ainda como arquivo referencial acerca do Estado Novo, de forma específica, e dos processos 

políticos brasileiros em geral, nunca é demais ressaltar a importância do acervo do Centro 

de Pesquisas e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio 

Vargas - C.P.D.O.C.�F.G.V. 

Por último, cabe explicar que tendo adotado as normas estabelecidas pela ABNT para a 

citação de documentos - especificamente a NBR 10520-2002 -, e procurando facilitar a 

consulta das referências bibliográficas, optou-se por não dividir a relação das referências 
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bibliográficas consultadas apresentando-as em um único bloco, que inclui tanto as fontes 

primárias quanto secundárias, disponíveis em meios diversos. Com relação aos documentos 

não publicados, consultados em arquivo, procurou-se citar no próprio texto sua origem, 

além de apresentar, ao final do trabalho, também uma lista dos arquivos e instituições 

consultadas em geral.[…] As exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo 

reclamam, por vezes, imperiosamente, a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções do 

regime, os próprios quadros institucionais, os processos e métodos de governo. […]
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A contingência de tal ordem chegamos, infelizmente, como resultante de 

acontecimentos conhecidos, estranhos à ação governamental, que não os 

provocou nem dispunha de meios adequados para evitá-los ou remover-lhes 

as funestas consequências. Oriundo de um movimento revolucionário de 

amplitude nacional e mantido pelo poder constituinte da Nação, o Governo 

continuou, no período legal, a tarefa encetada de restauração econômica e 

financeira e, fiel às convenções do regime, procurou criar, pelo alheamento às 

competições partidárias, uma atmosfera de serenidade e confiança, propícia 

ao desenvolvimento das instituições democráticas. […] Contrastando com as 

diretrizes governamentais, inspiradas sempre no sentido construtivo e propulsor 

das atividades gerais, os quadros políticos permaneciam adstritos aos simples 

processos de aliciamento eleitoral. Tanto os velhos partidos como os novos, em que 

os velhos se transformaram sob novos rótulos, nada exprimiam ideologicamente, 

mantendo-se à sombra de ambições pessoais ou de predomínios localistas, 

a serviço de grupos empenhados na partilha dos despojos e nas combinações 

oportunistas em torno de objetivos subalternos. […] 

Nos períodos de crise, como o que atravessamos, a democracia de partidos, em 

lugar de oferecer segura oportunidade de crescimento e de progresso, dentro 

das garantias essenciais à vida e à condição humana, subverte a hierarquia, 

ameaça a unidade pátria e põe em perigo a existência da Nação, extremando 

as competições e acendendo o facho da discórdia civil. […] Por outro lado, 

as novas formações partidárias surgidas em todo o mundo, por sua própria 

natureza, refratárias aos processos democráticos, oferecem perigo imediato 

para as instituições, exigindo, de maneira urgente e proporcional à virulência 

dos antagonismos, o reforço do poder central. […] 

Para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do País 

e garantir as medidas apontadas, não se oferecia outra alternativa além 

da que foi tomada, instaurando-se um regime forte, de paz, de justiça 

e de trabalho. Quando os meios de governo não correspondem mais às 

condições de existência de um povo, não há outra solução senão mudá-los, 

estabelecendo outros moldes de ação. […] Quando as competições políticas 

Projetos Políticos  
e Arquitetura
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ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional 

perdeu o seu valor prático, subsistindo, apenas, como abstração. A tanto havia 

chegado o País. A complicada máquina de que dispunha para governar-se 

não funcionava. Não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse 

exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade. 

Restauremos a Nação na sua autoridade e liberdade de ação […]. (VARGAS, 

1938-1941, v.5, p.19-32)

No dia 10 de novembro de 1937, pela noite, do Palácio Guanabara, Getúlio Vargas fez tal 

pronunciamento irradiado para todo o Brasil através do qual comunicava oficialmente 

o golpe de estado ocorrido naquele mesmo dia, quando as casas do congresso haviam 

amanhecido tomadas pela polícia. Comunicava ainda, o início do que seria um novo 

governo - denominado a partir desse momento de Estado Novo -, cuja Constituição havia 

sido assinada também naquela manhã por ele - que continuaria assumindo o posto de 

chefe da nação - bem como por seus ministros 70. O tom preponderante de suas palavras 

era o da inevitabilidade das ações levadas a cabo naquele dia, frente às exigências impostas 

pelo momento histórico - em suas palavras “períodos de profunda perturbação política, 

econômica e social” (VARGAS, 1938-1941, v.5, p.19-32) -, e à sua responsabilidade em 

zelar pelo interesse coletivo, ou o bem maior da nação, correspondendo à confiança nele 

depositada e fundamentada por um governo “oriundo de um movimento revolucionário 

de amplitude nacional” (VARGAS, 1938-1941, v.5, p.19-32). 

A tônica recaia assim, igualmente, na conexão direta que se estabelecia entre o golpe e 

a Revolução de 1930 - momento em que Getúlio Vargas assumira inicialmente o poder 

-, enfatizada pela descrição do período que separa os dois eventos a partir das supostas 

repetidas tentativas frustradas do governo, no âmbito do regime vigente, de criar uma 

“atmosfera de serenidade e confiança”, bem como colocar em prática, de forma plena, 

a “obra de justiça social” que é apresentada como sua marca e ambição maior (VARGAS, 

1938-1941, v.5, p.19-32). Em suas palavras, a culpa por esses fracassos recaía, em última 

análise, no jogo político partidário predominante no cenário nacional ainda dominado por 

interesses pessoais e políticas regionais - o que passara, ao longo da década de 1930, a se 

configurar nas críticas e construções historiográficas, de forma pejorativa, como marca da 

‘República Velha’ -; acrescido ainda de uma nova ameaça: os fatores internacionais que 

conferiam ao jogo partidário a dinâmica não mais dos confrontos “de caráter meramente 

político”, mas a perspectiva “incomparavelmente mais sombria da luta de classes”, o que 

equivalia, em suas palavras, à transposição da “disputa pacífica das urnas […] para o campo 

da turbulência agressiva e dos choques armados” 71.

Ressaltava-se assim, como parte desse discurso, a impossibilidade do Estado de defender 

a ordem frente a esse cenário de suposta ameaça à “unidade nacional”, proveniente das 

70  Essa sequência de episódios encontra-se relatada no diário de Getúlio Vargas, onde chama a atenção para o fato de  Essa sequência de episódios encontra-se relatada no diário de Getúlio Vargas, onde chama a atenção para o fato de 
que o único Ministro que não assinara a nova Constituição elaborada por Francisco Campos, Ministro da Justiça, fora Odilon 
Braga, Ministro da Agricultura que pediu demissão do cargo por não concordar com o novo regime. (VARGAS, 1995). Ver 
ainda a esse respeito carta de Odilon Duarte Braga endereçada à Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, demitindo-se 
do cargo de ministro da agricultura que até então ocupara, por divergir das “transformações que vão se operar na ideologia 
política do governo”, e garantindo ainda não desejar “comprometer, de maneira alguma, os resultados da experiência que 
se pretende tentar”.  (CPDOC - Arquivo Getúlio Vargas - GV c 1937.11.10�4) 

71  Para uma análise do impacto e da difusão dos discursos anti comunistas no imaginário do período ver Mott a (2002). Para uma análise do impacto e da difusão dos discursos anticomunistas no imaginário do período ver Motta (2002).
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“falhas lamentáveis” consolidadas na constituição de 1934, “vazada nos moldes clássicos 

do liberalismo e do sistema representativo” e “antedatada em relação ao espírito do 

tempo”, expondo excessivamente as instituições de governo e enfraquecendo o poder do 

estado, ao compor um “aparelhamento que não se ajustava às exigências da vida nacional” 

(VARGAS, 1938-1941, v.5, p.19-32). Apresentava-se ainda o que entendia como uma 

ineficiência do sistema representativo “exposto à influência dos interesses personalistas 

e das composições políticas eventuais”, que resultaria em um “aparelho inadequado e 

dispendioso” que atrasava a modernização necessária do estado e as ações do governo. 

Considerando de frente e acima dos formalismos jurídicos a lição dos 

acontecimentos, chega-se a uma conclusão iniludível, a respeito da gênese 

política das nossas instituições: elas não corresponderam, desde 1889, aos fins 

para que se destinavam. […] Torna-se impossível estabelecer normas sérias e 

sistematização eficiente à educação, à defesa e aos próprios empreendimentos 

de ordem material, se o espírito que rege a política geral não estiver conformado 

em princípios que se ajustem às realidades nacionais. Se queremos reformar, 

façamos, desde logo, a reforma política. Todas as outras serão consectárias 

desta, e sem ela não passarão de inconsistentes documentos de teoria política. 

(VARGAS, 1938-1941, v.5, p.19-32)

Fundava-se, portanto, já nesse momento inicial, um discurso de legitimação e defesa do 

Estado Novo que apresentava o golpe de 1937 como consequência direta de um processo 

iniciado com a Revolução de 30, mas também, por outro lado, como o início de um 

período único e inédito na história do Brasil, definido por um projeto político que se auto-

intitulava uma ‘democracia social’, e que se alimentava da imagem mítica de fundação 

de um novo país, para forjar o ideal de um modelo de governo revolucionário 72. Nessa 

perspectiva, a década de 1930 passava a ser vista como um momento intermediário onde 

havia, em vista das novas possibilidades geradas pela revolução e pelo surgimento de um 

novo governo, um conflito de nova ordem que seria politicamente resolvido através da 

implantação do Estado Novo. Nessa construção, de um lado encontrar-se-ia um executivo 

federal dotado de novos recursos de poder, cada vez mais aparelhado de novos quadros 

técnicos e orientado por uma perspectiva ‘modernizadora’ e por uma ‘visão nacional’; e 

do outro, um legislativo preponderantemente voltado para a representação de interesses 

regionais e particulares, perante os quais responderia politicamente 73.

O sentido revolucionário conferido ao Estado Novo se inseria, dessa maneira, no plano 

político, e tinha seu marco original no movimento de 1930, sendo, portanto, o golpe 

de 1937 e a implantação de um Estado ditatorial uma necessária correção de rumos 

para que a instauração de um projeto de crescimento nacional e mudanças políticas 

- que teria sido vislumbrado em uma revolução de suposta origem popular - pudesse, 

72  Gomes chama a atenção nesse senti do para a análise da ideologia políti ca não apenas em uma perspecti va passiva,  Gomes chama a atenção nesse sentido para a análise da ideologia política não apenas em uma perspectiva passiva, 
mas como “recurso de poder fundamental ao esforço de articulação […] daquilo que se deseja que exista” (1982b, p.110).

73  � importante destacar que diversos autores chamam atenção para o fato de que, embora uti lizando mati zes de expli- � importante destacar que diversos autores chamam atenção para o fato de que, embora utilizando matizes de expli-
cação e justificativas diversas, inúmeras leituras históricas e sociológicas sobre o período adotam essa mesma lógica forjada 
pelo próprio regime, onde a Revolução de 1930 aparece como marco inicial para a posterior implantação do Estado Novo 
e a década de 30 é, portanto, vista como elemento intermediário que conduz de um a outro momento. Cf. especialmente 
Borges (2001).
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enfim, ser posta em marcha, uma vez eliminado o empecilho irreconciliável e fadado ao 

fracasso - por que oriundo de uma visão obsoleta e inadequada à realidade nacional - 

da política liberal. Nesse sentido, Gomes ressalta acerca da construção de um discurso 

legitimador do novo regime que:

Esta afirmação do momento de origem do processo revolucionário que 

culminaria no Estado Novo, vem reforçada por todo um diagnóstico sobre 

nosso passado político, sobretudo sobre a experiência na Primeira República. 

A gravidade e a grandeza do momento de [19]30 só poderiam ser avaliadas 

mediante uma recuperação de nossa história e, sobretudo, de uma avaliação 

sobre a situação vigente após 1889. Assim, as razões da revolução confundem-

se com a crítica à Primeira República, e esta com a crítica ao Estado Liberal.  

A experiência política da Primeira República é interpretada como um grande e 

longo divórcio entre nossa realidade física e cultural e nosso modelo político 

de Estado. O liberalismo, excessivamente objetivo e materialista, só via os 

valores quantitativos do mundo e pretendia construir o progresso sem cogitar 

do homem em sua dimensão total, isto é, também subjetiva e espiritual. 

O liberalismo, excessivamente internacionalista, não atentava para as 

especificidades nacionais, não oferecendo ao homem brasileiro uma direção 

própria, um objetivo de luta pela construção nacional. Enfim o Estado Liberal 

da Primeira República não conseguia integrar o homem à terra brasileira. 

(GOMES, 1982b, p.113)

Cabe destacar, no entanto, que tais críticas ao modelo liberal datam já da década de 

1920, quando intelectuais de matizes diversas procuravam apontar um impasse entre o 

paradigma político moderno, liberal, racional e impessoal e a realidade social particular 

brasileira. Impasse esse que com o decorrer daquela década e da seguinte, culminaria, 

grosso modo, com a formação de novas correntes no pensamento social brasileiro que 

procuravam apontar não apenas a “existência de condições adversas à vigência do modelo 

de estado liberal, mas a sua real impossibilidade e indesejabilidade de adaptação ao 

Brasil” (GOMES, 1998, p.504). Passava-se assim a forjar-se, principalmente ao longo da 

década de 1930, uma nova fórmula político-institucional com o “intuito explícito de varrer 

do país os obstáculos estabelecidos pelos ‘ultrapassados’ princípios liberais, que insistiam 

em sobreviver” (GOMES, 1998, p.512), baseada em um estado autoritário e corporativo, 

em que “um executivo forte e personalizado era instrumento estratégico para se produzir 

o encontro da lei com a justiça” (GOMES, 1998, p.515).  Operava-se assim, sobretudo, a 

construção de uma nova concepção de democracia, que, inspirada no conceito germânico 

de ‘harmonia dos poderes’ (GOMES, 1998, p.515), centralizava o estado nas mãos de um 

executivo fortalecido e aumentado de poder, e onde a questão social passaria a operar 

como elemento que traria a “convivência e a cooperação entre as classes” eliminando 

conflitos ou embates (GOMES 1982b, p.122). Nesse sentido Gomes afirma que o Estado 

Novo passaria a significar:

[…] uma verdadeira imposição da natureza de nossa sociedade; um Estado 

organizador de nosso povo em uma nação; um Estado voltado para o 
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homem, em particular para o trabalhador, expressão viva e máxima de nossas 

possibilidades de desenvolvimento sócio-econômico. A missão histórica da 

Revolução de 1930 e do governo do pós-37 era ‘salvar a tempo a situação 

do operário’ criando um direito trabalhista que o reconhecia como ‘a célula 

da vida nacional’. Justamente por esta razão, não se poderia negar ao novo 

regime uma feição democrática. Onde está a verdadeira democracia?  

A esta pergunta deveria caber uma resposta simples e direta. A verdadeira 

democracia encontra-se no caráter realista e humano do novo Estado, que 

fecunda a natureza e a cultura brasileiras com o esforço do trabalho, protegido 

e amparado pelo governo. (GOMES 1982b, p.122) 74

De maneira análoga, embora recorrendo a outras fórmulas explicativas, Capelato, aponta 

para a importância em, sem esquecer as particularidades dessa experiência, atentar-se 

para a inserção dessas novas formulações políticas em um plano internacional, levando-

se em conta o constante trânsito de ideias e influências. Argumenta assim ser possível 

entender o fenômeno do Estado Novo como inserido entre as políticas de massa que, 

marcadas pela crítica ao modelo liberal e pela defesa de um estado forte comandado por 

um “líder carismático - capaz de conduzir as massas no caminho da ordem” (CAPELATO, 

1998, p.39) - delineiam no cenário internacional o período entre-guerras. A autora 

afirma, portanto, que: 

A integração política das massas também preocupou as elites de países 

latino-americanos. O crescimento de movimentos sociais e políticos nos anos 

20 fez com que o fantasma da Revolução Russa assombrasse ainda mais os 

mantenedores da ordem. A questão social colocou-se, desde então, no centro 

das críticas ao liberalismo, considerado incapaz de solucionar os problemas 

sociais. As economias latino-americanas foram muito afetadas pelo crack da 

bolsa de Nova York, em 1929. A conjuntura da crise favoreceu as mudanças 

políticas, e em alguns países, como no Brasil, as correntes anti-liberais se 

fortaleceram e passaram a atuar com vistas à derrocada das instituições liberais. 

A Revolução de 1930 preparou o terreno para o advento de uma nova cultura 

política, que se definiu a partir de um redimensionamento do conceito de 

democracia, norteada por uma concepção particular de representação política 

e de cidadania. A revisão do papel do Estado se complementou com a proposta 

inovadora do papel do líder na integração das massas e a apresentação de uma 

nova forma de identidade nacional. (CAPELATO, 1998, p.39-40)

Assim, se por um lado a engenharia estatal montada com o Estado Novo procurava conferir 

a imagem de uma moderna eficiência apoiada na ideia de que as funções de governo eram 

“funções de especialização técnica”, possibilitando assim a tomada de decisões executivas 

“cientificamente assessoradas” (GOMES, 1998, p.523); por outro se estruturava uma 

hierarquia de poder encabeçada pela criação de um mito personificado que corporifica 

tanto o Estado como a Nação: o presidente Getúlio Vargas. Pode-se dizer, portanto, que há, 

74  Para o desenvolvimento dessa análise a autora uti liza, entre outros, Oliveira, Belfort (1941). Para o desenvolvimento dessa análise a autora utiliza, entre outros, Oliveira, Belfort (1941).
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de forma contraditória, mas complementar 75, a construção de um ideal de Estado moderno 

técnico e científico, mas também de um poder pessoal hierarquizado e baseado em grande 

parte na construção de uma relação direta entre líder e massa a partir da identificação 

do líder tanto como interlocutor direto, quanto como representante simbólico 76.  

Nesse cenário articula-se a imagem extremamente humanizada do presidente como o 

exemplo máximo do homem brasileiro, mas também possuidor de uma clarividência única 

e inquestionável, o que lhe conferiria o poder de ação em nome do bem comum. 

Cabe destacar que, se por um lado é possível identificar a reprodução dessa fórmula de 

geração de capital político tanto ramificada para as diversas esferas da estrutura de Estado 

do período, quanto para outros momentos da história do Brasil, é necessário atentar para 

as particularidades das articulações políticas que no momento do Estado Novo possibilitam 

a construção dessa engenharia 77. Esse aspecto é particularmente notável na constituição 

de mecanismos centralizadores do poder que passam a obedecer a uma estrutura 

hierarquizada, constituída, entre outros, pelas interventorias, institutos, autarquias e 

conselhos. As interventorias, nesse sentido, - implantadas logo após a Revolução de 1930, 

mas cuja articulação como mecanismo centralizador assumiria sua forma completa no 

âmbito do Estado Novo - configuram elementos centrais e efetivos de um esforço em 

constituir uma nova estrutura de poder a partir de articulações políticas deslocadas do 

antigo plano das oligarquias estaduais para o plano nacional.

Característico, tanto das dificuldades quanto do sucesso dessa articulação das forças 

regionais para o fortalecimento do poder nacional centralizado, é o caso do Estado de São 

Paulo, que, ao longo da década de 30, atravessaria diversas e conturbadas articulações 

de arranjo de poder que passam, grosso modo: pelo apoio à Revolução de 1930 como 

resultado, em parte, de divisões internas da elite no domínio político; pelo combate aos 

tenentes e ao regime implantado que une antigos opositores para a luta armada; pelo 

delicado rearranjo de forças que resultam do processo de constitucionalização; pelas 

articulações em torno das eleições de 1938 que nunca ocorreram; e finalmente pelo apoio 

negociado para a implantação do Estado Novo 78.

Deste modo, se é possível, a partir de uma perspectiva histórica, identificar continuidades 

e complementaridades entre projetos iniciados com a revolução de 1930 e implantados 

no período do Estado Novo - tanto do ponto de vista da construção da engenharia estatal, 

quanto de uma perspectiva da orientação político-ideológica assumida -, cabe também 

destacar que as articulações e posicionamentos pessoais e políticos que permeiam um 

75  A esse respeito Gomes afi rma que “cresciam, assim,  A esse respeito Gomes afirma que “cresciam, assim, pari passu e harmoniosamente, tanto a face ‘racional-legal’ desse 
Estado, traduzida quantitativa e qualitativamente em sua burocracia especializada e nos procedimentos que impessoaliza-
vam e saneavam as práticas políticas correntes (os conselhos técnicos, as autarquias, os concursos públicos), quanto sua 
face ‘tradicional’, expressa na autoridade pessoal de um líder paternal que se voltava direta e emocionalmente para ‘seu’ 
povo” (GOMES, 1998, p.525-526).

76  Ver a esse respeito também Cane�   (1995). Ver a esse respeito também Cane� (1995).

77  Conforme já parcialmente abordado, diversos autores têm questi onado o modelo anteriormente bastante difundido  Conforme já parcialmente abordado, diversos autores têm questionado o modelo anteriormente bastante difundido 
de explicação da política brasileira entendida como um bloco único que iria de 1930 a 1964, a partir do conceito de ‘popu-
lismo’, em parte forjado já no âmbito dos enfrentamentos eleitorais do período de redemocratização da década de 1940 
e que posteriormente passaria a assumir um sentido pejorativo de manipulação das massas. Cf. especialmente Capelato 
(2001) e Ferreira, J. (2001b).

78  Para um relato mais detalhado de alguns dos nuances desses processos de negociação ver Capelato (1982), Borges  Para um relato mais detalhado de alguns dos nuances desses processos de negociação ver Capelato (1982), Borges 
(1979) e Gomes; Lobo; Coelho (1980).
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e outro momento são bastante diversos. Assim, do ponto de vista dos arranjos políticos, 

destaca-se a inexistência de continuidades óbvias, e um cenário marcado pela sutileza 

dos arranjos e acordos tecidos anterior e posteriormente ao golpe. Nesse sentido, Gomes 

afirma que: 

[…] a Revolução de 1930 só foi o primeiro passo para o Estado Novo, por 

que assim o disseram e quiseram os ideólogos desse regime que, com tal 

afirmativa, sagravam tanto o destino centralizador de nossa própria política 

como a grandeza de sua liderança máxima. Os anos que decorem entre outubro 

de 1930 e novembro de 1937 são dominados por conflitos e negociações, 

violentos e delicados, conformadores de uma ‘incerteza que só cessou quando 

as forças vitoriosas definiram que ‘entre o povo e o governo não haveria mais 

intermediários’. (GOMES, 1998, p.514-515)

� possível, portanto, afirmar que o golpe empreendido em 1937 é, na realidade, resultado 

de um intrincado e delicado processo de articulação e coesão de forças e interesses 

diversos em torno da continuidade de Vargas no poder. Interessa-nos, particularmente, 

destacar nesse sentido a aproximação negociada entre as antigas lideranças do Partido 

Republicano Paulista - um dos maiores opositores da Revolução de 1930, porque destituído 

de seu lugar de poder por esse movimento - e Getúlio Vargas, que contribuem para a 

implantação do Estado Novo no Estado de São Paulo. 

Nesse cenário destaca-se uma figura pertencente - embora sem grande proeminência 

- aos antigos quadros do PRP, que, nesses anos turbulentos, construía sua carreira e 

ganhava maior destaque no plano estadual a partir de sua aproximação em relação ao 

governo federal: Fernando Costa. Tendo operado como interlocutor do partido junto ao 

presidente durante os delicados anos de negociações de apoio que antecedem e sucedem 

o golpe de 1937, Fernando Costa surgiu como solução possível para o governo do estado, 

considerando os desentendimentos entre Adhemar de Barros e a antiga elite política do 

estado, que culminaram com uma denúncia de má administração, que incluía supostos 

indícios de corrupção (ABREU, A., 2001). Agrônomo formado pela Escola Superior de 

Agricultura Luis de Queiróz, Fernando Costa pertencia aos quadros do antigo Partido 

Republicano Paulista desde a década de 1910 e fora Prefeito de Pirassununga entre 1912 e 

1927, acumulando o cargo de Deputado Estadual entre 1918 e 1927; fora ainda Secretário 

da Agricultura do Estado de São Paulo entre 1927 e 1930, Presidente do Departamento 

Nacional do Café em 1937 e Ministro da Agricultura entre 1937 e 1941, quando foi 

convidado pelo presidente Getúlio Vargas a assumir a Interventoria de São Paulo. Entre 

as diversas iniciativas de Fernando Costa na Interventoria de São Paulo figurariam, com 

grande proeminência, as Escolas Práticas de Agricultura 79. Plenamente afinadas com 

o projeto de educação profissional empreendido pelo Estado Novo - quer seja no que 

79  Entre as diversas citações do período que salientam a centralidade do projeto das Escolas Práti cas de Agricultura no  Entre as diversas citações do período que salientam a centralidade do projeto das Escolas Práticas de Agricultura no 
programa da Interventoria de Fernando Costa, encontra-se a seguinte menção em relatório dos dois primeiros anos de 
governo publicado pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda - D.E.I.P.: “Nenhum capítulo da orientação go-
vernamental do Sr. Fernando Costa é de maior realce do que o referente ao ensino prático de agricultura. O que se planejou 
fazer é simplesmente admirável, pois vem colocar a sociologia rural numa posição de destaque, análoga à da sociologia 
urbana, que até aqui vem merecendo a atenção dos que se preocupam com tais aspectos da vida de São Paulo.’ (SÃO PAULO 
(Estado). Departamento de Imprensa e Propaganda, 1943a, p.96)
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tange o programa de ensino, quer seja no que diz respeito ao caráter pedagógico que 

seus espaços e arquitetura deveriam desempenhar -, tais escolas assumiriam também o 

caráter de projeto pessoal empreendido pelo Interventor.
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A idealização das Escolas  
Práticas de Agricultura e a  
criação de um espaço pedagógico

Honrado pela confiança com que me distinguiu o Exmo. Sr. Presidente da 

República, Dr. Getúlio Vargas, tomei posse, ontem, do cargo de Interventor 

Federal em nosso Estado e hoje o assumo consciente das responsabilidades 

que me cabem neste momento, na vida administrativa do Estado Novo. 

[…] Várias vezes o meu nome tem sido lembrado para a superintendência 

dos destinos de São Paulo e hoje é que se concretizou essa velha aspiração 

dos meus amigos, na alta investidura que o Presidente Vargas acaba de me 

conferir. E não pode haver maior alegria para um homem que vem ocupando 

sucessivamente, durante mais de trinta anos, vários postos da pública 

administração, […] por esse passado longo, vir a esta gleba opulenta trabalhar 

e orientar seus problemas em harmonia concreta, visando dar ao povo maior 

felicidade com a criação de riquezas. […] Quero afirmar-vos simplesmente 

que o meu programa é o do Presidente Vargas, esse programa construtivo 

do Estado Novo, baseado no estímulo e na organização de todas as fontes 

de produção dos campos e das fábricas, tendo em vista o comércio intenso e 

proveitoso. � no trabalho organizado, no cultivo racional da terra, na criação 

de nossos animais, na exploração de nossas fazendas, no preparo dos nossos 

filhos com uma educação nacionalista e não simplesmente livresca, na higiene 

escolar, é, ainda, no lar que se assenta esse vasto programa administrativo 

criado pelo regime de 10 de novembro. (COSTA, F., 1944, p.13-14)

Fernando Costa assume, portanto, em 5 de junho de 1941, o posto de interventor, cargo 

que ocupou até 27 de outubro de 1945, quando se exonera para se candidatar ao Governo 

do Estado de São Paulo, nas eleições que ocorreriam no final daquele mesmo ano. No 

discurso pronunciado nos Campos Elíseos, ao assumir o cargo de Interventor Federal no 

Estado de São Paulo, Fernando Costa apresentava sua leitura pessoal das metas traçadas 

pelo governo varguista, ressaltava o caráter técnico de suas iniciativas e, sobretudo, 

colocava-se a serviço do que se apresentava como o projeto ‘modernizador’ e ‘humano’ 

do Estado Novo, afirmando que centraria suas atenções na gestão que então começava, 

na organização da produção e do trabalho, na educação nacionalista e no programa de 

formação de um novo trabalhador. Mostrava-se alinhado com as principais prerrogativas 

do projeto estado-novista, sempre afirmando nas entrevistas concedidas, que conduziria 

seu mandato despido de qualquer caráter partidário e acrescentando que:  
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Todo o programa atual da Interventoria de São Paulo […] se contém em duas 

referências: nas diretrizes e políticas dadas ao Brasil pelo Presidente Getúlio 

Vargas e na tradição de serviços públicos que tenho prestado à minha terra. 

Para bem cumprir o mandato que tão honrosamente me foi confiado, a primei-

ra coisa que tenho a fazer é despir-me de toda especialização. Neste momento 

deixo de ser o técnico de agricultura para assumir os encargos mais variados 

e mesmo os mais opostos à minha carreira, como exige a máquina complexa 

do Estado de São Paulo. Tanto a política educacional do povo, como a política 

de estrada e transportes, e os encargos de industrialização e do comércio, têm 

que merecer os mesmo cuidados que os trabalhos básicos da terra, como são 

os que a agricultura exige. Está claro que não me esquecerei dos problemas 

a que tenho dedicado minha especial atividade, mas isso não me afastará da 

vasta realização que o crescimento de meu estado está pedindo nesta fase em 

que o Brasil se transforma de país agrário em país industrial e acompanha a 

evolução política e social do mundo moderno, guiado pela sabedoria do Presi-

dente Getúlio Vargas. (NOVO..., 1941, p.1)

No entanto, apesar da afirmação de que abandonaria, em sua nova atuação no estado 

de São Paulo, o caráter de especialista nos assuntos agrícolas, quando questionado sobre 

o seu programa de governo na agricultura, Fernando Costa responderia que seria esse a 

continuidade de suas metas já traçadas quando Secretário da Agricultura no Estado de São 

Paulo, e como Ministro da Agricultura, situando a “criação de escolas para a formação de 

técnicos”, junto às preocupações com a diversificação das culturas, o café fino, a fundação 

de laboratórios, a proteção das matas, o gasogênio e os minerais. E, ao falar sobre suas 

metas para a educação, demonstra já possuir planos bastante claros no que diz respeito 

ao ensino rural: 

� de necessidade inadiável a criação, em todo o Estado, de escolas profission-

ais, ao lado dos grupos escolares. Assim terminado o curso preliminar, as crian-

ças que não prosseguirem os seus estudos terão a oportunidade de aprender 

uma profissão - que pode ser principalmente utilizada para a vida do campo. 

Milhares de crianças, depois de completado o seu curso preliminar, ficam per-

ambulando pelas ruas das cidades à cata de pequena remuneração, o que não 

conduz à vida prática e útil. As escolas profissionais que pretendo criar hão de 

as guiar para uma existência mais suave e proveitosa à nação. Os problemas 

da alimentação, da higiene e da saúde estão ligados aos da educação do povo. 

(NOVO..., 1941, p.1) 80

80  Cabe destacar que esse discurso que associa ausência de escolas no meio agrícola, êxodo rural e problemas urbanos  Cabe destacar que esse discurso que associa ausência de escolas no meio agrícola, êxodo rural e problemas urbanos 
encontra-se plenamente inserido nas discussões do período. Rosa (1980) indica a menção dessa questão no Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932 e que apresenta posição de vanguarda nas reflexões acerca da educação no 
período: “A instrução pública não tem sido, entre nós, […] senão um sistema de canais de êxodo da mocidade do campo 
para as cidades e da produção para o parasitismo. � preciso, para reagir contra esses males […], pôr em via de solução o 
problema educacional das massas rurais e do elemento trabalhador da cidade e dos centros industriais já pela extensão da 
escola do trabalho educativo e da escola do trabalho profissional, baseada no exercício normal do trabalho em cooperação, 
já pela adaptação crescente dessas escolas (primária e secundária profissional) às necessidades regionais e às profissões e 
indústrias dominantes no meio” (apud ROSA, 1980, p.112-113). A autora aponta também que, embora de maneira ainda 
muito tímida, algumas iniciativas relacionadas ao ensino agrícola tinham sido postas em prática pelo governo paulista ao 
longo da década de 1930, entre elas as empreendidas durante a gestão de Armando de Salles Oliveira que, em 1934, estabe-
lecera as condições para a criação de aprendizados agrícolas municipais; em 1935 criara a escola profissional agrícola mista 
de Jacareí e em 1936 inauguraria a Escola Profissional Agrícola Industrial de Espírito Santo do Pinhal, sob a coordenação de 
Horácio da Silveira (ROSA, 1980).
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Assim, pouco tempo depois de assumir a interventoria do estado de São Paulo e dando 

continuidade a algumas de suas iniciativas prévias relacionadas ao ensino agrícola, Fernando 

Costa começaria a estabelecer em linhas mais concretas o projeto que se tornaria uma das 

características mais marcantes de sua administração - a criação de um conjunto de Escolas 

Práticas de Agricultura. Tratava-se de um sistema de escolas profissionalizantes, voltadas 

ao ensino especializado das atividades agro-pecuárias, que, com grandes unidades fixadas 

em alguns dos principais centros produtivos do interior paulista de forma que seus raios 

de ação cobrissem quase todo seu território, deveriam compor uma rede a abarcar todo o 

estado. Tal projeto ganharia contornos oficiais em 3 de junho de 1942, com a promulgação 

do decreto nº 12742 (SÃO PAULO (Estado), 1942d), que criava as dez primeiras Escolas 

Práticas de Agricultura do plano de Fernando Costa, localizadas em Amparo, Araçatuba, 

Ribeirão Preto, Bauru, Guaratinguetá, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, 

Pirassununga e São José do Rio Preto. Cabe destacar, desde logo, que tal plano não seria 

jamais concretizado em sua plenitude: quando Fernando Costa deixou o governo do 

estado de São Paulo em 1945 apenas cinco dessas escolas haviam sido concluídas - a E.P.A. 

Getúlio Vargas (Ribeirão Preto), a E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), a E.P.A. Gustavo 

Capanema (Bauru), a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa (Guaratinguetá), a E.P.A. Carlos Botelho 

(Itapetininga) - e uma delas tinha suas obras já em andamento - a E.P.A. de São José do 

Rio Preto. Também já havia sido iniciado o processo de desapropriação para a construção 

de mais uma das escolas, em Presidente Prudente (MARTINS, Z., 1991). O caráter geral do 

plano empreendido, bem como sua relevância junto às demais iniciativas da interventoria, 

encontram-se exemplarmente descritos nas palavras proferidas em discurso do próprio 

Fernando Costa 81:

[…] o governo do estado, conhecedor do problema agrário de São Paulo, 

tratou, logo no início de sua gestão, de elaborar um plano educacional com 

um programa vasto de ensino e de formação profissional agrícola. As escolas 

práticas de agricultura, que o governo vai instalar nos centros regionais 

agrícolas do estado, representam um passo firme no sentido da remodelação 

dos nossos métodos de trabalho agrícola pela formação especializada do novo 

produtor rural, e pela disseminação dos conhecimentos, dos preceitos e das 

práticas técnicas que hão de racionalizar a nossa agricultura segundo as nossas 

necessidades e as nossas conveniências rurais. Essas escolas, instaladas em 

zonas de produção intensiva, disporão de todos os recursos necessários à 

realização de suas finalidades de caráter essencialmente utilitário. As escolas 

práticas de agricultura serão igualmente centro de difusão de conhecimentos 

fundamentais da agricultura racional, centros de incentivo na região, de 

melhorias da produção e do aperfeiçoamento dos processos da indústria 

agrícola regional e serão também, centros disseminadores de conhecimentos 

e de práticas relativas à profilaxia rural. Essas escolas funcionarão em 

regime de internatos, mantendo estações experimentais, campos de 

produção, laboratórios, pequenas usinas de industrializações dos produtos 

agrícolas, pequenas fábricas de produção rural, oficinas e demais instalações 

81  Tais palavras confi guram parte do discurso realizado pelo interventor em 27 de março de 1943, em Franca, por ocasião  Tais palavras configuram parte do discurso realizado pelo interventor em 27 de março de 1943, em Franca, por ocasião 
de uma visita oficial àquela cidade (COSTA, F., 1943).
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indispensáveis para o regular funcionamento do seu ensino prático. Os seus 

cursos, abrangendo matéria de agricultura geral e especializada, de zootecnia 

e de indústrias correlatas, hão de se realizar dentro de uma orientação e de 

um critério estritamente experimental. Ali, os educandos aprenderão a fazer 

fazendo; e não haverá nenhum desperdício de tempo ou de esforços com 

práticas escolares improdutivas ou meramente formais. Nesse ambiente 

experimental, nesse meio de práticas utilitárias é que se formarão os novos 

operários técnicos que hão de espalhar nas fazendas, nos centros agrícolas, 

em toda a zona rural, os modernos ensinamentos do interesse de nossa 

agricultura e de nossa pecuária. (COSTA, F., 1943, p.216-217)   

Note-se que, se o decreto de criação das referidas escolas tem data posterior em um 

ano ao início do governo de Fernando Costa, as primeiras iniciativas para a concretização 

desse plano parecem ter sido postas em prática logo após sua nomeação. No relatório 

da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio relativo ao ano de 1941 já é possível 

encontrar menções de que o plano referente ao “ensino prático de agricultura” deveria 

“ser organizado imediatamente”, pela sua importância com vistas a “reformar e melhorar 

os meios de trabalho e os costumes” do trabalhador rural, bem como “aproveitar os 

filhos do homem do campo e, sempre que possível, aqueles da cidade que queiram se 

dedicar às lides agrícolas” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e 

Comércio, 1943a, p.6-7). Paulo de Lima Corrêa, secretário dessa pasta, relatava, ainda 

no documento, o processo inicial de escolha dos terrenos que abrigariam as Escolas 

Práticas de Agricultura:

Dessas 10 escolas […] resolveu-se desde logo a construção imediata das 5 

primeiras. Destarte quando percorri a zona de Ribeirão Preto, numa apreciação 

geral da região, localizei a Escola Prática de Agricultura, cuja sede ficará na 

fazenda Monte Alegre, a histórica propriedade de um cafeicultor que possuía 

85 fazendas dessa poderosa rubiácea 82. Em Bauru foi me dado localizar a 

Escola Prática de Agricultura em fazendas cujas terras representativas daquela 

zona permitirão desenvolver o ensino, tendo sempre em consideração o 

relevante problema da conservação do solo, que, na região, oferece margem 

para um trabalho contínuo, a fim de que não se transformem vastos trechos de 

terra boa em verdadeiros desertos. Tive ainda a oportunidade de proceder, em 

Guaratinguetá e Pirassununga, ao exame das terras necessárias à instalação 

das Escolas Práticas de Agricultura locais, escolhendo para as mesmas as terras 

que, no consenso de todos, melhor serviam para o fim em vista. Aliás, o critério 

que presidiu à designação dos terrenos para as quatro escolas mencionadas, 

e que será observado para a de Itapetininga, foi o de escolha, dentro de cinco 

imóveis apontados pelo prefeito local e pelos fazendeiros da região. Desse 

modo, esses estabelecimentos, além de ficarem localizados em diversas zonas 

do estado, são possuidores também de padrões de terras diferenciados, de 

82  Paulo de Lima Corrêa referia-se a Francisco Schmidt, imigrante alemão que assumiu papel de relevância na produção  Paulo de Lima Corrêa referia-se a Francisco Schmidt, imigrante alemão que assumiu papel de relevância na produção 
cafeeira do oeste paulista e foi proprietário da fazenda Monte Alegre desapropriada na década de 1940 para a implantação 
da E.P.A. Getúlio Vargas (LOURENÇO, 1999; MAURO; NOGUEIRA, 2004).
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maneira a se atenderem às necessidades de aperfeiçoamento do homem para 

cada região e para cada solo. (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura 

Indústria e Comércio, 1943a, p.7) 83

Assim, quando em junho de 1942 o decreto nº 12742 oficializa a criação das Escolas 

Práticas de Agricultura (SÃO PAULO (Estado), 1942d), já haviam sido desapropriados 

terrenos em Pirassununga, Ribeirão Preto e Bauru para a instalação das unidades dos 

respectivos municípios (SÃO PAULO (Estado), 1942a; 1942b; 1942c). Ao que parece já 

haviam sido tomadas providências também no que se refere à elaboração do plano 

de ensino e da 3concepção dos espaços e edifícios que abrigariam as escolas. Se os 

primeiros desenhos arquitetônicos elaborados acerca das Escolas Práticas de Agricultura 

datam já de janeiro de 1942 84; os objetivos específicos e programa de ensino para essas 

escolas encontravam-se já delineados com certa clareza no decreto de sua criação, com 

especial atenção para o fato de que “todos os conhecimentos da parte do aprendizado 

agrícola serão ministrados através da prática diária” (RITTER, [194-], p.63) 85. Tal aspecto 

se reafirmaria nas justificativas apresentadas para o amplo projeto de instalação das 

escolas, onde se destacava constantemente a importância do preparo do trabalhador 

rural em uma perspectiva da modernização dos processos graças a um ensino prático 

de agricultura, bem como o acréscimo da produção e lucros daí provenientes que 

evitariam o aumento do êxodo rural 86. Ritter - relator oficial das ações de Fernando 

Costa na Interventoria 87 - ressaltaria também tal característica na instituição das escolas 

agrícolas que, em suas palavras, “colima, pela instrução e especialização técnica, radicar 

para sempre o camponês à gleba e dele fazer um homem apto, educado, consciente e 

independente” (RITTER, [194-], p.58).

O decreto de criação definia também que o curso das Escolas Práticas de Agricultura, 

além de estruturado em regime de internato, se destinaria a jovens entre 15 e 25 anos 

- sendo admitidos alunos de qualquer grau de instrução 88 - e se dividiria em três anos, 

83  Cabe destacar que tal processo de seleção com a parti cipação de lideranças e fazendeiros locais, que certamente  Cabe destacar que tal processo de seleção com a participação de lideranças e fazendeiros locais, que certamente 
envolveu negociações em níveis diversos, é apresentado no relatório da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do 
ano seguinte (1942), ressaltando o seu caráter técnico: “Na escolha das propriedades destinadas à instalação dos referidos 
estabelecimentos de ensino, a diretriz seguida foi a de conseguir padrões de terra diferenciados, tipos e representativos 
das regiões, de maneira que se atenda futuramente ao aperfeiçoamento do homem e das operações culturais, de acordo 
com as características de cada zona e de cada solo. Outro ponto que não foi descurado diz respeito à distribuição equitativa 
e equilibrada das escolas pelo território do estado de São Paulo, sem prejuízo de qualquer região favorecida ou não pelas 
condições geográficas, ecológicas e demográficas. Assim foi que um alto espírito de equidade e de justiça norteou a distri-
buição das referidas escolas, pelos poderes competentes. Como consequência da justa e bem ponderada localização inicial, 
as escolas poderão ministrar ensinamentos de caráter relativamente especializado, atendendo as necessidades próprias de 
cada zona.” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943b, p.549)

84  Parti cularmente relevantes, nesse senti do, são as elevações elaborados pela Divisão de Engenharia Rural (hoje perten- Particularmente relevantes, nesse sentido, são as elevações elaborados pela Divisão de Engenharia Rural (hoje perten-
cente ao Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) sob o título 
‘Escola Profissional Rural’ que apresentaria, em desenho bastante trabalhado, as fachadas da edificação que configurariam 
o edifício principal das E.P.A. Fernando Costa, E.P.A Paulo de Lima Corrêa, e E.P.A. Carlos Botelho. No carimbo desse desenho 
é possível verificar sua data, 21 de janeiro de 1942; bem como o interessado em sua elaboração, a Interventoria.

85  Tal prerrogati va consti tui o 12º arti go do decreto nº 12742, que cria as referidas escolas, no qual se segue a explicação  Tal prerrogativa constitui o 12º artigo do decreto nº 12742, que cria as referidas escolas, no qual se segue a explicação 
de que “O educando deverá aprender fazendo e descobrir o porquê das coisas no trato contínuo dos fatos e problemas 
rurais. As aulas técnicas, na parte teórica visarão apenas consolidar os conhecimentos adquiridos nos trabalhos práticos” 
(SÃO PAULO (Estado), 1942d, p.88).

86  Paulo de Lima Corrêa, ao indicar as principais diretrizes de atuação da pasta no relatório da Secretaria da Agricultura,  Paulo de Lima Corrêa, ao indicar as principais diretrizes de atuação da pasta no relatório da Secretaria da Agricultura, 
Indústria e Comércio relativo ao ano de 1942, apresentava tais justificativas para o amplo projeto de instalação das escolas 
agrícolas (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943b). Cabe destacar que já no relatório do 
ano anterior Corrêa, ao tratar dessas escolas, defendera a posição de que “elevando o padrão da vida rural, com melhoria de 
conforto pessoal e da família” se combateria “decisivamente a desagregação do trabalho campesino, ameaçado pelo êxodo 
em massa das populações roceiras” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943a, p.8)

87  O jornalista Marcelino Ritt er assina ao menos duas obras signifi cati vas e escritas em tom claramente propagandísti co  O jornalista Marcelino Ritter assina ao menos duas obras significativas e escritas em tom claramente propagandístico 
acerca dos feitos da Interventoria de Fernando Costa (RITTER, 1943; [194-]).

88  Cabe destacar que ti nham prioridade para matrícula “os fi lhos de homens do campo, de pequenos lavradores e de  Cabe destacar que tinham prioridade para matrícula “os filhos de homens do campo, de pequenos lavradores e de 
trabalhadores agrícolas” (SÃO PAULO (Estado), 1942d, p.89).
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Figura 2.1. - Aspecto dos trabalhos de movimento de terra 

para o preparo da esplanada destinada às construções da 

E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru. Essa foto foi publicada 

no relatório referente à atuação da Secretaria da Agricultura 

Indústria e Comércio no ano de 1942 (SÃO PAULO (Estado). 

Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943b). Fonte: 

Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 2.2. - Aspecto dos trabalhos para a construção dos 

edifícios da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru. Fonte: 

Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 2.3. - Foto tirada em junho de 1944 do edifício de internato 

da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, ainda em construção. 

Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.
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Figura 2.4. - Aspecto dos trabalhos para a construção dos 

edifícios da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru. Fonte: 

Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 2.5. - Foto tirada em novembro de 1943 do edifício de 

salas de aula e administração da E.P.A. Gustavo Capanema, 

em Bauru, ainda em construção. Fonte: Acervo do Instituto 

Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 2.6. - Vista parcial da fachada principal do edifício de 

salas de aula e administração da E.P.A. Gustavo Capanema, 

em Bauru, ainda em construção em junho de 1944. 

Destacam-se os detalhes do frontão, da telha capa e canal 

e do arremate do beiral em ornamento característico da 

linguagem neocolonial. Fonte: Acervo do Instituto Penal 

Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 2.7. - Foto da fachada principal do edifício de salas 

de aula e administração da E.P.A. Gustavo Capanema, 

em Bauru, publicada na revista Acrópole em agosto de 

1946. Fonte: ESCOLA Prática de Agricultura Gustavo..., 

1946, p.109.

Figura 2.8. e 2.9. - Dois aspectos do edifício de internato 

da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, publicados na 

revista Acrópole em agosto de 1946, onde se vê o pátio 

conformado por arcadas. Fonte: ESCOLA Prática de 

Agricultura Gustavo..., 1946, p.110.
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Figura 2.10. e 2.11. - Dois aspectos internos do edifício de 

salas de aula e administração da E.P.A. Gustavo Capanema, 

em Bauru, publicados na revista Acrópole em agosto de 

1946 - respectivamente auditório e biblioteca. Fonte: 

ESCOLA Prática de Agricultura Gustavo..., 1946, p.111.

Figura 2.12. - Foto de missa realizada em data desconhecida 

em frente ao edifício de internato da E.P.A. Gustavo 

Capanema, em Bauru, provavelmente tendo seus alunos 

como público. Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola 

Prof. Noé Azevedo.

concentrando-se em matérias relacionadas ao “conhecimento de cultura geral” e ao 

“aprendizado prático de agricultura e indústrias correlatas”, mas constando também de 

ensinamentos “de educação física e de educação moral” (SÃO PAULO (Estado), 1942d, 

p.87). Tal decreto ressaltava ainda as conexões entre as dinâmicas dessas escolas e 

da produção agro-pecuária das zonas onde estavam instaladas, afirmando que “cada 

escola procurará adaptar-se principalmente às necessidade e possibilidades agrícolas 

locais, especializando-se nos ramos de trabalho rural que mais interessar à região”, 

assim como definindo que o “regime de férias nas escolas” seria estabelecido “de 

acordo com as características de cada região e as necessidades locais”  (SÃO PAULO 

(Estado), 1942d, p.88) 89. 

Cabe destacar que a administração das Escolas Práticas de Agricultura esteve, desde o 

momento de sua criação, a cargo da Diretoria de Ensino Agrícola, órgão diretamente 

subordinado ao Gabinete do Secretário da Agricultura Indústria e Comércio, criada a 

partir de ampla reestruturação dessa secretaria igualmente realizada em 1942. Essa 

reestruturação tinha o propósito de modernizar os processos produtivos, por meio de 

uma organização hierarquizada e dispersa por todo o estado que associava uma ampla 

89  Note-se ainda a presença de arti go decretando que “além dos cursos regulares, as Escolas Práti cas de Agricultura, ora  Note-se ainda a presença de artigo decretando que “além dos cursos regulares, as Escolas Práticas de Agricultura, ora 
criadas, manterão obrigatoriamente cursos práticos especiais de breve duração, que interessem aos agricultores da região, 
aos quais prestará, quando solicitada, assistência técnica na forma do Regulamento a ser expedido” (SÃO PAULO (Estado), 
1942d, p.88).

2.12



69CAPÍTULO 1 .  Projetos Políticos e Arquitetura

rede de assistência, às atividades de pesquisa 90. Nesse sentido, Paulo de Lima Corrêa, 

no relatório da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio relativo ao ano de 1941, 

afirmava que, entre as “diretrizes que são necessárias a esta secretaria para ela colimar 

suas finalidades de estudo, orientação, fomento e defesa da produção agrícola do estado”, 

figuravam, entre outras: o “preparo do homem para o trabalho moderno da terra, graças 

a um ensino prático de agricultura, o qual, pela sua eficiência e pelas suas diretrizes, 

capacite o produtor e o operário no sentido de uma exploração racional e econômica das 

propriedades rurais”; bem como a “organização da produção em moldes tais que façam 

com que a agricultura seja uma indústria lucrativa para o produtor, radicando o homem 

ao solo, quer pelos lucros auferidos, quer pela vida atraente, que a campanha pode lhe 

dar, sempre que o seu trabalho se orienta convenientemente” (SÃO PAULO (Estado). 

Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943a, p.14-15). Assim, as atividades 

iniciadas para a implantação das Escolas Práticas de Agricultura, seriam apresentadas 

como plenamente inseridas dentro dessa reformulação das estruturas da secretaria e de 

seus novos propósitos: 

Para completar a constituição dos órgãos destinados ao aperfeiçoamento e 

propulsão das atividades da vida agrícola do Estado, juntando aos serviços de 

experimentação e fomento, mais um meio de ação essencial para a consecução 

daquele propósito foi planejado e está sendo posto em execução um grande 

plano de ensino prático de agricultura. Nessa transformação, representa papel 

capital o elemento rural, constituído pelo trabalhador do campo, o qual deve 

receber uma instrução objetiva, que o ponha à altura da situação, para não se 

ter de lamentar a ausência crescente de operários aptos a executar os mais 

rudimentares trabalhos da terra, como se verifica ainda entre nós, em virtude 

da falta de escolas práticas. (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura 

Indústria e Comércio, 1943a, p.375)

Por outro lado, é interessante também ressaltar que, embora subordinadas à Secretaria 

de Agricultura Indústria e Comércio e não à de Educação e Saúde - como as demais 

escolas agrícolas profissionalizantes em funcionamento no período 91 (a de Espírito 

Santo do Pinhal, a de Jacareí e a de São Manuel) -, as Escolas Práticas de Agricultura não 

parecem distanciar-se das prerrogativas, então em prática, na pasta da educação que se 

concentravam, sobretudo, no cumprimento das metas federais estabelecidas acerca do 

ensino profissionalizante, tanto industrial quanto agrícola, e na adequação na formação 

de professores que pudessem ser úteis no ensino localizado em zonas rurais ao poderem 

conferir-lhe caráter prático e específico (SÃO PAULO (Estado). Departamento de Imprensa 

e Propaganda, 1943a) 92.

90  São exemplos disso tanto os incrementos que as ati vidades do Insti tuto Biológico sofreram no período, quanto a rede  São exemplos disso tanto os incrementos que as atividades do Instituto Biológico sofreram no período, quanto a rede 
de ‘estações experimentais’, ‘clubes de produtores’ e ‘casas do lavrador’, construídas por todo o interior. Cf. Martins, Z. 
(1991). 

91  Ao que parece, a decisão do Interventor de manter as Escolas Práti cas de Agricultura subordinadas à Secretaria de  Ao que parece, a decisão do Interventor de manter as Escolas Práticas de Agricultura subordinadas à Secretaria de 
Agricultura Indústria e Comércio e não à de Educação e Saúde, causou certo desagrado tanto nesta secretaria, quanto em 
níveis superiores. São notáveis nesse sentido as cartas que Horácio da Silveira, educador dedicado ao ensino agrícola na 
pasta paulista da educação, enviou a Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, relatando as iniciativas em curso 
para a instalação dessas escolas e mostrando certa indignação com tal encaminhamento (Documentação Constante do 
Arquivo Gustavo Capanema - CPDOC-FGV)

92  Esse propósito seria um dos elementos centrais a conduzir a reforma do ensino normal paulista empreendida pela  Esse propósito seria um dos elementos centrais a conduzir a reforma do ensino normal paulista empreendida pela 
Secretaria de Educação e Saúde também na interventoria de Fernando Costa. Afirmava-se a esse respeito que: “O professor 
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Visando, portanto, atingir distintos e vastos objetivos, com vistas à formação desse 

trabalhador rural, as Escolas Práticas de Agricultura adotariam um programa de ensino 

igualmente amplo, que deveria abranger desde noções gerais de agricultura e criação animal, 

até princípios de higiene e saúde, ou a fabricação rudimentar de utensílios. O programa de 

ensino das escolas aparece minuciosamente detalhado no Decreto nº 12800, de 08 de julho 

de 1942 (SÃO PAULO (Estado), 1942e), acerca do qual Martins destaca que: 

[…] os ensinamentos práticos deveriam versar sobre: agricultura geral - 

envolvendo o preparo do solo e utilização de máquinas agrícolas, adubação 

e irrigação, multiplicação de vegetais; agricultura especializada - focalizando 

café, cereais, plantas têxteis, sacarinas e oleaginosas, exploração de 

florestas, horticultura e fruticultura; exploração racional - de grandes médios 

e pequenos animais, sua reprodução, inclusive piscicultura, alimentação, 

defesa sanitária animal; indústrias rurais - incluindo extração de óleos 

vegetais, amidonaria e fecularia, indústria de fermentação e laticínios, 

fabricação de açúcar, álcool e conservas alimentícias; educação sanitária - 

voltada para a higiene, saneamento, enfermagem e socorros de urgência; 

alimentação racional; artes industriais, como ferraria, carpintaria, selaria e 

construção rural. (MARTINS, Z., 1991, p.299) 

Para além do caráter eminentemente prático imprimido ao plano de ensino e a sua 

concentração em matérias referentes à produção agro-pecuária, é interessante ressaltar 

que toda a sequência de matérias é pensada por um lado possibilitando adequações para 

alunos alfabetizados e analfabetos e por outro oferecendo especializações facultativas 

aos alunos mais avançados no curso nessa ou naquela área da produção rural. Destaca-se 

também a presença constante dos ensinamentos de educação física obrigatória em todos 

os anos do curso; bem como o caráter moralizante conferido às disciplinas ditas de cultura 

geral, que contariam inclusive com a matéria de “educação moral e cívica”, cujos conteúdos 

envolveriam, entre outros: “deveres do homem em relação à família, à sociedade e à 

pátria”; “combate à mentira, à calúnia, à inveja, à preguiça e à delação”; “respeito à pátria, 

ao hino nacional e à bandeira”; e “necessidade do governo e impossibilidade da existência 

de sociedade sem governo” (SÃO PAULO (Estado), 1942e, p.22-23).

Note-se que a concepção dos espaços das Escolas Práticas de Agricultura certamente não se 

afastou dessas prerrogativas de ensino prático e moralizante 93. Mais do que isso, é possível 

dizer que a arquitetura e a concepção espacial deveriam também operar como espaços de 

cunho pedagógico, sendo concebidos de forma conjunta com o restante do plano de ensino 

e implantação dessas escolas. Nesse sentido, afirmava-se no relatório referente à atuação 

da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio no ano de 1942 que: 

primário inicia a sua vida na zona rural; é esta que mais precisa da escola por não contar com os grandes meios auxiliares 
da educação que tem a cidade […]. No entanto, o professor vai se preparando cada vez menos para viver nesse meio, por 
faltar-lhe, no curso da formação profissional, base científica adequada à compreensão das aspirações da vida do campo e 
de seus problemas. Estes, embora pouco numerosos, são cruciantes, e quase se resumem no aproveitamento racional da 
terra, na criação de bons hábitos higiênicos e na defesa da saúde […]. A alfabetização não deve de forma alguma constituir 
a finalidade da sua função, e pela carência de fundo científico aproveitável, o ensino primário ia perdendo, maximé na roça, 
o sentido da vida, para se tornar mais um ornamento que uma utilidade.” (SÃO PAULO (Estado). Departamento de Imprensa 
e Propaganda, 1943a, p.70) 

93  Ver a esse respeito o capítulo 3 da presente dissertação. Ver a esse respeito o capítulo 3 da presente dissertação.
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Figura 2.13. - Desenho em perspectiva artística do edifício 

principal da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, 

elaborado junto à Diretoria de Obras Públicas. No desenho 

é possível ver a assinatura do engenheiro-arquiteto Hernani 

do Val Penteado como autor do projeto, bem como a data 

de elaboração do desenho 11 de junho de 1942 e o nome 

do então Secretário da Viação e Obras Públicas, Luís de 

Anhaia Mello. Fonte: Acervo da Biblioteca da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

Figura 2.14. - Desenho de implantação do edifício principal 

da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, elaborado junto 

à Diretoria de Obras Públicas. No carimbo do desenho sob o 

título ‘Escola Profissional Rural’ é possível ver a data de sua 

elaboração, 20 de março de 1942, bem como as assinaturas 

de Hernani do Val Penteado e Romano Etelly, responsáveis 

pelo projeto e desenho, respectivamente. Fonte: Acervo 

da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo. 

2.13
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Figura 2.15. - Vista aérea do edifício principal da E.P.A. 

Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto. Fonte: Acervo do Museu 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo.

Figura 2.16. - Detalhe do portão de entrada da E.P.A. 

Fernando Costa, em Pirassununga, onde se vê, abaixo do 

frontão conformado por volutas e ladeado por pináculos, 

a inscrição de seu nome e a data de 1944. Fonte: Acervo 

da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, 

Universidade de São Paulo.

Figura 2.17. - Desenho das fachadas principal e lateral dos 

edifícios principais da E.P.A. Fernando Costa, E.P.A Paulo 

de Lima Corrêa, e E.P.A. Carlos Botelho, elaborados pela 

Divisão de Engenharia Rural, sob o título genérico de ‘Escola 

Profissional Rural’. No carimbo do desenho é possível 

verificar sua data, 21 de janeiro de 1942, e as assinaturas 

de Antenor da Silveira (Diretor da Divisão de Engenharia 

Rural), Aurélio Bruno Coccianovich (autor do projeto e do 

desenho), e Armando de Assis Pacheco (responsável pelo 

acabamento e apresentação). Vê-se também no carimbo 

o solicitante da elaboração do desenho, a Interventoria. 

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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Figura 2.18. - Foto da fachada principal do edifício principal 

da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, no momento 

de finalização de sua construção. Essa foto foi publicada 

na revista Acrópole em dezembro de 1944 (ESCOLA Prática 

de Agricultura Fernando..., 1944). Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 2.19. - Vista da fachada principal do edifício da 

Associação Agropecuária do Vale do Mogi Guaçu, que 

compunha o conjunto de edificações da E.P.A. Fernando 

Costa, em Pirassununga. Essa foto foi publicada na revista 

Acrópole em dezembro de 1944 (ESCOLA Prática de 

Agricultura Fernando..., 1944). Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico Fernando Costa.

2.17
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Figura 2.20. - Foto da fachada principal do ginásio da 

E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga Fonte: Acervo 

da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, 

Universidade de São Paulo.

Figura 2.21. - Vista do edifício da cavalariça da E.P.A. 

Fernando Costa, em Pirassununga Fonte: Acervo da 

Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, 

Universidade de São Paulo.

Escolhidas cuidadosamente as propriedades que mais se recomendavam para 

o fim em vista, foram as mesmas adquiridas e se iniciaram as construções das 

cinco primeiras escolas, escolhendo-se o estilo colonial e encarregando-se essa 

Secretaria, pela sua Divisão de Engenharia Rural, dos projetos das escolas de 

Pirassununga, Itapetininga e Guaratinguetá, e a Secretaria de Viação, por seu 

departamento competente, dos das de Ribeirão Preto e Bauru. Apresentadas 

as plantas, quer do edifício principal, quer das construções complementares, 

foram as mesmas cuidadosamente estudadas pela Diretoria do Ensino Agrícola 

que propôs modificações imprescindíveis, adaptando-as às exigências do ensino 

prático, dentro das normas estabelecidas com a criação das escolas. (SÃO PAULO 

(Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943b, p.550) 94  

94  O referido relatório apresentava ainda a indicação de que: “O conjunto das peças que deve atender aos serviços nessas  O referido relatório apresentava ainda a indicação de que: “O conjunto das peças que deve atender aos serviços nessas 
escolas, no que diz respeito à  administração, ensino de certas disciplinas e hospedagem dos alunos, foi agrupado em único 
edifício cuja área é de cerca de 8.800 metros quadrados. Foram estudados todos os detalhes. Além dos edifícios principais 
outras construções serão executadas, tais como: aviário fiação, usina de laticínios, estábulos, paióis, pavilhão de apicultura, 
instalações para suínos, oficinas para consertos, reparações e serviços de carpintaria, ferraria e selaria, cocheira, banheiros 
carrapaticidas, residências para diretor, professores, funcionários e mestres de campo.” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de 
Agricultura Indústria e Comércio, 1943b, p.38)

2.20
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São, portanto, as palavras de Francisco de Assis Iglesias, Diretor do Ensino Agrícola 

- logo responsável geral pela orientação e funcionamento do conjunto das escolas -, 

que figuraram nas páginas da revista Acrópole, periódico especializado no campo da 

arquitetura, relatando com certa minúcia, e em tom claramente propagandístico, a 

composição geral e o caráter educativo impresso na E.P.A. Fernando Costa, mas fazendo 

referência a todo o conjunto: 

A Escola Prática de Agricultura Fernando Costa, em Pirassununga, faz parte 

do grandioso plano de educação do homem rural, elaborado e posto em 

prática pelo operoso, inteligente e patriótico Interventor Federal de São Paulo.  

A distribuição geográfica das dez Escolas Práticas de Agricultura que integram 

o aludido plano obedeceu ao critério de zonas agrícolas, de tal maneira que 

o raio de ação de cada uma chegue a encontrar a esfera de ação das demais. 

Estas escolas destinam-se ao preparo do futuro trabalhador do campo, tendo 

todas elas curso idêntico, com pequenas variantes relativas à produção da 

zona em que estão colocadas. A de Pirassununga, por exemplo, como se acha 

situada em zona pastoril, terá um curso mais desenvolvido no que se refere 

à criação e lacticínios. Todos esses estabelecimentos estão localizados em 

grandes glebas, verdadeiras fazendas onde serão feitas culturas destinadas ao 

ensino assim como a manutenção da escola, pois é do programa econômico 

das mesmas a auto-suficiência. Se conseguirmos atingir esse ‘desideratum’, 

teremos realizado o máximo do esforço útil. (ESCOLA Prática de Agricultura 

Fernando..., 1944, p.245)

As escolas deveriam assim operar como centros, não só para a formação de trabalhadores 

mais aptos à modernização do trabalho agrícola, mas também como referências para os 

produtores da região, abrigando, além das estruturas de ensino, centros de pesquisa e 

experimentação, e espaços expositivos. Chama a atenção, nesse cenário, a prerrogativa 

constitutiva do plano de idealização dessas instituições que previa o estabelecimento 

de uma rede estadual, através das escolas, que partiria de um entendimento do 

território, mas também procuraria organizá-lo, a partir de zonas produtivas. Para tanto 

seria necessário a implantação de grandes estruturas que pudessem não só abrigar os 

alunos como incentivar o crescimento das chamadas ‘indústrias agrícolas’ que envolviam 

o processamento primeiro da produção agropecuária para a produção de produtos 

alimentícios industrializados, como doces e conservas. Assim, Francisco de Assis Iglesias 

seguia apontando que: 

A Escola Prática de Agricultura Fernando Costa possui uma área de mais ou 

menos 1.000 alqueires de terra 95. A topografia levemente ondulada das terras 

que integram a fazenda permitiu que se fizesse uma perfeita distribuição de 

todas as dependências que constituem esse instituto prático de ensino. Nessa 

distribuição não foi postergada, pelo contrário, foi uma constante preocupação 

95  Novamente no relatório referente à atuação da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio no ano de 1942, encon- Novamente no relatório referente à atuação da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio no ano de 1942, encon-
trava-se a prerrogativa de que todas as “escolas terão uma área maior de 200 alqueires e serão localizadas a uma distância 
entre 3 e 10 quilômetros das cidades” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943b, p.376). 
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a parte estética do conjunto: o edifício principal e todos os seus anexos estão 

localizados dentro de um parque que será o maior de nosso Estado, pois consta 

de uma área de 70 alqueires, incluindo um belo capão de mato característico 

da região. Como seria incompleto dar-se instrução ao indivíduo doente e fraco, 

as Escolas possuem, cada uma, dependência para tratamento da saúde, assim 

como completo estádio, onde o físico poderá se desenvolver de acordo com 

os preceitos modernos da educação física, pondo em prática o velho adágio 

latino. A Escola de Pirassununga terá capacidade para 300 alunos internos e 

150 semi-internos. Desde, porém, que haja grande afluência de alunos, como 

é de se esperar, as atuais instalações, com a simples providência de duplicação 

dos leitos, comportarão o dobro dos números acima citados. (ESCOLA Prática 

de Agricultura Fernando..., 1944, p.245)

Note-se que, embora divididos os desenvolvimentos dos projetos entre a Divisão 

de Engenharia Rural e a Diretoria de Obras Públicas, estes possuiriam, em suas 

configurações finais, uma unidade inconteste96. Afirmava-se, assim, em sua concepção 

espacial, o caráter centralizador de esforços, mas igualmente referencial e modular que 

as Escolas Práticas de Agricultura deveriam possuir, propiciando a ‘formação integral 

do trabalhador rural’. Cada uma das escolas seria composta pelo edifício principal - 

ou conjunto de edifícios principais -, que, além da direção, salas de aula e serviços de 

saúde, abrigaria também grandes dormitórios para os alunos, refeitório, lavanderia e 

demais infra-estrutura necessária para a permanência integral dos alunos na escola; 

pelo centro de esportes com ginásio e quadra aberta; pelas residências destinadas ao 

diretor, professores, e funcionários; e pelos outros edifícios, destinados ao ensino prático 

e à produção agrícola ou pecuária, assim como processamento de seus produtos, de 

forma a garantir a auto-suficiência da estrutura. Neste sentido, a composição, tanto 

dos edifícios vistos isoladamente, quanto do conjunto, é resultado de um cuidadoso 

arranjo que confere grande unidade ao todo, marcado tanto pela sobriedade e 

monumentalidade que caracterizavam as diversas edificações, quanto pela constante 

utilização de elementos pertencentes ao vocabulário da arquitetura neocolonial, como 

forma de referência simbólica ao caráter grandiosamente autóctone do projeto. 

O caráter monumental assumia, nas palavras de Ritter, a justificativa de que as Escolas 

Práticas de Agricultura estariam sendo construídas com capacidade de absorção do 

crescimento populacional das áreas rurais; e que “o pomposo, o vistoso, o lindo e rico dos 

edifícios constitui por assim dizer uma condição psicológica indispensável a um tipo de 

ensino que operará logo de saída, a reforma da mentalidade, a transmutação de hábitos 

do aluno” (RITTER, [194-], p.60). Ritter reafirma ainda o que seria a “importância social” 

do plano, a ser sentida por suas “consequências políticas e morais”:

� preciso que este - o aluno - se apegue ao conforto e à beleza para que, depois, 

na sua existência de trabalhador rural, ambicione as mesmas comodidades 

a que se habituara, deseje manter os mesmos costumes que adquirira, e, 

96  Os aspectos da concepção desses projetos, bem como da confi guração resultante, serão abordados respecti vamente  Os aspectos da concepção desses projetos, bem como da configuração resultante, serão abordados respectivamente 
nos capítulos 2 e 3 da presente dissertação.
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assim tudo faça por alcançá-los e mantê-los, provocando nos outros, pelo 

exemplo diuturno, igual disposição para tal melhoria de vida, o que, uma vez 

generalizado, culminará no que se chama progresso. (RITTER, [194-], p.60)

Tratava-se, portanto, de uma aposta no papel transformador da educação e em sua capacidade 

de alcançar os, já citados, objetivos de “reformar e melhorar os meios de trabalho” bem 

como os “costumes de um povo” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e 

Comércio, 1943a, p.7). Tal aposta no papel transformador da educação e em seu poder de 

reverberação na sociedade configura peça central dos discursos de intelectuais dedicados a 

pensar o ensino e suas instituições desde a década de 1920 97, e ganha contornos particulares 

como política governamental no âmbito do Estado Novo onde, “além do uso dos meios 

de comunicação e da produção cultural com sentido educativo, a educação em si mesma 

era vista como um veículo privilegiado no que se refere à introdução de novos valores e 

modelagem de condutas” (CAPELATO, 1998, p.211). 

Chama a atenção, também na afirmação de Ritter, não só o papel transformador 

da educação, mas o papel pedagógico do espaço nesse processo 98. Pode-se dizer 

que essa orientação disciplinadora para a ‘formação integral’ do trabalhador rural 

é, assim, marcante na concepção arquitetônico-espacial do conjunto de edificações 

que compõe os projetos das Escolas Práticas de Agricultura, presente tanto na 

implantação e disposição geral das edificações e vias de acesso que procuram impor 

ordem, monumentalidade e eficiência produtiva ao espaço, quanto nas composições 

neocoloniais que compõem cada um dos projetos. O estilo neocolonial adotado 

integraria também a proposta educativa das escolas, ao acostumar o trabalhador, ou 

educar seu gosto, a uma estética de caráter nacional 99.

Construir, portanto, um trabalhador eficiente para o trabalho na agricultura em uma 

perspectiva industrial, mas também orgulhoso de seu papel no processo de crescimento 

da potência nacional, constitui características centrais na concepção das Escolas Práticas 

de Agricultura que as inscrevem de forma inquestionável no contexto dos processos 

políticos, sociais e culturais empreendidos pelo Estado Novo. 

97  Carvalho destaca a esse respeito que: “Sedimentou-se nos anos 20, entre intelectuais que se aplicavam a pensar o  Carvalho destaca a esse respeito que: “Sedimentou-se nos anos 20, entre intelectuais que se aplicavam a pensar o 
Brasil [...], a crença de que na educação residia a solução dos problemas que identificavam. Este entusiasmo pela educação 
condensava expectativas diversas de controle e modernização social, cuja formulação mais acabada se deu no âmbito do 
nacionalismo que contamina a produção intelectual do período. Neste âmbito o papel da educação foi hiperdimensiona-
do: tratava-se de dar forma ao país amorfo, de transformar os habitantes em povo, de vitalizar o organismo nacional, de 
constituir a nação. […] Regenerar as populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, tornando-as saudáveis, disciplinadas 
e produtivas, eis o que se esperava da educação […]” (CARVALHO, 1989, p. 9-10).

98  Tal argumento pode ser reforçado pelas refl exões de Foucault, acerca da construção de espaços disciplinadores em  Tal argumento pode ser reforçado pelas reflexões de Foucault, acerca da construção de espaços disciplinadores em 
diversas instâncias, a partir do uso de “[ ] uma arquitetura que seria um operador para a transformação dos indivíduos: agir 
sobre aquele que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um 
conhecimento, modificá-los. As pedras podem tornar dócil e conhecível’ (FOUCAULT, 1984, p.154-155). Cf. acerca desse 
aspecto formador imprimido nos espaços das Escolas Práticas de Agricultura o capítulo 3 da presente dissertação.

99  Destaca-se a esse respeito o seguinte trecho de discurso proferido por Fernando Costa em Araraquara, em 13 de abril  Destaca-se a esse respeito o seguinte trecho de discurso proferido por Fernando Costa em Araraquara, em 13 de abril 
de 1942: “Precisamos criar uma comissão de técnicos, de homens que estejam bem conscientes e bem compenetrados da 
grandeza do interior paulista, a fim de estudar cidade por cidade do estado de São Paulo em seus mínimos detalhes. […] 
Ao lado dessas questões, resolver também o problema da arquitetura; examinar com cuidado e carinho como se devem 
formar as nossas cidades do interior. […] Conservar aquele estilo típico, integrar cada cidade no estilo característico que 
lhes é peculiar, é obra não somente de arquitetura e de ornamentação, mas de são patriotismo, porque é avivar o amor 
pelas coisas nossas, pelas coisas tradicionais da nossa terra. […] porque é preciso não esquecer que a vida da nação pulsa 
pelo coração do interior, que lhe distribui seiva e vida. São verdades que necessitam ser reconhecidas e proclamadas, para 
despertar no povo paulista o sentimento do ressurgimento de nossas cidades, cujas populações, inspiradas sempre num 
sadio patriotismo, trabalham com afinco, com calma, com entusiasmo para a grandeza de São Paulo e para a felicidade do 
Brasil.” (COSTA, F., 1943, p.80-81)
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No entanto, cabe igualmente destacar algumas peculiaridades do processo de construção 

das Escolas Práticas de Agricultura que nos indicam que, embora plenamente inseridas em 

seu momento histórico, materializando aspectos ideológicos e preocupações diversas então 

em voga, tais escolas representariam também um plano idealizado e desenvolvido com 

especial atenção pelo interventor, Fernando Costa. Os principais indícios que corroboram 

essa hipótese são: a magnitude e rapidez com que são construídos os estabelecimentos 

das escolas somadas à unidade de projeto e princípio que possuem, apesar de projetadas 

por órgãos diversos; a constante divulgação que se faz deste plano como o traço marcante 

da atuação de Fernando Costa no Estado de São Paulo; e, finalmente a ligação deste projeto 

com outros desenvolvidos ao longo de sua carreira política que indicam uma constante que 

parece característica de sua atuação. Cabe ainda destacar que, se por um lado a criação 

das Escolas Práticas de Agricultura pode ser explicada pela constante preocupação com 

o assunto que marca o percurso político de Fernando Costa, por outro é notável o seu 

papel como mecanismo para a articulação e geração de capital político, principalmente no 

interior do estado - sua origem do ponto de vista político - junto aos produtores e poderes 

locais no processo de negociação da instalação das escolas e benefícios que trariam para 

as respectivas regiões, mas também pelos benefícios conferidos aos trabalhadores e pelo 

esforço permanente da reafirmação de sua imagem também como ‘homem da terra’. 

Para entender, no entanto, de forma mais completa tal articulação cabe levantar alguns 

aspectos relevantes do percurso político de Fernando Costa. 

2.22

Figura 2.22., 2.23. e 2.24. - Aspectos do edifício principal da 

E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá, publicado na 

revista Acrópole em maio de 1945 - respectivamente detalhe 

da fachada principal, pátio com arcadas e circulação interna. 

Fonte: ESCOLA Prática de Agricultura Dr..., 1945, p.1-3.

Figura 2.25. - Vista da residência destinada ao diretor da 

E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá, publicado 

na revista Acrópole em maio de 1945. Fonte: ESCOLA Prática 

de Agricultura Dr..., 1945, p.4.



79CAPÍTULO 1 .  Projetos Políticos e Arquitetura

2.23

2.24

2.25



80 CAPÍTULO 1 .  Projetos Políticos e Arquitetura

Figura 2.26. - Aspecto dos alunos em sala de aula na E.P.A. 

Carlos Botelho, em Itapetininga. Fonte: Acervo da Escola 

Técnica Estadual Prof. Edson Galvão.

2.26
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Fernando Costa  
e as escolas agrícolas

Diz-se comumente que a qualidade mais rara no homem é sua admiração 

pelos vivos. Os contemporâneos acham sempre mil motivos e objeções para 

sonegar às personalidades que se fazem ilustres o valor e o mérito com 

que conseguiram destacar-se no círculo de sua atuação. […] Pois é o que se 

tenta fazer nessas páginas simples e desataviadas: fazer justiça a um homem 

que merece a admiração de todos quantos sabem respeitar os incansáveis 

trabalhadores que preparam a pátria grande e forte. Aqui se ensaia delinear, 

em traços vivos embora rápidos, a vida de um admirável lutador do Brasil 

de nossos dias e que é Fernando Costa. A vida de Fernando Costa, o atual 

interventor federal em São Paulo, pode ser graficamente representada por 

uma grande curva em contínua ascensão e que se foi desenvolvendo, de 

uma forma perfeita, dentro do quadro de duas coordenadas: a linha base 

representando a cronologia de sua existência, e a abscissa, a sucessão de 

cargos que, cada vez mais alto, foi ocupando. […] A ascensão é firme e segura 

como a de um destino predeterminado. E não influi nisso, de modo algum, 

a vantagem de haver sido ‘filho de papai’. […] Não trazia do berço nenhuma 

significativa de nobreza ou aristocracia, de qualquer gênero. Era descendente 

de ‘homens bons’, como se dizia nos áureos tempos de antanho, mas que 

teria, como todos os outros, de forjar o seu destino à custa de seu próprio 

trabalho e de seu próprio esforço. (SÃO PAULO (Estado). Departamento de 

Imprensa e Propaganda, 1943b, p.3-6) 

São essas palavras, que iniciavam a publicação que apresentava uma pequena biografia 

da atuação política de Fernando de Souza Costa, editada pelo Departamento Estadual 

de Imprensa e Propaganda nos anos em que é Interventor do Estado de São Paulo - mais 

especificamente em 1943. Publicação esta capaz de oferecer algumas pistas iniciais para 

desvendar alguns traços cruciais no percurso dessa figura política, embora menos pelas 

informações que pretendia trazer e mais pelas razões e construções que se lê nas entrelinhas. 

O texto configurava prática corrente nos anos em questão de esforços permanentes 

na elaboração de materiais de divulgação, destinados a públicos os mais diversos, que 

procuravam destacar a grandiosidade dos feitos do Estado e de seus representantes, bem 

como despertar a simpatia por seus governantes - cenário já sinalizado anteriormente. 

Destacava-se assim tanto a auto-imagem construída pelo personagem em questão com 

vistas à construção de carisma e ao prosseguimento de sua carreira política; quanto à 
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imagem congruente elaborada pelo aparelho de estado com vistas à legitimação do 

poder exercido de forma ditatorial. Tal discurso mostrava, portanto, marcas de uma ‘nova 

política populista’, cujos traços mais marcantes foram a elaboração de novas estratégias 

de convencimento, de legitimação e de negociação entre políticos e classes trabalhistas. 

Assim, o texto procurava elaborar uma construção ideal de um percurso que de fato foi de 

ascensão, mas que, sem dúvida alguma estaria longe de ter sido contínuo ou natural.

Fernando Costa tem seu percurso político construído principalmente entre início da 

década de 1920 e meados da década de 1940 - período de grandes e intensas mudanças 

no cenário social, econômico, cultural e especialmente político no Brasil 100. Iniciou sua 

carreira como Prefeito do Partido Republicano Paulista em uma pequena cidade no 

interior de São Paulo, nos moldes da política das oligarquias, característica da Primeira 

República, e finalizou-a, em 1946 - vítima de um acidente automobilístico em plena 

campanha para governador do estado - como um dos fundadores do Partido Social 

Democrático, entre os homens de confiança de Getúlio Vargas, e braço central da 

atuação desse partido no estado de São Paulo.Tal percurso gera certamente questões 

acerca das possibilidades e constrições colocadas, bem como sobre os instrumentos 

que mobilizou, ou pôde mobilizar, dentro do contexto histórico colocado; ou, em outras 

palavras, gera questões sobre que projetos, contatos, potencialidades etc. transformaria 

em capital utilizável em seu percurso político ascendente. 

Nascido em São Paulo em 1886, em família, aparentemente sem grande fortuna ou 

prestígio, Fernando Costa realizou seus primeiros estudos na capital, no Liceu do Sagrado 

Coração de Jesus, mudando-se posteriormente para Piracicaba para cursar a Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiróz, diplomando-se em 1907 como engenheiro agrônomo. Se 

esses foram os anos de sua formação técnica focada nos assuntos da agricultura, que 

marcariam seu percurso político, foram também os anos em que teve seus primeiros 

contatos com o universo da política de Piracicaba e região, ao assumir o posto de editor 

da Gazeta de Piracicaba. 

Ingressaria, no entanto, verdadeiramente na política, pode-se dizer, pelo casamento. 

Formado, casou-se em 1908 com Annita da Silveira, pertencente a uma importante família 

de proprietários de terras da região de Pirassununga, onde logo foi residir e iniciar-se tanto 

nos negócios - fazenda e posteriormente uma indústria de fiação e tecelagem -, como na 

política. A política em Pirassununga nesses anos encontrava-se mormente sob o controle 

do Partido Republicano Paulista, e mais especificamente, sob o mando do Tenente Coronel 

Manoel Franco da Silveira que desde 1901, em agudo confronto eleitoral - característico 

do cenário político daqueles anos - o então Presidente do Diretório Local do PRP, vencera 

Manoel Vieira de Moraes, como resultado de disputas internas no partido por redutos 

eleitorais (GODOY, 1975).

100  Destaca-se nesse senti do o recorte adotado por Miceli identi fi cando que: “As décadas de 1920, 1930 e 1940 assina- Destaca-se nesse sentido o recorte adotado por Miceli identificando que: “As décadas de 1920, 1930 e 1940 assina-
lam transformações decisivas nos planos econômico (crise do setor agrícola voltado para a exportação, aceleração dos pro-
cessos de industrialização e urbanização, crescente intervenção do Estado em setores-chaves da economia etc.), social (con-
solidação da classe operária e da fração de empresários industriais, expansão das profissões de nível superior, de técnicos 
especializados e de pessoal administrativo nos setores público e privado etc.), político (revoltas militares, declínio político da 
oligarquia agrária, abertura de novas organizações partidárias, expansão dos aparelhos de Estado etc.) e cultural (criação de 
novos cursos superiores, expansão da rede de instituições culturais públicas, surto editorial etc.).” (MICELI, 2001, p.77)
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Após quase 12 anos no comando - entre presidente da Câmara e Intendente Municipal, 

e Prefeito, sempre também como Presidente do Diretório Local do PRP e com o apoio 

irrestrito das forças policiais - o Tenente Coronel Manoel Franco da Silveira, faleceu 

deixando um herdeiro político que, embora nunca tivesse ocupado cargos até aquela 

data, tornara-se figura próxima e de confiança do coronel. Assim, em 1912, Fernando 

Costa foi eleito vereador para ocupar a vaga deixada em aberto pelo falecimento do antigo 

Prefeito, e logo foi indicado por seus companheiros a assumir o mesmo posto. Fernando 

Costa permaneceu no cargo de Prefeito da cidade de Pirassununga, reeleito várias vezes, 

até 1927, dando evidente continuidade tanto aos projetos desenvolvidos anteriormente 

por seu mentor, bem como à política praticada pelo PRP.

Nesse mesmo período, Fernando Costa acumulou, ainda entre 1918 e 1927, o posto de 

Deputado Estadual, conforme permitido naqueles anos - sendo notáveis as possibilidades 

de articulações e trânsitos que esse acúmulo de cargos possibilitava. � curioso, no entanto, 

notar que sua primeira eleição para a Câmara Estadual não se deu pela indicação do 

Diretório Central do partido, como então era mais comum, mas pelo expressivo apoio 

em seu distrito.  Destoava, nesse sentido, do percurso mais comum às figuras de relevo 

do PRP na Primeira República 101, como também se distanciava de tais perfis ao assumir 

gradual destaque na Câmara Estadual por seu perfil técnico especializado, sempre voltado 

para os assuntos da agricultura e afins, assumindo campanhas que marcaram todo o seu 

percurso, como a importância do reflorestamento, da adubação da terra, e de rodovias 

que possibilitassem uma escoação mais ágil da produção.    

� certamente tal destaque que lhe garantiria o posto de Secretário da Agricultura do 

Estado de São Paulo quando Julio Prestes assumiu o governo do Estado. Assim, em 1927, 

abandonou o posto de Prefeito de Pirassununga para assumir a pasta de Agricultura, 

em suas mãos até o episódio da Revolução de 1930. Também aí abriu frentes que 

permaneceriam como linhas centrais de sua atuação: o investimento em instituições de 

pesquisa da produção agrícola e a policultura como solução para a agricultura no estado 

de São Paulo - o que certamente devia incomodar as alas mais conservadoras de seu 

partido ligado tradicionalmente à oligarquia cafeicultora.

Embora prioritariamente voltado para questões de sua especialidade, Fernando Costa 

havia alcançado alguma proeminência no cenário político partidário quando, apoiando 

a candidatura de Julio Prestes para a presidência da República, foi surpreendido pela 

Revolução de 1930 e pela implantação do Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas. 

101  Ver a esse respeito, as considerações feitas por Miceli acerca das alterações nas “modalidades de acesso às carreiras  Ver a esse respeito, as considerações feitas por Miceli acerca das alterações nas “modalidades de acesso às carreiras 
dirigentes” ocorridas principalmente a partir de meados da década de 1920. Segundo o autor “As mudanças ocorridas tanto 
no nível das organizações políticas como no nível das instâncias de produção cultural (que resultaram, por sua vez, da trans-
formação da estrutura de classes) se fizeram acompanhar por uma transformação radical das modalidades de acesso das 
carreiras dirigentes. De agora em diante não era mais possível valer-se das prerrogativas inerentes ao sistema de reprodu-
ção direta que fazia com que a passagem pela Faculdade de Direito constituísse apenas um simples estágio de iniciação ao 
conjunto dos modelos masculinos da classe dirigente e de integração na rede de relações de suas famílias. Em vez de terem 
que lidar apenas com professores que eram ao mesmo tempo parentes, amigos da família, figuras eminentes da política e 
da magistratura, sócios dos escritórios de advocacia - em suma, membros do mesmo círculo social - esses herdeiros deve-
riam também envolver-se na concorrência política e intelectual e assumir tarefas cada vez mais especializadas nos jornais 
partidários, nas organizações políticas, nas instituições culturais. A diferenciação da esfera política do campo de produção 
ideológica tornara praticamente inviável a passagem quase automática da situação de estudantes à condição de membro 
por inteiro da classe dirigente, que, pelo simples fato de possuir um diploma, até então raro e cobiçado, se fazia merecedor 
das mais altas funções públicas e dos cargos políticos de responsabilidade, afazeres que se completavam com a gestão dos 
negócios familiares” (MICELI, 2001, p.93).
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Voltar-se-ia assim nesse momento para as articulações e movimentos de reposicionamento 

do PRP alijado, a partir de então, de sua antiga hegemonia.

Fernando Costa participou da Revolução de 1932, principalmente nas tentativas 

fracassadas de articulação e apoio junto ao governo mineiro 102, e só irá ocupar outro 

cargo público novamente em 1937. � curioso notar que a obra que apresenta dados 

biográficos de Fernando Costa 103 afirma de maneira unívoca que no período entre as ações 

da Frente Única Paulista e 1937, ele se retirou completamente da política, dedicando-se 

exclusivamente à ‘vida particular’ e à ‘gestão de seus negócios’. Mas se tais afirmações são 

em parte verdade, uma vez que, de fato não assumiu qualquer cargo público no período 

em questão, por outro mascaram evidências e dificultam o retraçar das articulações 

elaboradas nesses anos de profundos rearranjos na política nacional como um todo, e 

especialmente no cenário político paulista 104.

Nesse sentido é importante relembrar que o período entre a derrota militar da Frente Única 

Paulista em 1932 e a implantação do Estado Novo em 1937, é marcado, especialmente 

no cenário paulista, por grande instabilidade, por intensas disputas entre grupos de 

orientação políticas distintas e por grandes rearranjos nas articulações de acesso ao poder 

- com algumas das antigas figuras de destaques exiladas e as permanentes intervenções do 

governo central nas esferas de poder local. Um dos principais campos de disputa ideológica 

encontrava-se em torno da centralização ou descentralização do controle político.  

As oligarquias paulistas, enfraquecidas com a derrota de 1932, recobrariam parcialmente 

suas forças ao longo do processo de constitucionalização e com o enfraquecimento do 

movimento tenentista, mas a partir de novas articulações internas e externas aos partidos 

e de gradual aproximação em relação ao Governo Provisório que adotaria uma atitude 

conciliatória, embora intervencionista 105.

Um dos palcos centrais dessas disputas e aproximações se dá em torno da centralização 

das políticas econômicas relacionadas à cafeicultura, a partir da criação em 1933 do 

Departamento Nacional do Café, órgão este diretamente ligado ao Ministério da Fazenda 

que assume a frente das decisões políticas do setor e o controle da atuação dos institutos 

estaduais que passariam a estar a ele subordinados. � no âmbito de tal órgão que Fernando 

Costa voltaria a assumir um cargo político, apenas em 1937, quando foi convidado por 

Getúlio Vargas para assumir a presidência, em circunstâncias bastante particulares. Tratava-

se do conturbado cenário de articulações em torno das eleições que se aproximavam, 

mas que acabaram por anteceder o golpe e implantação do Estado Novo. Nesse cenário 

são particularmente notáveis os esforços empreendidos por Vargas para aproximação 

ao PRP, que por seu lado vê nessa aliança a possibilidade - posteriormente frustrada - 

102  Abreu destaca que Fernando Costa teria sido enviado junto a Marcos Mélega e Aureliano Leite “a Minas Gerais como  Abreu destaca que Fernando Costa teria sido enviado junto a Marcos Mélega e Aureliano Leite “a Minas Gerais como 
emissário dos chefes revolucionários, a fim de estabelecer contatos com Olegário Maciel, então governador de Minas, em 
prol da causa rebelde. Não chegou a alcançar Belo Horizonte, mantendo contato, porém com o secretário do governo, Gus-
tavo Capanema, que alegou que Minas não poderia aderir ao movimento, dados os compromissos do estado com Vargas” 
(ABREU, A., 2001, p.1658-1659).

103  Destacam-se parti cularmente Fernando... (1940); São Paulo (Estado). Departamento de Imprensa e Propaganda  Destacam-se particularmente Fernando... (1940); São Paulo (Estado). Departamento de Imprensa e Propaganda 
(1943b) e Abreu, A. (2001).

104  Ver a esse respeito especialmente Gomes; Lobo; Coelho (1980) e Borges (1979). Ver a esse respeito especialmente Gomes; Lobo; Coelho (1980) e Borges (1979).

105  Para uma análise cuidadosa do processo de aproximação entre Governo Provisório e São Paulo bem como das re- Para uma análise cuidadosa do processo de aproximação entre Governo Provisório e São Paulo bem como das re-
organizações partidárias e da formação da Chapa Única por São Paulo e do partido Constitucionalista ver Gomes; Lobo; 
Coelho (1980).
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de restabelecer sua hegemonia no cenário estadual 106. Assim, a indicação de Fernando 

Costa, membro do PRP, para a presidência do Departamento Nacional do Café significava 

o primeiro sinal concreto da aproximação entre Vargas e o partido paulista. Aproximação 

essa que se consolida definitivamente com o apoio do PRP ao golpe empreendido em 

1937 107, e a entrega ao partido de dois ministérios na estrutura do nascente Estado 

Novo: o Ministério do Trabalho, entregue à Alexandre Marcondes Filho; e o Ministério da 

Agricultura, entregue à Fernando Costa 108.  

Fernando Costa, nomeado Ministro da Agricultura logo após a implantação do Estado 

Novo em substituição à Odilon Braga que, conforme já relatado, abandonou o posto 

por não concordar com o novo regime 109, permaneceu no cargo até 1941. Entre 

as diversas iniciativas empreendidas enquanto ministro - relacionadas em grande 

parte novamente à policultura, mas também referentes às campanhas do Petróleo e 

Gasogênio - cabe particularmente destacar aquelas relacionadas ao ensino agrícola 

(COSTA, F., 1940; 1941). 

Fernando Costa foi o idealizador e principal responsável pela criação do Centro Nacional 

de Pesquisas Agronômicas - Decreto-Lei nº 982, de 23 de dezembro de 1938 -, constituído 

inicialmente pela Escola Nacional de Agronomia, Instituto de Química Agrícola, Instituto 

de Ecologia Agrícola e Instituto de Experimentações Agrícolas (COSTA, F., 1940; 1941), 

e que a partir de 1943 ganharia a denominação de Universidade Rural do Brasil (ROSA, 

1980; LIMA, F. 2003) 110. Para além da monumentalidade e complexidade desse conjunto, 

é interessante ressaltar que essas instituições foram concebidas em meio a um amplo 

plano de organização e ampliação do ensino agrícola em todo o país, que, tendo no topo 

de sua estrutura hierárquica a Escola Nacional de Agronomia, previa a instalação de cinco 

escolas regionais para o ensino superior e pelo menos uma escola de ensino profissional 

médio em cada estado (ROSA, 1980) 111.  

106  � parti cularmente notável, nesse senti do a correspondência trocada entre Benedito Valadares e Getúlio Vargas sobre  � particularmente notável, nesse sentido a correspondência trocada entre Benedito Valadares e Getúlio Vargas sobre 
o progresso dos acordos estabelecidos com o PRP (Documentação Constante do Arquivo Getúlio Vargas - CPDOC-FGV)

107  Nesse senti do cabe ressaltar que, como já assinalado - embora em muitos senti dos signifi cando conti nuidades em  Nesse sentido cabe ressaltar que, como já assinalado - embora em muitos sentidos significando continuidades em 
relação a projetos políticos e projetos de poder - o golpe empreendido em 1937, não deve ser entendido como um des-
dobramento natural da Revolução de 30, uma vez que sua implantação foi o resultado de um novo rearranjo de forças e 
inúmeras lutas travadas entre forças políticas que defendiam projetos distintos. E que, por outro lado a implantação da nova 
estrutura do Estado Novo certamente não extinguiu algumas das práticas da relação de poder correntes, especialmente 
aquelas ligadas a um certo clientelismo, estando elas,  a partir desse momento e no entanto, centralizadas nas mãos do 
presidente Getúlio Vargas (DINIZ, 1996). 

108  Destaca-se a esse respeito as discrepâncias do percurso traçado por Fernando Costa e por Alexandre Marcondes Filho  Destaca-se a esse respeito as discrepâncias do percurso traçado por Fernando Costa e por Alexandre Marcondes Filho 
muito mais ligado aos caminhos tradicionais de acesso ao poder nas estruturas do PRP: aluno da Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco, Vereador, Deputado Estadual etc. (ABREU, 2001, p.3557-3558).

109  Em carta, já anteriormente citada, enviada a Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, Odilon Duarte Braga  Em carta, já anteriormente citada, enviada a Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, Odilon Duarte Braga 
demite-se do cargo: “[…] não me sentindo, em face das transformações que vão se operar na ideologia política do Governo, 
com as disposições de espírito indispensáveis ao leal e esforçado desempenho do cargo, dadas as minhas profundas e sem-
pre confessadas convicções doutrinárias, quero apressar-me em facilitar a V. Excia. o seu preenchimento por quem o possa 
desempenhar com a animação, que me faltaria, e em plena conformidade com os novos princípios que deverão nortear a 
ação de V. Excia. […] Abstenho-me de participar da sua realização precisamente para que, no Ministério da Agricultura, a ela  
[a experiência que se pretende tentar] se assegure a melhor das condições de êxito: a da atividade enérgica e entusiástica 
de quem se ache possuído da fé, que me falece, na sua legitimidade e nos seus efeitos.” (Documentação Constante do Ar-
quivo Getúlio Vargas - CPDOC-FGV � GV c 1937.11.10�4)

110  Acerca desse conjunto - localizado em Seropédica, Rio de Janeiro - cabe ressaltar que a arquitetura neocolonial foi  Acerca desse conjunto - localizado em Seropédica, Rio de Janeiro - cabe ressaltar que a arquitetura neocolonial foi 
utilizada como estilo único no projeto de todos seus edifícios que hoje compõem a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Ver a esse respeito o item “Linguagens arquitetônicas e espaços de disputa no processo de legitimação do campo 
profissional da arquitetura” da presente dissertação.

111  Se tal plano não foi integralmente implantado, de qualquer forma, segundo indica Rosa (1980), signifi cou o início  Se tal plano não foi integralmente implantado, de qualquer forma, segundo indica Rosa (1980), significou o início 
de um novo período no ensino agrícola no Brasil. A autora destaca além dos órgãos já citados, a criação, durante a gestão 
de Fernando Costa no Ministério, do Instituto Agronômico do Norte - Decreto-Lei nº 1245, de 4 de maio de 1939 - e das 
Colônias Agrícolas Nacionais - Decreto-Lei nº 3059, de 14 de fevereiro de 1941 (ROSA, 1980).
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Figura 2.27. - Foto de Getúlio Vargas 

onde se lê a seguinte dedicatória: 

“Ao Dr. Fernando Costa, um 

dedicado colaborador, oferece, 

Getúlio Vargas. 14�6�1941”. - 

Fonte: Acervo do Museu Histórico 

Pedagógico Fernando Costa.

Figura 2.28. e 2.29. - Fotos de 

Getúlio Vargas e Fernando Costa 

juntos em eventos oficiais. Fonte: 

Acervo do Museu Histórico 

Pedagógico Fernando Costa.

2.27

2.28
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2.29

2.31

2.30
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Figura 2.30. e 2.31. - Dois aspectos de Fernando Costa 

(sempre em terno claro) em viagens pelo país e em visitas a 

lavouras enquanto Ministro da Agricultura. Fonte: Acervo do 

Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 2.32. - Fernando Costa em discurso durante evento 

comemorativo de 1º de maio de 1944, no Estádio do 

Pacaembu. A seu lado esquerdo, Getúlio Vargas e Alexandre 

Marcondes Filho, Ministro do Trabalho. Fonte: Acervo do 

Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

2.32

No âmbito do Estado de São Paulo, no entanto, o período inicial do Estado Novo foi marcado 

por certa desavença entre Getúlio Vargas e as lideranças do antigo PRP que, após apoiarem 

o golpe empreendido em 1937, reivindicavam a indicação de um novo interventor para o 

estado pertencente a seus antigos quadros - em lugar de Joaquim Cardoso de Melo Neto 

pertencente ao Partido Democrático, seu histórico opositor. O presidente respondeu, no 

entanto, de forma inesperada, escolhendo como novo interventor Ademar de Barros, 

figura de pouca projeção no antigo PRP e pertencente à ala jovem do partido, com a qual 

a ala mais conservadora mantivera algum conflito ao longo dos rearranjos políticos do 

processo de constitucionalização. Tratava-se, na verdade, de uma estratégia para atender a 

reivindicação sem, no entanto, permitir o fortalecimento desse partido e de suas correntes 

políticas tradicionais, o que dificultaria o controle federal sobre o Estado. Conflitos entre 

o novo interventor e as lideranças tradicionais do PRP, não tardaram a ocorrer, o que, 

de certa forma, culminou com sua substituição em 1941, por outro membro do PRP, 

que havia operado, em grande parte, durante todo esse processo, como interlocutor do 

partido junto ao Presidente: Fernando Costa 112.

112  Nesse senti do, a carta de Heitor Penteado e outros a Fernando Costa justi fi cando as razões do Parti do Republicano  Nesse sentido, a carta de Heitor Penteado e outros a Fernando Costa justificando as razões do Partido Republicano 
Paulista para não apoiar o novo Interventor, Cardoso de Melo Neto e afirmando que São Paulo está disposto a colaborar 
com o Estado Novo, desde que seja escolhido outro interventor, enfatiza tal posição de interlocutor: “Ouvimos, com a 
devida atenção as informações que nos transmitiu, à sua chegada do Rio de Janeiro, e as judiciosas ponderações que nos 
fez, a propósito da situação política em geral, - terminando por sugerir-nos um movimento de concentração em torno do 
interventor Cardoso de Melo Neto, para assegurar melhor êxito à administração paulista e mais eficiente cooperação de São 
Paulo na nova forma de Estado. Como antigos diretores e orientadores do extinto Partido Republicano Paulista - e depois de 
havermos considerado a situação, com absoluta serenidade de ânimo - vimos informá-lo de que, em completa unanimidade 
de vistas, não podemos trilhar o caminho que o prezado amigo nos mostra.” (Documentação Constante do Arquivo Getúlio 
Vargas - CPDOC-FGV � GV c 1937.12.11)
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Dessa maneira, em junho de 1941, em meio às diversas denúncias que recaiam sobre 

Ademar de Barros, Fernando Costa foi chamado pelo Presidente Getúlio Vargas para deixar o 

Ministério da Agricultura e assumir a Interventoria Federal do Estado de São Paulo. No diário 

de Vargas, encontra-se a seguinte menção ao episódio: “1941 - maio, 26 (...) Regresso ao 

Guanabara, onde recebo, às 19hs, o Coriolano, que me presta informações sobre São Paulo.

(...) maio, 27(...) Regresso ao Guanabara. À noite, recebi o Fernando Costa, a quem convidei 

para novo interventor de São Paulo. Não queria outra coisa” (VARGAS, 1995, p.396).

Consagrava-se assim Fernando Costa como homem da confiança de Getúlio Vargas. Cabe 

destacar que o sistema de Interventorias - onde os poderes executivos estaduais passaram 

a ser chefiados por interventores diretamente subordinados a Vargas, e parcialmente 

controlados por departamentos administrativos, cujos membros eram também nomeados 

pelo presidente, que substituíam de certa maneira as assembléias legislativas cabendo 

a estes a função de aprovar os decretos-leis dos interventores, bem como aprovar 

e a fiscalizar os orçamentos estaduais - constituiu um dos principais mecanismos de 

centralização político-administrativa do Estado Novo 113. 

Se, por um lado tal estrutura foi acompanhada pelo discurso legitimador de aumento 

da eficiência e racionalidade na estrutura estatal e pela relevância dos perfis técnicos 

junto aos serviços de Estado, o que garantiria a proeminência dos interesses ‘coletivos’ 

e ‘nacionais’ contra a política anterior dominada por ‘interesses particulares e locais’ 114 - 

conforme já mencionado; por outro, o sistema de Interventorias contribuiu, na realidade, 

para significativas mudanças das forças de poder no interior de cada estado ao deslocar 

os esquemas de aliança e lealdade da esfera regional para a nacional. Essa mudança não 

significa obviamente o total distanciamento das antigas oligarquias das estruturas de 

poder, mas mais um passo na mudança das condições de acesso que em parte vinham 

se operando desde a década de 1920, ainda que o jogo político continuasse adotando 

estratégias clientelísticas muitas vezes bastante similares. Assim, eram, sobretudo, os 

mecanismos de lealdades pessoais que atrelavam os Interventores Federais ao Presidente 

da República, e que garantiam, em grande parte, a autonomia estadual do jogo de poder, 

desde que em plano nacional a fidelidade política fosse mantida 115. � notável, nesse sentido, 

a atuação de diversos interventores que ao longo do período do Estado Novo articulam 

significativas bases de apoio no interior de seus estados, bem como se utilizam em parte 

da máquina propagandística para, junto à divulgação dos grandes feitos do Estado Novo, 

construir publicamente imagens pessoais que em grande medida garantiriam, ambos, as 

suas permanências no cenário político após o final do período ditatorial.

113  Para uma análise da estrutura verti cal das interventorias ver Diniz (1996). Para uma análise da estrutura vertical das interventorias ver Diniz (1996).

114  Exemplar nesse senti do é a afi rmação de Vargas amplamente difundida e republicada inúmeras vezes em capas e  Exemplar nesse sentido é a afirmação de Vargas amplamente difundida e republicada inúmeras vezes em capas e 
material de divulgação do Departamento de Imprensa e Propaganda durante os anos do Estado Novo: “O Estado Novo tem 
como programa reconstruir os quadros da vida nacional, e para isso, faz-se necessário, imprescindível, imperioso mesmo, 
criar uma mentalidade renovadora, expurgada dos velhos vícios da politicagem e do regionalismo, vigilante e construtiva, 
capaz de aplicar, no trato e solução dos negócios públicos, as mais altas virtudes do patriotismo e do caráter brasileiros.” 

115  Ver a esse respeito especialmente Diniz (1996) e Pandolfi  (1999). Camargo afi rma ainda que: “Se confrontamos o Es- Ver a esse respeito especialmente Diniz (1996) e Pandolfi (1999). Camargo afirma ainda que: “Se confrontamos o Es-
tado Novo com o período tumultuado que o precede, ressalta-se desde logo a extrema estabilidade do regime […]. A nosso 
ver, tal estabilidade resulta da eliminação dos focos de conflito que acirravam o período revolucionário anterior em favor 
de um fortalecimento das instâncias políticas centrais” (1996, p.140). Destaca ainda um certo “congelamento das tensões”, 
mas salienta que esse processo no qual “os conflitos regionais que permeiam a cena política são reabsorvidos pela política 
do Estado Novo”, ao mesmo tempo que permite o controle maior pelo executivo federal, “preserva o funcionamento tra-
dicional das esferas regionais de mando, assegurando-lhes ampla margem de autonomia. Nesse particular, interventores 
de Estados tão díspares quanto o Rio Grande do Sul, Goiás e Estado do Rio, atestam que não houve interferência direta do 
Centro, ou de Vargas, na definição interna das alianças e dos rumos de sua política.” (CAMARGO, 1996)



90 CAPÍTULO 1 .  Projetos Políticos e Arquitetura

Entre tais exemplos está certamente o caso de Fernando Costa. Legitimado por seu perfil 

técnico especializado e reafirmando sua lealdade ao presidente Getúlio Vargas e ao projeto 

político estado-novista, o antigo ‘perepista’ assume a interventoria do estado de São Paulo 

em 1941 116. De volta ao seu Estado como interventor, embora sempre ressaltando destinar 

sua atenção para campos diversos e não apenas àqueles da agropecuária aos quais havia 

dedicado sua carreira política, Fernando Costa é recebido com grande entusiasmo pelos 

grupos ligados à lavoura; conforme atestam os comentários publicados na Folha da Manhã 

- nesse momento ligada aos interesses rurais, assim como a Folha da Noite, através de seu 

proprietário Octaviano Alves de Lima 117 - dias depois de sua nomeação:

[…] pode ser ele o propulsor da nossa Revolução Agrícola. Chegou a hora 

da virada. Não mais culturas extensivas e nômades que conquistam terras 

e devoram matas como fazia o índio pré-colombiano. Vamos para as 

culturas intensivas e estabilizadas que empregam irrigação, terraceamento, 

adubação, selecionamento de sementes, combate às pragas, estudo do 

solo, experimentação de métodos, padronização do produto tecnicamente e 

civilizadamente. (apud MOTA; CAPELATO, 1981, p.77) 118

Ao que parece, embora certamente não se centrando em sua gestão exclusivamente 

nos assuntos ligados ao meio rural, tal expectativa foi em parte correspondida: entre as 

primeiras atividades realizadas por Fernando Costa como interventor esteve a organização, 

por meio da Secretaria da Agricultura Indústria e Comércio e segundo relatado no relatório 

desta pasta, de uma “ampla consulta à lavoura sobre suas necessidades, colocando-se, 

destarte, mais uma vez em contato com aqueles que, trabalhando nos campos, concorrem 

consideravelmente para a nossa riqueza e para o bem estar de nossa gente” (SÃO PAULO 

(Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1943a, p.12).

Também já no início de sua gestão Fernando Costa começa a delinear o plano das Escolas 

Práticas de Agricultura que se tornaria uma das realizações mais expressivas de sua 

administração. Significando altos investimentos para a implantação da escola e estruturas 

complementares - centros de pesquisa e experimentação, bem como espaços de 

exposições agrícolas -, mas também o reconhecimento como centro produtivo de regiões 

específicas do Estado de São Paulo, pode-se imaginar que tal projeto tenha possibilitado 

a Fernando Costa reafirmar seus laços de aproximação e apoio político, bem como 

angariar novos aliados, no interior do estado que havia sido, desde o início, seu principal 

espaço de articulação e base de apoio. Por outro lado, nos moldes da política populista já 

116  A tí tulo de exemplo cita-se um comentário publicado em um jornal carioca quando de sua nomeação: “A escolha do  A título de exemplo cita-se um comentário publicado em um jornal carioca quando de sua nomeação: “A escolha do 
Dr. Fernando Costa para interventor em São Paulo repercutiu agradavelmente nos meios sociais e oficiais da cidade, onde, 
pela sua simplicidade de trato, pelo seu amor ao trabalho, pela sua probidade de técnico e pela sua lealdade, goza de um 
largo prestígio que suas realizações na pasta da Agricultura só tem justificado e consolidado” (UM ESTADO..., 1941, p.3).

117  Ver a esse respeito em Mota; Capelato (1981). Ver a esse respeito em Mota; Capelato (1981).

118  Embora sob outro ponto de vista, não diferem muito as expectati vas para a gestão Fernando Costa expressas por  Embora sob outro ponto de vista, não diferem muito as expectativas para a gestão Fernando Costa expressas por 
Julio de Mesquita Filho - então na Argentina, em exílio - em carta enviada a sua esposa e interceptada pela ditadura: “Sob o 
ponto de vista das conveniências administrativas da nossa terra é incontestável que a mudança é de vantagem. O Biológico 
será provavelmente e afinal terminado e os seus serviços melhorados. O Instituto Agronômico também será beneficiado. 
O mesmo poderá se dizer de tudo quanto se relacione à agricultura. Politicamente a troca é de grande vantagem para a 
ditadura, pois o governo paulista vai agora com o decidido concurso do P.R.P. Fica assim encerrado um dos mais espantosos 
episódios da História Brasileira. A terra das Bandeiras, de Bartolomeu de Gusmão, de Feijó, dos Andradas, do Marques de 
São Vicente, de Prudente de Moraes, de Campos Sales, de Cerqueira Cezar, de Rodrigues Alves, de Julio de Mesquita, de 
Oswaldo Cruz, governada durante três anos por um sacripante mentecapto, como Adhemar.” (Documento pertencente ao 
arquivo Getúlio Vargas - CPDOC-FGV � GV confid 1941.06.04�2) 
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anteriormente abordada, é possível supor igualmente que o projeto das Escolas Práticas 

de Agricultura tenha operado em uma perspectiva trabalhista, conferindo benefícios aos 

trabalhadores rurais, e reforçando ainda a identificação destes com o líder através do 

esforço permanente em reafirmar sua imagem como ‘homem da terra’ 119.

Fernando Costa ocupou a Interventoria do Estado de São Paulo até outubro de 1945, 

quando, em meio ao eminente processo de redemocratização, exonera-se do cargo para 

iniciar a campanha para governador do Estado de São Paulo, assim como fizeram também 

outros interventores de Vargas. O episódio é, no entanto, seguido da deposição em 29 

de outubro de 1945 do Presidente Getúlio Vargas. Além disto e como já dito, ainda em 

campanha para as eleições, que então ocorreriam em 1946, Fernando Costa falece em 

janeiro do mesmo ano, em um acidente de automóvel na Rodovia Anhanguera. Quando 

de sua morte figurava entre os fundadores e como personagem de destaque do Partido 

Social Democrático, partido político fundado em 1945 por Getúlio Vargas e aliados, que 

teria grande participação no cenário político nacional até sua extinção em 1965, tendo 

contribuído de forma decisiva para a eleição de Vargas, em 1950. A criação do PSD, 

coordenada de longe por Vargas, reunia diversos dos então interventores - Benedito 

Valadares (MG), Ernâni Amaral Peixoto (RJ), Fernando Costa (SP), Agamenon Magalhães 

(PE) e Henrique Dodsworth (Distrito Federal) 120 - e pretendia a aglutinação de forças 

que apoiavam o governo na preparação para a abertura e democratização do sistema 

eleitoral. Nesse sentido destaca-se, sobretudo, o caráter de articulação política em torno 

do qual se dá tal estratégia, mais do que a constituição efetiva de um ideário comum 121. 

Fernando Costa, presidente do Diretório Paulista do PSD, havia garantido com sua atuação 

conciliadora e perfil tecnicista articulações significativas na política estadual; e com suas 

realizações e publicidade o carisma do eleitorado, principalmente aquele do interior. 

Armas com as quais pretendia enfrentar as eleições democráticas de 1946.

119  Exemplo de tal pretensão encontra-se em um trecho de discurso proferido por Fernando Costa em 13 de 1942 em  Exemplo de tal pretensão encontra-se em um trecho de discurso proferido por Fernando Costa em 13 de 1942 em 
Araraquara, ao relatar um episódio ocorrido em sua visita enquanto Ministro da Agricultura ao Rio Grande do Sul: “Tal era 
meu cansaço, sentia-me tão esfalfado no momento da chegada, que meu bom amigo, o interventor Cordeiro de Farias, 
vindo ao meu encontro me falou assim: ‘Você não precisa responder aos discursos de hoje’. Não é preciso responder de 
quão bom grado aceitei aquela fidalga gentileza do Interventor amigo. Mas, quando os oradores que saíram da campanha 
de Santa Maria começaram a desenvolver suas teses, a exprimir suas ideias, a chamar a atenção do Ministro da Agricultura 
para os magnos problemas do Rio Grande do Sul, interessei-me tanto pelo assunto, despertaram de tal forma a minha aten-
ção os problemas debatidos que eu disse a Cordeiro Farias: ‘O cansaço desapareceu. Se me encontro nesse momento junto 
a esse grupo de lavradores, que labutam de sol a sol, é para procurar servir à pátria, e, nestas condições, o ministro nunca se 
cansa, o ministro não tem o direito de sentir-se cansado, o ministro está sempre pronto para dizer às populações do interior 
que hoje, na renovação produzida pelo Estado Novo, os seus representantes, seguindo o exemplo dado pelo Presidente da 
República, estão sempre vigilantes para acudir a todas as necessidades sentidas e manifestadas pelo homem do campo; 
porque somente com o auxílio e com a proteção do governo para estes homens, é que a nação pode progredir e resolver 
seus magnos problemas’.” (COSTA, F., 1944, p.80)

120  Formavam a primeira comissão diretora Getúlio Vargas (presidente), Benedito Valadares (primeiro-vice-presidente),  Formavam a primeira comissão diretora Getúlio Vargas (presidente), Benedito Valadares (primeiro-vice-presidente), 
Fernando Costa (segundo-vice-presidente). O primeiro diretório nacional ficou assim composto: Benedito Valadares (MG), 
Fernando Costa (SP), Agamenon Magalhães (PE), Ernâni Amaral Peixoto (RJ), Renato Onofre Pinto Aleixo (BA), Ismar de Góis 
Monteiro (AL), Álvaro Maia (AM) e Henrique Dodsworth (DF).

121  Sobre a criação do PSD e sobre o perfi l de sua ala tradicionalista ver Hippolito (1985). Sobre a criação do PSD e sobre o perfil de sua ala tradicionalista ver Hippolito (1985).
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Figura 2.33., 2.34., 2.35. 

e 2.36. - Sequência de 

fotos do lançamento da 

pedra fundamental da 

E.P.A. Gustavo Capanema, 

em Bauru, em 19 de 

abril de 1942. Onde 

se vê: Fernando Costa  

entre algumas autoridades 

presentes; o diretor da  

unidade mostrando 

alguns aspectos das obras 

a serem realizadas ao 

interventor; a assinatura 

de Fernando Costa da 

ata oficial do evento; 

e o Prefeito de Bauru 

colocando a massa para 

posicionamento do 

marco. Fonte: Acervo do 

Instituto Penal Agrícola 

Prof. Noé Azevedo.

2.33

2.35

2.36

2.34
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Figura 2.37. - Fernando Costa (de chapéu) em visita às obras 

da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga. Fonte: Acervo 

do Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

2.37
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Ressaltados os elementos que possibilitam entender as Escolas Práticas de Agricultura 

como projeto atrelado ao percurso pessoal de Fernando Costa, cabe igualmente apontar 

alguns dos aspectos que as inserem inquestionavelmente na perspectiva dos planos e 

projetos estado-novistas, especialmente no que diz respeito aos esforços e estratégias 

presentes em seu ideário para a formação de uma nova ideia de trabalho e de um novo 

perfil de trabalhador 122.

Procurando caracterizar o início do período ditatorial tanto em sua continuidade em relação 

às mudanças ocorridas no país desde a Revolução de 1930, quanto em suas características 

específicas de instauração de uma nova ordem, a partir da elaboração e divulgação de 

um projeto político-ideológico que poderia se legitimar e se afirmar como “socialmente 

dominante”, Gomes destaca que o Estado Novo “mobiliza uma série de recursos específicos 

que asseguram a produção e a divulgação de um certo conjunto de ideias que conformam o 

seu projeto político” (GOMES, 1982b, p.109). Tratava-se, sobretudo, da construção de um 

discurso ideológico de progresso e engrandecimento da nação, fortemente caracterizado 

pelos paradigmas do nacionalismo e defesa da soberania nacional, modernização das 

instituições e industrialização dos processos produtivos, mas, principalmente, pela crença 

no estado como mediador de tensões. Esse processo, marcado pela transformação do 

imaginário numa força reguladora da vida coletiva e artifício importante no exercício do 

poder, teve como uma de suas peças centrais a construção de uma identidade nacional 

unificadora (CAPELATO, 1998). 

Sob outro ângulo, é notável que a chamada ‘política de massas’ - presente em grande 

parte no cenário político nacional desde a revolução de 1930 - partia, sobretudo, de uma 

crítica ao liberalismo para propor um novo modelo de organização do estado que, nas 

palavras de seus ideólogos, visava transformá-lo “em agente de modernização econômica, 

integração política social e regional” (CAPELATO, 1998, p.145) 123. Voltava, portanto, suas 

atenções para o ‘controle das massas’, a partir da crença no papel tutelar de um Estado 

autoritário, capaz de apaziguar conflitos sociais e garantir o ‘progresso da nação’ 124. 

122   Nesse senti do Gomes aponta que “a ideologia que objeti va a criação de um ‘homem novo’ é ‘operacionalizada’ em   Nesse sentido Gomes aponta que “a ideologia que objetiva a criação de um ‘homem novo’ é ‘operacionalizada’ em 
numerosas frentes e por variadas políticas públicas […] capazes de demonstrar o esforço, o cuidado e a amplitude do projeto 
político estado-novista” (1982a, p.154)

123  Capelato cita como exemplos os discursos construídos por Oliveira Vianna e Azevedo Amaral no período:  Capelato cita como exemplos os discursos construídos por Oliveira Vianna e Azevedo Amaral no período: 
“Oliveira Vianna colocava ênfase na governabilidade e na centralização do poder com vistas à organização da socie-
dade amorfa e inorgânica. Azevedo Amaral atribuía ao Estado o papel de promotor da modernização econômica” 
(CAPELATO, 1998, p.145).

124  Destacam-se, nesse senti do as palavras de Getúlio Vargas de que “um país não é apenas uma aglomeração de indiví- Destacam-se, nesse sentido as palavras de Getúlio Vargas de que “um país não é apenas uma aglomeração de indiví-

O Estado Novo e a formação  
do novo trabalhador brasileiro  
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Diante de um cenário marcado por conflitos sociais e políticos que sinalizava “pressões 

para o alargamento da esfera pública, a questão da integração política das massas e do 

reforço do controle sobre elas preocupou fortemente as elites […]. A questão social passou 

a ser o grande fantasma a ser exorcizado” (CAPELATO, 1998, p.212). Assim, uma das faces 

essenciais das mudanças empreendidas pelo Estado Novo dizia respeito às iniciativas 

centradas no universo do trabalho e nos processos de convencimento e negociação 

empreendidos junto aos trabalhadores.

Nesse sentido, Gomes procura ressaltar a construção concomitante de mecanismos 

para a “ordenação do mercado de trabalho, materializada na legislação trabalhista, 

previdenciária, sindical e também na instituição da Justiça do trabalho”, e de um discurso 

político-ideológico estruturado no valor do trabalho como ideal para a “aquisição de 

riqueza e cidadania” (GOMES, 1982a, p.152). Esses elementos seriam utilizados, segundo 

a autora, como “mecanismos organizadores do consentimento e controladores do conflito 

social, através de formas diferenciadas do exercício da coerção”, ou seja, mecanismos que 

buscaram conferir legitimidade ao “arranjo institucional de dominação” (GOMES, 1982a, 

p.153). Pode-se dizer, assim, que há no Estado Novo um esforço desenvolvido em frentes 

diversas de ampla reformulação da esfera do trabalho. Por um lado confere-se uma 

centralidade particular em seus discursos político-ideológicos, ao conceito de trabalho - 

destacando igualmente a importância do papel desempenhado pelo trabalhador frente 

ao crescimento da nação -, onde este passa a ser visto como “um direito e um dever do 

homem”, “uma tarefa moral e ao mesmo tempo um ato de realização”, “uma obrigação 

para com a sociedade e com o Estado, mas também uma necessidade para o próprio 

indivíduo encarado como cidadão” (GOMES, 1982a, p.152-153) 125. Por outro lado criam-

se amplos mecanismos de regulamentação e controle das relações entre trabalhadores e 

patrões, e entre trabalhadores e Estado que, se por um lado significaram a possibilidade 

de manutenção da ordem social, por outro representaram ganhos efetivos de direitos por 

parte da população 126.

Entretanto, para a consecução desses propósitos era necessário - a partir de uma 

perspectiva de cunho certamente paternalista - preparar, formar, educar, o trabalhador 

brasileiro, despreparado, para essa nova realidade que se apresentava. Inseria-se, portanto, 

também nesse contexto, o discurso, igualmente político-ideológico, de construção de um 

‘novo homem’, o ‘trabalhador brasileiro’, que em seu aspecto modelar envolvia questões 

referentes à ‘medicina social’, em sua “dimensão sanitária que buscava a proteção do 

corpo e da mente do trabalhador” com vistas a “construir trabalhadores fortes e sãos, 

duos em território, mas é, principalmente, uma unidade de raça, uma unidade de língua, uma unidade de pensamento. Para 
se garantir esse ideal supremo, é necessário, por conseguinte, que todos caminhem juntos em uma prodigiosa ascensão […] 
para a prosperidade e para a grandeza do Brasil” (apud CAPELATO, 1998, p.145). 

125  Tanto Capelato (1998) quanto Gomes (1982a; 1999) apontam, nesse senti do, o senti do parti cular que o conceito de  Tanto Capelato (1998) quanto Gomes (1982a; 1999) apontam, nesse sentido, o sentido particular que o conceito de 
cidadania assume nos discursos estado-novistas atrelado aos deveres e diretos do universo do trabalho. Gomes destaca 
que, nesse discurso, “promover o homem brasileiro e defender o progresso e a paz do país eram objetivos que se unificavam 
em uma mesma e grande meta: transformar o homem em cidadão�trabalhador, responsável por sua riqueza individual e 
também pela riqueza do conjunto da nação” (1982a, p.152).

126  Conforme a historiografi a recente sobre o período, Vargas tem procurado destacar, Ferreira aponta que: “O impacto  Conforme a historiografia recente sobre o período, Vargas tem procurado destacar, Ferreira aponta que: “O impacto 
das leis sociais entre os assalariados não pode ser minimizado. Sem alguma repercussão em suas vivências, o governo 
Vargas não teria alcançado o prestígio que obteve entre os trabalhadores, mesmo com a avassaladora divulgação de sua 
imagem patrocinada pelo DIP. […] O ‘mito’ Vargas […] expressava um conjunto de experiências que, longe de se basear em 
promessas irrealizáveis, fundamentadas tão-somente em imagens e discursos vazios, alterou a vida dos trabalhadores.” 
(FERREIRA, 2005, p.31)
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com capacidade produtiva ampliada” (GOMES, 1982a, p.157) 127. Segundo tal perspectiva, 

“só pelo ensino se poderia construir um povo integral, adaptado à realidade social de seu 

país e preparado para servi-lo” (GOMES, 1982a, p.158) 128. 

Era preciso combater tanto o subversivo, identificado no inimigo externo, ao 

estrangeiro de pátrias e ideias, quanto ao malandro, o inimigo interno que 

se definia como avesso ao trabalho e às leis e regras da ordem constituída. 

Ambos eram ameaças contagiosas ao fundamento da democracia social do 

trabalho. O subversivo, associado ao estrangeiro - anarquista ou comunista -, 

escapava do controle social na medida em que elaborava um projeto político-

ideológico que se contrapunha ao do Estado. O malandro - cujas raízes se 

encontravam em nosso negro passado escravista - recusava conscientemente 

integrar-se no mercado de trabalho, projetando um mundo em que a justiça 

e a felicidade eram encontradas fora das regras políticas vigentes. Nestes 

termos, esses dois modelos agrediam o diálogo direto e confiável que 

deveria ser estabelecido entre o trabalhador e Vargas e que se estruturava 

justamente pala vigência e obediência às leis que materializavam o ‘espírito’ 

do Estado Nacional (GOMES, 1982a, p.164)

� nesse contexto que a formação prática profissional assume caráter de grande importância 

nos debates empreendidos por grupos diversos no âmbito do Estado Novo, assumindo 

um viés, pode-se dizer, não apenas da formação técnica especializada, mas igualmente 

do caráter ideológico impresso à educação em sua capacidade de inculcar conteúdos 129. 

Entre os grupos que se dedicaram a pensar a importância do ensino profissional no país 

destaca-se o núcleo reunido no Ministério da Educação e Saúde, em torno de Gustavo 

Capanema, que dedica especial atenção ao campo do ensino Industrial, mas que mantém 

interesse também pelos temas do ensino prático agrícola ou rural 130.

Note-se que, foi atribuída ao governo federal, a partir da constituição de 1937 - que 

implantou o Estado Novo -, a tarefa de unificar os conteúdos da educação em todo o país 

de maneira a “fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando 

as diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância 

e da juventude” (apud NUNES, 2001, p.113); tal objetivo foi concretizado durante os 

anos da gestão de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde (1934-1945), 

principalmente a partir da elaboração e promulgação de uma série de leis orgânicas 

127  Para uma discussão mais ampla de tais objeti vos em relação às prerrogati vas que organizaram o ensino nas Escolas  Para uma discussão mais ampla de tais objetivos em relação às prerrogativas que organizaram o ensino nas Escolas 
Práticas de Agricultura ver o capítulo 3 de presente dissertação.

128  Em relação ao destaque conferido à esfera da educação e a seu papel na formação do trabalhador Gomes cita ainda  Em relação ao destaque conferido à esfera da educação e a seu papel na formação do trabalhador Gomes cita ainda 
artigo publicado na revista Cultura Política: “A Escola Brasileira Nacionalizadora, adaptando-se às necessidades decorrentes 
da época e respeitando os princípios fundamentais do Estado Nacional, tornou-se a escola do trabalho, da iniciativa e da 
fortaleza moral. Ela não só adestra a mão do futuro operário, como lhe educa o cérebro e fortalece o corpo  […].” (MORAIS, 
1943, p.101)

129  Bomeny afi rma nesse senti do que: “Formar um homem novo para um Estado Novo, conformar mentalidades e criar  Bomeny afirma nesse sentido que: “Formar um homem novo para um Estado Novo, conformar mentalidades e criar 
o sentimento de brasilidade, fortalecer a identidade do trabalhador, ou […] forjar uma identidade positiva no trabalhador 
brasileiro, tudo isso fazia parte de um grande empreendimento cultural e político, para o sucesso do qual se contava estra-
tegicamente com a educação, por sua capacidade universalmente reconhecida de socializar os indivíduos nos valores que as 
sociedades, através de seus segmentos organizados, querem ver internalizados.” (BOMENY, 1999, p.139)

130  � parti cularmente notável o material a esse respeito encontrado no arquivo Gustavo Capanema (CPDOC-FGV), bem  � particularmente notável o material a esse respeito encontrado no arquivo Gustavo Capanema (CPDOC-FGV), bem 
como a solicitação de Capanema negada por Vargas de que as diversas escolas práticas rurais então existentes em todo o 
Brasil fossem reunidas sob os cuidados de seu ministério (Documento pertencente ao arquivo Gustavo Capanema - CPDOC-
FGV), e a elaboração nesses mesmos anos da Lei orgânica do Ensino Rural. 
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voltadas para a regulamentação respectivamente: do ensino industrial (Decreto-lei nº 

4048, de 20 de janeiro de 1942, e Decreto-lei nº 4073, de 30 de janeiro de 1942), do 

ensino secundário (Decreto-lei nº 4244, de 9 de abril de 1942), do ensino comercial 

(Decreto-lei nº 6141, de 28 de dezembro de 1943), do ensino primário (Decreto-lei nº 

8529, de 2 de janeiro de 1946) e do ensino agrícola (Decreto-lei nº 9613, de 20 de agosto 

de 1946) (NUNES, 2001). Cabe destacar que essa legislação inseria-se em um plano maior 

para a educação nacional que partia de uma concepção dualista - em discussão entre 

ideólogos da educação desde a década de 1920, ganhando progressiva proeminência 

junto às esferas de governo ao longo da década de 1930 131 - encampada amplamente 

pelo Ministro Gustavo Capanema: de um lado estaria a rede de escolarização primária e 

profissional, que incluía o ensino primário, o ensino técnico e a formação de professores 

para o ensino básico; e do outro a rede secundária e superior, destinada à formação das 

elites (NUNES, 2001, p.103 et seq.). Sobre os contornos que essa concepção educacional 

assumiu nos projetos de Gustavo Capanema Schwartzman; Bomeny; Costa afirmam 

assim, citando as palavras do próprio ministro, que:

O sistema educacional deveria corresponder à divisão econômico-social do 

trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e 

mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes 

ou categorias sociais. Teríamos, assim, a educação superior, a educação 

secundária, a educação primária, a educação profissional e a educação 

feminina; uma educação destinada à elite da elite, outra educação para a 

elite urbana, uma outra para os jovens que comporiam o grande ‘exército de 

trabalhadores necessários à utilização da riqueza potencial da nação’ e outra 

ainda para as mulheres. A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da 

nação, ‘realidade moral, política e econômica’ a ser constituída. (2000, [s.p.]) 

Os diversos níveis do ensino deveriam, portanto, cumprir funções distintas cabendo 

especialmente ao ensino técnico profissional industrial, agrícola ou comercial, preparar 

os ‘operários da nação’ aptos a servirem em um contexto modernizado dos meios de 

produção e cientes de seu lugar e papel a partir de uma perspectiva patriótica 132. Se 

tal lógica se aplicava a todas as esferas do universo do trabalho, as questões referentes 

ao trabalho rural ganharam contornos específicos para que se pudesse, acima de tudo, 

garantir a permanência do homem no campo por duas razões decisivas: evitar o êxodo 

rural supostamente responsável por gerar desequilíbrios nas cidades, criando conflitos 

sociais vistos como de difícil resolução; e a necessária ocupação do território caracterizada 

131  Sobre as origens dessa concepção dual da educação no país, no cerne da Associação Brasileira de Educação, e sobre  Sobre as origens dessa concepção dual da educação no país, no cerne da Associação Brasileira de Educação, e sobre 
as divisões internas nessa instituição que, tendo essa discussão como um de seus elementos centrais, resultaria no Mani-
festo dos Pioneiros da Educação Nova, rompendo com tal perspectiva dual de educação, ver Carvalho (1989; 2003). Sobre 
a aproximação, não sem embates, dessa perspectiva dual das esferas de governo ao longo da década de 1930, ver Nunes 
(2001) e Schwartzman; Bomeny; Costa (2000).

132  Exemplar do caráter conferido ao ensino técnico profi ssional são os comentários publicados no jornal carioca  Exemplar do caráter conferido ao ensino técnico profissional são os comentários publicados no jornal carioca Correio 
da Manhã, em outubro de 1944, acerca da inauguração da Escola Técnica Nacional, especificamente, mas tecendo co-
mentários acerca da legislação do ensino profissional de forma mais ampla: “[…] as chamadas leis trabalhistas granjearam 
muitos aplausos no país. […] não basta ao trabalho a delimitação dos direitos e deveres: cumpre-lhe possuir as necessárias 
condições de perfeito rendimento, sem o qual o equilíbrio das partes interessadas, protegidas pela legislação, não dispõe de 
bases onde se firmar. Eis porque a obra iniciada por Lindolfo Collor no Ministério do Trabalho seria completada por essa ou-
tra, de que lançou os fundamentos o Sr. Gustavo Capanema, no Ministério da Educação, elaborando as leis do ensino profis-
sional” (Documento pertencente ao arquivo Idelfonso Simões Lopes - CPDOC-FGV � ISL c 1914.12.15). Cabe destacar que o 
vasto material do arquivo Gustavo Capanema (CPDOC-FGV) referente à organização nacional do ensino técnico profissional 
não exclui o ensino agrícola, entendendo-o como um dos diversos aspectos da formação específica do novo trabalhador. 
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pela ‘Marcha para o Oeste’ 133. Nesse sentido, Lenharo afirma que “se tratava de criar 

um novo conceito de trabalho e trabalhador, uma contrapartida do que já se praticava 

no setor urbano-industrial: o forjamento do trabalhador despolitizado, disciplinado e 

produtivo” (1986, p.15).

A não-aplicação da legislação social ao campo era identificada como uma das 

principais causas do êxodo rural, uma vez que o trabalhador do campo via-se 

ignorado e desamparado, posto à margem das preocupações dos dirigentes 

do país. Sem educação e saúde, sem transporte e crédito, sem possibilidade 

de uma atividade rendosa, acabavam ficando no campo apenas aqueles 

que não conseguiam migrar. Cogitar da ocupação do território nacional 

era, antes de mais nada, procurar fixar o homem ao campo, melhorando 

suas condições de vida e atendendo às necessidades de nossa produção 

agrícola. [ ] A intervenção do Estado era urgente, pois só assim se corrigiria 

o desequilíbrio entre ruralismo e urbanismo. Era preciso atentar para o fato 

de que a solução do problema da cidade residia na solução do problema 

do campo: a superpopulação, o desemprego e a mendicância resultavam do 

verdadeiro exílio em que se encontrava o trabalhador rural, mal-educado e 

mal remunerado. (GOMES, 1982a, p.163)

Gomes afirma, portanto, que “o sentido mais profundo da ‘Marcha para o Oeste’” 

residia justamente no plano da “valorização do homem e da terra” (GOMES, 1982a, 

p.163), destacando entre as iniciativas empreendidas como parte das estratégias para a 

integração territorial do país: a concessão de terras nas fronteiras (Decreto-lei nº 1968, de 

17 de janeiro de 1940, e Decreto-lei nº 2610, de 20 de setembro de 1940); a organização 

de colônias agrícolas (Decreto-lei nº 3059, de 14 de fevereiro de 1941). A autora aponta 

ainda a esse respeito o princípio de criação de uma política de amparo ao trabalhador 

rural que envolveu a concessão de terras e de crédito bem como o início dos estudos 

para a elaboração de ‘uma lei de sindicalização rural e a extensão do salário mínimo e dos 

benefícios trabalhistas à população de trabalhadores rurais” (GOMES, 1982a, p.163).

Assim é possível afirmar que, embora o ensino profissional agrícola não configure foco 

de atenção principal da atuação governamental no período do Estado Novo, como foi o 

caso do ensino industrial, ele também foi marcado por algumas iniciativas significativas. 

Cabe destacar a esse respeito, entre outros, as discussões levadas a cabo pelo Ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, no sentido de criar uma legislação que regulamenta 

o ensino profissional rural promulgada, no entanto, apenas em 1946; bem como as iniciativas 

realizadas por Fernando Costa enquanto Ministro da Agricultura e enquanto Interventor do 

Estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito às Escolas Práticas de Agricultura.

133  A ‘Marcha para o Oeste’, uma das pedras de toque do regime estado-novista, foi um programa lançado por Getúlio  A ‘Marcha para o Oeste’, uma das pedras de toque do regime estado-novista, foi um programa lançado por Getúlio 
Vargas em 1940, durante as festividades de inauguração de Goiânia, tinha como objetivo a integração territorial do Brasil. 
Nas palavras de Getúlio Vargas: “Mais do que uma simples imagem, é uma realidade urgente e necessária galgar a mon-
tanha, transpor o planalto e expandir-nos no sentido das latitudes. Retomando o trilho dos pioneiros que plantaram, no 
coração do continente, em épica e vigorosa arremetida, os marcos das fronteiras territoriais, precisamos de novo suprimir 
os obstáculos, encurtar distâncias, abrir caminhos e estender as fronteiras econômicas, consolidando, definitivamente, os 
alicerces da nação” (apud RICARDO, 1941, p.129). A esse respeito cf. Lenharo (1986).
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Outro aspecto da construção político-ideológica estado-novista particularmente 

interessante para a compreensão das Escolas Práticas de Agricultura é o caráter 

nacionalizador conferido aos projetos educacionais, responsáveis por incutir valores 

cívicos. Cabe destacar que no âmbito do Estado Novo o discurso da unidade nacional 

permeia campos diversos que vão da unidade política e territorial (DINIZ, 1996), 

à definição do ‘povo brasileiro’ em sua unidade étnica miscigenada 134, e passa, 

também, pela construção mitológica de um chefe de estado, personificado na figura 

de Vargas, capaz de instaurar a harmonia necessária para o crescimento da nação, 

conforme já abordado.

Capelato (1998) retoma, nesse sentido, o programa da ‘Marcha para o Oeste’, visto a partir 

de sua construção simbólica. A autora indica que os ideólogos do regime apontavam para 

o interior como símbolo da raça e da nacionalidade, espécie de cerne puro a partir do qual 

se poderia forjar a identidade nacional unificadora (CAPELATO, 1998, p.223 et seq.) 135.  

Tratava-se de uma concepção de nação ainda incompleta cujo urdir compunha uma 

das missões maiores do Estado Novo, que conseguiria, a partir da organização política, 

estabelecer a unidade nacional que conduziria a tal propósito. Se a construção de uma 

unidade nacional passava por aspectos diversos, destacava-se, sobretudo, o esforço de 

composição de uma consciência coletiva.  

Reafirmava-se, nesse contexto, o papel da educação na construção de uma consciência 

coletiva integradora; e ganhava particular sentido a elaboração de um discurso de cunho 

nacionalista a ser transmitido pela educação não apenas por meio de seus conteúdos 

e matérias específicas 136, mas, entendendo a educação em seus amplos aspectos, 

permeando campos diversos do universo cultural, também através da construção de 

símbolos, de imagens carregadas de sentidos cívicos. Capelato (1998) aponta, nesse 

sentido, a centralidade que a propaganda política, bem como a utilização de ícones de 

massa carregados de conteúdo pedagógico, assumiram nas estratégias de convencimento 

utilizadas pelo Estado Novo 137.

Nas Escolas Práticas de Agricultura, segundo assinalado por meio dos discursos construídos 

por seus próprios idealizadores, a arquitetura recebe a responsabilidade de incutir 

134  A esse respeito Capelato destaca que: “Para os nacionalistas a unidade nacional dependia também da resolução do  A esse respeito Capelato destaca que: “Para os nacionalistas a unidade nacional dependia também da resolução do 
problema étnico. Nesse aspecto é preciso salientar que houve mudança significativa no discurso sobre as raças na década 
de 1930. As teses baseadas nas ciências biológicas e na sociologia evolucionista orgânica que justificara o racismo e a ne-
cessidade de branqueamento na sociedade até o final dos anos 20 foram sendo, paulatinamente, substituídas por outras 
perspectivas que acabaram por valorizar a miscigenação. A necessidade de aproveitamento do trabalhador nacional explica, 
em parte, essa mudança. Mas a justificativa dessa nova postura aparecia relacionada à preocupação com a unidade étnica 
do país, elemento importante na construção da consciência nacional.” (1998, p.229)

135  Capelato destaca ainda, nesse senti do, que: “durante o Estado Novo, o discurso propagandísti co apontava o interior  Capelato destaca ainda, nesse sentido, que: “durante o Estado Novo, o discurso propagandístico apontava o interior 
como depositário das energias da nacionalidade. […] a política de integração do interior foi entendida como a possibilidade 
não só de superação do atraso, mas de transformação do Brasil numa grande potência do Continente. Este sonho de hege-
monia, acalentado no passado e recuperado fortemente nesse período, era justificado pelas dimensões territoriais do país, 
que indicavam seu destino de grandeza. Afirmava-se que o povoamento, a colonização e a exploração do sertão constitui-
riam as bases do progresso e da grandeza futura. As imagens do interior � sertão constituiriam um dos pilares da construção 
da nova identidade nacional coletiva.” (CAPELATO, 1998, p.217)  

136  Ver a esse respeito a reforma do currículo escolar de história empreendida nesse anos (CAPELATO, 1998, p.217,  Ver a esse respeito a reforma do currículo escolar de história empreendida nesse anos (CAPELATO, 1998, p.217, 
et seq.) 

137  Capelato aponta que: “A propaganda políti ca vale-se de ideias e conceitos, mas os transforma em imagens e símbo- Capelato aponta que: “A propaganda política vale-se de ideias e conceitos, mas os transforma em imagens e símbo-
los; os marcos da cultura são também incorporados ao imaginário que é transmitido pelos meios de comunicação. A refe-
rência básica da propaganda é a sedução, elemento de ordem emocional de grande eficácia na atração das massas. Nesse 
terreno onde política e cultura se mesclam com ideias, imagens e símbolos, define-se o objeto propaganda política como 
um estudo de representações políticas. Tal perspectiva de análise relaciona-se diretamente com o estudo dos imaginários 
sociais, que constituem uma categoria das representações coletivas.” (CAPELATO, 1998, p.36) 



100 CAPÍTULO 1 .  Projetos Políticos e Arquitetura

Figura 2.38. - Cartaz do Departamento de Imprensa e 

Propaganda com os seguintes dizeres: “Por ínfimo que 

seja no presente, o trabalho de cada brasileiro em bem 

da coletividade apressará o renovamento do futuro”. 

Fonte: GOMES, 1998, p.518.

Figura 2.39. - Capa da cartilha Getúlio Vargas, o amigo 

das crianças, publicado pelo Departamento de Imprensa 

e Propaganda em novembro de 1940 que traz os 

seguintes dizeres do presidente: “� preciso plasmar na 

cera virgem, que é alma da criança, a alma da própria 

pátria”. Fonte: GETÚLIO..., 1940.

sentimentos nacionalistas e operar, portanto, como símbolo inserido em uma perspectiva 

da construção de ícones de massa. Tal perspectiva estabelece relações complexas 

entre arquitetura e a formulação de discursos nacionalistas e entre ambos e o Estado, 

particularmente em um contexto da política de massas, que se tornam sobremaneira 

interessantes para entender a utilização da linguagem neocolonial nas escolas em questão, 

imbuída de sentidos pedagógicos e nacionalistas.

2.38

2.39
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Figura 2.40. - Página de A juventude no Estado 

Novo - publicação contendo textos do presidente 

Getúlio Vargas, extraídos de discursos, manifestos 

e entrevistas à imprensa com os seguintes dizeres: 

“Crianças! Aprendendo no lar e nas escolas o 

culto da pátria, trareis para a vida prática todas 

as probabilidades de êxito. Só o amor constrói e 

amando o Brasil forçosamente o conduzireis aos 

mais altos destinos entre as nações, realizando 

os desejos de engrandecimento aninhados em 

cada coração brasileiro”. Fonte: JUVENTUDE ..., 

[1937-1945].

Figura 2.41. - Página de A juventude no Estado 

Novo com as seguintes palavras: “A palavra do 

professor não transmite apenas conhecimentos 

e noções do mundo exterior. Atua igualmente 

pelas sugestões emotivas, inspiradas nos mais 

elevados sentimentos do coração humano. 

Desperta nas almas jovens o impulso heróico e a 

chama dos entusiasmos criadores. Concito-vos, 

por isso, a utilizá-la no puro e exemplar sentido 

do apostolado cívico, infundindo o amor à terra, 

o respeito às tradições e a crença inabalável nos 

grandes destinos do Brasil”. Fonte: JUVENTUDE 

..., [1937-1945].

2.40

2.41
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Figura 2.42. - Página de A juventude no 

Estado Novo com as seguintes palavras: 

“Não se cogitará apenas de alfabetizar o 

maior número possível, mas também de 

difundir princípios uniformes de disciplina 

cívica e moral, de sorte a transformar 

a escola primária em fator eficiente da 

formação e do caráter das novas gerações, 

imprimindo-lhe rumos de nacionalismo 

sadio”. Fonte: JUVENTUDE ..., [1937-1945].

Figura 2.43. - Página de A juventude no 

Estado Novo com as seguintes palavras: 

“A hora é de ação clara e direta, de 

realizações úteis, de trabalho fecundo e 

criador. Dar todo o prometido à nação que 

espera diretivas sadias, conduzi-la sem 

tergiversações, resolver e executar acima 

de sentimentalismos e delongas é o nosso 

dever. Havemos de cumpri-lo porque o 

Brasil está de pé, vigilante e disposto a tudo 

empenhar na conquista do seu destino 

imortal”. Fonte: JUVENTUDE ..., [1937-

1945].

2.42

2.43
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Ninguém discorda que o nacionalismo tem estado ‘por aí’ na face da terra 

há no mínimo dois séculos. O bastante, poder-se-ia supor, para que já 

fosse entendido de maneira clara e generalizada. Mas é difícil pensar em 

algum fenômeno político que continue tão intrigante quanto este e sobre 

o qual haja menos consenso analítico. Dele não há nenhuma definição 

amplamente aceita. Ninguém foi capaz de mostrar de forma conclusiva a sua 

modernidade ou antiguidade. Discorda-se sobre suas origens, seu futuro é 

incerto. Sua difusão global ora é interpretada pela metáfora maligna da 

metástase, ora sob os signos sorridentes da emancipação […]. Como se 

há de conciliar sua universalidade com sua necessária particularidade 

concreta? (ANDERSON, 2000, p.7)

Embora sem um consenso sobre seu momento de surgimento, diversos são os autores 138  

que apontam a proeminência do nacionalismo em suas mais diversas expressões, 

especialmente nas esferas da política e da cultura, ao longo dos últimos 200 anos da história, 

principalmente na chamada civilização ocidental, mas com suas aparições também no 

Oriente 139. Sua manifestação em países e contextos os mais diversos impõe o seu caráter 

eminentemente universal na história, em contraste com sua característica intrínseca de 

constituir-se a partir de um discurso de particularidades e diferenciação. Verdery destaca a 

esse respeito que o nacionalismo sempre se configura como um “discurso homogeneizador, 

diferenciador ou classificatório” ao dirigir o seu apelo “a pessoas que supostamente têm 

coisas em comum, em contraste com pessoas que se acredita não terem ligação mútua” 

(VERDERY, 2000, p.240). A autora sinaliza ainda que “nos nacionalismos modernos, entre 

as coisas mais importantes a ter em comum, figuram certas formas de cultura e tradição, 

além de uma história específica” (VERDERY, 2000, p.240). 

Assim, embora novamente sem consenso sobre suas formas de produção ou reprodução, 

os autores dedicados ao tema identificam outro ponto de convergência: a importância 

central que códigos, rituais e símbolos (criados, inventados, imaginados...) (HOBABAWM, 

138  Cf. parti cularmente Anderson (2008), Bhabha (2006), Hobsbawm (1998), e Balakrishnan (2000b). Cf. particularmente Anderson (2008), Bhabha (2006), Hobsbawm (1998), e Balakrishnan (2000b).

139  Sobre tal relevância Hobsbawm afi rma: “Suponha-se que um dia, após uma guerra nuclear um historiador intergalác- Sobre tal relevância Hobsbawm afirma: “Suponha-se que um dia, após uma guerra nuclear um historiador intergalác-
tico pouse em um planeta então morto para inquirir sobre as causas da pequena e remota catástrofe registrada pelos sen-
sores de sua galáxia. […] Após alguns estudos nosso observador conclui que os últimos dois séculos da história humana do 
planeta Terra são incompreensíveis sem o entendimento do termo ‘nação’ e do vocabulário que dele deriva.” (1998, p.11)

Arquitetura, Estado, identidade  
nacional e política de massas
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2008; ANDERSON, 2008) 140 assumem nas manifestações do nacionalismo - a tal ponto 

que Anderson chega a propor o seu entendimento “alinhando-o não a ideologias políticas 

conscientemente adotadas, mas aos grandes sistemas culturais que o precederam, e a 

partir dos quais ele surgiu, inclusive para combatê-los” (ANDERSON, 2008, p.39) 141.

Abordado como sistema de significação cultural manifesto na representação social 

cotidiana, e não apenas na esfera da política (BHABHA, 2006), e associado à ideia de 

identidade - relacionada à condição moderna de indivíduos ou sujeitos -, o nacionalismo 

assume sua vertente narrativa de construção de tradições, distantes da ideia de costume e 

entendidas como “um conjunto de práticas - rituais e simbólicas -, normalmente reguladas 

por regras tácitas ou abertamente aceitas” que “visam inculcar certos valores e normas 

através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação 

com [...] um passado histórico apropriado” (HOBSBAWM, 2008, p.9). A invenção, ou 

imaginação, de narrativas de origem, símbolos reconhecíveis e significados apropriáveis, 

configuram assim parte do arcabouço que faz do nacionalismo não uma ideologia fixa ou 

doutrina coerente, mas um cenário instável, ambivalente e de limites incertos (BHABHA, 

2006). Ou ainda, como destaca Verdery deve-se: 

tratar a nação como um símbolo e qualquer nacionalismo como tendo 

sentidos múltiplos oferecidos como alternativas e disputados por 

diferentes grupos que manobram para se apoderar da definição do símbolo 

e de seus efeitos legitimadores. Isso significa que não devemos tratar o 

nacionalismo em si como um agente social e perguntar se ele é bom ou 

ruim, liberal ou radical, ou conducente a uma política democrática. Antes 

devemos indagar: qual é o contexto global, societário e institucional em 

que os diferentes grupos competem pelo controle desse símbolo e de seus 

sentidos? (VERDERY, 2000, p.241)

Nesse campo de disputas onde as retóricas nacionais são encaradas como plurais e a nação é 

entendida como símbolo, a autora aponta que entre os elementos de conflito se encontram 

“ideias contrastantes sobre autenticidade, a verdadeira missão da nação, o patrimônio ou 

heranças culturais, o caráter nacional e assim por diante” (VERDERY, 2000, p.243). Essa 

perspectiva nos parece de grande interesse quando transposta para o campo da arquitetura 

e das relações que esta estabelece com a constituição de identidades nacionais.

De vocação eminentemente ‘exibicionista’ por seu caráter de fruição coletiva, a arquitetura 

se relaciona com a invenção ou imaginação da identidade nacional em seu duplo e dialético 

sentido, de criação de um passado legitimador relacionado particularmente à esfera da 

cultura, bem como de símbolos contemporâneos socialmente reconhecíveis e apropriáveis. 

140  Ao longo do presente item trabalharemos essencialmente com uma tentati va de conjunção das ideias propostas  Ao longo do presente item trabalharemos essencialmente com uma tentativa de conjunção das ideias propostas 
por esses dois autores, procurando fugir tanto do ‘aspecto artificial’ e por vezes ‘manipulativo’ que surge da concepção de 
‘invenção’ utilizada por Hobsbawn, mas também do caráter de ‘ideologia espontânea’ que emerge quando a concepção de 
‘comunidade imaginada’ de Anderson é levada às últimas consequências (BALAKRISHNAN, 2000a). Cabe ressaltar ainda, 
que o foco reside, sobretudo em desnaturalizar os conceitos de nacionalismos , indicando-os como construções sociais; 
ou em outras palavras, conforme aponta Hobsbawm a partir das colocações de Gellner: “As nações, postas como modos 
naturais ou divinos de classificar os homens como destino político […] inerente, são um mito; o nacionalismo, que às vezes 
toma culturas pré-existentes e as transforma em nações, algumas vezes as inventa e frequentemente oblitera as culturas 
pré-existentes: isto é uma realidade” (GELLNER apud HOBSBAWM, 1998, p.19).

141  Nesse senti do o autor confere especial atenção às comunidades religiosas. Nesse sentido o autor confere especial atenção às comunidades religiosas.
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Por um lado coloca-se o aspecto da arquitetura enquanto herança do passado em sua 

dimensão documento-monumento 142, e por outro seu caráter de construção simbólica 

no presente onde seu aspecto visual se referencia e propõe novas construções para o 

imaginário coletivo. Dessa maneira, tanto se levarmos em conta o caráter intrínseco de 

escolha - portanto instrumento de poder de construção de memórias sociais - e não 

de mero vestígio do conjunto daquilo que existiu no passado manifesto na dimensão 

documento-monumento, quanto se ressaltarmos o caráter de reprodução de ideologias 

que reverbera do aspecto de construção simbólica na arquitetura do presente, o cenário 

das disputas se recoloca inequivocamente na relação da arquitetura com a constituição 

de identidades nacionais.

Ganha destaque assim a centralidade que assume progressivamente, ao longo do século 

XIX na Europa, tanto o conceito de monumento histórico levando à institucionalização 

gradual de conjuntos intitulados como Patrimônio Nacional (CHOAY, 2001) em diversos 

países, quanto a estética romântica e seu fator nacionalista que ganha cada vez mais 

força ao caminharmos para a segunda metade do século 143. Especialmente, se levarmos 

em conta que é ao longo do século XIX que o mapa da Europa é redesenhado em grande 

parte pelo “princípio da nacionalidade”, e pelas novas conjugações que a equação 

Estado - Nação - Povo - Território passam a assumir (HOBSBAWM, 1998, p.33 et seq). 

Ao longo do século XIX - com variações temporais em grande parte impostas pelas 

diversidades de processos políticos e sociais de diferentes nações e territórios - são 

elaboradas as grandes narrativas das histórias nacionais européias que procuram recriar 

mitologicamente recortes do passado como legitimadores de um tempo presente. 

Essa perspectiva certamente confere novas questões para o que Curtis (2008, p.131 et 

seq) denomina como o “heterogêneo conjunto de prédios” que entre finais do século 

XIX e início do século XX resultam de “importantes alusões às tradições nacionais” 

(CURTIS, 2008, p.132) 144 - quer seja do ponto de vista climático ou da vegetação ou de 

referências culturais diversas, e até mesmo clássicas, identificadas como portadoras de 

caráter nacional -, que em geral são explicadas como “uma reação ao desarraigamento 

e homogeneidade trazidos pela industrialização e à imposição de formas cosmopolitas 

derivadas da Beaux-Arts clássicas” (CURTIS, 2008, p.131) 145.        

Assim, embora sem abandonar a perspectiva de Anderson do sentido do nacionalismo como 

um sistema cultural, nos é particularmente interessante a característica eminentemente 

142  Ver a esse respeito Le Goff  (2003). Ver a esse respeito Le Goff (2003).

143  Anti guedad; Aznar afi rmam nesse senti do que “[…] es importante tener en cuenta que el romanti cismo no es un  Antiguedad; Aznar afirmam nesse sentido que “[…] es importante tener en cuenta que el romanticismo no es un 
estilo ni un lenguaje […], sino más bien un fenómeno estético y civilizatorio que empieza siendo una nueva sensibilidad 
para acabar apareciendo como una concepción de la vida cuyo eco se escucha a lo largo de todo el siglo XIX. […] De hecho, 
el romanticismo temprano, el fantasmal prerromanticismo o el mal llamado clasicismo romántico no radicalizaran tanto la 
oposición entre lo clásico y lo romántico como lo iba a hacer posteriormente el romanticismo tardío, más popular y nacio-
nalista” (1998, p.92).

144  Entre os exemplos tratados pelo autor chamam atenção além dos casos mais conhecidos das abordagens ‘neo- Entre os exemplos tratados pelo autor chamam atenção além dos casos mais conhecidos das abordagens ‘neo-
góticas’ francesas e inglesas de Viollet-le-Duc, Ruskin e Pugin, também as curiosas experiências catalãs e alguns casos 
dinamarqueses, finlandeses e até americanos, entre outros. Destaca-se nesse conjunto a enorme variedade de linguagens 
e abordagens propostas. 

145  Embora destacando a infl uência dos movimentos políti cos no desenvolvimento dessas experiências e destacando,  Embora destacando a influência dos movimentos políticos no desenvolvimento dessas experiências e destacando, 
inclusive, que muitas vezes evidenciam as incongruências entre tradições culturais particulares e o território nacional, Curtis 
insiste na explicação dessas manifestações como respostas às questões trazidas pela Revolução Industrial sugerindo que 
“não é mera casualidade que tal obsessão com a terra tenha emergido justamente no período em que a industrialização 
exercia efeitos devastadores sobre as tradições rurais” (CUSTIS, 2008, p.132).
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política que Hobsbawm (1998) 146 lhe atribui concentrando-se especialmente nas ligações 

que estabelece mutuamente com nações e Estados. Nessa perspectiva - e fazendo uso da 

divisão proposta por Hroch (apud HOBSBAWM, 1998) - o autor aponta seu significativo 

interesse nas manifestações nacionalistas localizadas entre 1870 e 1950: entre os anos 

de 1970 e 1914, quando o nacionalismo assume dimensão de “programa político”, e 

atrela-se definitivamente à ideia de nação-Estado 147, tornando legítimo que um “corpo de 

pessoas que se considera uma nação” demandasse o “direito a um Estado independente 

soberano separado para seu território” (HOBSBAWM, 1998, p.126); e entre os anos de 

1914 e 1950, “quando os programas nacionalistas adquirem sustentação de massa - e não 

antes - ou, ao menos, alguma das sustentações de massa que os nacionalistas sempre 

dizem representar” (HOBSBAWM, 1998, p.21), quadro esse que se altera depois do final 

da Segunda Guerra Mundial com as diversas questões que o novo cenário político traz.  

Sobre o primeiro período o autor indica que constitui o momento no qual o nacionalismo 

torna-se efetivamente um fenômeno global, tornando-se “uma questão importante da 

política de quase todos os Estados europeus” e se multiplicando em regiões as mais 

diversas inclusive do mundo oriental (HOBSBAWM, 1998, p.128 et seq.) 148. Embora sem 

incorrer em explicações que se baseiam na mera transposição de conceitos recebidos 

passivamente - ideias e modelos ‘fora de lugar’ - em uma suposta relação de centro-

periferia, cabe destacar que é nesse mesmo cenário de finais do século XIX que o 

nacionalismo ganha corpo na América Latina, com todas as contradições e impasses 

específicos que o forjar simbolicamente nações provenientes de relações coloniais 

implica. Entre essas particularidades Schwarcz aponta que na América Latina, a partir 

desse momento e principalmente ao longo de toda a primeira metade do século 

XX, o nacional passaria a revestir-se de um caráter de progresso incontestável: “de 

atrasados passaríamos a adiantados, de desvio a paradigma, de inferiores a superiores” 

(SCHWARCZ, 1987, p.35) 149 à medida que se subtraísse aquilo que de importado e de 

cópia existia em nossas culturas. 

Já com relação ao segundo período, de 1914 a 1950, Hobsbawm aponta que “se houve 

um momento em que o ‘princípio de nacionalidade’ do século XIX triunfou, esse momento 

foi o final da Primeira Guerra Mundial” (HOBSBAWM, 1998, p.159), como resultado em 

grande medida do “colapso dos grandes impérios multinacionais da Europa central e 

oriental” e da Revolução Russa. Com o Tratado de Paz de Versalhes e demais tratados 

146  Embora ponderando que “não é possível reduzir […] a nacionalidade a uma dimensão única, seja políti ca, cultural, ou  Embora ponderando que “não é possível reduzir […] a nacionalidade a uma dimensão única, seja política, cultural, ou 
qualquer outra” (HOBSBAWM, 1998, p.17), fica evidente pelos recortes, abordagens e conceituações adotados por Hobsbawm  
o destaque que confere à dimensão política.   

147  Verdery destaca que “nos nacionalismos modernos, as nações […] têm apresentado pelo menos dois grandes senti - Verdery destaca que “nos nacionalismos modernos, as nações […] têm apresentado pelo menos dois grandes senti-
dos. […] a) uma relação conhecida como cidadania, na qual a nação consiste na soberania coletiva, baseada na participação 
política comum, e b) uma relação conhecida como etnia, na qual a nação abrange todos os que são supostamente dotados 
de língua e história comuns, ou de uma identidade cultural ainda mais ampla” (2000, p.240).

148  Hobsbawm aponta nesse senti do que: “Não é surpreendente que o nacionalismo tenha conseguido espaço tão rapi- Hobsbawm aponta nesse sentido que: “Não é surpreendente que o nacionalismo tenha conseguido espaço tão rapi-
damente nos anos que vão de 1870 a 1914. […] Socialmente, três fatos deram um alcance crescente para o desenvolvimento 
de novas formas de invenção de comunidades - reais ou ‘imaginárias’ - como nacionalidades: a resistência de grupos tradi-
cionais ameaçados pelo rápido progresso da modernidade, as novas classes e estratos, não tradicionais, que rapidamente 
cresciam nas sociedades urbanizadas […] e as migrações sem precedentes que distribuíram uma diáspora múltipla de povos 
através do planeta, cada um estranho, tanto aos nativos quanto aos outros grupos migrantes e nenhum, ainda, com os 
hábitos e convenções da coexistência.” (1998, p.132-133)

149  Schwarcz reforça o seu argumento sinalizando que enquanto colônia e mesmo após a independência em grande  Schwarcz reforça o seu argumento sinalizando que enquanto colônia e mesmo após a independência em grande 
parte do século XIX a imitação aparecia como valor positivo: “[…] o cultivo do padrão metropolitano e o afastamento cultu-
ral em relação ao meio não aparecem como deficiência, até pelo contrário.” (1987, p.42). Ver ainda a esse respeito, entre 
outros, Canclini (2003).
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que definiram a divisão política da Europa após a guerra “o continente tornou-se um 

quebra cabeça de Estados, definidos […] como Estados-nações” (HOBSBAWM, 1998, 

p.159), onde passou a imperar igualmente o princípio da nação como uma ‘economia 

nacional’. O autor identifica assim o período entre-guerras como a “[…] época na qual o 

mapa da Europa estava sendo pela primeira - e única - vez redesenhado de acordo com 

o princípio da nacionalidade e quando o vocabulário do nacionalismo europeu veio a ser 

adotado pelos novos movimentos de liberação colonial ou afirmação terceiro-mundista 

[…]”(HOBSBAWM, 1998, p.12).

O autor destaca, no entanto, a “completa impraticabilidade […] de fazer as fronteiras de 

Estado coincidirem com as fronteiras da nacionalidade e da língua” (HOBSBAWM, 1998, 

p.161) 150, bem como os desencontros entre a “‘ideia nacional’, enquanto formulada por 

seus pregadores oficiais”, e a “real identificação do povo em questão” (HOBSBAWM, 

1998, p.162). Questões estas, em grande parte tributárias do fato de que os critérios 

normalmente utilizados para definição de nação (língua, etnicidade, história, cultura...) são 

em si mesmos “ambíguos, mutáveis e opacos”, o que se por um lado dificultou formulações 

abrangentes e unívocas, por outro “[…] os tornou excepcionalmente convenientes para 

propósitos propagandísticos e programáticos […]”(HOBSBAWM, 1998, p.15). Aspecto esse 

que ganhou contornos especiais no período em questão:

A identificação nacional nessa era adquiriu novos meios de se expressar 

nas sociedades modernas, urbanizadas, e de alta tecnologia. Dois deles 

muito importantes merecem destaque. O primeiro, que requer poucos 

comentários, foi o surgimento da moderna comunicação de massa […] 151. 

Por esses meios as ideologias populistas podiam ser tanto padronizadas, 

homogeneizadas e transformadas quanto, obviamente, podiam ser 

exploradas com propósitos deliberados de propaganda por Estados ou 

interesses privados. […] Mas a propaganda deliberada quase certamente 

era menos significativa do que a habilidade da comunicação de massa 

transformar o que, de fato, eram símbolos nacionais, em parte da vida 

de qualquer indivíduo e, a partir daí, romper as divisões entre as esferas 

privada e local, nas quais a maioria dos cidadãos normalmente vivia, para 

as esferas pública e nacional. (HOBSBAWM, 1998, p.170)

Trata-se assim de período intenso de formulação de ‘símbolos de identificação nacional’ 

e de expressões rituais engrandecedoras da pátria e do civismo, que dominam estados e 

políticas dos mais diversos espectros 152, e que passam por complexas e diversas estratégias 

150  O autor pondera ainda que: “A implicação lógica de tentar criar um conti nente corretamente dividido em Estados  O autor pondera ainda que: “A implicação lógica de tentar criar um continente corretamente dividido em Estados 
territoriais coerentes, cada um habitado por uma população homogênea, separada étnica e linquisticamente, era a expul-
são maciça ou a exterminação das minorias. Isso foi, e é o criminoso reductio ad absurdum do nacionalismo na sua versão 
territorial […]” (HOBSBAWM, 1998, p.161).

151  Sobre os contornos e críti cas do universo da cultura de massa cf. especialmente Lima, L. (1990). Sobre os contornos e críticas do universo da cultura de massa cf. especialmente Lima, L. (1990).

152  Como destaca Hobsbawm: “� importante disti nguir entre o nacionalismo exclusivo dos Estados, ou movimentos polí- Como destaca Hobsbawm: “� importante distinguir entre o nacionalismo exclusivo dos Estados, ou movimentos polí-
ticos direitistas que se substituem por todas as outras formas de identificação política e social, e o conglomerado nacional�
cidadão, a consciência social que, nos Estados modernos, constitui o solo no qual todos os outros sentimentos políticos 
florescem. Nesse sentido ‘nação’ e ‘classe’ não se distinguem prontamente. Se aceitarmos que a consciência de classe, na 
prática, tinha uma dimensão cívico-nacional, e que a consciência cívico-nacional ou ética tinha dimensões sociais, então é 
possível que a radicalização das classes trabalhadoras na Europa do primeiro pós-guerra tenha reforçado sua potencial cons-
ciência nacional. De que outra forma se poderia explicar o sucesso extraordinário das esquerdas nos países não-fascistas em 
resgatarem os sentimentos nacionais e patrióticos durante o período anti-fascista?” (HOBSBAWM, 1998, p.173).
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uma vez que não podem ser simplesmente inventadas ou impostas, mas devem passar 

por um processo gradual de ‘imaginação’ e convencimento a partir de seu apelo inerente. 

Entre as estratégias utilizadas pela propaganda política para (re)produzir imagens e 

símbolos encontra-se a arquitetura:

A nueva política, nueva arquitectura. En realidad éste era un viejo lema que se 

había invocado constantemente a lo largo de la historia. Los precedentes más 

inmediatos eran los de las revoluciones soviéticas en Rusia, fascista en Italia 

y nazi en Alemania. De hecho este lema no es más que un caso particular del 

que dice que a toda política le corresponde una arquitectura. Una arquitectura 

que no se contenta solamente con satisfacer unas determinadas necesidades 

funcionales, pues actúa también como un medio efectivo de propaganda. 

(SUST, 1975, p.7) 153

Assim, se a arquitetura configura elemento de interesse para o estudo da produção 

cultural do período entre-guerras, principalmente no que diz respeito às conexões 

estabelecidas entre esta e a formulação de discursos nacionalistas e entre ambas e 

a ação do Estado; olhar a arquitetura do período entre-guerras a partir da temática 

nacionalista nos termos políticos até aqui apresentados e das relações entre Estado 

e produção cultural - também se coloca como perspectiva de grande interesse para a 

história da arquitetura. � interessante, entretanto, notar que, no campo da historiografia 

da arquitetura relativa ao século XX, a temática do nacionalismo parece ganhar maior 

destaque apenas a partir da década de 1980. � verdade que a referida temática já se 

encontrava presente nos chamados ‘manuais de história da arquitetura moderna’ 154 

elaborados logo após o término da Segunda Guerra Mundial - sobretudo no que diz 

respeito às intervenções no campo arquitetônico dos governos nazistas, fascistas e 

comunistas ocorridas na Alemanha, Itália e Rússia no período entre-guerras -, e que 

passou, com o tempo, a ser episódio obrigatório entre os trabalhos que procuraram 

abordar de maneira abrangente as dinâmicas ocorridas principalmente ao longo do 

século XX. No entanto, embora tais abordagens das relações entre Estado, identidade 

nacional e arquitetura no período entre-guerras passem por enfoques que variam 

particularmente, em função dos conceitos e definições utilizados, o papel simbólico 

da arquitetura em suas linguagens diversas como instrumento das políticas de massa, 

tão caro para o entendimento desse período, é na maior parte das vezes simplificado, 

entendido em uma perspectiva maniqueísta ou simplesmente deixado de lado 155.

153  Também nesse senti do Waisman defende a importância do estudo do ‘compromisso’ na concepção e produção ar- Também nesse sentido Waisman defende a importância do estudo do ‘compromisso’ na concepção e produção ar-
quitetônica apontando que todo ato de construir é por definição um ato moral e político (1985, p.19).

154  Entende-se aqui, de forma genérica, como ‘manuais de história da arquitetura moderna’, os livros de diversas ge- Entende-se aqui, de forma genérica, como ‘manuais de história da arquitetura moderna’, os livros de diversas ge-
rações de autores que ao longo do século XX consolidaram com seus textos, a partir de abordagens bastante amplas, a 
existência de um certo ‘movimento moderno’, procurando defini-lo e explicá-lo como fato histórico. A maior parte desses 
textos teve ampla difusão tendo sido traduzidos para diversas línguas e sendo utilizados, alguns até os dias atuais, nas 
escolas de arquitetura de todo o mundo. Como destaca Tournikiotis: “[…] estos escritos ejercieron una poderosa influencia 
en el devenir de la arquitectura; en realidad aún lo hacen […]. Estas historias desempeñaron  un importante papel en la 
formación de muchas generaciones de arquitectos, pues proponían una interpretación general del movimiento moderno 
como un fenómeno históricamente definido, y por tanto, irrevocable” (TOURNIKIOTIS, 2001, p.22). Ainda a esse respeito, 
cf. Cohen (1999) e Solá Morales (1999).

155  Parti cularmente notável desse aspecto são as obras elaboradas por Zevi (1954) e Benevolo (1994b). O Primeiro ma- Particularmente notável desse aspecto são as obras elaboradas por Zevi (1954) e Benevolo (1994b). O Primeiro ma-
nual de história da arquitetura moderna a abordar a temática das relações entre Estado, identidade nacional e arquitetura 
no período entre-guerras foi o livro Storia dell’architettura moderna de autoria de Bruno Zevi, lançado pela primeira vez em 
1950. Zevi pertenceu à primeira geração de arquitetos italianos formados na perspectiva modernista e que via, no momento 
do segundo pós-guerra, a necessidade eminente tanto de reavaliação como de defesa da arquitetura modernista, sendo 
a produção historiográfica uma ferramenta central para a execução de tal tarefa. O autor aborda em sua obra respectiva-
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Pode-se dizer, portanto, que é a partir da década de 1980 que os estudos acerca das 

relações entre arquitetura, Estado e identidade nacional passam a ganhar maior destaque 

- e certamente maior complexidade -, tanto em abordagens de caráter mais monográfico 

quanto em abordagens mais gerais, assumindo enfoques, recortes, e metodologias bastante 

diversas 156. Destacam-se nesse cenário as relações - tanto aquelas de negação quanto 

às de defesa ou reafirmação - estabelecidas entre os discursos nacionalistas de Estado 

e a arquitetura moderna em seu processo de surgimento e difusão tanto em território 

Europeu, quanto em outras partes do mundo; bem como as diversas formas de contato e 

relacionamento estabelecidas entre o profissional arquiteto e a estrutura governamental 

e seus desdobramentos na difusão e legitimação de linguagens ou da própria profissão. 

� particularmente interessante, nesse sentido, destacar a leitura feita por Lane (1985) 

do uso da arquitetura como estratégia de reafirmação política na Alemanha no período 

nazista, tendo essa um papel preponderante enquanto elemento simbólico para a 

construção de uma nova nacionalidade, sem que houvesse, no entanto, um consenso entre 

linguagens arquitetônicas: a estrutura governamental faria uso das mais diversas vertentes 

estilísticas, sempre propagandeadas como elementos que despertariam o orgulho e a 

consciência nacional, sendo entendidas, portanto, como contribuições significativas para 

o fortalecimento da unidade política do regime nazista. A autora afirma, dessa maneira, 

o papel central desempenhado pela arquitetura na propaganda política de afirmação do 

nazismo e de combate à ideologia precedente:

[…] this opposition to the new architecture as the symbol of the weakness of 

the Weimar society compelled the Nazis to accept the idea that architecture 

was of central importance to the national life. Hitler’s speeches had indeed 

reflected this view as early as 1920, but the party as a whole was not committed 

until the propaganda campaign against ‘architectural bolshevism’ began. After 

1930, the position taken by party propaganda forced the Nazis to promise to 

launch a building program which would express their own ideology. […] The 

cultural policy of the new regime as reflected in its building program was, like 

Nazi ideology itself, confused and contradictory. Among the makers of official 

mente os casos da Rússia, Alemanha, França e Itália, procurando destacar como, para cada um dos casos, se desenvolve o 
aspecto heróico e trágico da arquitetura racionalista, marcada por um lado pela evolução da linguagem modernista, mas por 
um certo predomínio prejudicial da forma e da abstração,  e por outro pela intervenção decisiva do Estado na arquitetura, 
tornando-a monumental. Para Zevi, em sua leitura apologética da arquitetura moderna e de caráter eminentemente opera-
tivo, a ligação direta entre Estado e arquitetura como parte de um discurso político configura a própria negação intrínseca de 
uma arquitetura moderna, que, por definição, é humana, livre e de linguagem universalmente apreensível. De forma aná-
loga ao tom operativo assumido por Zevi, também Benevolo - em sua Storia dell’architettura lançada pela primeira vez em 
1960 - assume uma ligação direta entre a escrita histórica e a produção projetual contemporânea, bem como um tom oti-
mista de reafirmação da centralidade da arquitetura moderna no cenário posterior à Segunda Guerra Mundial.  No entanto, 
Benevolo sinaliza algumas distâncias com relação à obra de Zevi principalmente no que diz respeito ao olhar lançado sobre 
o racionalismo, e em sua compreensão dos efeitos maléficos e quase maniqueístas apontados por Zevi na relação estabele-
cida entre arquitetura e Estado. A proposição central defendida por Benevolo, quase como um manifesto para a arquitetura, 
seria a retomada da causa social implícita à concepção originária do movimento moderno, parcialmente esquecida, e que 
reaparece como nova esperança no que acredita como o cenário promissor do pós-guerra. Nesse cenário a relação entre 
arquitetura e Estado não assume obrigatoriamente o caráter negativo adotado por Zevi, uma vez que o autor entende que 
o movimento moderno tem como base uma proposta eminentemente política de contornos socializantes e que, portanto, o 
eventual atrelamento com uma política de Estado, coerente com esse princípio, poderia produzir resultados extremamente 
favoráveis. Nesse sentido é particularmente interessante a leitura feita por Benevolo do caso da União Soviética, onde uma 
política de estado socialista é capaz de em um momento produzir alguns dos resultados mais interessantes do período en-
tre as pesquisas modernistas; e, no momento seguinte, cair em desgraça pela incompreensão dos líderes políticos entre a 
íntima conexão entre o movimento moderno e a revolução marxista, que passam a entender tal arquitetura a partir de uma 
perspectiva estreita que abandona a sua verdadeira causa social e a vê apenas a partir de sua linguagem abstrata.

156  Entre os diversos exemplos disponíveis na história da arquitetura do século XX, destacamos parti cularmente Doordan  Entre os diversos exemplos disponíveis na história da arquitetura do século XX, destacamos particularmente Doordan 
(1983), Lane (1985), De Anda Alanis (1990), Pantelic (1997), Bozdogan (2001), Ballent (2005) e Kopp (1985). Com relação ao 
caso brasileiro, especialmente Martins, C. (1987) e Cavalcanti, L. (2006).
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architectural policy, at least four different factions developed. Some of the 

new leaders of government and party sought to recall the traditions of the 

German middle ages by encouraging neo-Romanesque styles in architecture, 

while others favored neoclassical manner in order to suggest that Nazism 

incorporated “eternal” values. Some were primarily concerned to assert the 

rural character of Nazi society and therefore encouraged primitive “folk” 

styles derived from the countryside; others were outspoken in their support 

of a revolutionary “modern” style which would express the newness of the 

new regime. Thus despite the party’s claim to have substituted for the new 

architecture a uniform new “national socialist” style, the rivalries of these 

factions permitted almost every type of architecture to be constructed, 

including buildings which closely resembled the work of the radical architects 

whom the Nazis had opposed. […] Nazi architecture policy was not the product 

of a monolithic totalitarian system, but of feuds and power struggles. The 

Nazi building program reflected not a new totalitarian ideology, but a series 

of conflicting ideas which were themselves rooted in and conditioned by the 

architectural controversies of the Weimar period. (LANE, 1985, p.8-9)

Guardadas as devidas distâncias entre os dois regimes, tal perspectiva parece 

particularmente interessante para a construção de uma análise que procure entender 

a arquitetura estado-novista em um contexto onde, se não houve certamente uma 

unidade de linguagens, houve, por outro lado, sua veiculação como ícone de massa. 

Destaca-se nesse sentido entre as colocações de Lane, além da diversidade de 

linguagens apresentadas como pertencentes a uma ideologia comum, a capacidade 

do regime nazista de acomodar em seu bojo, disputas de poder e idéias conflitantes, 

muitas vezes pré-existentes no cenário arquitetônico alemão. De forma análoga, o 

próximo capítulo procura apontar tanto a convivência de linguagens apresentadas como 

oficiais nos discursos estado-novistas, quanto algumas das disputas em jogo no cenário 

arquitetônico brasileiro naqueles anos. 
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E todas as épocas, principalmente naquelas em que o espírito da civilização 

esteve mais desenvolvido e em seu maior esplendor, a arte teve sempre os 

seus grandes animadores, para melhor elevá-los e engrandecê-la. Daí, as 

grandes fases da história serem imortalizadas por meio da expressão plástica 

que é uma linguagem que se vem eternizando desde os tempos mais remotos. 

[…] E como pôde a arte chegar até nós, numa ascensão formidável, como 

modelo de cultura dos povos civilizados? Foi devido, tão somente, ao esforço 

dos artistas? Sim, em grande parte; mas se eles não contassem com o apoio 

moral e material de dirigentes cultos e, por vezes, geniais, não poderiam, por 

certo, contar com um panorama tão grandioso de atividades artísticas, como 

temos tido até nossos dias. (TEIXEIRA, 1940, p.7-8) 

Tais afirmações, presentes em volume assinado por Oswaldo Teixeira 157, então Diretor do 

Museu Nacional de Belas Artes, e editado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, 

em 1940, acerca das artes no Estado Novo, indicam de forma particular as relações 

estabelecidas, ou que ao menos se pretendia estabelecer, entre artistas e Estado naqueles 

anos. Por um lado as artes, enquanto significativas de um determinado ‘estágio da evolução 

humana’ 158 deveriam desempenhar papel simbólico central junto ao regime, por outro o 

Estado operaria como mecenas inconteste, promovendo a produção cultural nacional e 

fomentando o vigor necessário à criação artística. De forma a defender tais princípios, 

Teixeira (1940) traçava em tal volume um percurso pela ‘arte universal’ mostrando papel 

de ‘estadistas’ - ou “a influência direta dos homens de estado na formação artística das 

pátrias”, a partir dos seguintes exemplos: “A Grécia de Péricles”; “A Roma de Augusto”; “A 

Renascença - os Médicis e outros nomes ilustres”; “A França de ‘Francisco’ I”; “A Espanha de 

157  Oswaldo Teixeira (1905-1974) foi pintor, críti co, professor e historiador da arte tendo ocupado a direção do Museu  Oswaldo Teixeira (1905-1974) foi pintor, crítico, professor e historiador da arte tendo ocupado a direção do Museu 
Nacional de Belas Artes entre os anos de 1937 e 1961. Cabe destacar ainda suas polêmicas posições publicamente assumi-
das de críticas ao modernismo artístico. 

158  Teixeira afi rmava nesse senti do que: “uma nação determina a vida de um povo e inspira-se em sua arte dando-lhe  Teixeira afirmava nesse sentido que: “uma nação determina a vida de um povo e inspira-se em sua arte dando-lhe 
maior expressão de espiritualidade e grandeza. […] O povo poderá desaparecer, a arte ficará, permanecerá como símbolo 
desse mesmo povo, salvando-o assim do esquecimento e da morte que o tempo traz. […] A arte é a verdadeira imagem da 
pátria. A formação das nações não é feita de ideias abstratas, de poéticas, e irreais concepções. Há uma força construtora 
que arquiteta os países e que lhes empresta uma eternidade, uma vida completa, absoluta através dos tempos. Onde estará 
essa força invisível. Onde se oculta? Basta atentar para as belas demonstrações da história, para a encontrarmos, facilmen-
te, em sua vitalidade completa, criadora, na arte que é um mundo de prodigiosas energias e formas puras de civilização. […] 
Cada pátria possui uma arte de acordo com seu clima civilizador e quanto mais alto for o grau de civilização de um povo, 
maior será sua expressão artística. […] A arte será sempre a floração natural da terra, da raça e do espírito criador de cada 
nação. Cada povo tem o direito e o dever de formar nessa sublime cruzada, de desenvolver a arte e propagá-la mais ainda, 
para que assim a alma dos povos tenha maior esplendor e uma existência mais durável e melhor. A arte imortaliza a idade 
das nações. O passado e o presente têm forma absoluta na expressão da sua estética.” (1940, p.11-13)
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Felipe II e IV”; e, finalmente, “A República e o Estado Novo”. Assim, sobre o envolvimento 

do regime varguista com as artes o autor afirmava que o presidente:

[…] sabe, como poucos, que os artistas são os verdadeiros arautos, são as 

magníficas vozes que anunciam e propagam as obras do governo. […] São 

justamente os artistas que contribuem para a maior divulgação da obra de 

seus estadistas. São eles os autores plásticos da moral das pátrias, das suas 

conquistas e vitórias. (TEIXEIRA, 1940, p.52-53)

Se as palavras de Teixeira (1940) sinalizavam, pode-se dizer, a construção de um discurso 

do Estado que pretendia, de forma complementar, fazer uso do aspecto simbólico e 

propagandeador da arte em um contexto de cultura de massas, e funcionar como seu 

promotor ou mecenas, cabe destacar que ao menos a posição de mecenas no campo 

da arquitetura é endossada por seus produtores, como fica particularmente explícito na 

análise que Mindlin 159 faz do surgimento da arquitetura moderna no Brasil a partir da 

atuação da escola carioca.  

[…] em 1930, a revolução liderada por Getúlio Vargas impôs um novo regime e 

um novo estado de espírito. O movimento de 30 foi desencadeado, sobretudo, 

por jovens militares e civis, e lançou um sopro renovador em todos os setores 

da vida política social e econômica do país. Esse período de mudança e 

excitação teve naturalmente reflexos na arquitetura. Lucio Costa foi nomeado 

diretor da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e empreendeu 

uma reforma radical em seu currículo, até então baseado na École de Beaux 

Arts. […] Mas a reforma de Lucio Costa na verdade não chegou a sair do papel. 

Um incidente em sala de aula deu aos elementos reacionários o pretexto 

para demitir o jovem diretor em menos de um ano. Seguiu-se uma greve, 

inicialmente sem importância, mas que rapidamente se transformou em um 

movimento estudantil em defesa das novas ideias artísticas e se articulou 

na proposta de criação de uma escola independente. A greve durou seis 

meses e, ao retornar às aulas, os estudantes tinham obtido uma vitória em 

sua luta contra o academicismo e em favor do progresso nas artes. […] No 

entanto, a reação às novas ideias naturalmente fez com que elas fossem sendo 

postas em prática lentamente, e os arquitetos mais avançados tinham pouca 

oportunidade de trabalho. O curso dos acontecimentos foi interrompido 

pela Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, e somente a partir 

de 1934 os grandes planos de construção do Governo Vargas puderam ser 

empreendidos. Em 1935 foram realizados os primeiros estudos para a Cidade 

Universitária do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, foi anunciado um concurso 

159  Henrique Mindlin (1911-1971) foi arquiteto atuante e propugnador do modernismo, sendo autor da obra internacio- Henrique Mindlin (1911-1971) foi arquiteto atuante e propugnador do modernismo, sendo autor da obra internacio-
nal Arquitetura moderna no Brasil. Conforme já destacado, a obra de Mindlin é publicada inicialmente em 1956, e compõe 
a construção da trama de um discurso triunfal da arquitetura moderna, elaborada, sobretudo, a partir da matriz explicativa 
elaborada pelos próprios arquitetos defensores dessa linguagem. Para além do aspecto de certo mecenato desempenhado 
pelo Estado, o texto revela ainda um curioso discurso atrelado à imagem auto construída do regime onde há a conexão di-
reta entre o Estado Novo e o caráter modernizador iniciado pela revolução de 30, bem como a ideia de correção de rumos e 
retomada do caminho certo. Ver a esse respeito o capítulo 1 da presente dissertação. Note-se ainda, como aponta Pinheiro 
(2005), que a leitura dos fatos que associa o episódio da Revolução de 1930 à nomeação de Lucio Costa como diretor da Es-
cola de Belas Artes, nada mais é do que uma construção, posto que sua nomeação se dá em realidade antes da revolução.     
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público para o projeto do novo edifício do Ministério da Educação e Saúde. Em 

uma atmosfera de indecisão artística generalizada, os prêmios foram dados a 

projetos puramente acadêmicos, enquanto trabalhos de real valor, dentro de 

um espírito moderno, apresentados por um grupo de jovens artistas, foram 

desclassificados. Foi então que se produziu um desses fatos inesperados que 

muitas vezes mudam o curso da história. O Ministro da Educação, Gustavo 

Capanema, inspirado por uma mistura de visão, audácia e bom senso que o 

caracterizava, tomou a decisão pessoal que contribuiu para o desenvolvimento 

da arquitetura moderna no Brasil. […] Capanema, depois de premiar os 

ganhadores, pediu a Lucio Costa, um dos desclassificados, que apresentasse 

um novo projeto. (MINDLIN, 2000, p.26-27)

Dessa maneira, diversos são os autores que destacam igualmente as conexões estabelecidas 

entre o Estado nesses anos e arquitetos, em específico, ou a intelectualidade, de forma 

geral, com vistas principalmente à afirmação de um projeto de vanguarda (MARTINS, C., 

1987; GORELIK, 2005; CANCLINI, 2003; MICELI, 2001) 160. No entanto, do ponto de vista 

da produção, quer seja artística, quer seja arquitetônica do Estado Novo é possível dizer 

que se há o atrelamento de grupos específicos e Estado para a afirmação de projetos 

vanguardistas, tais conexões representam muitas vezes não apenas a afirmação de 

linguagens específicas, mas ainda estratégias para a própria afirmação profissional 

(MICELI, 2001). Tal parece justamente ser a posição da arquitetura, sobretudo quando 

se verifica por um lado a ampla inserção de órgãos dedicados ao projeto e construção 

de novos edifícios em quase todas as esferas da estrutura governamental, e por outro 

que tais conexões se estabelecem não apenas a partir de linguagens vanguardistas, 

mas das mais diversas linguagens. Assim, o que se verifica concretamente é a grande 

heterogeneidade de linguagens e expressões adotadas, como atestam novamente as 

colocações de Oswaldo Teixeira:

Se não fosse Getúlio Vargas, a arte brasileira estaria, a passos largos, caminhando 

para a decadência completa e desastrosa, o que seria verdadeiramente 

lamentável para a nacionalidade que tem em seus artistas, os verdadeiros 

eternizadores de seus fatos históricos, com suas fases mais características e 

que melhor personificam a verdadeira alma da nação. O nosso presidente 

cuida com sincero entusiasmo da vida dos artistas, ora dando-lhes lugares no 

professorado, como encomendando obras de arte […], e, ainda criando postos 

de destaque na administração, em que os artistas se sentem mais à vontade 

e podem melhor produzir. […] São muitas as suas realizações no domínio das 

artes, quer no teatro, no cinema, literatura etc., etc. Na arquitetura nunca 

160  Gorelik destaca nesse senti do que “Nostalgia para ordenar o caos do presente e plano para neutralizar o medo do  Gorelik destaca nesse sentido que “Nostalgia para ordenar o caos do presente e plano para neutralizar o medo do 
futuro: na encruzilhada desses dois impulsos nasce a cultura arquitetônica de vanguarda na década de 1930 na América 
Latina. […] também introduzirá, por definição, o ator fundamental da renovação vanguardista na América Latina: o Estado, 
promotor privilegiado daqueles impulsos contraditórios” (2005, p.15-16). Canclini corrobora e complementa tal definição 
afirmando que “essa reorganização híbrida da linguagem plástica foi apoiada por transformações profissionais entre os 
artistas, o Estado e as classes populares” (2003, p.82). O papel do Estado como mecenas é ainda reafirmado na tese de 
Cavalcanti, L. acerca das estratégias definitivas que garantem ao modernismo a construção de sua hegemonia, a saber: 
“a construção de monumentos estatais para o estado novo; a instauração de um Serviço de Patrimônio responsável pela 
constituição de um capital simbólico nacional - com a seleção e guarda das obras consideradas monumentos nacionais - e, 
finalmente, a proposição de projetos de moradias econômicas, para a implantação, no país, de uma política de habitação 
popular” (2006, p.10).
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houve em nossa terra movimento tão grande. Todas as soluções arquiteturais 

são encontradas e discutidas e na arte de construir nunca houve um 

movimento tão grande. � uma classe que trabalha, que produz e que realiza. 

[…] Muitíssimos edifícios têm surgido numa arquitetura de linhas audaciosas 

e de acordo com o espírito renovador e audaz do século. A administração 

pública possui verdadeiros palácios, grandes massas arquiteturais, colossos 

de cimento e ferro que sobem para o céu. Dentre eles tem destaque o do 

Ministério da Educação e Saúde. Amplo, formidável e simples dentro de 

sua estrutura. Possui decoração de Portinari, de feição muito moderna, e, 

no gênero, compara-se vantajosamente a outras pinturas murais. Outras 

edificações como o Ministério do Trabalho, de nobre estilo e alta elegância, 

atende a todas as suas finalidades, com painéis decorativos de Vicente Leite, 

em que a paisagem é tratada sobriamente e com muito requinte. O Ministério 

da Guerra, maravilhoso, em suas massas, forte e belo em sua distribuição. Todo 

ele receberá decoração condigna e executada por artistas nacionais. Muitos, 

muitos outros edifícios foram construídos, para o bem público, destacando-se 

o da Central do Brasil. Em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, num 

trabalho febril de civilização surgem, imponentes, os edifícios maravilhosos de 

beleza incomparável. (TEIXEIRA, 1940, p.51 et seq.) 161

Corrobora ainda com tais afirmações a realização em julho de 1944 da “Exposição de 

Edifícios Públicos”, organizada pela Divisão de Edifícios Públicos, órgão do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (D.A.S.P.) subordinado ao Ministério do Trabalho 

Indústria e Comércio (EXPOSIÇÃO..., 1944; RIBEIRO, 1944; SEGAWA, 2006) 162. Realizada 

no então ainda não inaugurado edifício do Ministério de Educação e Saúde, a exposição 

procurava em tom propagandístico dar visibilidade às ‘vastas obras’ de edificações públicas 

empreendidas pelo Estado Novo, bem como destacar o papel centralizador que a Divisão 

de Edifícios Públicos deveria desempenhar, associando-se aos diversos setores de obras 

de cada um dos ministérios de forma a configurarem “um todo harmônico - o sistema 

de obras da administração federal” (RIBEIRO, 1944, p.100). Novamente o que caracteriza 

esse ‘todo harmônico’, representação arquitetônica dos traços de modernidade e 

nacionalidade constitutivos do discurso estado-novista, apresentado tanto na exposição 

quanto nos artigos da Revista do Serviço Público que a ela fazem referência (RIBEIRO, 

1944; EXPOSIÇÃO, 1944), é a grande heterogeneidade de linguagens presentes que vão de 

modernismos e art-decos, a estilos classicizantes e neocoloniais 163. 

161  Note-se a diversidade de linguagens adotadas nas edifi cações apontadas: os traços modernistas do projeto Ministé- Note-se a diversidade de linguagens adotadas nas edificações apontadas: os traços modernistas do projeto Ministé-
rio da Educação e Saúde - elaborado pela equipe de Lucio Costa com a participação de Le Corbusier -; o caráter moderniza-
do e despido de ornamentação do Ministério do Trabalho - projeto de Mário do Santos Maia, funcionário do ministério e 
proprietário de importante firma de construção carioca nesses anos (CAVALCANTI, L., 2006) -; e as linhas que se aproximam 
do art-deco dos projetos da Central do Brasil e do Ministério da Guerra - autoria do engenheiro-arquiteto paulista Cristiano 
Stockler das Neves. Cf., especialmente sobre a construção dos edifícios dos ministérios, Cavalcanti, L. (2006).  

162  Destaca-se ainda que a arquitetura e a construção de edifí cios públicos recebeu também lugar de detaque na Expo- Destaca-se ainda que a arquitetura e a construção de edifícios públicos recebeu também lugar de detaque na Expo-
sição do Estado Novo realizada em 1938. 

163  Sobre tal diversidade presente na “Exposição de Edifí cios Públicos” chama a atenção os protestos de José Mariano  Sobre tal diversidade presente na “Exposição de Edifícios Públicos” chama a atenção os protestos de José Mariano 
Filho, publicados no jornal A Gazeta, em 22 de setembro de 1944: “A impressão geral colhida pelos visitantes é que os edi-
fícios públicos recém-construídos não obedecem a determinado estilo, o que prova que hoje, como ontem, a nação ainda 
não se deu ao trabalho de definir suas simpatias por essa ou aquela expressão arquitetônica. Assim, ao lado do estapafúrdio 
edifício do Ministério da Educação, montado sobre estacas de cimento revestidas de aduelas de pedra polida, vê-se o edi-
fício do Ministério da Fazenda, também de estrutura metálica mas cujo pórtico é copiado do Partenon. Em compensação, 
o conjunto de edifícios destinado à Cidade das Meninas, e os que compõem a Universidade Rural estão sendo vazados em 
arquitetura tradicional brasileira. […] Ora, se é a esse conjunto heterogêneo de composições arquitetônicas que se dá o 
rótulo de ‘estilo estatal’, havemos de reconhecer que não se lhe podem definir as características fundamentais e específi-
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Assim, do ponto de vista da arquitetura, pode-se dizer que o Estado Novo culminou o 

longo processo de construção de um campo profissional autônomo para a arquitetura, 

especialmente no que diz respeito a seu aspecto erudito, que havia ocupado as décadas 

anteriores, envolvendo procedimentos e estratégias diversas não só no campo da 

educação, mas também no que diz respeito à consolidação de uma linguagem plástica 

reconhecida, à construção de obras emblemáticas e ao poder para elaborar sua própria 

história. Neste contexto, arquitetura e Estado estabeleceram, especialmente durante 

estes anos de governo ditatorial, uma relação bastante particular. 

O presente capítulo procura, portanto, mostrar qual é esse cenário e como as Escolas 

Práticas de Agricultura se inserem nele. Busca-se ainda enfocar brevemente alguns dos 

termos e desdobramentos desses enfrentamentos, bem como algumas das estratégias 

utilizadas tanto por defensores do modernismo como por defensores do neocolonial e de 

outras linguagens presentes nesse contexto de confrontos e impasses na construção de 

legitimidade para o campo de produção erudita na arquitetura, e dentro dos paradigmas 

colocados para esses profissionais naquele momento.

cas. A palavra ‘estilo’ para nós outros significa uma norma, um sistema, um código de expressões plásticas, e aquilo que se 
convencionou chamar de ‘estilo estatal’ é uma espécie de feira arquitetônica, ou mostruário de estilos díspares, que luta 
desesperadamente entre si, procurando cada qual abrir caminho para se colocar adiante dos outros.” (apud SEGAWA, 2006, 
p.94-95)     
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Os projetos de arquitetura das seis Escolas Práticas de Agricultura construídas entre 1942 

e 1945 foram divididos entre dois órgãos do governo estadual, responsáveis nesta época 

por tais funções. Os projetos da Escola Prática de Agricultura Getúlio Vargas, em Ribeirão 

Preto, e da Escola Prática de Agricultura Gustavo Capanema, em Bauru, foram entregues 

à Diretoria de Obras Públicas do Estado de São Paulo (D.O.P.) - subordinada à Secretaria 

de Viação e Obras Públicas desde sua criação em 1927. Já a Escola Prática de Agricultura 

Fernando Costa, em Pirassununga, a Escola Prática de Agricultura Paulo de Lima Corrêa, em 

Guaratinguetá, a Escola Prática de Agricultura Carlos Botelho, em Itapetininga, e a Escola 

Prática de Agricultura de São José do Rio Preto - cuja construção não se concluiu - foram 

entregues à Divisão de Engenharia Rural (D.E.R.) da Secretaria da Agricultura, Indústria e 

Comércio. Se por um lado os projetos desenvolvidos por esses dois órgãos assumem algumas 

características específicas, por outro são imensas suas semelhanças, principalmente no que 

diz respeito ao programa de necessidades e ao partido geral adotado tanto na implantação 

e desenho da paisagem quanto na composição de muitos dos edifícios. 

Com relação ao programa comum a todas as Escolas Práticas de Agricultura, o primeiro 

artigo sobre o assunto publicado na revista Acrópole no início de 1944 - aponta que: 

[…] a par da organização moderna de ensino prático da agricultura, elas serão 

perfeitamente aparelhadas no sentido de preservar a saúde dos alunos e dos 

elementos que exercerem atividades em seu recinto. (...) Cada dependência 

tem um diretor, um assistente pedagógico, um médico, um dentista, um 

farmacêutico e professores técnicos de agronomia, veterinária e zootécnica. 

(...) Segundo o que está até agora estabelecido, as escolas receberão rapazes 

de 15 a 25 anos de idade e o curso durará 3 anos. Localizadas cuidadosamente 

nas zonas principais do Estado, as escolas terão, conforme a região em que 

estão instaladas, especializações nesta ou naquela atividade agrícola. (ESCOLA 

Prática de Agricultura Getúlio..., 1944, p.290).

Ainda sobre esse aspecto Ritter, por sua vez, afirma que: 

Cada escola comporta em média 300 alunos internos e 150 semi-internos, 

podendo, no entanto, esta capacidade ampliar-se, graças à possibilidade, já 

A elaboração dos projetos das  
Escolas Práticas de Agricultura
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estudada e assegurada, de aumento do número de acomodações reservadas 

aos alunos e desdobramento das instalações de cada estabelecimento, que 

para tanto, dispõe, em seu derredor, de áreas suficientes. (...) O ensino é 

eminentemente prático. Os alunos têm seis horas de tarefa no campo e duas 

de exposições teóricas, necessárias à boa compreensão dos trabalhos práticos 

ali realizados. A educação física é também ministrada obrigatoriamente 

sob orientação técnica, possuindo cada escola um estádio para a prática de 

esportes e exercícios ginásticos. (RITER, [194-], p.64-65)

Assim, cada uma das escolas seria composta: pelo edifício central, que além da direção, 

salas de aula e serviços de saúde, abrigaria também grandes dormitórios para os alunos, 

refeitório, lavanderia e demais infraestrutura necessária; pelo centro de esportes 

com ginásio e quadra aberta; pelas residências destinadas ao diretor, professores, e 

funcionários; e pelos demais edifícios destinados ao ensino prático e à produção agrícola 

ou pecuária, assim como processamento de seus produtos, segundo às especificidades 

das atividades predominantes nas regiões onde estavam instaladas as escolas. Essas 

semelhanças entre as diversas Escolas Práticas de Agricultura indicam que, ao menos 

inicialmente, os seus projetos tiveram uma concepção comum que, se acredita, tenha 

incluído uma participação da Interventoria. 

Outro aspecto relevante nesse sentido é a adoção comum a todos os projetos da arquitetura 

neocolonial. Se por um lado a adoção dessa linguagem na arquitetura escolar não constitui 

exceção no período em que são realizados tais projetos; por outro, os arquitetos (ou 

engenheiros-arquitetos) tanto da D.O.P., quanto da D.E.R., faziam uso nesse momento 

dos mais diversos estilos arquitetônicos, tornando o uso único e exclusivo do neocolonial 

- ainda que em suas nuances diversas, com maior ou menor influência do estilo missões - 

adotado para todos os edifícios de todas as seis grandes escolas, um fato peculiar.

Note-se ainda, entre as semelhanças encontradas entre as diversas escolas, a clara 

adoção de projetos-modelo que vão das construções destinadas à produção, até algumas 

das residências de professores e mestres, e, no caso da D.E.R., dos edifícios principais 

de Pirassununga, Guaratinguetá e Itapetininga. Sobre esse aspecto o artigo da revista 

Acrópole assinala que a escola de Guaratinguetá: 

[…] moldada na que foi feita em Pirassununga, tem ela uma aparência 

semelhante, se bem que apresenta, no que respeita a construção de seus 

prédios, as modificações que a técnica exigiu para melhorá-la. (...) O edifício 

principal (...) diz com precisão o que seja esse prédio no que respeita a sua 

arquitetura, em estilo colonial brasileiro, com linhas sombrias e bonitas e a 

execução da construção em si, tecnicamente bem cuidada. (ESCOLA Prática de 

Agricultura Getúlio..., 1945, p.1)

Sobre a composição dos edifícios cabe destacar, além da adoção da ornamentação 

neocolonial que se sobrepõe às fachadas, que as plantas se dividem, em geral, em dois 

modelos de referência corrente no período: enquanto os edifícios de maior imponência 
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Figura 3.1. - Elevação da fachada principal do ginásio 

da E.P.A. Getúlio Vargas (Ribeirão Preto), com data de 

14 de julho de 1944, elaborada junto à Diretoria de 

Obras Públicas. No desenho é possível ver a assinatura 

de Hernani do Val Penteado. No carimbo encontra-se 

também a assinatura de Francisco José Longo (Diretor de 

Obras Públicas). Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.

Figura 3.2. - Elevação da fachada principal do “pavilhão 

de indústrias agrícolas” da E.P.A. Getúlio Vargas (Ribeirão 

Preto), com data de 22 de maio de 1944, elaborada junto 

à Diretoria de Obras Públicas. No carimbo encontram-

se as assinaturas de Francisco José Longo (aprovação), 

Hernani do Val Penteado (projeto) e Oswaldo Cruz G. 

Fosca (desenho). Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.

3.1

3.2

3.3
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Figura 3.3. - Desenhos de planta, corte e elevação 

da fachada principal de “residência para diretor” da 

E.P.A. Getúlio Vargas (Ribeirão Preto), com data de 4 

de fevereiro de 1943, elaborados junto à Diretoria de 

Obras Públicas. No carimbo encontram-se as assinaturas 

de Francisco José Longo (aprovação), Hernani do Val 

Penteado (projeto), Alvaro Botelho (desenho) e Veiga 

Filho (visto). Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.

Figura 3.4. - Desenhos de planta, corte e elevação da 

fachada principal de “residência para professor” da E.P.A. 

Getúlio Vargas (Ribeirão Preto), com data de 9 de fevereiro 

de 1944, elaborados junto à Diretoria de Obras Públicas. 

No carimbo encontram-se as assinaturas de Francisco José 

Longo (aprovação) e E. T. (projeto). Há ainda a menção de 

que esse projeto tratar-se-ia do “tipo a” entre as demais 

residências da mesma categoria. Note-se que esse projeto 

de residência é também adotado na E.P.A. Gustavo 

Capanema (Bauru). Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.

Figura 3.5. e 3.6. - Desenhos elaborados junto à Diretoria 

de Obras Públicas, que mostram quatro versões distintas 

para a composição de fachada, da planta apresentada na 

figura anterior (espelhada), referente à “residência para 

professor” da E.P.A. Getúlio Vargas (Ribeirão Preto). Note-

se que essas variações de fachada são também adotadas na 

E.P.A. Gustavo Capanema (Bauru). Fonte: Acervo do Centro 

de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo.

3.4

3.5
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Figura 3.7. - Desenhos de planta, corte e elevação da 

fachada principal de “residência para operário” da E.P.A. 

Getúlio Vargas (Ribeirão Preto), com data de 5 de abril de 

1944, encontrados junto ao acervo da Diretoria de Obras 

Públicas. Note-se que no carimbo encontra-se, além da 

assinatura de Francisco José Longo (aprovação), a menção 

de que o desenho foi elaborado pela Sociedade Construtora 

de Imóveis e Financiamentos, responsável pela construção 

da escola em Ribeirão Preto. Fonte: Acervo do Centro de 

Preservação Cultural da Universidade de São Paulo.

Figura 3.8. - Desenhos de planta do pavimento térreo 

e elevação da fachada principal do edifício da “escola 

e administração” da E.P.A. Gustavo Capanema (Bauru), 

com data de 29 de julho de 1942, elaborados junto à 

Diretoria de Obras Públicas. No carimbo encontram-

se as assinaturas de Hernani do Val Penteado (projeto), 

Romano Ethely (desenho) e Achiles Nacarato (visto). Note-

se que no desenho há a menção “adaptação do projeto 

dos engenheiros Mario Whately & Cia”- empresa atuante 

em São Paulo no período, mas que, aparentemente, não 

foi responsável pela construção de nenhuma das Escolas 

Práticas de Agricultura. Fonte: Acervo do Instituto Penal 

Agrícola Prof. Noé Azevedo.

3.6

3.7
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Figura 3.9. - Detalhe dos desenhos da planta do pavimento 

térreo e elevação da fachada principal do edifício do 

“internato feminino” da E.P.A. Gustavo Capanema (Bauru), 

com data de 30 de julho de 1942, elaborados junto à 

Diretoria de Obras Públicas. No carimbo encontram-se as 

assinaturas de Hernani do Val Penteado (projeto), Romano 

Etelhy (desenho) e Achiles Nacarato (visto), além da menção 

“adaptação do projeto dos engenheiros Mario Whately & 

Cia”. Embora construído, ao que parece, o edifício nunca 

recebeu efetivamente alunas mulheres. Note-se ainda que 

a planta assumiria a sua configuração simétrica e completa, 

após o aumento futuro, já previsto no desenho. Fonte: 

Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

3.8

3.9
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Figura 3.10. - Desenhos de planta do pavimento superior 

do edifício principal adotado na E.P.A. Fernando Costa 

(Pirassunga), E.P.A. Paulo de Lima Corrêa (Guaratinguetá) e 

E.P.A. Carlos Botelho (Itapetininga), com data de 7 de julho 

de 1942, elaborados junto à Divisão de Engenharia Rural. 

No carimbo encontram-se as assinaturas de Aurélio Bruno 

Coccianovich (projeto e conferência), Orlando Serragiotto 

(desenho) e Mario Pareto (cópia). No desenho, cujo título 

‘Escola Profissional Rural’ não se menciona de qual unidade 

se trataria. Há ainda um segundo carimbo da Sociedade 

Construtora Brasileira, responsável pela construção 

da escola de Pirassununga. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Figura 3.11. - Elevação da fachada principal da Associação 

Agropecuária do Vale do Mogi Guaçu - que compunha 

o conjunto de edificações da E.P.A. Fernando Costa 

(Pirassununga) -, com data de 21 de outubro de 1943, 

elaborada junto à Sociedade Construtora Brasileira e 

encontrada no acervo da antiga Divisão de Engenharia 

Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.12. - Elevação da fachada principal de “residência 

para diretor” da E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga) 

-, com data de 11 de fevereiro de 1943, elaborada junto 

à Sociedade Construtora Brasileira e encontrada no 

acervo da antiga Divisão de Engenharia Rural. Note-se 

que as dimensões e pilares que compõem a fachada são 

representados ainda, em detalhe em planta cotada. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.10
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Figura 3.13. - Desenhos de planta, elevações das fachadas 

principal e lateral e cortes do “pavilhão de veterinário” da E.P.A. 

Fernando Costa (Pirassununga) -, com data de 23 de setembro 

de 1944, elaborados junto à Sociedade Construtora Brasileira 

e encontrada no acervo da antiga Divisão de Engenharia 

Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.14. - Desenhos das elevações das fachadas principal, 

posterior e laterais da “usina de laticínios” da E.P.A. Fernando 

Costa (Pirassununga) -, com data de 23 de junho de 1943, 

elaborados junto à Sociedade Construtora Brasileira e 

encontrada no acervo da antiga Divisão de Engenharia Rural. 

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.15. - Detalhe de projeto do “galpão de carroças e sede 

do zootecnista” da E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), 

onde se vê a planta e a elevação da fachada principal. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.16. - Desenhos de planta, elevações das fachadas 

e cortes do “galpão e depósito para máquinas agrícolas” da 

E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), elaborados junto à 

Sociedade Construtora Brasileira e encontrados no acervo da 

antiga Divisão de Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor 

de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

3.15

3.16
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Figura 3.17. - Desenhos de planta e elevação da fachada 

principal de “cavalariça” para as Escolas Práticas de 

Agricultura (sem localização), elaborados junto à Divisão 

de Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo.

Figura 3.18. - Desenhos de planta, elevações, cortes e 

detalhe de “estábulo para touros” para as Escolas Práticas de 

Agricultura (sem localização), com data de 18 de fevereiro de 

1943, elaborados junto à Divisão de Engenharia Rural. Note-

se a presença do desenho de detalhe do cocho e canaleta. 

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.17

3.18

adotam modelos compositivos, volumétricos e de plantas atrelados ao beaux-art - em 

geral compostas em grandes alas e via de regra simétricas; as residências apresentam os 

modelos movimentados das plantas ecléticas, tão características da produção residencial 

que povoa cidades e revistas especializadas no período.
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Nas residências que têm tipos e dimensões diferentes, segundo uma gradação 

hierárquica estabelecida para seus ocupantes, há uma associação de um 

programa arquitetônico de habitação, consoante com as conveniências desse 

momento, com um tratamento formal variado. A ornamentação, sempre de 

base neocolonial, incorpora elementos ornamentais e espaciais oriundos 

de uma simplificação da arquitetura colonial luso-brasileira a esquemas 

compositivos do estilo missões […]. Assim as residências da Escola Agrícola 

de Ribeirão Preto são casas com coberturas de telhas de barro e beirais, com 

frontões, óculos e pináculos, elementos do receituário neocolonial brasileiro. 

[…] A composição geral dessas casas, por sua vez, não difere dos modelos 

arquitetônicos de estilo missões difundidos pelas revistas de decoração e 

arquitetura e pelo cinema norte-americanos. (WOLFF, 1991, [s.p.])

Note-se que o uso da linguagem neocolonial nos conjuntos das escolas caracteriza-se, além 

da adoção constante de alpendres e arcadas em arco de berço, sobretudo pela profusão 

de ornamentos de fachada que incluem, principalmente, a adoção de ornatos de gosto 

barroco, como volutas, pináculos, conchas, cartuchas, lanternins trabalhados, óculos 

trabalhados, balaustres, folhagens e plumas em volutas, pinhas, consolos movimentados e 

etc. São notáveis também os telhados de telha capa e canal com sutil caimento e os largos 

beirais, muitas vezes com cachorros aparentes ou arremates ornamentais nas quinas dos 

telhados que recebem a denominação de ‘peito de pomba’. Nas fachadas são recorrentes, 

ainda, as janelas e portas com molduras bastante marcadas - quer seja apenas por uma 

pequena saliência de vergas e ombreiras em cores distintas da fachada, quer seja por 

cornijas ou guarnições bastante trabalhadas -, bem como os embasamentos em pedra e o 

frequente uso de painéis de azulejo em motivos azul e branco. Destacam-se, finalmente, 

os constantes frontões barrocos, que frequentemente interrompem a continuidade 

dos largos beirais, e possuem formas diversas, embora sempre sinuosos - com volutas, 

simplesmente curvos, com azulejaria ou ornatos diversos, entre eles um pequeno detalhe 

que imita óculo barroco, amplamente utilizado. Vale destacar que, principalmente nos 

projetos desenvolvidos pela DER, é possível notar a mistura desses elementos da linguagem 

mais estritamente ligada ao neocolonial e a outros de origem do ‘estilo missões’: empenas 

à mostra em lugar de frontões e colunas retorcidas, entre outros.

� notável, no entanto, a convivência em ‘plena harmonia’ desses elementos ornamentais 

com componentes construtivos trazidos pela industrialização. Exemplo disso encontra-

se nos edifícios principais. Tais edifícios têm sua fachada principal composta de forma 

bastante elaborada seguindo a ornamentação característica do neocolonial, e à medida 

que se transpõe o edifício para as áreas posteriores, essa ornamentação aparece cada vez 

mais diluída, convivendo com elementos como as janelas basculantes que estão presentes 

em todo o conjunto. Note-se que tal uso da ornamentação reforça tanto o aspecto 

funcional dos edifícios, quanto o caráter simbólico atribuído à ornamentação.

É interessante notar também que todos esses elementos ornamentais e detalhes 

compositivos são representados nos desenhos tanto da D.O.P. quanto da D.E.R. de 

forma cuidadosa, em elaboradas composições dos diversos edifícios com representações 
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artísticas de grande beleza. Tais desenhos eram muitas vezes elaborados por profissionais 

diversos que se responsabilizavam respectivamente pelo projeto, desenho, detalhamento, 

conferência e etc. - conforme atestam os carimbos e assinaturas neles presentes. Cabe 

ainda destacar a prática corrente, tanto na D.O.P. quanto na D.E.R., principalmente nos 

projetos residenciais das Escolas Práticas de Agricultura, da elaboração de fachadas 

diversas com variações ornamentais para a mesma planta.

Ainda neste contexto, surpreende muitas vezes a diversidade dos desenhos dos projetos 

das escolas projetadas pela D.E.R. Algumas vezes, na mesma prancha, é possível ver desde 

elevações que exibem frontões e outros detalhes decorativos, até detalhes construtivos 

que dizem respeito não só à estrutura, mas também aos requisitos técnicos para a 

criação dos animais. Abrangência esta que não se encontra de forma tão evidente nos 

projetos da D.O.P., cujos elaborados desenhos se concentram mais nas composições 

neocoloniais misturadas às características do estilo missões, concebidas em sua maior 

parte pelo engenheiro-arquiteto Hernani do Val Penteado. Encontra-se aí também outra 

diferenciação: nos projetos do DER, a autoria não aparece de forma tão explícita 164.

Cabe destacar que, enquanto a D.O.P. se constitui como órgão da Secretaria de Viação e Obras 

Públicas desde sua criação em 1927, a D.E.R. teve origem na própria Seção de Engenharia 

Rural, que surge em 1931, como uma das seções da Diretoria de Colonização da então 

Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. Esta seção passa, 

em 1935, a integrar a Diretoria de Terras, Colonização e Imigração, assumindo as funções 

de “estudo, projeto, fiscalização ou execução de todas as construções rurais destinadas 

aos trabalhos de colonização, assim como das do mesmo gênero que forem necessárias 

aos serviços das diversas repartições da secretaria” (MARTINS, Z., 1991, p.222). Apenas 

em 1939 é criada efetivamente a Divisão de Engenharia Rural, diretamente subordinada à 

Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 

tendo por incumbência “a execução de todas as obras rurais das repartições da Pasta 

e demais serviços e obras de engenharia rural dos estabelecimentos agrícolas, e obras 

da secretaria, inclusive levantamentos topográficos e assistência técnica a agricultores, 

por fornecimento de projetos de construções rurais” (MARTINS, Z., 1991, p.222). No 

relatório de 1941, Paulo de Lima Corrêa - então Secretário da Agricultura, Indústria e 

Comércio - elogia a atuação desse órgão afirmando que: “a Divisão de Engenharia Rural, 

que funciona diretamente subordinada à Diretoria Geral da Secretaria de Agricultura, 

Indústria e Comércio, vem realizando trabalhos que, seja pela sua quantidade, seja pela 

qualidade, justificam plenamente a sua criação” (MARTINS, Z., 1991, p.222). Também a 

revista Acrópole, em artigo publicado em maio de 1944 (REALIZAÇÕES..., 1944), destaca 

a atuação deste órgão citando diversos projetos em andamento, a saber: o Pavilhão de 

Horticultura, o Pavilhão de Engenharia e o Ginásio da Escola Luiz de Queiroz, o Parque 

Fernando Costa, na Água Branca, e as Escolas Práticas de Agricultura, entre outros 165.

164  Note-se ainda que se na maior parte dos projetos das Escolas Práti cas de Agricultura projetados pela D.O.P. o nome  Note-se ainda que se na maior parte dos projetos das Escolas Práticas de Agricultura projetados pela D.O.P. o nome 
do engenheiro-arquiteto Hernani do Val Penteado, aparece como autor - figurando ainda outros nomes como Romano Ethe-
ly,  Achiles Nacarato, A. Arantes Monteiro e R. Reviglio; para os projetos da D.E.R. variam nomes em geral de engenheiros de 
desenhistas responsáveis pelos desenhos como Alvaro David do Valle (engenheiro), Paulo Soares de Almeida (desenhista), 
Orlando Serragiotto (desenhista), Armando de Assis Pacheco (desenhista) e Aurelio Bruno Coccianovich (engenheiro-arqui-
teto). Cabe destacar que a produção desses órgãos bem como os profissionais neles atuantes constituem ainda capítulo 
muito pouco estudado da arquitetura paulista.

165  Cabe destacar que em 1948, a Divisão de Engenharia Rural seria exti nta, sendo transferidas suas atribuições para a  Cabe destacar que em 1948, a Divisão de Engenharia Rural seria extinta, sendo transferidas suas atribuições para a 
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Embora o projeto e fiscalização de todas as Escolas Práticas de Agricultura tenham ficado 

a cargo dos dois órgãos públicos já mencionados (D.O.P. e D.E.R.), suas construções foram 

encaminhadas a empresas particulares diversas, a exemplo da Lindenberg e Assunção 

(responsável pela escola de Bauru), da Sociedade Construtora de Imóveis e Financiamento 

(responsável pela escola de Ribeirão Preto), do Escritório Técnico de Engenharia Oscar 

Americano (responsável pela escola de Guaratinguetá), e da Sociedade Construtora 

Brasileira.  Esse fato se encaixa perfeitamente no quadro geral retratado por Saia como 

“firmas construtoras, cuja umbelicação governamental representava sua maior substância 

financeira” (1960, p.116): 

[…] firmas construtoras, umas vindas dos dias anteriores a 1929, outras 

montadas na década de 30 a 40, completam o quadro dos responsáveis, nesse 

período, pelas construções mais volumosas e de maior interesse financeiro […]. 

Quase todas viviam direta ou indiretamente à sombra do paternalismo estatal 

e eram dirigidas por engenheiros civis. As Cias. Construtoras e de Imóveis, 

dos irmãos Vidigal (Cassio, Cícero e Álvaro), Construtora de Santos (Roberto 

Simonsen), Comercial e Construtora, de Heitor Portugal e Jorge Alves de Lima 

[…], Azevedo Travassos, Lindenberg, Alves e Assunção, Construtora Nacional 

e Construtora Brasileira repartiram obras do governo. A Cia. Construtora de 

Santos, por exemplo, de Roberto Simonsen, montara sua saúde financeira na 

base de construção de quartéis militares no interior. (SAIA, 1960, p.115) 

Destaca-se, nesse sentido, a existência do Decreto nº 8053, de 26 de dezembro de 1936, 

então em vigor, que estabelecera a regulamentação para execução de obras públicas, em 

geral no Estado de São Paulo, definindo que os projetos deveriam ser sempre inicialmente 

elaborados junto aos órgãos públicos que seriam igualmente responsáveis por fiscalizar 

o detalhamento do projeto e construção, que, por sua vez, ficariam a cargo de empresa 

particular contratada. 

A partir dessa dinâmica é possível perceber uma imbricada rede de relações entre os 

órgãos públicos e tais escritórios, que frequentemente passa pelas relações pessoais 

de engenheiros e arquitetos que, se por um lado assumem cargos de direção junto 

ao Estado, por outro são proprietários de escritórios que prestam serviços para este.  

� notável, assim, entre os projetos das Escolas Práticas de Agricultura, a presença de 

desenhos ou re-desenhos em cima de originais de um órgão em outro, bem como dos 

escritórios nos órgãos. 

Exemplo interessante dessas conexões é a Sociedade Construtora Brasileira S�A, 

plenamente inserida nesse contexto: havia sido criada em 1929 por Roberto Cochrane 

Simonsen, Francisco Teixeira da Silva Telles (engenheiro-arquiteto pela Escola Politécnica) 

- que até essa data trabalhava na Sociedade Construtora de Santos, cujo proprietário era 

Simonsen -, Mario Freire (engenheiro civil pela Escola Politécnica) e Egydio de Castro e 

Silva (FICHER, 2005, p.136 et seq.). Segundo Ficher, a Sociedade Construtora Brasileira 

Secretaria de Viação e Obras Públicas (MARTINS, Z., 1991, p.327).
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foi responsável pela construção de inúmeras obras públicas e particulares, a exemplo da 

Biblioteca Municipal de São Paulo, da Escola Preparatória de Cadetes em Campinas e do 

Grupo Escolar Prudente de Morais, além da Escola Prática de Agricultura Fernando Costa, 

em Pirassununga (2005, p.136 et seq.) 166.

� possível, portanto, dizer que a elaboração dos projetos das Escolas Práticas de Agricultura 

evidencia uma relação bastante próxima entre Estado e arquitetos - nas palavras de Saia de 

‘processos de umbelicação’ - no contexto da produção arquitetônica paulista de inícios da 

década de 1940,  cenário de disputas pela afirmação da profissão ainda não consolidada.

166  Outro fato curioso que se depreende da análise dos desenhos encontrados, referentes à Escola Práti ca de Agricultura  Outro fato curioso que se depreende da análise dos desenhos encontrados, referentes à Escola Prática de Agricultura 
Fernando Costa, é a sua origem. Embora tendo sido localizados, em grande parte, junto ao arquivo do antigo DER, a quase 
totalidade desses desenhos são cópias heliográficas de desenhos elaborados pela Sociedade Construtora Brasileira - empre-
sa responsável pela construção do conjunto de Pirassununga - deixando assim alguma dúvida em torno dos responsáveis 
pelo desenvolvimento do projeto.
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Figura 3.19. - Desenho de projeto com detalhamento para 

“conjunto de banheiro parasiticida, brete e apartadouros 

para suínos” da E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), 

elaborado junto à Sociedade Construtora Brasileira e 

encontrado no acervo da antiga Divisão de Engenharia 

Rural. Há a menção no desenho de que se trataria de um 

‘projeto tipo’ adotado pela Divisão de Engenharia Rural. 

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.19

3.20

3.21
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Figura 3.20. - Detalhe de desenho de “porteira giratória para 

carrapatecida” da E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), 

elaborado junto à Divisão de Engenharia Rural. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.21. - Elevações das fachadas de “residência para 

diretor” da E.P.A. Carlos Botelho (Itapetininga) -, com 

data de 4 de maio de 1943, elaboradas junto à Divisão de 

Engenharia Rural. No carimbo, encontra-se a assinatura de 

Aurelio Bruno Coccianovich, autor do projeto e do desenho. 

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.22. - Desenhos de projeção do telhado, parte da 

fachada principal e corte propondo variante para o projeto 

da “residência para diretor” da E.P.A. Paulo de Lima Corrêa 

(Guaratinguetá). Os desenhos, com data de 4 de junho 

de 1943, foram elaborados junto à Divisão de Engenharia 

Rural. No carimbo, encontra-se a assinatura de Aurelio 

Bruno Coccianovich, autor do projeto e do desenho. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.23. - Desenhos de planta, elevações e cortes de 

residência, com data de 4 de julho de 1944, elaborados junto 

à Divisão de Engenharia Rural. O projeto - que apresenta 

exatamente a mesma configuração das residências 

para professores adotadas nas E.P.A. Fernando Costa 

(Pirassunga), E.P.A. Paulo de Lima Corrêa (Guaratinguetá) e 

E.P.A. Carlos Botelho (Itapetininga) - é apresentado como 

“residência para o encarregado da Estação Experimental 

de Sorocaba”. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo.

Figura 3.24. e 3.25. - Projetos de “tipo de casa para 

operários” e “casa para trabalhador rural” elaborados pela 

Divisão de Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

3.22

3.23
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3.24

3.25

3.26
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Figura 3.26. e 3.27. - Planta e cortes de projeto para “edifício 

de administração, salas de aula e laboratórios” para Escola 

Prática de Agricultura (sem localização) elaborado pela 

Divisão de Engenharia Rural nos primeiros meses de 

1942. No carimbo encontram-se as assinaturas de Alvaro 

do Valle (projeto) e Aurelio Bruno Coccianovich (projeto 

e desenho). Esse projeto é posteriormente adotado na 

E.P.A. de São José do Rio Preto. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Figura 3.28. - Projeto de “residência para professores” para 

a E.P.A. de São José do Rio Preto elaborado pela Divisão 

de Engenharia Rural no início de 1946, provavelmente 

não construído. Note-se que além de planta, elevações e 

cortes, o projeto conta ainda com uma possível variante 

apresentada no desenho. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

3.27

3.28
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O cenário paulista da produção  
arquitetônica no início da década  
de 40 e a arquitetura neocolonial

Duas questões centrais, e de certa maneira inter-relacionadas, marcam o cenário da produção 

arquitetônica paulista no início da década de 1940: por um lado a absoluta heterogeneidade 

de linguagens adotadas em projetos arquitetônicos os mais diversos (PINHEIRO, 1997; 

D’ALAMBERT, 2003); por outro um contexto de produção onde arquitetos e engenheiros-

arquitetos lutam pelo reconhecimento de suas atividades enquanto profissão de contornos 

específicos. Note-se nesse sentido o papel desempenhado pela fundação do departamento 

estadual do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, em 1942, e pela criação dos primeiros 

cursos específicos de ensino superior, alguns anos depois. A importância da criação do 

curso de ensino superior em arquitetura reafirmava-se, particularmente pelo papel 

central desempenhado pela diferenciação conferida pelo diploma universitário, aspecto 

em parte garantido desde 1933, com o Decreto Federal nº 23.569, que regulamentou o 

exercício da profissão de engenheiros e arquitetos, exigindo o diploma em nível superior 

para o exercício da profissão, mas sem impor, não por acaso, uma diferenciação efetiva 

entre os dois campos específicos. Configurava-se, desde os anos de 1920, uma batalha 

pela conquista do vasto mercado de trabalho nascente que surgia com o crescimento 

acelerado das cidades e que dividia arquitetos ou engenheiros-arquitetos e engenheiros 

civis quanto às atribuições e responsabilidades e eventuais especificidades de cada um 

dos campos de trabalho (FICHER, 2005) 167.

Note-se, entretanto, que tal processo de legitimação e diferenciação da profissão 

de arquiteto se dá de forma concomitante ao processo de afirmação de uma nova 

linguagem: a arquitetura moderna (FICHER, 2005; DURAND, 1974; 1989). Nesse sentido 

Durand aponta que: 

[…] o processo de institucionalização da ocupação (a começar pela 

regulamentação inicial, em 1933), se dá paralelamente à adoção e difusão 

entre os arquitetos brasileiros da teoria e do estilo específico de arquitetura 

sustentados pelo chamado movimento internacional da arquitetura moderna, 

deslanchado na Europa no início do século. A concomitância de ambos os 

processos - de diferenciação e de ordenamento legal, em nível institucional, e 

de renovação de princípios teóricos e do estilo, em nível sócio-cultural - fez com 

167  Sobre a afi rmação da engenharia como profi ssão socialmente reconhecida e os signifi cados do decreto de regula- Sobre a afirmação da engenharia como profissão socialmente reconhecida e os significados do decreto de regula-
mentação de 1933, ver especialmente Arasawa (2008).
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que o sistema de crenças do arquiteto brasileiro se formasse paulatinamente 

dentro do novo marco: o modernismo. (DURAND, 1974, p.25-26) 

No entanto, é possível dizer que convivem, durante a primeira metade do século XX, 

inclusive na década de 1940, diversos discursos de modernidade na arquitetura paulista. 

Discursos estes que se apóiam em afirmações que combinam, em níveis diversos, 

fatores relativos aos novos enfrentamentos colocados aos arquitetos pelas mudanças 

sócio-econômicas e culturais do século XX: questões relativas à responsabilidade 

social do arquiteto e seu reconhecimento profissional; demandas colocadas pela 

industrialização e economia da construção frente ao surgimento de novos materiais, 

entre outros. Nesse contexto pode-se dizer que a arquitetura neocolonial convive em 

harmonia e associada com essa proposta, bem como indica relações entre diversas 

propostas de inovação - não só na arquitetura como também no campo cultural como 

um todo - ao longo da primeira metade do século XX: a busca de raízes nacionais que 

variam desde as iniciativas regionalistas até o nacionalismo exacerbado.

São notáveis, nesse sentido, os contornos que a defesa da arquitetura neocolonial assume 

junto a alunos e professores do curso de engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica de 

São Paulo nesses anos.  São relevantes as iniciativas do professor Alexandre Albuquerque 

- eminente arquiteto que assume, concomitantemente, a defesa de uma arquitetura de 

feições nacionais e a necessidade de modernização dos materiais e métodos construtivos, 

com suas evidentes implicações na estética da arquitetura - que passa a organizar viagens 

de estudos às cidades históricas de Minas Gerais. Em tais viagens são elaborados inúmeros 

desenhos publicados em revistas da época 168, usados eventualmente como modelos a 

serem utilizados na composição de projetos neocoloniais. 

� também com o intuito de prover opções diversas de elementos decorativos do repertório 

neocolonial que Amadeus de Barros Saraiva - engenheiro-arquiteto formado no curso 

da Escola Politécnica - edita, em 1927, para publicação, um caderno de Composições 

Arquitetônicas de Motivos Originais, que reúne desenhos de seu professor, Felisberto 

Ranzini (RANZINI, 1927). As palavras de Saraiva que introduzem a publicação são bastante 

esclarecedoras do caráter que a adoção da arquitetura neocolonial assume entre os 

politécnicos de então:

As condições atuais da nossa vida mental, moral e material não são as mesmas 

da época Pombalina e a Arquitetura Colonial se ressentiu da mutação do cenário 

que ela deveria decorar. Deveremos, porém, cortar as raízes que nos ligam aos 

nossos antepassados e abandonar as formas, as estilizações dos nossos artistas 

coloniais e escolher para as nossas habitações, no mesmo solo, no mesmo 

clima, as formas bizarras de outras gentes, de outras terras? Está visto que 

devemos ser coerentes com a nossa época, da mesma forma que os artistas 

coloniais o foram com a sua. Seria, pois, erro artístico, copiar servilmente, imitar 

inconscientemente as formas do colonial com a sua irregularidade arcaica, 

168  Exemplo disso encontra-se na série de arti gos e desenhos sobre a arquitetura colonial mineira publicadas no Boleti m  Exemplo disso encontra-se na série de artigos e desenhos sobre a arquitetura colonial mineira publicadas no Boletim 
do Instituto de Engenharia em razão do centenário do nascimento de Aleijadinho, em agosto de 1930. 



140 CAPÍTULO 2 .  O estado como agente na produção arquitetônica e a formação do campo profissional

a sua mão de obra ingênua e modesta e o seu aparelhamento deficiente. A 

interpretação racional deve ser feita de acordo com as necessidades múltiplas 

da vida atual, e com enorme variedade de materiais postos à nossa disposição 

pela técnica moderna. (SARAIVA, 1927)

Tal convívio de teorias modernas - como a racionalização da construção, e simplicidade e 

despojamento de formas que possibilitariam uma economia na construção, entre outros 

- com a propugnação do neocolonial, assim como as contradições intrínsecas desse 

convívio, igualmente podem ser identificadas na atuação de outro engenheiro-arquiteto 

politécnico, Bruno Simões Magro. Autor de projetos indubitavelmente neocoloniais - como 

o Pavilhão do Acre na Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922, 

no Rio de Janeiro, ou a Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América em São Paulo, 

já do início da década de 1940 - Bruno Simões Magro mostra também, em seus artigos, 

conhecer amplamente e apoiar, em parte, algumas das teorias modernistas em discussão 

na Europa - como a “máquina de morar” de Le Corbusier ou as “habitações econômicas” 

de Ernst May 169. Notável também é sua defesa ao neocolonial:

Todo o progresso científico aproveitado como elemento de economia ou de conforto 

da vida de hoje, todas as conquistas da higiene ou da técnica, assim como os produtos 

de indústrias recém criadas ou inventos deste século devem ser captados e postos ao 

serviço de uma arte que, ligando-se ao passado, procure a lógica união do moderno 

com o antigo, aproveitando-lhe tudo o que, sendo bom, não prejudique a expressão 

que convêm a uma arquitetura que bem traduza o conceito da época e as aspirações da 

humanidade contemporânea. (MAGRO, 1929, p.6-9)

� importante destacar, portanto, que o neocolonial - a par do título de tradicionalista 

adotado tanto por alguns de seus defensores, quanto por alguns de seus opositores - 

configura por assim dizer, um movimento de modernização.  Não apenas no contexto 

da Escola Politécnica, o neocolonial é discutido em conjunto com outras temáticas 

relevantes para a arquitetura do período: a formação das primeiras agremiações de 

arquitetos (FICHER, 2005) e os congressos e revistas (cabe lembrar, espaços que 

compõem muitas vezes instâncias de reprodução e de difusão do campo de produção 

erudita) são o palco de calorosas contendas que envolvem a discussão dos estilos no 

bojo de questões referentes não só à legitimação profissional do arquiteto e de sua 

função social, mas ainda da economia da construção, de novas tecnologias e materiais, 

de novos programas, da questão habitacional 170 e de questões de higiene e conforto, 

apenas para citar alguns. Assim, podemos dizer que convivem em meio a um acirrado 

campo de disputas entre as décadas de 1920 e 1940, diversos discursos de modernidade 

na arquitetura, que se apóiam em afirmações que combinam, em níveis diversos, fatores 

relativos aos novos enfrentamentos colocados aos arquitetos pelas mudanças sócio-

econômicas e culturais do século XX. 

169  Exemplos disso encontram-se na comunicação apresentada por Bruno Simões Magro no I Congresso de Habitação  Exemplos disso encontram-se na comunicação apresentada por Bruno Simões Magro no I Congresso de Habitação 
(PRIMEIRO CONGRESSO DE HABITAÇÃO, 1931), e em Magro (1930).

170  Cabe destacar como exemplo, o conjunto de casas populares construídas em renque, de caráter claramente neoco- Cabe destacar como exemplo, o conjunto de casas populares construídas em renque, de caráter claramente neoco-
lonial apresentado no Boletim do Instituto de Engenharia em número especialmente dedicado ao I Congresso de Habitação 
em abril de 1931.
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Também bastante significativos da dinâmica que assume a defesa da arquitetura neocolonial 

são os acontecimentos do I Congresso da Habitação de 1931, realizado em São Paulo pela 

Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia e patrocinado pela Secretaria de Obras 

Públicas e pela Prefeitura Municipal, com o propósito de discutir “assuntos relacionados com 

o problema das habitações” e “de evidenciar aos proprietários e engenheiros-arquitetos 

as vantagens resultantes do emprego dos materiais modernos de construção” (PRIMEIRO 

CONGRESSO DE HABITAÇÃO, 1931). Surpreende, à primeira vista, a presença de figuras 

tão díspares como Gregori Warchavchik - talvez o mais famoso expoente do Modernismo 

Paulista à época, expondo suas primeiras casas nesse estilo -, e José Marianno Filho - que 

recebe um convite para proferir palestra sobre este assunto. Particularmente interessantes 

são os comentários publicados nos jornais da época referentes às duas visitas realizadas 

pelos congressistas à casa modernista da Rua Bahia, de Gregori Warchavchik, e a uma 

residência à rua Itápolis de um certo ‘neocolonial modernizado’ com influências do ‘estilo 

missões’, de autoria da Cia. City. Sobre a residência da rua Itápolis a obra relata que:

Muita gente conhece, ela teve um dia de popularidade. Suas paredes nuas 

desconcertaram, suas janelas quadradas irritaram, seu ar de fortaleza mexicana 

causou arrepios. Hoje entrou integralmente em nossos costumes. Venceu. 

Quem constrói um bangalô, já espeta no terreiro um mandacaru. (PRIMEIRO 

CONGRESSO DE HABITAÇÃO, 1931, p.326) 

Já o projeto de Warchavchik é denominado de ‘modernista’ - e não mais de moderno, 

como o projeto da Cia. City - declarando que: 

[…] houve um esforço inteligente para que a construção, escravizando-se ao 

cubismo, não fosse prejudicada do ponto de vista do conforto. […] A impressão 

é agradável. Os que se mantinham em reserva foram logo conquistados. Ora, 

a época é do cabelo curto e liso, das vestimentas simplíssimas, dos sapatos de 

bico largo. Uma casa moderna é uma casa que alcançou a última simplicidade. 

Disso surgiu a beleza. (PRIMEIRO CONGRESSO DE HABITAÇÃO, 1931, p.326)

Tais relatos e sua comparação com as discussões ocorridas em torno do ‘I Congresso 

da Habitação’ evidenciam, em grande parte, a abordagem desses arquitetos paulistas, 

atuantes na década de 30, às inovações arquitetônicas que estão vivenciando. Por um 

lado a casa modernista de Warchavchik é entendida da mesma forma que outra em estilo 

neocolonial modernizado, porque o que se julga nesse caso é mais uma ‘modernidade’ 

ou inovação estética do que qualquer outra de caráter tecnológico ou funcional - que 

aparentemente são entendidas de forma quase independente. Por outro, tais arquitetos 

defendem veementemente questões como a racionalização da construção e o estudo 

de novas maneiras de produção de ‘habitações econômicas’, mostrando - como já 

mencionamos - grande conhecimento sobre algumas das questões da arquitetura moderna 

discutidas durante esses anos na Europa.

� importante mencionar que o contexto verificado no I Congresso de Habitação é, em 

grande parte, reflexo direto de outra reunião científica realizada no Rio de Janeiro no 
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Figura 3.29. - Projeto de “portão para o Parque do 

Jaraguá” elaborado pela Divisão de Engenharia Rural 

no início da década de 1940. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Figura 3.30. - Desenhos de planta e elevação da fachada 

principal, com data de 7 de novembro de 1941, de 

projeto para “clube de campo” elaborado pela Divisão de 

Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 

de São Paulo.

Figura 3.31. - Desenhos de planta, cobertura e elevações 

das fachadas principal e laterais, com data de 7 de 

julho de 1943, de projeto para “casa do encarregado da 

fazenda da guarda em Campos do Jordão” elaborado pela 

Divisão de Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Figura 3.32. - Desenho da fachada principal de projeto 

para “sede do serviço florestal do Parque Modelo da 

Cantareira” elaborado pela Divisão de Engenharia Rural 

em 1941. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo.

3.32

3.33
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Figura 3.33. - Croqui das fachadas principal e lateral 

para projeto do “clube de campo do Parque Modelo da 

Cantareira” elaborado pela Divisão de Engenharia Rural 

em 1941. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo.

Figura 3.34. - Desenhos de planta e elevação das fachadas 

principal e lateral de projeto para “sede de silvicultura do 

Horto Florestal” elaborado pela Divisão de Engenharia 

Rural no início da década de 1940. Fonte: Acervo do 

Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.35. - Desenhos de projeto para “casa para 

chefe da Estação Experimental de Monte Alegre”, com 

data de 14 de junho de 1943, elaborados pela Divisão 

de Engenharia Rural. Encontram-se representados, 

na mesma prancha, os desenhos de planta do porão e 

pavimento térreo, cobertura e elevações das fachadas 

principal, posterior e laterais. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

3.34

3.35
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Figura 3.36. - Desenhos de planta, cortes e elevações das 

fachadas principal e laterais de projeto para “sirgaria da 

Estação Experimental de Monte Alegre”, com data de 21 

de maio de 1943, elaborados pela Divisão de Engenharia 

Rural. Note-se a presença, ainda na mesma prancha, 

dos desenhos de detalhamento das janelas basculantes 

adotadas. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo.

Figura 3.37. - Desenhos de projeto para “posto de monta 

da Estação Experimental de Monte Alegre”, com data de 1 

de junho de 1943, elaborados pela Divisão de Engenharia 

Rural. Encontram-se representados, na mesma prancha, 

os desenhos de planta, cortes, elevações das fachadas 

principal e lateral e detalhe de “baia para touro”.  

Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.36

3.37



146 CAPÍTULO 2 .  O estado como agente na produção arquitetônica e a formação do campo profissional

Figura 3.38. e 3.39. - Desenhos de detalhamento dos 

ornamentos neocoloniais de projeto de “cocheira para 

garanhões da Codelaria Paulista” em Colina, elaborados, 

em 1938, pela Seção de Engenharia Rural - que no ano 

seguinte seria transformada em Divisão de Engenharia 

Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.38

3.39

ano anterior: o IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos. O neocolonial, que recebe 

grande destaque ao longo dos diversos debates ocorridos ao longo do congresso 

paulista, encontra-se presente também em suas conclusões, em que define como uma 

das prioridades “indicar aos Poderes Públicos a necessidade de incrementar o estudo e 

a prática da arquitetura de caráter nacional, de maneira que se tornem aptas a cumprir 

a sua finalidade social moderna”; e “que por outro lado não existe incompatibilidade 

entre o regionalismo e o tradicionalismo com o espírito moderno, já que é possível obter 

uma expressão plástica nacional dentro das normas e práticas da comum orientação que 

programas e materiais análogos nos impõem” (IV CONGRESSO, 1930).
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Já no V Congresso Pan-americano de Arquitetos, realizado entre 4 e 9 de março de 1940, 

em Montevidéu, o neocolonial não aparece de forma tão preponderante nas discussões 

como acontecera dez anos antes; assim como a própria questão do ‘estilo’ em arquitetura 

ou ‘orientação espiritual’ como foi chamada durante o III e IV congressos (ocorridos 

respectivamente em 1927, em Buenos Aires e 1930, no Rio de Janeiro) também não aparece 

mais com a mesma importância nas discussões, ao menos não figura em nenhum dos temas 

propostos (V CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS, 1940). Chama, no entanto, a 

atenção o trabalho apresentado pelo arquiteto peruano Luís Miró Quesada no âmbito do 

IV tema: “sitematizacion del estudio de la historia de la arquitectura americana”, de título 

“Razón de uma moderna arquitectura hispanoamericana de inspiración tradicional”. Nesse 

artigo, ao mesmo tempo que cita a pertinência da arquitetura proposta por modernistas 

como Le Corbusier, o autor retoma argumentos do neocolonial como a importância de 

se recorrer à arquitetura tradicional de cada nação, enquanto fonte de inspiração para a 

criação de uma nova arquitetura:

Los arquitectos actuales tienen el mérito de haber comprendido, proclamado 

y practicado la arquitectura como ciencia; y con ello y por ello de haber 

reaccionado contra la arquitectura como fría copia o bárbaro juego de 

arbitrariedades superfluas […].Ha reconsiderado, también, el actual 

movimiento arquitectónico la importancia de los materiales constructivos, 

comprendiendo que todo material influye en la arquitectura, formal y 

ornamentalmente […]. Conseguido, en las actuales formas arquitectónicas, la 

hermosura del desnudo escuetismo, realizada su belleza, la belleza abstracta 

de la idea pura, debemos interesarnos en tocar de emoción, de nuestra 

emoción propia y profunda, dicha belleza conceptual. Nosotros ciudadanos de 

Hispanoamérica, que aún plenos de juventud tenemos, ya, un pasado glorioso; 

[…] estamos preparados, quizá mejor que nadie para fusionar la belleza de la 

idea con la belleza de da imagen, […] para acoplar graciosamente la serenidad 

de la línea recta con las palpitaciones de la curva, y para unir elegantemente la 

cristalina satisfacción de las formas geométricas simples al placer poético de 

imaginativas complicaciones decorativas. Pero dicha fusión debemos realizarla 

en un principio, en el principio de tradición arquitectónica. Pues si bien la idea 

abstracta en arquitectura tiene sus raíces en el presente y debe estar a tono 

con el ritmo de hoy, la emoción intuida debe nacer de la esencia del ayer, es 

decir estar inspirada en la Tradición (QUESADA, 1940, p.478-483).

Note-se que a articulação proposta entre tradição e modernidade afasta-se da conjunção 

defendida por nossos arquitetos modernistas, para quem a referência ao passado é 

retomada, de forma extremamente sutil, em adequações ao clima presentes em seus 

partidos arquitetônicos. Tratava-se de articular a singela nudez das formas arquitetônicas 

modernas à poesia contida nas curvas dos imaginativos elementos decorativos que 

remetem à nossa tradição.

Dessa maneira é possível dizer que é essa mesma diversidade de linguagens que predomina 

no cenário da produção arquitetônica paulista da década de 1940, convivendo com 
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discursos diversos de modernização que se encontram plenamente presentes nas inúmeras 

obras realizadas pela D.O.P. e pela D.E.R. no período. Note-se que também presente na 

produção da D.O.P., particularmente, no caso da D.E.R., a arquitetura neocolonial é sem 

dúvida alguma uma das linguagens de presença mais enfática, como assinala inclusive 

o Relatório da Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio referente ao ano de 1943 

ao tratar das obras da Estação Experimental de Monte Alegre: “Todas as construções 

obedecem, segundo o critério adotado para a quase totalidade das edificações levantadas 

pela divisão, ao estilo colonial brasileiro, harmonizado com o aspecto geral da paisagem” 

(SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio, 1945, p.16) 171.

Ainda que certa adequação ao meio rural possa ter significado argumento de peso na 

adoção da linguagem neocolonial nos projetos da DER, pode-se dizer que esse não seria o 

único motivo a orientar tal adoção, como atesta a construção nesses mesmos anos, entre 

outras obras, do novo edifício da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, símbolo 

de grande importância para a intelectualidade e classe política paulista. Assim, em 1941, 

surge nas páginas da revista Acrópole o talvez mais conhecido projeto neocolonial da 

cidade de São Paulo, a Faculdade de Direito, projeto de Ricardo Severo, assim justificado:

As novas ideias e o violento progresso material de São Paulo que se engalanava 

de casas ricas, não podiam deixar de contribuir para o anseio, desde muito 

esboçado - da construção de um prédio novo para a gloriosa escola. E ela, 

que se honrava de ser a portadora de uma tradição de cultura e nacionalismo, 

devia fazer questão de, no novo prédio, reunir tudo que falasse um pouco de 

seu passado, e muito da alma do Brasil. A mansão imensa e sombria de barro, 

devia dar lugar a uma casa que traduzisse ao mesmo tempo, o progresso de 

São Paulo e o amor de São Paulo pelas coisas do seu passado. Nenhum estilo 

falava melhor à alma brasileira que o barroco. […] Para que nada faltasse 

ao sabor exclusivamente brasileiro de arte, Ricardo Severo, um dos mais 

profundos conhecedores da nossa arquitetura colonial, foi na límpida fonte 

do nosso mais puro estilo, buscar motivos, copiar volutas, desenhar frontões. 

Ouro Preto, onde o Aleijadinho deixou na pedra, marcado para sempre o 

poder do seu gênio, foi o manancial inexaurível que deu ao artista, os motivos 

tão brasileiramente trabalhados. (FACULDADE..., 1941, p.2) 172

171  Destacam-se, entretanto, outros projetos em linguagens diversas elaborados na D.E.R. nesse momento a exemplo  Destacam-se, entretanto, outros projetos em linguagens diversas elaborados na D.E.R. nesse momento a exemplo 
do conjunto do parque Fernando Costa ou dos novos edifícios projetados para a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz.

172  Segundo nos relata PINHEIRO “a Faculdade de Direito - uma das mais anti gas insti tuições de ensino superior do Brasil,  Segundo nos relata PINHEIRO “a Faculdade de Direito - uma das mais antigas instituições de ensino superior do Brasil, 
fundada em 1827 - instalara-se no antigo convento da ordem franciscana em São Paulo, prédio datado de 1643, constituin-
do, portanto, um dos mais antigos monumentos histórico-arquitetônicos da cidade e importante referência urbana, como o 
colégio e igreja dos jesuítas, marco da fundação da cidade, e o Mosteiro e Igreja de São Bento. […] O conjunto franciscano 
era o único, dentre os citados, que àquela altura ainda se poderia considerar razoavelmente íntegro, embora o convento, 
sede do Curso de Direito, já tivesse passado por uma reforma modernizadora em 1886, quando recebeu uma fachada eclé-
tica. […] Sejam quais forem as razões que levaram à Congregação da Faculdade de Direito a realizar reformas em sua sede, 
o fato é que as obras começaram com os costumeiros reparos na cobertura, e outros serviços de pequena monta, como 
a substituição de alguns beirais ainda remanescentes por platibandas. Nessa altura, pretendia-se apenas proceder a uma 
nova atualização da fachada do edifício, substituindo a ornamentação eclética do corpo central da fachada por outro em 
linguagem neocolonial. Em 1933, iniciou-se uma ampliação do edifício, com a construção de dois corpos anexos, na área li-
vre correspondente ao jardim posterior da faculdade. Esta proposta inicial foi se ampliando gradualmente até configurar-se 
como demolição irreversível: os dois novos blocos, ainda inacabados, tiveram sua área aumentada a partir da demolição da 
ala posterior do antigo convento, consumada em 1934. Em 1935, aparentemente sem qualquer alarde, optou-se pela de-
molição completa de todo o bloco frontal restante do conjunto colonial ” (2004, p.99-100). Ainda segundo PINHEIRO, após a 
realização por parte do Escritório Técnico Severo e Villares, executaram-se alguns projetos com propostas de características 
diversas que variavam em grande parte entre um edifício “inteiramente moderno na sua arquitetura interna e externa” e 
“um prédio sobre o terreno ocupado pela tradicional Academia, recordando exatamente a arquitetura luso-brasileira dos 
fins do século XVIII ao raiar da Independência” (apud PINHEIRO, 2004, p.100).
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3.40

3.41

3.42

Assim a presença da arquitetura neocolonial nas Escolas Práticas de Agricultura, 

particularmente, e na produção dos órgãos públicos paulistas, em geral, no início da década 

de 1940, mais do que evidenciar qualquer descompasso, encontra-se plenamente inserida 

no cenário mais amplo da produção arquitetônica brasileira desses anos, claramente 

marcado por disputas diversas do processo de legitimação do campo profissional da 

arquitetura, que certamente incluem a afirmação de linguagens. 
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Figura 3.40. - Desenhos de planta e elevações das fachadas 

principal e laterais de projeto para “Orfanato Santa Maria”, 

em Pirajuí, elaborado pela Divisão de Engenharia Rural em 

1944. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.41. e 3.42. - Elevações das fachadas principal e 

lateral de projeto para “alojamento da Escola Industrial de 

Pesca” (sem localização), ambas com data de 25 de julho de 

1944, elaboradas pela Divisão de Engenharia Rural. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.43. - Elevações das fachadas principal, posterior e 

laterais de projeto para “alojamento e ambulatório da Escola 

Industrial de Pesca” (sem localização), com data de 15 de 

outubro de 1944, elaboradas pela Divisão de Engenharia 

Rural. Fonte: Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.44. - Elevações das fachadas principal e laterais de 

projeto para “pavilhão de aulas práticas da Escola Industrial 

de Pesca” (sem localização), com data de 24 de agosto de 

1944, elaboradas pela Divisão de Engenharia Rural. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 3.45. - Elevações das fachadas principal e laterais de 

projeto para “estaleiro da Escola Industrial de Pesca” (sem 

localização), com data de 14 de agosto de 1944, elaboradas 

pela Divisão de Engenharia Rural. Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

3.43

3.44
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Figura 3.46. - Vista do prédio destinado às meninas no 

Reformatório de Menores de Batatais, projeto da Diretoria 

de Obras Públicas. A foto do edifício em fase final de 

construção foi publicada no relatório da Interventoria de 

São Paulo referente ao ano de 1944. Fonte: SÃO PAULO 

(Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]

3.45

3.46

3.47
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Figura 3.47. - Foto das obras de reforma e ampliação do 

Instituto D. Escolástica Rosa de ensino profissional publicada 

no relatório da Interventoria de São Paulo referente ao 

ano de 1944. Note-se que o edifício, localizado em Santos, 

recebe suas feições neocoloniais nessa data, a partir de 

projeto elaborado pela Diretoria de Obras Públicas. Fonte: 

SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]

Figura 3.48. - Desenho da fachada principal de projeto de 

fórum para Taubaté - elaborado pela Diretoria de Obras 

Públicas -, publicado na revista Acrópole em maio de 1944, 

em relato acerca das obras públicas realizadas pelo governo 

naquele momento. Fonte: REALIZAÇÕES..., 1944, p.4.

Figura 3.49. e 3.50. - Dois aspectos (fachada principal e pátio 

interno) da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, 

projeto de Ricardo Severo, publicado na revista Acrópole em 

maio de 1941. Fonte: FACULDADE..., 1941, p.1, 4.

3.48

3.49

3.50
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Esse novo estabelecimento de ensino da Universidade do Bra sil é o feliz 

resultado de uma longa campanha não só de estudantes e professores, mas 

também dos próprios círculos profissionais interessados. Criando-a, o governo 

acertou duplamente: fundou um novo estabelecimento de ensino e atendeu 

a um reclamo geral. � preciso agora que a instituição se organize e funcione 

em termos racionais e dinâmicos, e que, pelo constante esforço, pela sua obra 

educativa e cultural, venha a influir decisivamente na formação de nossos 

conhecimentos teóricos e práticos em arquitetura e urbanismo. [...] A vós cabe o 

dever de definir os princípios e as diretrizes fun damentais sob cuja inspiração se 

façam os estudos presentes e fu turos. Sei que a tarefa não é fácil. A arquitetura 

tem sofrido, desde muitos anos, a influência de duas concepções prejudiciais e 

deformadoras, que chegaram não raro a comprometer a integridade e a pureza 

dessa grande arte, dessa verdadeiramente rainha de todas as artes. Por um lado, 

criou-se a doutrina da arquitetura funcional, ideia que, levada às suas últimas 

consequências, acabaria por eli minar o essencial da arquitetura, que é o seu 

princípio artístico. Se a arquitetura ficasse reduzida ao ponto de vista funcional, 

se o seu objetivo fosse construir a casa e o edifício para atender estrita mente às 

conveniências e às necessidades do funcionamento, e as condições de utilidade 

passassem a ser os únicos fundamentos da construção, teríamos reduzido o 

problema da arquitetura a um problema de ordem técnica, e chegaríamos 

com isso à liquidação da arquitetura. Muitos pioneiros da arquitetura moderna 

foram responsáveis por essa concepção niilista da arquitetura. Não, certamente, 

o maior deles, Le Corbusier, o qual, embora militando numa ordem de ideias 

totalmente oposta à concepção da arquitetura funcional, chegou uma vez 

a definir a casa como máquina de morar, ‘machine a habiter’, expressão 

que, para espíritos desprevenidos, poderia indu zir o princípio de uma crua e 

fria arquitetura funcional. � de considerar, além disso, uma outra doutrina 

deformadora da justa ideia de arquitetura, isto é, a concepção da arquitetura 

como decoração das casas e edifícios. Essa concepção há de resultar sem pre 

da teoria que tem a arquitetura como um ramo da engenharia e conceitua o 

profissional da arquitetura como engenheiro-arquiteto. O engenheiro-arquiteto 

teria a mentalidade dividida em duas partes: como engenheiro, construiria o 

edifício de acordo com as exigências funcionais; e como arquiteto, entraria em 

Linguagens arquitetônicas e espaços 
de disputa no processo de legitimação  
do campo profissional da arquitetura
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seguida a decorar e embelezar o edifício em construção. O resultado desse pen-

samento há de traduzir-se inevitavelmente na construção artifi ciosa. (BRASIL. 

Ministério da Educação e Saúde, 1946, p.5-6)

O discurso de Gustavo Capanema 173, proferido quando da criação da Faculdade de 

Arquitetura na Universidade do Brasil, em 1945, evidencia, de forma ora mais explícita, 

ora mais velada, alguns dos embates em torno da formação do campo profissional do 

arquiteto, ocorridos entre as décadas de 1920 e 1940. 

Conforme nos relata o discurso, tratou-se de um longo processo de delimitação das 

competências e área de atuação do arquiteto, que passaria também pela definição dos 

próprios parâmetros de legitimação da arquitetura em si. A criação da Faculdade de 

Arquitetura na Universidade do Brasil era o resultado de “longa campanha” empreendida 

pelos círculos e agremiações profissionais para a instituição de um curso de nível superior 

que pudesse contribuir no processo de atribuição de legitimidade ao campo profissional 

ao “influir decisivamente na formação - e difusão - de conhecimentos teóricos e práticos” 

através de sua obra tanto educativa quanto cultural, ou seja, tanto em sua missão de formar 

novos profissionais, quanto de difundir princípios para além do campo profissional.

Poder-se-ia dizer que se trata de processo análogo ao que Bourdieu 174 define como a 

“transformação da função do sistema de bens simbólicos e da própria estrutura destes 

bens”, a acontecer de forma correlata “à constituição progressiva de um campo intelectual 

e artístico, ou seja, à autonomização progressiva do sistema de relações de produção, 

circulação e consumo de bens simbólicos” (BOURDIEU, 2007a, p.99). Tais transformações 

envolveriam, entre outros fatores: os processos de constituição de público, sinalizando 

a possibilidade de independência econômica e figurando também como princípio de 

legitimação do campo de produção específico; a constituição de um corpo de produtores de 

bens simbólicos “cuja profissionalização faz com que passem a reconhecer exclusivamente 

um certo tipo de determinações, como, por exemplo, os imperativos técnicos e as normas 

que definem as condições de aceso à profissão” (BOURDIEU, 2007a, p.100); e, por fim,  a 

multiplicação e diversificação das instâncias de consagração e reprodução desses bens 

simbólicos. Nesse contexto, Bourdieu ressalta o papel central representado pelo ensino 

enquanto instância tanto de reprodução - uma vez “que, por sua tarefa de inculcação, 

consagra como digna de ser conservada a cultura que tem o mandato de reproduzir” 

(BOURDIEU, 2007a, p.118) - quanto de consagração - ao dissimular o “arbitrário daquilo 

que inculca”, cumprindo “inevitavelmente uma função de legitimação cultural ao 

converter em cultura legítima […] e […] ao reproduzir, pela delimitação do que merece 

ser transmitido e adquirido e do que não merece, a distinção entre as obras legítimas e 

ilegítimas” (BOURDIEU, 2007a, p.120).

173  O que, segundo Ficher (2005), dá início à última etapa de separação entre arquitetos e engenheiros do ponto de vista 
do ensino, à medida que configura o modelo enquanto legislação federal no qual se basearia a criação subsequente dos 
demais cursos de arquitetura do país.

174  Destaca-se nesse senti do a compreensão da arquitetura enquanto bem-simbólico, nos termos defi nidos por Bour- Destaca-se nesse sentido a compreensão da arquitetura enquanto bem-simbólico, nos termos definidos por Bour-
dieu (1989b; 2007a) e assim apresentado por Cavalcanti: “A arquitetura, tendo como matéria formas duráveis, apresenta 
de modo concreto em nossas cidades a produção da estética dominante, ou aquela por ela selecionada. O reconhecimento 
desse domínio é colhido no cotidiano das pessoas, que percebem as suas formas através de princípios de internalização, 
tendendo a naturalizá-las como partes de uma paisagem urbana preexistente: prédios, estilos, cores e texturas são incorpo-
rados como formas já dadas, sem questionamento de seus mecanismos de implantação” (CAVALCANTI, L., 2006, p.9).
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� verdade que essa redefinição, ou, no caso dos arquitetos, definição do campo profissional, 

é um fenômeno que ocorre nessas mesmas décadas não apenas na área da construção, 

mas também em outros campos profissionais, em parte como consequência do acelerado 

processo de urbanização e das mudanças sócio-políticas ocorridas no país nesses mesmos 

anos, que colocavam novos parâmetros para a vida social, resultando em rearranjos de 

ordem diversa em diferentes esferas e classes sociais (MICELI, 2001). 

No entanto, o caso específico dos arquitetos ou engenheiros-arquitetos possui contornos 

particulares principalmente no que diz respeito ao processo de legitimação de seu campo 

de atuação específico, uma vez que, se a engenharia configurava profissão de grande 

prestígio, a arquitetura era vista como atividade de menor importância, estando ainda, 

nesse momento, ligada de forma indissociável à construção 175 Conforme nos relata 

Ficher “Seria justamente a adoção da atividade exclusiva de projetista - caracterizada 

como trabalho soi-disant liberal - o itinerário seguido pela classe para superar as falhas 

da regulamentação quanto a sua individualidade profissional e, de quebra, valorizar-se 

com a aura do trabalho artístico” (FICHER, 2005, p.244). Tal processo de diferenciação 

e legitimação do campo profissional envolveu, portanto, amplas discussões em torno 

da função social do arquiteto e da própria definição de arquitetura, mas também das 

especificidades e competências do arquiteto, profissional que se colocava em um campo 

equidistante da técnica e da arte, trazendo o saber e a sensibilidade artística para a técnica, 

campo, por definição, da engenharia. Lembrando novamente as colocações de Bourdieu, 

é possível dizer que, também para esse contexto,

No momento em que se constitui um mercado da obra de arte, os escritores e 

artistas têm a possibilidade de afirmar - por via de um paradoxo aparente - ao 

mesmo tempo, em suas práticas e nas representações que possuem de sua 

prática, a irredutibilidade da obra de arte ao estatuto de simples mercadoria, 

e também a singularidade da condição intelectual e artística. (BOURDIEU, 

2007a, p.103)

�, portanto, significativo, que em seu discurso Gustavo Capanema mencione a especificidade 

da atividade do arquiteto em relação à do engenheiro a partir de suas competências, 

e da concepção adotada para o objeto em si - a arquitetura -, em seu equilíbrio entre 

arte e técnica, conferindo legitimidade pela aura artística ao objeto e ao produtor “dessa 

verdadeiramente rainha de todas as artes”. Capanema vai ainda além, conclamando à 

retomada da “integridade” e “pureza dessa grande arte”, e colocando-nos assim frente 

a um possível entendimento do campo de produção arquitetônico - enquanto campo 

de produção de bens simbólicos (BOURDIEU, 2007a) - “como campo das relações de 

concorrência pelo monopólio do exercício legítimo da violência simbólica”, figurando 

o campo de produção erudita como “sede de uma concorrência pela consagração 

propriamente cultural e pelo poder de concedê-la”; e onde “todas as relações que os 

agentes de produção, de reprodução e de difusão, podem estabelecer entre eles ou com 

175  Ficher (2005) apresenta em sua tese trechos diversos de entrevistas realizadas com engenheiros-arquitetos politéc- Ficher (2005) apresenta em sua tese trechos diversos de entrevistas realizadas com engenheiros-arquitetos politéc-
nicos que nos ajudam a recompor em parte este cenário; outra fonte de grande interesse nesse sentido é a entrevista reali-
zada por Angyone Costa com Raphael Galvão, arquiteto atuante no Rio de Janeiro, bastante significativa dessa diferenciação 
e desprestígio da atividade projetual (COSTA, J., 1927, p.262 et seq.).
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as instituições específicas, são mediadas pela estrutura do sistema das relações entre as 

instâncias com pretensões a exercer uma autoridade propriamente cultural” (BOURDIEU, 

2007a, p.118). Estrutura das relações de força simbólica esta, estabelecida “em um dado 

momento do tempo, por intermédio de uma determinada hierarquia das áreas das obras 

e das competências legítimas” (BOURDIEU, 2007a, p.118).

Torna-se assim sintomático que Gustavo Capanema defina as diferentes concepções 

para a arquitetura, a seu ver, existentes no período enquanto “doutrinas”, referindo-se, 

poderíamos dizer, a um processo igualmente longo - tanto quanto o da constituição da 

profissão - de construção de um campo de produção erudita para a arquitetura e de sua 

referida ortodoxia, uma vez que “embora o campo de produção erudita possa não estar 

nunca dominado por uma ortodoxia, está sempre às voltas com a questão da ortodoxia, ou 

seja, com a questão dos critérios que definem o exercício legítimo de um tipo determinado 

de prática intelectual ou artística” (BOURDIEU, 2007a, p.108). A esse respeito Bourdieu 

ressalta ainda que: 

Se as relações constitutivas do campo de posições culturais não revelam 

completamente seu sentido e sua função a não ser quando referidas ao campo 

das relações entre as posições ocupadas por aqueles capazes de produzi-

las, reproduzi-las e utilizá-las, tal ocorre por que as tomadas de posição 

intelectuais ou artísticas constituem, via de regra, estratégias inconscientes ou 

semiconscientes em meio a um jogo cujo alvo é a conquista da legitimidade 

cultural, ou melhor, do monopólio da produção, da reprodução e da 

manipulação legítimas dos bens simbólicos e do poder correlato de violência 

simbólica legítima. (2007a, p.169)

Era necessário, portanto, nesse cenário - novamente acompanhando as palavras de 

Capanema - definir os princípios de legitimação da arquitetura por si só, distanciando-a 

da engenharia pelo seu ‘princípio maior’, o artístico. Era necessário, definir o campo 

autônomo da arquitetura em seu equilíbrio entre arte e técnica (campo de atuação do 

engenheiro): a arquitetura não deveria levar a técnica a suas ‘últimas consequências’ 

de maneira a confundir-se com a engenharia, nem adotar a arte de forma distante, ou 

sobreposta à técnica, de maneira a configurar-se como complementar e hierarquicamente 

inferior à engenharia. Era necessário, consequentemente, definir qual ‘doutrina’ deveria 

tornar-se ‘naturalmente hegemônica’ enquanto a única correta e justa (conforme define 

nominalmente, aquela afiliada às concepções de Le Corbusier), eliminando os demais 

equívocos do percurso: de um lado havia a não arquitetura por caracterizar-se pela 

sobreposição de ornamentos decorativos à frieza técnica da composição da engenharia 

- que provavelmente reunia o conjunto de ‘estilos’ que posteriormente passaram a ser 

definidos como ecléticos, incluindo o neocolonial -; do outro lado havia as tentativas 

modernistas ou em suas palavras modernas (note-se aí a o sentido conferido a uma 

expressão que de fato acompanharia o seu tempo) que, embora bem intencionadas, 

teriam se equivocado ao conferir peso excessivo à técnica, fugindo novamente da correta 

concepção de arquitetura.
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Tratava-se, segundo definição de Ficher, de um processo imbricado de “estratégia de 

construção e aumento de prestígio profissional”, de “mudança de orientação estética 

(naquela conjuntura em direção ao modernismo)” e de “reforma do ensino institucional 

que permitisse caracterizar um novo profissional arquiteto” (FICHER, 2005, p.246). 

Cavalcanti, por outro lado, corrobora e complementa tal definição:

O momento de origem de formas novas coincide, no Brasil, com a gênese de 

formação do campo arquitetônico, já que os arquitetos modernos conseguem 

constituir um discurso sobre a construção que logram impor aos seus pares, 

a setores intelectuais responsáveis pela política cultural do governo e, com o 

reconhecimento internacional, a setores mais amplos da sociedade brasileira. 

Tornando-se dominantes, conseguem difundir os seus modelos construtivos 

[…]. (CAVALCANTI, 2006, p.12)

No entanto, a construção de um campo profissional autônomo, principalmente no que diz 

respeito a sua vertente erudita, envolveria procedimentos e estratégias diversas que passavam 

não só pelo domínio do ensino, mas pela consolidação de uma linguagem plástica reconhecida 

e construção de obras emblemáticas, e pelo poder de construção de sua própria história, 

apagando enfrentamentos e tornando a vitória como natural e certa desde o princípio. 

Destaca-se, portanto, o esforço de desnaturalização da suposta hegemonia do 

modernismo, mostrando não apenas não se tratar da única concepção possível e 

inescapável para a arquitetura, que convive no mesmo período com outras que enfrentam 

os mesmos problemas e questões (comuns muitas vezes não só aos arquitetos, mas 

aos intelectuais em geral do período), mas acima de tudo abordando tal cenário como 

um campo de disputas e confrontos não só de concepções e ideias, mas também por 

espaço em um mercado de trabalho nascente. Trata-se assim de procurar mostrar, nesse 

processo de desnaturalização, que a suposta hegemonia modernista não configura uma 

vitória casual, mas alcançada através de estratégias diversas utilizadas não apenas pelo 

grupo vencedor, mas ainda, por outros não tão bem sucedidos, como armas que se 

colocavam naquele contexto.

Surge, destarte, a dificuldade imposta pela fluidez de grupos e ideias - principalmente se 

olhados do ponto de vista dos personagens - que poderia nos levar à armadilha sinalizada 

por dois extremos: ou criar blocos definidos em consenso em vários aspectos - o que 

acaba de certa maneira configurando um problema num cenário onde aproximações 

acontecem e teias de relações são construídas mas estão a todo tempo se recompondo 

e se rearticulando -, ou olhar para o personagem como figura única - o que é essencial e 

importantíssimo porque evidencia não só diversas dessas questões que estão em jogo, 

como mostra como essas teias vão se articulando, mas nem sempre evidencia o campo 

de batalha como questão central. Diversos autores assinalam tal fluidez (ou incoerências) 

de personagens e ideias que impossibilita muitas vezes a composição de grupos coesos ao 

longo de todo o período, indicando mais um cenário composto por redes estabelecidas por 

relações de ordem diversa (MELLO, 2007; CAVALCANTI, L., 2006; MICELI, 2001). Exemplo 

notável de tal aspecto encontra-se no relato de Cavalcanti de que:   
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O exame dos concursos e processos de construções dos ministérios mostra, 

tanto do lado dos arquitetos quanto do dos ministros e assessores, pessoas 

de carne e osso, que se movimentam em lutas concorrenciais, agrupando-se e 

reagrupando-se a cada momento, dentro de limites socialmente determinados 

e determinantes. Aparece, então, uma história protagonizada por indivíduos, 

nos meandros de um Estado não-monolítico, espécie de campo de forças 

multivetoriais. (CAVALCANTI, L., 2006, p.13) 176

São notáveis, ainda nesse sentido, algumas das diversas posições emblemáticas assumidas 

por Mário de Andrade ao longo dessas décadas: a primeira constitui defesa entusiasmada 

do estilo proposto por Severo, encampada na Revista Ilustração Brasileira em 1921 - já 

citada -; enquanto a segunda constitui veemente defesa do modernismo de Warchavchik 

publicada no Diário Nacional, em 1930, (admitindo ser a ‘casa modernista’, no entanto, 

uma absoluta exceção no cenário da cidade de São Paulo de então):

Mas o que há de mais glorioso para nós é o novo estilo neocolonial, que 

um grupo de arquitetos nacionais e portugueses, com o Sr. Ricardo Severo 

à frente, procura lançar. Há já exemplares interessantíssimos e a residência 

do Sr. Numa de Oliveira é uma obra prima. Não me consta já ter havido no 

Brasil uma tentativa de nacionalizar a arquitetura, estilizando e aproveitando 

os motivos que nos apresenta o nosso pequeno passado artístico e formando 

construções mais adaptadas ao meio. (...) O neocolonial que por aqui se 

discute é infinitamente mais audaz e de maior alcance. Se o público bastante 

educado ajudar a interessante iniciativa, teremos ao menos para a edificação 

particular (e é o que importa) um estilo nosso, bem mais grato ao nosso olhar, 

hereditariamente saudoso de linhas anciãs e próprio ao nosso clima e ao nosso 

passado. São Paulo será a fonte dum estilo brasileiro. Estou convencido de que 

não, mas creio firme e gostosamente que sim. (ANDRADE, M., 1921, [s.p.])

[...] uma casa modernista, como as de Gregori Warchavchik berra junto desses 

bangalôs, chacrinhas neo-coloniais, pudins, marmeladas e xaropes que andam 

por aí. Uma casa de Warchavchik junto dum neo-colonial seja espanhol ou 

portuga, berra sozinha. O bangalô não berra não. Está bem calmo na sua 

desmandibulada inconsciência, na sua ignorância beata e beócia. Nós é que 

ficamos envergonhados por ele, da mesma forma com que qualquer pessoa 

bem nascida ante as pabulagens dum novo-rico, os manejos dum arrivista, sofre 

em vez de rir. Reduzindo esta sensação de vergonha nossa a uma linguagem 

um bocado mais técnica, a gente percebe que o caso é sempre a mesma 

questão do ‘falso’. O néo-colonial, o bangalô, o néo-florentino são ‘falsos’ 

[...]. Lhes falta aquela orgulhosa força de legitimidade que justifica e valoriza 

176  Destaca-se ainda em senti do análogo a afi rmação de Mello de que: “A incoerência do discurso e da práti ca arquite- Destaca-se ainda em sentido análogo a afirmação de Mello de que: “A incoerência do discurso e da prática arquite-
tônica de Severo aponta para a ambivalência do engenheiro na definição do nacional�estrangeiro, local �universal, tradicio-
nal�cosmopolita, mostrando que esta era uma questão em aberto. Presente na obra de arquitetos como Heitor de Melo, 
Archimedes Memória (1893-1960), Francisque Cuchet, Lucio Costa (1902-1998), Victor Dubugras (1868-1933) e no discurso 
de intelectuais como Meno� del Picchia (1892-1988), Monteiro Lobato (1884-1948), Mario de Andrade (1893-1945), entre 
outros, esta ambivalência revela o quadro de intensa disputa em torno da construção da modernidade, universalidade e�ou 
nacionalidade artística entre nós naquele momento.” (2006, p.85)
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até os defeitos. Já nem me interesso com serem eles, na infinita maioria dos 

casos, falsificações hediondas. Não é o conceito de falsificação deturpadora 

de princípios arquiteturais que me preocupa agora, é a noção do faux, do 

que é feito pra enganar, da prática extratemporânea. Uma mulher prefere um 

brilhante legítimo a um falso. Nós preferimos um quadro do douanier Rousseau 

aos falsos que estão aparecendo dele, ou uma peça de Stravinsky a outra dum 

dos seus numerosos imitadores. Uma casa de Warchavchik berra junto das 

outras, berra orgulhosamente porque é legítima. (ANDRADE, M., 1930, [s.p.])

A primeira temática que se evidencia nesse cenário de disputas diz respeito à, já 

mencionada, construção historiográfica que, abordada do ponto de vista do surgimento 

do modernismo, assume viés triunfalista. Cabe destacar que os mesmos arquitetos e 

intelectuais responsáveis pela difusão e teorização do modernismo, assumiram também 

a defesa do patrimônio através da fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - SPHAN, fundado em 1936. Encontram-se assim reunidas ações em 

princípio contraditórias: a defesa e difusão dos ideais modernistas e o grande núcleo 

hegemônico na elaboração de estudos e leituras sobre a história da arquitetura brasileira. 

Dessa maneira, essa tradição historiográfica nasce intrinsecamente ligada ao discurso 

modernista, assumindo suas justificativas, servindo como veículo para sua legitimação e 

relegando a um esquecimento intencional momentos que não se inserem em uma lógica 

evolutiva de interpretação da história da arquitetura brasileira - cujo ponto culminante 

seria o surgimento do movimento moderno.

� através de tais conexões que se torna possível compreender o caráter quase milagroso 

da presença de Le Corbusier no Brasil para o súbito nascimento da arquitetura moderna 

nesse país, com a construção do Edifício do Ministério da Educação e Saúde: a figura 

desse famoso arquiteto, ao mesmo tempo, confere legitimidade para a defesa nacional do 

modernismo e visibilidade internacional à arquitetura brasileira 177; enquanto a explicação 

do surgimento do modernismo pela total ruptura desobriga os novos arquitetos modernos 

de explicações sobre suas ligações anteriores com a arquitetura eclética ou neocolonial - 

como no caso do próprio Lucio Costa. Em seus textos e relatos Lucio Costa raramente 

trata sobre esse período de sua carreira, e quando o faz, apenas refere-se ao ‘equívoco 

neocolonial’. No entanto, a questão do ‘nacional’ permeia toda a sua obra quer seja 

em seus projetos arquitetônicos - em que faz citações quase literais de elementos da 

arquitetura colonial justificando-os pela adequação ao meio e ao clima -, quer seja em sua 

intensa atuação no SPHAN 178.

Entre os diversos pontos presentes nessa construção historiográfica cabe, inicialmente, 

destacar a articulação entre tradição e modernidade que constituiria fator determinante 

para a originalidade da arquitetura modernista brasileira. Curiosa e sintomaticamente, ao 

contrário do que é posto pela historiografia à qual fizemos referência até aqui, é exatamente 

a busca de raízes nacionais, vista como etapa intransponível para a modernização, que 

177  A esse respeito é importante destacar, conforme ressalta Cavalcanti , importância, por outro lado, para esses profi s- A esse respeito é importante destacar, conforme ressalta Cavalcanti, importância, por outro lado, para esses profis-
sionais Europeus da implantação de alguns dos elementos de seu ideário no Brasil que por questões diversas nunca pude-
ram ser totalmente desenvolvidos em seus países de origem (CAVALCANTI, L., 2006). 

178  Ver a esse respeito Costa, L. (1995).   Ver a esse respeito Costa, L. (1995).  
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define tanto o movimento modernista, quanto o movimento neocolonial. Conforme 

defende Cavalcanti, em ambos os casos “giravam as discussões em torno de três elementos: 

passado, vínculo com o Brasil e futuro. As duas correntes reivindicavam para si o primado 

nesses três elementos” (2006, p.48). � verdade que os debates em torno de questões 

referentes à nacionalidade configuram uma temática quase inescapável no período, não 

apenas no campo específico da arquitetura, mas entre intelectuais dos campos e tendências 

os mais diversos, no entanto não se tratava apenas de pensar a nação, mas acima de tudo 

de, a partir de uma revisão sobre o passado, elaborar um projeto de futuro. Ou conforme 

salienta Canclini acerca dos movimentos de busca da modernidade artística ocorridos em 

toda a América Latina na primeira metade do século XX:

Não foi tanto a influência direta, transplantadas, das vanguardas européias o 

que suscitou a veia modernizadora nas artes plásticas do continente, mas as 

perguntas dos próprios latino-americanos sobre como tornar compatível sua 

experiência internacional com as tarefas que lhes apresentavam sociedades em 

desenvolvimento. […] Queriam instaurar uma nova arte, repensar o nacional 

situando-o no desenvolvimento estético moderno. (CANCLINI, 2003, p.78-79) 

Ressaltando, no entanto, abordagens dessa temática do nacional não estritas apenas ao 

movimento moderno, Arango aponta que o panorama arquitetônico latino-americano 

entre a década de 1930 e início da década seguinte é fortemente marcado pela coexistência 

de três correntes aparentemente contraditórias, mas que têm origem comum na busca 

de uma arquitetura que fosse ao mesmo tempo própria e moderna: o neocolonial, o 

racionalismo e o art-déco. O autor ainda destaca que à medida que novos estudos são 

realizados, desvendando outras referências étnicas ou raciais da arquitetura colonial ou 

indígena de cada país, as denominações à tal arquitetura de caráter nacional se multiplicam, 

assim como seu repertório de inventivas ornamentações e sua aplicação aos mais diversos 

programas (ARANGO, 2004, p.94). Arango é assim categórica ao afirmar que: 

En el período que se gestó la arquitectura moderna en América Latina, es decir 

en los años 20, una de las corrientes estilísticas más utilizada fue el revival de 

estilos de pasado propio, por diferencia a los revival académicos de los pasados 

ajenos. En los años 30 y 40, junto a los estilos ‘cubista’ y ‘moderno’, se siguieron 

haciendo y se llamaban colonial, mestizo, barroco, nacional o maya (...). La 

similitud, extensión y permanencia de estas expresiones arquitectónicas (...), 

dentro de un contexto inequívoco de modernización, amerita, sin embargo, 

alguna detención a los cambiantes contextos históricos de estas tres décadas 

cruciales. (ARANGO, 2004, p.91-92)

Arango coloca também que o ponto culminante desta linha de projetos encontra-se entre 

1935 e 1945 e cita como exemplos interessantes dessa fusão: o Aeroporto de La Sabana 

(Costa Rica - 1937), a Municipalidad de Lima (Peru - 1939-40), o Edifício de los Correos 

(Guatemala - 1940), o conjunto de casas El Silencio (Venezuela - 1941-3) e a Escola de 

Cadetes em Campinas (Brasil - 1944-6). Salienta ainda, como prática corrente no período, a 

elaboração de projetos de “viviendas o escuelas con referentes a arquitecturas del pasado, 
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con fórmulas ya convencionalizadas y miles de maestros de obra y constructores sin titulo 

profesional poblaron los barrios suburbanos con arquitecturas más modestas pero del 

mismo signo” (ARANGO, 2004, p.95).

Destaca-se também nesse cenário, um dos aspectos discutidos em meio à redefinição da 

função social do arquiteto e, através dessa, da legitimação do campo profissional, além 

da dimensão artística, já brevemente discutida. Trata-se da definição do papel social da 

arquitetura a partir de sua dimensão pedagógica. Esse é um dos traços particularmente 

caros aos modernistas e que, segundo Cavalcanti (2006), constitui um dos elementos 

que garantirão sua hegemonia, através do ingresso no mercado de habitações populares 

construídas pelo Estado, investindo assim na capacidade da arquitetura de forjar um 

processo de transformação social. Canclini acrescenta a esse respeito que:

A ampliação do mercado cultural favorece a especialização, o cultivo 

experimental de linguagens artísticas e uma sincronia maior com as vanguardas 

internacionais. Ao ensimesmar-se a arte culta em buscas formais, produz-se 

uma separação mais brusca entre os gostos das elites e das classes populares 

e médias controlados pela indústria cultural. Apesar de ser essa a dinâmica da 

expansão e segmentação do mercado, os movimentos políticos de esquerda 

geram ações opostas destinadas a socializar a arte, comunicar as inovações do 

pensamento a públicos majoritários e fazê-los participar de algum modo da 

cultura hegemônica. Gera-se um confronto entre a lógica socioeconômica do 

crescimento do mercado e a lógica voluntarista do culturalismo político, que 

foi particularmente dramático quando se produziu no interior de um mesmo 

movimento e até das próprias pessoas. Aqueles que estavam realizando a 

racionalidade expansiva e renovadora do sistema sociocultural eram os mesmos 

que queriam democratizar a produção artística. (CANCLINI, 2003, p.86-87)

Por outro lado, embora com contornos bastante diversos, a legitimação social pela 

capacidade pedagógica também figura como ponto relevante em meio à defesa neocolonial, 

principalmente no que diz respeito a sua função de formação cívica e a sua utilização na 

arquitetura escolar.

Ainda no que diz respeito à relação entre tradição e modernidade, colocada como elemento 

central tanto para o ideário modernista quanto para o ideário neocolonial, na busca pela 

elaboração de um determinado projeto futuro a partir de releituras do passado, cabe 

destacar, outra estratégia comum entre os dois grupos: a construção de um passado ao 

qual se referir ou ainda, retomando as concepções de Bourdieu, a construção de uma 

tradição para o campo da arquitetura no país.

[…] O processo de autonomização da produção intelectual e artística é 

correlato à constituição de uma categoria socialmente distinta de artistas 

ou de intelectuais profissionais, cada vez mais inclinados a levar em conta 

exclusivamente as regras firmadas pela tradição propriamente intelectual 

ou artística herdada de seus predecessores, e que lhes fornece um ponto 
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de partida ou um ponto de ruptura, e cada vez mais propensos a liberar sua 

produção e seus produtos de toda e qualquer dependência social. (BOURDIEU, 

2007a, p.101)

Não por acaso, é nesse momento que começam a ser elaboradas as primeiras leituras 

sobre o passado arquitetônico brasileiro, especialmente do período colonial, antes 

mesmo da fundação do SPHAN encampada pelos modernistas em 1936, sendo que 

“a corrente neocolonial foi a principal competidora dos modernos pela primazia da 

condução oficial da renovação arquitetônica nacional e pelo estudo do passado nacional” 

(CAVALCANTI, 2006, p.102) 179. 

Destacam-se, nesse cenário, as viagens para estudo e levantamentos que são tônica no período 

para intelectuais de campos diversos. Entre os neocoloniais cabe destacar, para além das 

iniciativas promovidas por Ricardo Severo 180 e Marianno Filho, - apontados pela historiografia 

como os grandes propugnadores do estilo respectivamente em São Paulo e Rio de Janeiro - 

são relevantes, como já dito, as iniciativas do professor Alexandre Albuquerque.

Outra estratégia adotada ainda, tanto por neocoloniais como modernistas para a 

validação de seus discursos, foi a busca por uma legitimação externa ou inserção no 

cenário internacional, que constitui um duplo movimento: por um lado demonstrar 

internamente a atualidade de suas propostas no cenário internacional, por outro expor 

internacionalmente a arquitetura defendida como retrato da arquitetura nacional (e 

assim novamente usar desse aspecto para a difusão de sua linguagem internamente). As 

observações de Mário de Andrade sobre a publicação de Brazil Builds em 1943, nos dão a 

dimensão da importância dessa legitimação externa:

Eu creio que este é um dos gestos de humanidade mais fecundos que os Estados 

Unidos já praticaram em relação a nós, os brasileiros. Por que ele virá, já veio, 

regenerar a nossa confiança em nós, e diminuir o desastroso complexo de 

inferioridade de mestiços que nos prejudica tanto. Já escutei muito brasileiro, 

não apenas assombrado, mas até mesmo estomagado, diante desse livro que 

prova possuirmos uma arquitetura moderna tão boa como os mais avançados 

países do mundo. Essa consciência de nossa normalidade humana só mesmo 

os estrangeiros é que podem nos dar. Por que nós, pelo mesmo complexo de 

inferioridade, ou reagimos caindo num por-que-me-ufanismo idiota, ou num 

jeca-tatuísmo conformista e apodrecente. (apud SEGAWA, 1998, p.100)

179  Sobre algumas das primeiras iniciati vas de preservação do patrimônio ligadas ao movimento neocolonial ver em  Sobre algumas das primeiras iniciativas de preservação do patrimônio ligadas ao movimento neocolonial ver em 
PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Neocolonial, Modernismo e preservação do patrimônio no debate cultural dos anos 1920 
no Brasil. São Paulo: Tese de Livre-Docência apresentada junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, 2005. 

180  � também mérito de Ricardo Severo uma iniciati va que se mostrou bastante frutí fera, caracterizando uma das conse- � também mérito de Ricardo Severo uma iniciativa que se mostrou bastante frutífera, caracterizando uma das conse-
quências de maior importância do estilo neocolonial: conceder uma bolsa a Wasth Rodrigues para viajar pelo país realizan-
do um inventário de nosso acervo arquitetônico numa época em que não havia no país este tipo de preocupação. Inicia-se 
então uma onda de estudos sobre a arquitetura colonial brasileira, até então desconhecida em profundidade. A partir dessa 
primeira iniciativa, torna-se hábito comum entre professores e estudantes de arquitetura a realização de viagens de estudo 
às cidades históricas brasileiras, e são inúmeros os artigos e ilustrações publicados nos periódicos da época que fazem 
referências a tais viagens. O ‘Documentário Arquitetônico’ levantado por Wasth Rodrigues, e tantas outras iniciativas que 
então começam a surgir - e que inicialmente têm o propósito de criar cadernos de modelos para projeto - registram diversos 
aspectos do patrimônio nacional, e foram o embrião de um crescente interesse que levaria, anos mais tarde, ao surgimento 
de instituições para o estudo e preservação do patrimônio histórico brasileiro.
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Nestes termos, vale dizer que para a defesa modernista essa estratégia fica claramente 

explicitada, com a ligação constante, que insistem em ressaltar, entre o modernismo 

brasileiro e a linha defendida por Le Corbusier, e mesmo com a vinda para o Brasil para 

proferir palestras e participar da elaboração de projetos desse arquiteto, ou com a 

imensa campanha internacional, que por motivos bastante diversos torna a arquitetura 

modernista brasileira amplamente conhecida; também na defesa neocolonial é possível 

identificar essa estratégia 181 se lembrarmos tanto do atrelamento entre as diversas 

correntes nacionalistas de arquitetura de toda a América Latina (defendida nos Congressos 

Pan-Americanos) e da vinda ao Brasil, também para proferir palestras, inclusive na Escola 

de Belas Artes no Rio de Janeiro, em 1936, de Raul Lino - arquiteto português defensor de 

uma arquitetura de cunho tradicionalista - (LINO, 1937), quanto da imensa repercussão 

da arquitetura neocolonial na Exposição Internacional do Centenário da Independência, 

ocorrida em 1922, bem como o uso dessa arquitetura em outros pavilhões de exposições 

internacionais (KESSEL, 2008; PINHEIRO, 2005).

Há ainda, a nosso ver, outras estratégias comuns, particularmente notáveis, na disputa entre 

neocoloniais e modernistas pelo domínio do campo de produção erudita da arquitetura; 

entre elas o esforço de definição de uma linguagem coesa e de um vocabulário comum 

através do qual a arquitetura almejada poderia ser reproduzida, difundida, reconhecida 

e finalmente inculcada enquanto bem simbólico. � nesse contexto que a construção de 

modelos arquitetônicos deste ou daquele estilo ganha contornos particulares, e a disputa 

pela construção de edifícios emblemáticos ganha especial sentido. Talvez o exemplo 

mais bem acabado dessa estratégia seja de fato a construção do Edifício do Ministério de 

Educação e Saúde, tanto material quanto simbólica, em seu precoce tombamento e eterna 

leitura de síntese dos elementos propugnados pelo modernismo de Le Corbusier (planta 

livre, teto jardim, pilotis, etc.), com as características particulares acrescidas por ‘nossa 

genialidade nacional’ (os murais e obras como síntese das artes, os brise-soleil, etc.).

No entanto, também encontramos exemplos correlatos entre os neocoloniais: entre eles 

figuram a Escola Normal do Rio de Janeiro (hoje Instituto de Educação) obra encampada 

pelo educador Fernando Azevedo ainda na década de 1920 e projetada por José Cortez e 

Ângelo Bruhns (ganhadores do concurso que desde seu edital colocava como prerrogativa 

o uso da arquitetura neocolonial); e, acima de todos, o Solar Monjope, residência de 

Marianno Filho, projetada sob sua orientação e tendo como fonte de inspiração os diversos 

levantamentos por ele financiados às cidades históricas coloniais. Sobre essa iniciativa 

Angyone Costa comenta que:

Juntando a ação a palavras, o Sr. José Marianno Filho com uma dedicação, um 

carinho de convertido, dedicado a crença nova, sem discutir sacrifícios nem olhar 

as despesas, vem pacientemente recolhendo material artístico, representado 

em pedras, mosaicos, móveis antigos com os quais ultima, nesse momento, a 

sua grande criação, o solar Monjope, casa nobre para família, rigorosamente 

brasileira, que é a casa-padrão, o monumento arquitetônico mais perfeito, de 

181  A respeito desse duplo jogo ver cf. Ati que (2007). A respeito desse duplo jogo ver cf. Atique (2007).
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que a nossa cultura pode orgulhar-se. [...] A casa de José Marianno Filho vai ser 

uma grande força estética a modificar, fatalmente, a arte de construir, no Brasil. 

Já está sendo, mesmo, a principal fonte fornecedora de emoções, a escola e o 

cadinho onde se vão temperar as inteligências que querem, com sinceridade, 

dar uma arquitetura ao país. E é necessário dizer que tudo, no solar Monjope, é 

obra sua, tendo sido o risco da casa traçado por arquitetos que trabalharam sob 

a sua rigorosa direção. (COSTA, J., 1927, p.291-292)

No que pese o eventual exagero do papel atribuído ao Solar Monjope por Angyone Costa 

- que dedica o volume aqui citado a ninguém menos que o próprio Marianno Filho -, cabe 

destacar a afirmação que Raphael Galvão faz no mesmo volume sobre essa edificação 

destacando tratar-se de excepcional reunião de elementos cuidadosamente levantados da 

arquitetura neocolonial bem como fonte de inspiração para arquitetos contemporâneos 

(COSTA, J., 1927, p.266) 182. Nesse sentido é o próprio Marianno Filho que destaca, dessa 

vez não sobre sua residência: “Minha preocupação maior, consiste, neste momento, em 

oferecer aos arquitetos uma serie de elementos ornamentais e decorativos, devidamente 

seriados, aptos a entrarem na composição arquitetônica. A falta de vocabulário do estilo é a 

causa de tropeços de toda sorte” (COSTA, J., 1927, p.296).

Ora, se a questão prioritária era fixar um vocabulário, isso certamente passava pela 

habitação, considerada como elemento civilizatório e elemento que guarda e transmite 

uma tradição em diversos dos discursos de defensores do neocolonial. No entanto, o que 

nos oferece maiores pistas sobre a repercussão do Solar Monjope - além de seu imenso 

sucesso no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos ocorrido no Rio de Janeiro em 1930 
183, tendo sido ali oferecida uma festa a todos os congressistas, como parte da programação 

oficial do evento - são as considerações de Lucio Costa acerca do pedido de tombamento 

desta edificação, o que considera um “desrespeito” à memória da “luta” modernista:  

O ‘Solar Monjope’ é um falso testemunho, exemplo de como uma casa 

brasileira nunca foi. A tarefa inicial do antigo Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional consistiu em desfazer o equívoco que levou a essa 

pseudo-reconstituição. Deve-se considerar, pois, contraditório, para não dizer 

chocante, que se insinue agora a conveniência do tombamento dessa elaborada 

cenografia como ‘documento histórico’. Parecerá mesmo um desrespeito 

à memória de Rodrigo M. F. de Andrade na luta que enfrentou, com todos 

nós, seus colaboradores, para repor nas suas legítimas bases, apoiado em 

documentação e exemplares autênticos, o conhecimento das várias fases e 

modalidades da nossa arquitetura do tempo da Colônia e do Império. (apud 

PESSÔA, 1999, p.283-284) 

Também nas relações estabelecidas com o Estado - nesses anos personagem ativo no 

campo dos debates intelectuais principalmente após o rearranjo político nacional 

182  Sobre o Solar Monjope ver ainda Pinheiro (2005, p.138  Sobre o Solar Monjope ver ainda Pinheiro (2005, p.138 et seq.)

183  Ver a esse respeito série de reportagens e depoimentos publicados em O Jornal entre 1º de junho e 3 de julho de  Ver a esse respeito série de reportagens e depoimentos publicados em O Jornal entre 1º de junho e 3 de julho de 
1930. 
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materializado a partir da revolução de 30 e reposicionado com a implantação do Estado 

Novo - evidenciam-se as disputas e estratégias de nossos arquitetos pela legitimação do 

campo erudito de produção arquitetônica. A esse respeito cabe assinalar primeiramente 

a construção imagética e real de um Estado centralizado, conciliador de diferenças (ainda 

que pela estratégia de acomodar os conflitos) e definidor de valores morais enquanto 

esfera de regulamentação da vida cotidiana, e, nesse cenário, o papel definidor do aval do 

Estado para qualquer linguagem que se quisesse hegemônica. 

Se por um lado a historiografia clássica ressalta nesse campo a vitória modernista, novos 

autores vêm procurando problematizar essa vitória - ainda que, na maioria das vezes, 

sem negá-la. Significativa nesse sentido é a abordagem de Cavalcanti ao afirmar que “a 

construção, durante a ditadura do Estado Novo, de sedes ministeriais com estilos tão 

díspares, desfaz, talvez, uma sólida crença no monolitismo do Estado: uma das mais 

rígidas ditaduras produz prédios com feições decididamente diversas” (2006, p. 13); 

ressaltando ainda que:

De 1935, ano da realização do concurso, até 1945, data de sua inauguração, 

longo embate é travado a respeito do prédio, transformado no objeto por 

excelência da disputa entre neocoloniais e modernos - tratava-se, afinal de 

materializar obra monumental, da sede do ministério encarregado de traçar 

as diretrizes ‘culturais’ da nação; o aval estético governamental é, portanto, 

disputado palmo a palmo. (CAVALCANTI, 2006, p.48)

Retomando, dessa maneira, a discussão já antes colocada da necessidade de constituição de 

público para a consolidação do campo de produção arquitetônica, bem como da ausência 

do reconhecimento do projeto por si só como esfera de atuação legítima, é possível dizer 

que o Estado e suas obras configuram mercado de trabalho importante para arquitetos nas 

décadas de 1930 e 1940, quer seja através de concursos (que também contribuem para 

a legitimação do projeto enquanto produto ao qual se atribui valor), de encomendas ou 

cargos em suas instituições. São significativos, nesse aspecto, os comentários relacionados 

à publicação de Brazil Builds, publicados na Revista Acrópole, em 1944, que mostram não 

só, novamente, a importância conferida ao ‘aval’ internacional, mas ainda a importância 

que o Estado possui como mecenas não só da arquitetura moderna, mas da arquitetura de 

grandes obras em geral, constituindo, certamente ‘mercado’ importante para os arquitetos 

então atuantes. Tal relevância fica evidente nas reclamações apresentadas com relação à 

preponderância no Estado de São Paulo dos projetos estaduais entregues aos próprios 

quadros técnicos do Estado.

Não se trata, como pode parecer, simples amabilidade de bons vizinhos; o 

Museu de Arte Moderna é uma instituição privada que tem procurado reunir 

tudo o que de melhor se tem feito no mundo no domínio da arte moderna. 

[…] Brazil Builds, que é na verdade o catálogo da exposição com esse nome, 

teve entre outras vantagens a de mostrar a nós mesmos, brasileiros, que a 

obra de nossos arquitetos modernos não é simples exotismo ou desejo de ser 

diferente, mas obra de arte segura e bem orientada. Nos E.U.A […] já se fala 
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em ‘brazilian school’. […] � lamentável que continuemos aqui em S. Paulo a 

perder excelentes oportunidades de fazer arquitetura invés desses insípidos 

neoclássicos, coloniais e pseudo-modernos que têm sido feitos por aqui. 

Essas considerações nos ocorrem em face de uma série de obras projetadas 

e executadas pelo Governo do Estado ultimamente. Em todas elas o concurso 

dos arquitetos particulares foi amavelmente dispensado, mal grado os bons 

resultados alcançados pelas obras realizadas pelo Governo Federal que 

formam a maioria dos trabalhos apresentados no Brazil Builds, quase todas, 

senão todas, projetadas em escritórios particulares. Estamos certos que há da 

parte do Governo Estadual a maior boa vontade em estimular o progresso da 

arquitetura em S. Paulo. O que não houve certamente ainda, foi a lembrança 

de que por meio dos concursos públicos, dentro das normas adotadas nos 

Congressos Pan-Americanos de Arquitetura, […] melhor padrão se poderá 

obter que o Escritório Técnico do Estado. Não que nesse Escritório não existam 

profissionais capazes, mas a premência de tempo, o acúmulo de serviços, os 

baixos ordenados e o anonimato a que estão sujeitos esses profissionais, não 

são de molde a estimular a produção de obra de arte à altura de nossos foros 

de cultura e civilização. […] Um aspecto da questão, porém, se sobrepõe aos 

demais. � fora de dúvida que cabe ao Estado estimular o desenvolvimento da 

arquitetura […]. Ora, se o Estado adquirir o hábito de realizar concursos, todas 

as vezes que necessitar serviços de arquitetura, um outro interesse irá nascer 

pelo estudo de novos processos, novos materiais e, o que é mais importante e 

necessário, pelo estudo da arquitetura, que advirá naturalmente de um maior 

emprego do arquiteto. Muitos jovens com aptidão especial para a arquitetura, 

preferem seguir o curso de engenharia civil, por temerem dificuldades futuras, 

pois o arquiteto ainda não ocupa entre nós, seu verdadeiro lugar, mercê da 

incompreensão geral de sua função. Cumpre ao governo dar o exemplo, 

estimulando o desenvolvimento de uma profissão que tem a mais alta 

finalidade social […]. (MORAES, 1944, p.23)

Destacam-se assim, nesse cenário, exemplos outros de arquitetura oficial ligadas 

especialmente à linguagem neocolonial. Particularmente relevante nesse sentido é a 

construção da Universidade Rural do Brasil, empreendida pelo Ministério de Agricultura, 

com projeto elaborado pelo arquiteto Angelo Murgel 184. De caráter claramente 

monumental, o conjunto pretende configurar-se como referência arquitetônica no cenário 

nacional, conforme destacado nas palavras do então Ministro da Agricultura, Fernando 

Costa: “obra grandiosa, já pelo seu aspecto arquitetônico, já pelas instalações que foram 

projetadas tendo em vista os progressos do ensino agronômico, ela há de marcar uma 

época nessa nesta fase da renovação econômica do país” (apud LIMA, F., 2003). Cabe 

assinalar também que a construção desse conjunto se dá no mesmo momento de acirrados 

embates, que envolvem certamente aspectos de linguagem, pela construção da Cidade 

Universitária da Universidade do Brasil, a partir dos projetos elaborados por Lucio Costa, 

184  Para uma análise mais completa do percurso profi ssional de Angelo Murgel, bem como sobre o projeto do Centro  Para uma análise mais completa do percurso profissional de Angelo Murgel, bem como sobre o projeto do Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas ver Lima, F. (2003)
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Le Corbusier e Marcelo Piacentini 185.  Note-se ainda que esses certamente não são os 

únicos projetos neocoloniais desenvolvidos pelo Estado no período do Estado Novo, como 

já assinalado para o cenário paulista, e como atestam projetos como o do complexo do 

Aeroporto do Parque Nacional de Iguaçu 186, ou projetos de hospitais empreendidos nesse 

momento (AMORA, 2006).

Assim, mais do que a preponderância de fato entre os edifícios construídos pelo Estado 

no período - que em seu aspecto centralizador e ‘conciliador’ passa a tomar como seus, e 

sempre em seu benefício, discursos de contribuições de intelectuais de posições diversas - 

coube aos modernistas, ao assumir a frente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, o poder de decidir os edifícios que mereciam ser lembrados entre as inúmeras 

construções estatais das décadas de 1930 e 1940.

A criação do SPHAN em 1936 nos leva a segunda questão a ser assinalada acerca das 

disputas entre profissionais em sua relação com o Estado. Miceli (2001) nesse sentido 

destaca as peculiaridades que marcam a chegada do grupo modernista ao SPHAN e da 

‘eleição’ da arquitetura como a figura central na elaboração da memória nacional. Fato 

esse que certamente atribui status diferenciado ao seu profissional por excelência, o 

arquiteto, mas que também confere a este um alargamento de seu campo de atuação 

profissional, incluindo o patrimônio histórico entre suas competências. 

� importante assinalar, portanto, que se é verdade a afirmação de que o modernismo 

se torna de fato hegemônico, tal hegemonia é estabelecida apenas do ponto de vista do 

mercado de produção erudita não constituindo, necessariamente o domínio quantitativo 

da produção arquitetônica efetiva das décadas de 1930 e 1940. Dessa maneira, cabe 

destacar a presença inconteste do neocolonial na produção arquitetônica oficial do Estado 

Novo, que se não representa linguagem central nesse cenário constitui mais uma das 

diversas opções atreladas ao discurso de modernidade e identidade nacional.

Também nas artes se faz sentir a influência nacionalista do presidente Getúlio 

Vargas. Aliás, sem o apoio do Presidente, as artes brasileiras, notadamente as 

plásticas, continuariam estagnadas. Mas foi principalmente a arte de motivos 

brasileiros, a pintura nacional, que recebeu o apoio e o incentivo benéfico do 

grande presidente. Muitos edifícios, construídos por arquitetos nacionais, 

surgiram no governo do criador do regime. E, em quase todos eles, houve a 

preocupação de decorações com motivos brasileiros, que falassem ao sentimento 

patriótico do povo. Em todas as cidades do Brasil, surgem, impotentes, as 

grandes edificações. Na moderna construção que é o empolgante edifício 

novo do Quartel General do Exército, por exemplo, foi aberto concurso para 

decorações interiores, com motivos do passado nacional. Ao mesmo tempo que 

encorajava e incentivava assim, a arte brasileira, cuidava o presidente Getúlio 

Vargas de despertar no povo o gosto artístico, fazendo realizar exposições e 

185  Ver a esse respeito em Schwartzman; Bomeny; Costa (2000). Ver a esse respeito em Schwartzman; Bomeny; Costa (2000).

186  Lima, F. (2003) destaca nesse senti do a parti cipação de Angelo Murgel em projetos diversos desenvolvidos durante  Lima, F. (2003) destaca nesse sentido a participação de Angelo Murgel em projetos diversos desenvolvidos durante 
os anos do Estado Novo junto ao Ministério da Agricultura que assumem caráter neocolonial, entre eles o Aeroporto e o 
Hotel do Parque Nacional de Iguaçu.
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mostra de quadros, onde sempre predominaram as passagens da história do 

país, os episódios de nossa crônica militar. (MACEDO, 1941, p.21)

Assim, como visto ao logo deste capítulo, é possível compreender e vislumbrar a elaboração 

projetual das Escolas Práticas de Agricultura, inserida por um lado em um cenário de disputas 

pela afirmação da profissão de arquiteto que passa indubitavelmente pelos aspectos da 

linguagem, e por outro em relações próximas assumidas entre arquitetura e Estado nesses 

anos. A partir disto, portanto, analisa-se, no próximo capítulo, a concretude dos espaços 

criados em tais projetos, descrevendo-os e identificando-os a partir de seus usos e sentidos. 

3.51

3.52

3.53

Figura 3.51. - Projeto 

de feições neocoloniais 

para o edifício sede do 

Departamento de Saúde 

Pública de Santa Catarina, 

elaborado no início da 

década de 1940, sob 

supervisão da Diretoria 

de Obras do Ministério da 

Educação e Saúde, segundo 

destacado por Amora 

(2006). Fonte: Acervo do 

Centro de Pesquisas e 

Documentação de História 

Contemporânea do Brasil, 

Fundação Getúlio Vargas.

Figura 3.52. e 3.53. - 

Instituição de Assistência à 

Infância, no Espírito Santo, 

e Leprosário, no Rio Grande 

do Norte, construídos, 

segundo Amora (2006), 

entre 1934 e 1945. Fonte: 

Acervo do Centro de 

Pesquisas e Documentação 

de História Contemporânea 

do Brasil, Fundação Getúlio 

Vargas.
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3.54

3.55

3.56

Figura 3.54. - Perspectiva 

do setor central do Centro 

Nacional de Ensino e 

Pesquisas Agronômicas, em 

Seropédica, com o edifício 

principal da Escola Nacional 

de Agronomia ao centro. 

Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico 

Fernando Costa.

Figura 3.55. - Perspectiva do edifício principal da Escola 

Nacional de Agronomia, em Seropédica. O desenho contém 

a assinatura de E. da Veiga Filho e a data de 1940.  Fonte: 

Acervo do Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 3.56. - Elevação da fachada principal do Instituto 

Experimental Agrícola, em Seropédica. Fonte: Acervo do 

Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.
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Figura 3.57., 3.58., 3.59., 3.60., 3.61., 3.62. e 3.63. - 

Sequência de fotos do conjunto do Centro Nacional de 

Ensino e Pesquisas Agronômicas (Seropédica) durante sua 

construção, na sequência: Instituto de Biologia; Instituto 

de Química; vista do Instituto de Biologia (à esquerda) e 

edifício principal da Escola Nacional de Agronomia; fachada 

do edifício principal da Escola Nacional de Agronomia; 

pátio interno do edifício principal da Escola Nacional de 

Agronomia; Pesagro; e Embrapa. Fonte: Acervo do Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro.

3.57

3.58

3.59
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3.60

3.61

3.62
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3.63
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Forma e conduta
A ordem e a disciplina, características tradicionais da gente bandeirante, 

permaneceram inalteradas. O povo paulista continuou, como sempre, fiel 

aos seus princípios de trabalho e patriotismo, orientados no sentido do 

engrandecimento de nossa Pátria. Assim sendo, posso asseverar a vossa 

excelência que marcharam com regularidade perfeita os negócios estaduais, 

caminhando para desejável solução os mais importantes problemas da 

Administração Pública, enquanto continua a ser de prosperidade a situação 

geral do Estado de São Paulo. (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.I)

� com tamanho otimismo e vigor que Fernando Costa apresenta em maio de 1945 o 

relatório endereçado a Getúlio Vargas relativo à sua gestão na Interventoria do Estado de 

São Paulo no ano anterior. O relatório - cumprimento de uma exigência imposta por lei, 

segundo o próprio documento descreve 187- seria o último elaborado integralmente por 

Fernando Costa que se exonera do cargo em outubro de 1945, pouco antes da deposição 

de Getúlio Vargas. Apesar de ponderar que o cenário internacional de guerra havia gerado 

grandes dificuldades para o Estado, principalmente do ponto de vista econômico, o aspecto 

geral do relatório é de grande otimismo e alinhamento perfeito às perspectivas da política 

estado-novista. As referências feitas por Fernando Costa à marcha, à ordem e à disciplina, 

associadas à figura da “gente bandeirante” em sua cooperação ao engrandecimento da 

nação não são apenas figuras de retórica, mas elementos de grande interesse para se 

adentrar os objetivos de formação do novo trabalhador brasileiro, plasmados nas Escolas 

Práticas de Agricultura do Estado de São Paulo.

Em seu texto, Fernando Costa, embora sem citar diretamente, referenciava-se nas reflexões 

elaboradas por Cassiano Ricardo 188- intelectual e literato modernista que assumiu diversos 

cargos políticos durante os anos do Estado Novo 189- que, a partir de uma leitura mítica das 

187  A determinação de apresentação de relatórios anuais de atividades por parte dos interventores estaduais ao executi-
vo federal teria sido imposta pelo Decreto-Lei n.1202, de 8 de abril de 1939 (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.I).

188  Cabe destacar que menções à figura do bandeirante como referência ao papel que São Paulo, e especificamente 
o trabalhador paulista, deveria desempenhar no Estado Novo não são exceções nos discursos de Fernando Costa, mas 
elemento constante. Outro exemplo disso encontra-se no trecho de discurso proferido em Ribeirão Preto em 19 de junho 
de 1943: “E eu, como Interventor Federal desta terra bendita, sinto-me verdadeiramente feliz por ver que esse esforço 
construtivo dos bandeirantes de outrora, ainda perdura em vós, bandeirantes da atualidade.” (COSTA, F., 1944, p.309). Cf. 
ainda outros discursos publicados no mesmo volume.

189  Cassiano Ricardo (1895-1974) foi historiador, jornalista, advogado, críti co, ensaísta e poeta no movimento moder- Cassiano Ricardo (1895-1974) foi historiador, jornalista, advogado, crítico, ensaísta e poeta no movimento moder-
nista paulista, integrando a vertente conservadora dos verde-amarelos, ao lado de Meno� del Picchia, Plínio Salgado e 
Cândido Motta Filho. Defendeu a revolução constitucionalista de 1932 e em agosto de 1936 - ao lado de Meno� del Picchia, 
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bandeiras do século XVI, procurava justificar, nesse momento histórico, as origens tanto da 

organização institucional do Estado Novo, quanto da índole intrínseca do ‘povo brasileiro’ 

que esse governo deveria fazer aflorar. Para Ricardo, assim como para outros ideólogos 

do Estado Novo, a organização institucional, então imposta pela ditadura, significava uma 

correção de rumos na história do Brasil 190, ou “o reencontro do Brasil consigo mesmo”, ao 

conjugar a posição do país “em face do mundo moderno [em suas palavras, “em horas de 

deformação e de luta”] e o retorno do Brasil às suas fontes históricas, étnicas, econômicas 

e políticas” (RICARDO, 1941, p.111) 191. Defendia assim o princípio de um governo “forte e 

disciplinador”, em que a centralização do poder e hierarquização do trabalho assumiriam 

importância central e, em seu entender, remeteriam a aspectos da organização das 

bandeiras, que haviam possibilitado o caráter sempre em marcha e dado origem à “trama 

moral de cada bandeira: comando, obediência, movimento” (RICARDO, 1941, p.116) 192.

Ao referenciar-se em tais elaborações e na “ordem e disciplina” características da “gente 

bandeirante” que “marcha com regularidade perfeita” 193, verifica-se mais uma vez a 

crença estado-novista de Fernando Costa em, por meio da disciplina e da educação, forjar 

trabalhadores mais preparados e conscientes de seu papel nas engrenagens produtivas 

para o crescimento da nação 194; ou, a partir novamente dos princípios teóricos elaborados 

por Cassiano Ricardo, de fazer aflorar as características intrínsecas do que denomina o 

“tipo social bandeirante”: “nenhuma preocupação de classes e posições” associada ao 

“sentimento de solidariedade social”; o “feitio operário” evidente na dedicação obstinada 

ao trabalho; a “vocação de comando e obediência”; e, finalmente, a “blindagem moral de 

sua disciplina” (RICARDO, 1941, p.113 et seq.). 

� sem distanciar-se de tais prerrogativas que Fernando Costa - em meio às ‘inúmeras 

conquistas’ e ‘brilhantes números’ destacados no relatório endereçado a Getúlio Vargas, 

relativo à sua gestão na Interventoria do Estado de São Paulo no ano de 1944 - anuncia o 

início das aulas nas primeiras Escolas Práticas de Agricultura a ficarem prontas, bem como 

a previsão da finalização das obras nas demais para o ano seguinte.

Ainda em 1944 foi possível à Diretoria do Ensino Agrícola publicar os editais de 

matrículas para as duas primeiras Escolas Práticas de Agricultura que deveriam 

iniciar o seu funcionamento: a Escola Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, e a de 

Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida, Valdomiro Siqueira, Monteiro Lobato, Paulo Prado e Mário de Andrade - fundou o 
grupo Bandeira. Foi eleito em 1937 para a Academia Brasileira de Letras. Durante o Estado Novo ocupou diversos postos 
importantes, dirigindo o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda de São Paulo, o departamento cultural da Rádio 
Nacional e o jornal A Manhã, na época, porta-voz governamental. Data deste período a publicação Marcha para o Oeste 
(1940), estudo sobre as bandeiras do século XVI em que estabelece relações entre essas e a organização governamental do 
Estado Novo (ABREU, A., 2001).

190  Ver a esse respeito o item “Arquitetura, Estado, identi dade nacional e políti ca de massas” da presente dissertação,  Ver a esse respeito o item “Arquitetura, Estado, identidade nacional e política de massas” da presente dissertação, 
ou ainda em Gomes (1982b).

191  “Não haverá mesmo surpresa em se dizer que o Estado Novo é várias vezes bandeirantes. Bandeirante no apelo às  “Não haverá mesmo surpresa em se dizer que o Estado Novo é várias vezes bandeirantes. Bandeirante no apelo às 
origens brasileiras; na defesa de nossas fronteiras espirituais contra quaisquer ideologias exóticas e dissolventes da naciona-
lidade; no espírito unitário, um tanto anti-federalista; na soma de autoridade conferida ao chefe nacional; na ‘marcha para o 
oeste’ que é também sinônimo de nosso imperialismo interno e no seu próprio conceito […].” (RICARDO, 1941, p.132)

192  O autor afirma ainda que “Está em moda o chefe de Estado ‘sistema fascista’, mas já o bandeirante encarnava o nosso 
fascismo caboclo e característico. Com a diferença da originalidade que dispensa, para nós, a cópia do figurino romano” 
(RICARDO, 1941, p.131).

193  Destaca-se sobre esse aspecto a análise de Lenharo sobre as construções discursivas estado-novistas: “A face sofi sti - Destaca-se sobre esse aspecto a análise de Lenharo sobre as construções discursivas estado-novistas: “A face sofisti-
cada da elaboração do lema, seja no aspecto técnico, seja no conteúdo simbólico enrustido, aparece na escolha seletiva da 
palavra marcha. […] A marcha compreende um movimento orientado, cadenciado, disciplinado. Ela exige fé, solidariedade, 
entusiasmo, tenacidade, mas acima de tudo disciplina” (1986, p.74)

194  Cf. item “A idealização das Escolas Práti cas de Agricultura e a criação de um espaço pedagógico” da presente disserta- Cf. item “A idealização das Escolas Práticas de Agricultura e a criação de um espaço pedagógico” da presente disserta-
ção.
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Pirassununga. Os candidatos inscritos, em número de 260 para a de Ribeirão 

Preto e de 240 para a de Pirassununga, foram submetidos a um inquérito 

vocacional. […] O inquérito realizado teve em vista tomar, tanto quanto possível, 

conhecimento das vocações dos candidatos para que se pudesse acautelar, 

desde o início, contra prováveis abandonos dos cursos, durante seu decorrer 
195. Das vagas, 5% foram reservados aos alunos do Reformatório Modelo, 

oriundos do meio rural, que as Escolas Práticas de Agricultura procurarão nele 

reintegrá-los. (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.58)

Destaca-se, portanto, nesse contexto, o objetivo maior das escolas: a transformação do 

homem do campo em um trabalhador apto e eficiente a serviço da nação. Ou ainda, nas 

palavras de Ritter 196, as Escolas Práticas de Agricultura pretendiam constituir-se como 

“estabelecimentos preparatórios e reformatórios de sucessivas gerações de camponeses” 

(RITTER, [194-], p.60) ao visar “uma renovação de processos e conceitos em favor do 

melhoramento do homem rural como agente de trabalho e como cidadão”, associando 

a “competência profissional” à “formação moral” (RITTER, [194-], p.61). O caráter de tal 

formação pode ser mais bem entendido ao se observar o retrato do “homem rural” que 

tal proposta adota como pressuposto:

Quem no meio rural observasse o tipo de vida e o grau de instrução dos nossos 

campônios, incultos, desnutridos e desorganizados, se possuiria do mais 

tenebroso pessimismo e pronunciaria com escárnio as palavras ‘progresso’ e 

‘civilização’. Juraria que nem num século chegariam as populações campesinas 

ao nível de vida civilizada e próspera. (RITTER, [194-], p.59)

O tom adotado em todas as publicações oficiais desse momento acerca das Escolas 

Práticas de Agricultura é, portanto, de ‘grande obra civilizatória’, de consequências 

político-econômicas destacadas ao tornar os “camponeses brasileiros […] homens de 

bela decência física e moral, robustecidos na sua técnica, adaptados e apegados ao seu 

pedaço de terra, que hão de amar” (RITTER, [194-], p.65).  Note-se que, se por um lado 

tal discurso evidência o caráter propagandeador dessas publicações 197, por outro indica, 

em linhas muito claras, objetivos presentes nessa perspectiva de formação que estarão 

plasmados nos aspectos arquitetônicos e compositivos dos conjuntos.

O mesmo tom encontra-se presente no referido relatório das atividades da interventoria 

paulista em 1944 que segue apontando com certa minúcia e retratando com amplo 

conjunto de fotos (se comparado ao destaque conferido nesse documento às demais obras 

do período) o estado das obras no final de 1944: já em fase de finalização em Ribeirão 

Preto e Pirassununga; bastante adiantadas em Bauru e Guaratinguetá; e em seu início 

em Itapetininga e São José do Rio Preto. Cabe lembrar que enquanto as cinco primeiras 

195  A existência de tal teste vocacional confi gura também indício da inserção do ensino na perspecti va da medicina social  A existência de tal teste vocacional configura também indício da inserção do ensino na perspectiva da medicina social 
presente no Estado Novo, conforme se abordará mais adiante. Nas palavras de Gomes: “O trabalhador passara a ser assistido 
pelo Estado que se preocupava não só com sua saúde física como também com sua adaptação psíquica ao trabalho que reali-
zava. O homem que exercesse profissão compatível com o seu temperamento e habilidade produziria mais” (1982a, p.157).

196  Marcelino Ritt er assume, ao que parece, o papel de relator ofi cial da interventoria de Fernando Costa, conforme  Marcelino Ritter assume, ao que parece, o papel de relator oficial da interventoria de Fernando Costa, conforme 
já mencionado no primeiro capítulo, sendo responsável pela elaboração de duas obras a esse respeito: RITTER, 1943; 
RITTER, [194-].

197  Cf. item “Fernando Costa e as escolas agrícolas” da presente dissertação. Cf. item “Fernando Costa e as escolas agrícolas” da presente dissertação.
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Figuras 4.1 e 4.2 - Dois aspectos do edifício principal já finalizado 
da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, apresentados no 

4.1

4.2

relatório da interventoria referente ao ano de 1944. Fonte: 
SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]

escolas foram finalizadas e inauguradas até meados de 1945, a escola de São José do 

Rio Preto não chegou a ser finalizada na gestão Fernando Costa, tendo permanecido 

inacabada por diversos anos. O relatório destaca assim que, na maior parte dos casos, 

procede-se naquele momento “a instalação das oficinas necessárias às escolas, mal 

grado as dificuldades existentes para a aquisição de material necessário, dada a situação 

anormal que atravessamos” (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.61). Alguns 

pontos são ainda ressaltados: o início das atividades de culturas agrícolas nas diversas 

escolas sem que, no entanto, houvesse um descuido da proposta paisagística previstas 
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Figura 4.3 - Montagem fotográfica que apresenta o 
estado das obras na E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, 
apresentada também no relatório referente ao ano de 

4.3

1944: pavilhão de administração; conjunto de enfermaria, 
internato e pavilhão de indústrias; e enfermaria. Fonte: SÃO 
PAULO (Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]

para os conjuntos 198; bem como o cuidado na instalação dos “gabinetes de saúde” das 

diversas escolas (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.58 et seq.).

Esse aspecto do ensino nas Escolas Práticas de Agricultura encontra ressonância na orientação 

de outras atividades também descritas no relatório das atividades da interventoria paulista 

de 1944. Exemplo disso pode ser verificado nas atividades de “saúde escolar” realizadas 

na capital e interior pela Secretaria de Educação e Saúde que incluíam a “inspeção” do 

aluno nas escolas, bem como atividades de “educação sanitária” que visavam “formação 

da consciência sanitária de cada aluno” e incluíam visitas às suas residências com vistas a 

“não só convencer os pais da necessidade em obedecer às prescrições médicas, quanto 

para observar e modificar quanto possível, pelos seus conselhos, as condições higiênico-

sanitárias das habitações, prejudiciais à saúde, bem como às condições econômicas da 

família” (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.110).

Pode-se dizer assim, que os ensinamentos de cuidados com a saúde passavam não apenas 

pela dimensão de formação moral, mas também se relacionavam de forma inequívoca com 

certa dimensão econômica da questão, ou, de forma mais específica, com a capacidade 

produtiva do trabalhador. Formar trabalhadores mais conscientes dos cuidados necessários 

198  Além dos diversos serviços de terraplanagem executados para a instalação dos edifí cios o relatório aponta ainda que:  Além dos diversos serviços de terraplanagem executados para a instalação dos edifícios o relatório aponta ainda que: 
“Em todas as Escolas cuidou-se da preparação dos parques, tendo sido feita a arborização de avenidas e plantadas cercas 
vivas” (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.61).
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Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 - Aspectos diversos do edifício 
principal da E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá 
apresentados no mesmo relatório: vista geral; auditório; 

4.4

4.6

4.5

dormitório; cozinha; e pátio interno. Fonte: SÃO PAULO 
(Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]
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4.7

4.8

4.9
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4.11

4.12

4.10

Figuras 4.9, 4.10. e 4.11 - Destaque conferido no relatório da 
interventoria referente ao ano de 1944 ao início das atividades 
na E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga: trabalhos na 
horta; e alunos em frente ao edifício principal e no refeitório. 
Fonte: SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, [s.p.]

Figuras 4.12 - Perspectiva artística do edifício principal da 
E.P.A. de São José do rio Preto apresentada no referido 
relatório. Fonte: SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, 
[s.p.]
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com a sua saúde e seu corpo, bem como o de seus filhos, significava, nessa perspectiva, 

formar trabalhadores sãos, fortalecidos e, portanto, mais aptos ao trabalho, por meio do 

qual poderiam contribuir para o crescimento da nação. A esse respeito Gomes (1982a) 

destaca não apenas a centralidade que a ideia do trabalho como estratégia de progresso 

- quer seja da nação, quer seja do indivíduo - assume nos discursos estado-novistas, 

mas também as conexões da esfera do trabalho com a medicina social, cujas origens 

remetem ao século XIX. Nesse contexto, segundo a autora, o papel da medicina social 

- articulando aspectos do sanitarismo, da sociologia da pedagogia e da psicopatologia - 

passaria a ser especificamente o de “preservar, recuperar e aumentar a capacidade de 

produzir do trabalhador”; (GOMES, 1982a, p.157) e a saúde física e mental passaria a 

ser encarada como o “capital com o qual [o operário] concorre para o desenvolvimento 

nacional constituindo-se assim em preciosa propriedade a ser mantida em uma sociedade 

de mercado” (GOMES, 1982a, p.157). Tais aspectos encontram-se claramente expressos 

em artigo da revista Cultura Política 199 publicado em 1943:

E de fato a nova política social não se limitou a indenizar a perda de saúde, 

que equivale, para a grande maioria da população, à perda da capacidade de 

trabalho, e, por consequência, da capacidade de ganho. Orientou-se ela em 

favor de um programa profilático que repercute em quase todos os setores do 

direito social, e que se divide em dois grupos distintos. Em linguagem econômica 

poder-se-ia caracterizar o primeiro como o que abrange as medidas que tentam 

impedir o extravio de valores produtivos - em terminologia sanitária falar-se-ia 

em evitar o enfraquecimento, o gasto ou a diminuição de forças orgânicas. Ao 

segundo grupo pertencem as providências que visam enriquecer a economia 

nacional, ou, o que vale o mesmo, fomentar a robustez, física e mental dos que 

a compõem e criam. Aquelas são essencialmente defensivas, enquanto estas 

atacam os fenômenos nocivos. (M�TALL, 1943, p.13)

Inseridas em tal perspectiva pedagógica e levando em conta as questões referentes ao 

‘fomento à robustez física e mental’ do trabalhador rural, as Escolas Práticas de Agricultura 

possuíam ainda cuidadoso programa de ensino de educação física e esportes que, segundo 

ressalta o referido relatório das atividades da interventoria paulista de 1944, estaria a cargo 

do Departamento de Educação Física - órgão da Secretaria de Educação e Saúde Pública. 

O relatório indica ainda, que esteve sob a coordenação desse órgão a elaboração dos 

“planos de construção dos campos de esportes, de ginástica, cestobol, voleibol, piscina e 

ginásio coberto já em construção” (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 1945, p.123) nas 

escolas de Pirassununga, Ribeirão Preto, Guaratinguetá, Itapetininga e Bauru, bem como 

os estudos iniciais para as respectivas construções na escola de São José do Rio Preto 200. 

Cabe destacar, dessa maneira, que tanto nas Escolas Práticas de Agricultura, quanto em 

outras ações estado-novistas direcionadas à formação profissional do trabalhador, partia-se 

de uma concepção integral da educação que, operando de maneira difusa nas mais diversas 

199  Conforme já apontado, a Revista Cultura políti ca, editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda entre março  Conforme já apontado, a Revista Cultura política, editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda entre março 
de 1941 e maio de 1945, configurava instrumento oficial de divulgação da ideologia e dos feitos estado-novistas.

200  Apesar da centralidade que as práti cas esporti vas assumiram nos programas de ensino das referidas escolas, a cons- Apesar da centralidade que as práticas esportivas assumiram nos programas de ensino das referidas escolas, a cons-
trução de ginásio coberto parece só ter acontecido em Pirassununga e Ribeirão Preto.
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esferas do cotidiano, teria a capacidade de moldar novos hábitos e comportamentos. Tal 

concepção educativa, voltada para a lógica do trabalho e da produção, tinha entre seus 

focos prioritários de ação: a ordem, a hierarquia e a disciplina; a higiene e os cuidados 

com o corpo; e o aspecto moral e patriótico. No entanto, para que tais propósitos fossem 

alcançados, não só a educação assumia papel central, mas também o efeito do meio 

e do espaço sobre a mentalidade e a saúde dos corpos é igualmente encarado como 

medida de grande importância. Se espaços miseráveis e pouco higiênicos podiam originar 

problemas de saúde e até mesmo degradação moral, espaços higienicamente concebidos 

e assim orientados podiam propiciar a boa saúde e o fortalecimento moral dos novos 

trabalhadores 201. Tratando-se, portanto, dos espaços escolares, a questão ganhava ainda 

maior relevância: deveriam esses funcionar como espaços modelares e disciplinadores, 

ensinando e difundindo novos hábitos e comportamentos 202.

Tal argumento apresenta-se como ideia de fundo a orientar diversas das concepções 

espaciais e detalhes construtivos adotados nas Escolas Práticas de Agricultura. Exemplo 

disso encontra-se nas argumentações apresentadas por Ritter como resposta a supostas 

críticas que os projetos das escolas teriam sofrido por sua dimensão e caráter monumental 
203: para além da complementaridade apontada entre a industrialização e o aprimoramento 

das condições de produção agrícola, colocava-se o caráter “reformatório” que as escolas 

deveriam assumir, e que explicaria sua “importância não apenas didática, de especialização 

técnica, mas também social […], pelo influxo que trará à renovação e ‘elevamento’ do 

estilo de vida das massas camponesas” (RITTER, [194-], p.60). 

Note-se que o aspecto de grande relevância social das Escolas Práticas de Agricultura 

encontrava-se, sobretudo, no disciplinamento e formação de trabalhadores mais 

aptos ao trabalho. Tal perspectiva certamente não é exclusiva das referidas escolas e 

aparece novamente justificada em considerações acerca do papel do serviço social no 

‘desenvolvimento’ do Estado e da nação, também apresentados no relatório das atividades 

da interventoria paulista de 1944.

Não há dúvida que o serviço social é improdutivo, do ponto de vista estritamente 

econômico, quando socorre as crianças, os velhos, os doentes; mas é produtivo 

em todos os outros aspectos, porque a moralidade, a instrução, a saúde, o 

bem-estar, a segurança, elementos humanos de produção, não são menos 

201  Referindo-se especifi camente ao espaço da casa e ao papel que passa progressivamente a desempenhar a parti r  Referindo-se especificamente ao espaço da casa e ao papel que passa progressivamente a desempenhar a partir 
da segunda metade do século XIX, Correia assinala nesse sentido que: “A ideia do meio como principal responsável pela 
formação do corpo físico e do estado moral do pobre conduziu à noção de que o combate à doença e aos comportamen-
tos julgados antissociais deveria passar por uma modificação do meio. Pensava-se que, se a cidade é um meio corruptor, 
favorável à perversão dos costumes e à difusão de doenças, ela poderia ser transformada em um meio corretor; se a casa 
degrada o indivíduo, alterada de acordo com os preceitos da higiene e da disciplina, ela poderia converter-se em elemento 
que corrige, em meio gerador de pessoas saudáveis e regradas” (CORREIA, 2004, p.23).   

202  Note-se que tal ênfase no caráter que espaços desti nados à educação deveriam desempenhar não é, de forma algu- Note-se que tal ênfase no caráter que espaços destinados à educação deveriam desempenhar não é, de forma algu-
ma, uma especificidade da política educacional do Estado Novo. Tal perspectiva já se encontra presente em muitas das esco-
las construídas ao longo da Primeira República, e permanecerá, embora com outros contornos, em propostas pedagógicas 
posteriores, a exemplo da permanência das prerrogativas ‘escola-novistas’. Ver sobre tais aspectos Carvalho (1989), Segawa 
(1988), Oliveira, F. (2007) e Buffa; Pinto (2002).

203  Em meio a efusivos elogios Ritt er cita, de forma bastante amena, algumas das críti cas que o plano das escolas teria  Em meio a efusivos elogios Ritter cita, de forma bastante amena, algumas das críticas que o plano das escolas teria 
sofrido, aproveitando ainda para ressaltar o caráter patriótico e grandioso de sua construção: “Não acostumados a esta 
resoluta dedicação governamental ao campo, e menos ainda ao arrojo característico dos planos patrióticos de Fernando 
Costa, julgaram alguns que os edifícios das Escolas Práticas de Agricultura eram grandiosos demais para a roça e arquite-
tonicamente tão belos que ornariam mais nas cidades! Como se devessem ser erigidos nas zonas urbanas, pois que com 
tanto pretendiam inculcar que a política do Interventor, justo neste ponto, em que é mais cara ao nosso progresso, derivava 
exageradamente para o campo, com tal o qual detrimento à prosperidade urbana” ([194-], p.59).
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importantes, para a atividade econômica, que os elementos materiais. O que 

a economia nacional ou estadual despende com o serviço social, ela recupera 

sob a forma de saúde e de capacidade de trabalho. (SÃO PAULO (Estado). 

Interventoria, 1945, p.170)

Inserem-se, portanto, indubitavelmente, as Escolas Práticas de Agricultura, no que 

Gomes define, em relação ao Estado Novo, como “uma política de proteção à família 

e ao trabalho” cuja ênfase especial encontrava-se na educação como estratégia de 

construção do “novo homem brasileiro” pronto para servir à nação (GOMES, 1982a, 

p.158).  A autora aponta assim, que o governo ditatorial do estado-novista, “fixando os 

postulados pedagógicos fundamentais à educação dos brasileiros, tinha em vista uma 

série de valores dentre os quais o culto à nacionalidade, à disciplina, à moral e também 

ao trabalho” (GOMES, 1982a, p.158).

Destaca-se nesse cenário, particularmente, o ‘culto à nacionalidade’ como aspecto 

almejado e amplamente trabalhado nos princípios pedagógicos. Esse aspecto é igualmente 

ressaltado por Deodato de Morais - técnico de educação da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal - em artigo publicado na revista Cultura Política, em que aponta que 

“a escola brasileira nacionalizadora - pública ou particular, primária, secundária ou 

superior - adaptando-se às realidades decorrentes do Estado Nacional, tem de se tornar 

um elemento vivo de construtividade nacional.” (MORAIS, 1943, p.100); e cita ainda as 

palavras de Getúlio Vargas de que “reformas políticas, empreendimentos industriais e 

tarefas educacionais, não teriam sentido se não se processassem em função de um ideal 

superior, […] o de realizar a unidade moral e a unidade econômica da nacionalidade, 

consolidando e acrescendo o seu poder defensivo” (apud MORAIS, 1943, p.101).

Tal aspecto encontra-se igualmente materializado nos aspectos arquitetônicos e 

compositivos dos conjuntos de edifícios das Escolas Práticas de Agricultura: se a 

organização espacial e o caráter higiênico das construções deveriam disciplinar e educar 

para o trabalho, as referências da arquitetura neocolonial deveriam inculcar o gosto a 

uma estética nacional. Pode-se assim dizer que essa orientação disciplinadora para a 

‘formação integral’ do trabalhador rural é marcante na concepção arquitetônico-espacial 

dos diversos espaços e edificações que compõem os projetos das Escolas Práticas de 

Agricultura. Tais prerrogativas tornam-se evidentes tanto na implantação e disposição 

geral das edificações e vias de acesso, que se aproximam das concepções urbanísticas 

que procuram impor ordem e eficiência produtiva ao espaço, quanto nas composições 

neocoloniais, que compõem cada um dos projetos. Esses são os aspectos que serão 

abordados no presente capítulo. 

No entanto, é necessário ressaltar que, se por um lado tais estruturas e estratégias 

educativas trazem implícita a ideia de domínio e controle ao tornar dóceis e obedientes 

corpos e mentalidades 204; por outro trazem seu caráter complementar de prover novas 

habilidades postas à disposição para o uso no trabalho. A esse respeito Foucault aponta que 

204  Ver a esse respeito Cane�   (1995). Ver a esse respeito Cane� (1995).
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os “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam 

a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade” 

(1984, p.126) - a que chama de disciplina - constituem um processo de dominação diferente 

de outros modelos por ter como base não a simples submissão ou a apropriação, mas uma 

relação ambivalente em sua essência, marcada por uma racionalidade econômica. 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 

do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, 

nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que 

no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. […] A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, 

corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos 

de obediência). (FOUCAULT, 1984, p.127)

De maneira análoga, uma vez transpostos para o cenário do Estado Novo, é possível 

entender tais mecanismos em seu aspecto duplo, não de mera repressão ou sujeição 

imposta exclusivamente de forma violenta e unilateral; mas também em seu caráter 

construtivo na busca de elaboração de ideologias que operem como “organizadores do 

consentimento e controladores do conflito social, através de formas diferenciadas do 

exercício da coerção” (GOMES, 1982a, p.153). Nesse sentido se insere particularmente 

a valorização ideológica do trabalho e do trabalhador de maneira que o ato de trabalhar 

seja “associado a significantes positivos que constituam substantivamente a superação 

das condições objetivas vividas no presente pelo trabalhador” (GOMES, 1982a, p.155). 

Em outras palavras:

A legitimidade do arranjo institucional de dominação não pode advir 

simplesmente da manipulação e�ou repressão políticas, mas precisa 

deitar raízes em práticas que incorporem - mesmo que em bases mínimas 

- interesses e valores concretos dos que estão excluídos do poder. […] ‘a 

legitimidade da dominação é, sobretudo decorrente da crença de que 

existirão vantagens materiais mútuas para dominantes e dominados. E esta 

crença não pode ser alimentada apenas simbolicamente: é preciso que de 

fato exista uma coordenação significativa entre os interesses econômicos 

dos atores dominantes e dos demais atores relevantes do sistema, ainda 

que a distribuição de vantagens beneficie mais os primeiros em prejuízo dos 

segundos’ (MACHADO apud GOMES, 1982a, p.153-154)
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Espaços de controle,  
hierarquia e disciplina

Em artigo publicado na revista Acrópole 205 em fevereiro de 1944 acerca da E.P.A. Getúlio 

Vargas - em Ribeirão Preto - o autor, anônimo, comemora o fato de que alunos analfabetos 

estariam igualmente aptos a ingressar nas Escolas Práticas de Agricultura, afirmando que, 

dessa maneira, “as largas portas desses monumentos de civilização” estariam também 

abertas para o ingresso desses lavradores (ESCOLA Prática de Agricultura Getúlio..., 1944, 

p.290). Se, por um lado, a atribuição de ‘monumento de civilização’ colocava-se, nesse 

contexto, sobretudo pelos resultados benéficos para o trabalho e para o trabalhador 

rural que se imaginava como resultantes da implantação em curso das referidas escolas; 

por outro, tais aspectos deveriam igualmente materializar-se nas bases físicas e no 

aspecto simbólico da arquitetura e espaço dessas escolas, contribuindo inclusive para o 

satisfatório cumprimento de tais objetivos. Assim, o caráter monumental - embora com 

certas particularidades - constituía, sem dúvida alguma, traço marcante na composição 

das Escolas Práticas de Agricultura.

Nesse sentido, o primeiro ponto que chama atenção são as gigantescas dimensões e 

escalas adotadas no desenho de seus espaços. � certo que a grandeza territorial de cada 

uma das escolas 206 relacionava-se de forma inquestionável com o caráter que deveriam 

desempenhar em relação à produção agropecuária, ao ensinar pelo fazer e funcionar 

como grandes fazendas-modelo para as regiões onde estavam localizadas. Entretanto, 

tal grandeza se reafirmava tanto nas escalas adotadas nas concepções dos edifícios, 

quanto nas implantações e desenhos de vias que muitas vezes, por meio da construção de 

perspectivas e visuais, reforçavam o caráter monumental. 

Particularmente representativos desse aspecto eram os edifícios principais de cada uma 

das escolas, destinados à administração, às salas de aula e aos espaços reservados ao estar 

e serviços oferecidos aos alunos (auditório, dormitório, refeitório, cozinha, lavanderia, 

etc.) 207. O caráter prioritariamente horizontal desses edifícios, bem como certa sobriedade 

205  Conforme já mencionado, a revista  Conforme já mencionado, a revista Acrópole foi revista especializada em arquitetura e urbanismo, de grande proemi-
nência no cenário paulistano principalmente ao longo da década de 1940, publicada entre 1938 e 1971. A esse respeito cf. 
especialmente Pinheiro (1997, p.43 et seq.).  

206  De forma a conferir uma escala de grandeza para tal informação menciona-se, a tí tulo de exemplo, que a E.P.A. Fer- De forma a conferir uma escala de grandeza para tal informação menciona-se, a título de exemplo, que a E.P.A. Fer-
nando Costa, em Pirassununga possuía cerca de dois mil e quatrocentos hectares. Mesmo a E.P.A. de São José do Rio Preto, 
cuja construção nunca foi finalizada, chegou a possuir mais de mil e quinhentos hectares (SÃO PAULO (Estado), 1944b, 
1944c, 1944).

207  Cabe destacar que enquanto nas escolas de Pirassununga, Guarati nguetá, Itapeti ninga e Ribeirão Preto tais funções  Cabe destacar que enquanto nas escolas de Pirassununga, Guaratinguetá, Itapetininga e Ribeirão Preto tais funções 
foram reunidas em um único edifício, em Bauru e São José do Rio Preto encontram-se distribuídas em um conjunto de edi-
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em suas composições, em nada diminuíam seus aspectos monumentais, suas vocações 

para serem vistos a longas distâncias e imporem-se grandiosamente à medida que deles 

se aproximava. Pelo contrário, reforçavam tais aspectos, como também o faziam suas 

implantações em platô, em cotas ligeiramente superiores aos demais edifícios - fruto 

tanto de adequações dos projetos às particularidades de relevo dos diversos terrenos, 

quanto de trabalhos de terraplanagem -, e seus eixos de acesso eram compostos a partir 

de uma “lógica projetual que se utiliza de perspectivas e focos visuais monumentais” 

(CONDEPHAAT, 1986, [s.p.]). Vale dizer que, em alguns casos, as construções de visuais e 

perspectivas se perdiam em meio à imensidão das dimensões das escolas e à distância entre 

edifícios entremeados por pastagens e plantações das grandes fazendas, não resultando 

integralmente no efeito pretendido 208; fato este que torna ainda mais significativo tal 

esforço compositivo nesse cenário. 

O destaque conferido aos edifícios principais evidenciava ainda outra característica 

notável na composição das Escolas Práticas de Agricultura: o caráter de unidade que 

se procurou conferir ao conjunto, apesar das grandes dimensões e distâncias entre os 

edifícios que muitas vezes, inevitavelmente, se impunham. Essa construção de unidade 

se dava, notadamente, a partir da centralidade outorgada aos edifícios principais, ponto a 

partir do qual orbitavam os demais edifícios. O caráter central conferido a esses edifícios 

era reforçado ainda, ora pelo seu acesso privilegiado e relação que estabelecia com o 

portão principal, ora pela implantação de outros edifícios que muitas vezes voltavam para 

ele suas fachadas principais e acessos.

Relaciona-se a essa ideia de unidade a própria concepção coesa de Estado e Nação 

proposta pelo Estado Novo: um corpo unitário e organicamente constituído a partir de 

rígida hierarquia. A esse respeito Lenharo sinaliza a relação alegórica que se estabeleceu 

no discurso político estado-novista entre essa unidade e o corpo humano

A nação […] é associada a uma totalidade orgânica, à imagem do corpo uno, 

indivisível e harmonioso; o Estado também acompanha essa descrição; suas partes 

funcionam como órgãos de um corpo tecnicamente integrado; […] as classes 

sociais mais parecem órgãos necessários uns aos outros para que funcionem 

homogeneamente, sem conflitos; o governante, por sua vez, é descrito como uma 

cabeça dirigente e, como tal, não se cogita em conflituação entre a cabeça e o 

resto do corpo, imagem da sociedade. (LENHARO, 1986, p.16)209

De maneira análoga, a unidade hierárquica na implantação das edificações das Escolas 

Práticas de Agricultura se dava a partir de cuidadoso tratamento que os dividia em 

fícios centrais. Embora tal característica diferenciada imponha uma nova concepção espacial interna a esses conjuntos de 
edifícios, não altera em nada as relações estabelecidas em suas implantações e destaque frente ao todo das escolas.  

208  Nesse senti do encontra-se no processo de tombamento da E.P.A. Getúlio Vargas - em Ribeirão Preto - a seguinte  Nesse sentido encontra-se no processo de tombamento da E.P.A. Getúlio Vargas - em Ribeirão Preto - a seguinte 
afirmação: “O controle das visuais, porém, diferentemente das circunstâncias estabelecidas por paisagens urbanas, enfra-
quece-se nas dimensões rurais do projeto. O conjunto resulta híbrido - os elementos urbanísticos tradicionais mesclam-se à 
paisagem de pastagens, mato e plantações da fazenda do interior paulista dos anos 40” (CONDEPHAAT, 1986, [s.p.]).

209  Destaca-se ainda nesse senti do o seguinte trecho de arti go publicado na revista  Destaca-se ainda nesse sentido o seguinte trecho de artigo publicado na revista Cultura Política: “Daí entender a nova 
política, o mundo como um todo orgânico, em que se integram, correlacionados, organizados e hierarquizados, todos os 
valores, estabelecer o Estado Nacional, para todos os homens, um plano geral - nacional e humano - de vida, dentro do qual 
se incluem os planos de vida individual de cada homem.” (FIGUEIREDO, 1943, p.45)
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grupos funcionais e diferenciava a importância relativa de cada um frente ao todo pelo 

tratamento distinto, tanto em suas composições ornamentais e arquitetônicas, quanto nos 

desenhos de suas vias de acesso. Somava-se ainda a tais aspectos as relações igualmente 

estudadas que se estabeleciam entre as diversas edificações e as visuais e perspectivas, 

que reforçavam, do ponto de vista da construção simbólica da paisagem, tais hierarquias.

Mesmo sem se esquecer das especificidades na concepção espacial e implantação 

das edificações nos diversos conjuntos - advindas seja das peculiaridades de relevo e 

dimensões dos terrenos onde estavam localizadas, seja, talvez prioritariamente, pelas 

particularidades do processo construtivo que, levado ‘a toque de caixa’, pretendia em 

apenas três anos ter pelo menos cinco das dez escolas prontas para receberem alunos 

-, a constância de tais prerrogativas a definirem os espaços das diversas Escolas Práticas 

de Agricultura construídas permite afirmar a existência de uma concepção comum para o 

arranjo espacial desses estabelecimentos. 

Destacam-se, não por acaso, como exemplos modelares dessa concepção a E.P.A. Getúlio 

Vargas, em Ribeirão Preto, e a E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga. Projetadas, a 

primeira pela D.O.P. e a outra pela D.E.R. - o que de certa maneira reafirma a ideia de 

uma concepção espacial comum 210 -, tais escolas assumem caráter referencial frente 

à construção das demais: são as primeiras a terem suas terras desapropriadas - antes 

mesmo do decreto que cria as escolas (SÃO PAULO (Estado), 1942a, 1942b, 1942d) -, e 

são também as primeiras a iniciarem suas construções e a publicarem seus editais de 

matrícula ainda em 1944. Cabe ainda ressaltar que entre os projetos desenvolvidos pela 

D.O.P. é possível ver a reprodução de algumas das construções residenciais desenvolvidas 

inicialmente para a E.P.A. Getúlio Vargas se repetirem na E.P.A. Gustavo Capanema, em 

Bauru. Para as escolas projetadas pela D.E.R., tal procedimento encontra-se presente 

de forma ainda mais significativa: não só algumas das residências e edifícios voltados às 

atividades produtivas possuem o mesmo desenho, mas o edifício principal concebido 

para a E.P.A. Fernando Costa se reproduz de forma integral - apenas com pequenas 

alterações relativas à ornamentação de fachada - tanto na E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em 

Guaratinguetá, quanto na E.P.A. Carlos Botelho, em Itapetininga.

A primeira característica que se sobressaía nessa concepção espacial modelar 211 era a 

presença e composição dos portões de entrada não apenas como acesso, mas como 

marcos visuais simbólicos - motivo maior de sua criação. Marcando de forma imponente 

os acessos aos conjuntos, os portões de entrada iniciavam os grandes eixos monumentais 

em direção aos edifícios principais que estruturavam toda a implantação dos edifícios 

das Escolas Práticas de Agricultura. A relação de destaque e diferenciação em relação 

à paisagem circundante colocava-se inicialmente pela ausência de demais construções 

210  Cf. item “A elaboração dos projetos das Escolas Práti cas de Agricultura” da presente dissertação. Cf. item “A elaboração dos projetos das Escolas Práticas de Agricultura” da presente dissertação.

211  Doadas à Universidade de São Paulo em momentos e circunstâncias diversas, a E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão  Doadas à Universidade de São Paulo em momentos e circunstâncias diversas, a E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão 
Preto, e a E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga constituem hoje campi dessa instituição. As descrições e reflexões aqui 
desenvolvidas acerca dessas escolas têm como referência fundamental - além das visitas de campo realizadas - a documen-
tação gráfica existente, sobretudo, nos arquivos das antigas D.O.P. e D.E.R. (respectivamente acervo da Companhia Paulista 
de Obras e Serviços - CPOS e do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) 
bem como nos acervos do Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa, da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassu-
nunga e no Museu da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ambos órgãos da Universidade de São Paulo.
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Figura 4.13 - Plano geral 

de implantação dos 

edifícios da E.P.A. Getúlio 

Vargas, em Ribeirão Preto, 

elaborado pela Diretoria 

de Obras Públicas da 

Secretaria de Viação 

e Obras Públicas do 

Estado de São Paulo. Nos 

carimbos de identificação 

do desenho encontra-

se a data de 30 de maio 

de 1945, bem como a 

assinatura de aprovação 

de Hernani do Val 

Penteado. Fonte: Acervo 

do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade 

de São Paulo. 

Figura 4.14 - Vista do 

portão de entrada da E.P.A. 

Getúlio Vargas, em Ribeirão 

Preto, através do qual se 

vê bem ao longe o prédio 

principal. Fonte: MAURO; 

NOGUEIRA, 2004, p.68.

4.13

4.15

4.14
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Figura 4.15 - Vista da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, 

em que  é possível ver claramente o eixo visual que orienta a 

implantação dos edifícios e liga o portão de entrada (embaixo, 

à direita) ao edifício principal. À direita desse grande eixo vê-se 

ainda o ginásio em destaque e sequência de residências mais 

atrás. À esquerda do eixo, depois do açude, vê-se o pavilhão 

de indústrias agrícolas e, dando frente para este, do outro lado 

do açude, o conjunto do aviário (embaixo, à esquerda). Fonte: 

Acervo do Museu da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo.

4.16

Figura 4.16 - Vista do edifício principal da E.P.A. Getúlio 

Vargas, em Ribeirão Preto, a partir do açude. Note-se o guarda 

corpo que marca o percurso ao redor do corpo d’água, bem 

como os mirantes localizados junto ao açude e, mais acima, 

em frente ao edifício principal. Fonte: Acervo do Centro de 

Preservação Cultural da Universidade de São Paulo.

no entorno e absoluta predominância do ambiente rural 212 e reafirmava-se em suas 

características gerais de composição. As construções dos portões de entrada englobavam, 

além do acesso e duas pequenas áreas fechadas que o ladeavam, um trecho de muro para 

cada lado que, muito mais do que constituir barreiras efetivas, faziam parte da elaborada 

composição. Tais edificações, de rigorosa simetria, integravam-se à unidade dos demais 

edifícios das escolas em seu caráter robusto e neocolonial. Suas ornamentações incluíam 

frontões, pináculos e pinhas, volutas diversas - de imensa proporção ou simplesmente 

como cachorros decorativos -, arcos, janelas em forma de óculos barrocos e coberturas 

em telha capa e canal - muitas vezes com mera função ornamental. Nos corpos laterais da 

edificação foram dispostas ainda placas indicando suas datas de inauguração e ressaltando 

os responsáveis por suas construções 213. No portão de entrada da E.P.A. Getúlio Vargas 

212  Wolff  aponta nesse senti do sobre o portão de entrada da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, que “mais do que  Wolff aponta nesse sentido sobre o portão de entrada da E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, que “mais do que 
uma barreira, constituía-se como um marco visual, pois o que o envolvia era apenas terra e mato, nenhuma continuidade 
de muro” (WOLFF, 1991, [s.p.])

213  No portão da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, lia-se a data de inauguração em 5 de junho de 1945, destacan- No portão da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, lia-se a data de inauguração em 5 de junho de 1945, destacan-
do os nomes das autoridades responsáveis por sua construção: o Interventor Federal Fernando Costa; os dois Secretários 
da Agricultura Indústria e Comércio em gestão ao longo do período de construção da escola, Paulo de Lima Corrêa e José de 
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chamam a atenção ainda os painéis de azulejo que decoram tanto o marco com o nome 

da escola que se pronuncia na direção da estrada, quanto os trechos laterais de muro com 

painéis densamente ornamentados com quadros que espelham o passado e projetam 

objetivos futuro para aquelas terras 214.

Ultrapassando o portão de entrada avistava-se, portanto, o eixo que estruturava a disposição 

dos demais edifícios e que levava ao edifício principal. Desse eixo, a caminho do edifício 

principal, desmembravam-se vias secundárias que davam acesso aos diversos edifícios 

voltados ao apoio das atividades produtivas - entre os quais o pavilhão de indústrias agrícolas 

recebia atenção especial; bem como se avistava, de forma secundária, mas também com 

certo destaque, o monumental conjunto esportivo com ginásio de impressionante escala 

e composição cuidadosa. Note-se que tal visualização do ginásio não se dava de forma 

casual, mas era cuidadosamente preparada por uma rotatória ao longo do eixo principal 

que desviava apenas temporariamente o foco visual do destino final.

Cabe destacar que esse eixo, embora preponderante na concepção espacial do conjunto, 

não se estabelecia sempre da mesma maneira. Exemplos disso encontram-se nas escolas 

de Pirassununga e Ribeirão Preto. Na E.P.A. Fernando Costa - em Pirassununga - tal eixo 

se compunha por uma via de acesso que conduzia ao edifício principal, embora, por sua 

escala monumental não fosse possível avistar o destino ao longo de todo o percurso 215. 

Ao longo dessa via, sem deslocar, no entanto, o foco do edifício principal, encontravam-se 

dispostos alguns edifícios de grande interesse que constituíam especificidades da E.P.A. 

Fernando Costa: o edifício da Sede da Associação Agropecuária do Vale do Mogi Guaçu 

(SEDE..., 1945), e um complexo destinado a exposições agropecuárias que contava com 

centro veterinário para atendimento de bovinos e equinos. Em relação ao complexo 

expositivo é interessante notar que suas edificações, dispostas em ambos os lados do 

eixo de acesso, se organizavam a partir de um eixo perpendicular ao eixo que conduz ao 

edifício principal (BOGHOSIAN, 2005). 

Já na E.P.A. Getúlio Vargas - em Ribeirão Preto - o eixo que ligava o portão de entrada ao 

edifício principal e estruturava a composição espacial do conjunto, se estabelecia mais 

do ponto de vista visual do que propriamente através de uma via de acesso, uma vez 

Mello Moraes; o Diretor do Ensino Agrícola Francisco de Assis Iglesias; e o Engenheiro-chefe da Divisão de Engenharia Rural 
Antenor Pinto da Silveira. Note-se que essa mesma placa que é vista até os dias atuais no portão de entrada da E.P.A. Fer-
nando Costa, encontra-se hoje também - apenas alterando os nomes das escolas e localizações - nas entradas dos antigos 
edifícios principais da E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá, e E.P.A. Carlos Botelho, em Itapetininga. No portão 
principal da E.P.A. Getúlio Vargas via-se - como ainda se vê - duas placas: uma com a mesma data de 5 de junho de 1945 e 
os nomes do Interventor Federal, do Secretário da Agricultura Indústria e Comércio Paulo de Lima Corrêa e do Secretário 
de Viação e Obras Públicas Luís de Anhaia Mello; outra da Secretaria de Viação - Diretoria de Obras Públicas com data de 10 
de março de 1945 e os nomes de Francisco José Longo - Diretor de Obras Públicas, Antonio Mariano da Costa - Engenheiro 
Chefe e Inspetor de Obras, Hernani do Val Penteado - Engenheiro Arquiteto Autor do Projeto, Francisco de Paula Silveira 
- Engenheiro Fiscal, além da menção da empresa responsável pela construção do conjunto - Sociedade Construtora de Imó-
veis e Financiamento S.A. Na E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, embora seja possível ver ainda hoje o antigo portão de 
entrada - que segue de forma muito próxima o da E.P.A. Getúlio Vargas - não há qualquer placa. 

214  Cada painel é composto por três quadros retratando respecti vamente - segundo indicado no painel por legendas - o  Cada painel é composto por três quadros retratando respectivamente - segundo indicado no painel por legendas - o 
‘desbravamento das terras’, a Fazenda Monte Alegre em 1985, a colheita do café no mesmo ano, a cidade de Ribeirão Preto 
em 1944 e as atividades de reflorestamento e combate à erosão que faziam parte das metas da Secretaria de Agricultura 
Indústria e Comércio naqueles anos. Sobre o uso de azulejos na ornamentação das Escolas Práticas de Agricultura ver item 
“Educação moral e cívica”. Cabe destacar que ao contrário das demais escolas que foram compostas, em sua maior parte, de 
glebas diversas, a E.P.A. Getúlio Vargas - em Ribeirão Preto - compôs-se prioritariamente da antiga Fazenda de café Monte 
Alegre, tendo mantido em suas instalações algumas edificações remanescentes de sua antiga estrutura - a casa sede da 
fazenda, a casa do administrador, a antiga tulha e algumas colônias de trabalhadores -, mas que não interferem significati-
vamente no desenho integral do conjunto então elaborado. Ver a esse respeito Lourenço (1999).   

215  Essa relação encontra-se hoje ainda mais fragilizada uma vez que o eixo foi cortado pela extensão da Rodovia Anhan- Essa relação encontra-se hoje ainda mais fragilizada uma vez que o eixo foi cortado pela extensão da Rodovia Anhan-
guera, que hoje divide o Campus da Universidade de São Paulo em Pirassununga em duas partes.
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que entre as duas edificações encontrava-se um grande lago. Essa conexão era ainda 

explorada tomando partido do relevo acentuado do terreno, que propiciava a composição 

perspectivada que permitia avistar, já do portão de entrada e de maneira grandiosa e 

monumental, o edifício principal, 216. Wolff destaca nesse sentido que:

A organização de todo o conjunto, por fim, é resultado de uma composição 

cuidadosa e feliz, que relaciona as construções tirando partido das potenciali-

dades paisagísticas do vasto terreno. A entrada monumental, por um portão, 

antecipado por um marco, organiza as visuais numa perspectiva renascentista, 

cujo eixo é estabelecido pelo prédio principal. Esta perspectiva, porém, não se 

configura da maneira mais óbvia. � certo que visualmente o portão principal 

e o prédio estão unidos, mas o acesso entre eles, que se encontram distancia-

dos, faz-se por um caminho sinuoso que vence, aos poucos, as alterações do 

terreno, harmonizando-se com as curvas de nível da topografia e ladeando ora 

um lago, ora uma grande praça que os separa. (WOLFF, 1991, [s.p.])

Cabe assim assinalar que, tanto na E.P.A. Fernando Costa quanto na E.P.A. Getúlio Vargas, 

apesar do arranjo espacial organizado através do eixo que levava ao edifício principal, o 

acesso a este não se dava de forma direta, mas em ambos os casos através de uma grande 

rotatória. O cuidado paisagístico atestado pela composição desse acesso indireto era ainda 

reforçado pela presença de corpos d’água posicionados em frente ao edifício principal: 

um lago artificial de proporções tímidas para a escala monumental do conjunto na E.P.A. 

Fernando Costa; e o represamento configurando um açude na E.P.A. Getúlio Vargas.

Encabeçando, deste modo, o eixo monumental que se iniciava no portão de entrada, a 

posição de destaque do edifício principal reafirma-se ainda pelo posicionamento dos 

demais edifícios ao seu redor. Particularmente notável nesse sentido são os conjuntos 

das principais residências das escolas, dispostas em alamedas laterais ao edifício 

principal - sem lhe tirar, no entanto, o destaque - e organizadas segundo a hierarquia 

de seus moradores. Mais a frente e mais próxima do edifício principal localizavam-se as 

residências destinadas ao diretor de cada escola, de dimensão maior e ornamentação 

mais elaborada; e mais ao fundo a sequência de residências de professores e mestres 217,  

cada vez menores e de ornamentação menos elaborada. Note-se que se - além da 

residência do diretor - as residências destinadas aos professores eram sempre dispostas 

junto ao edifício principal, as residências destinadas aos mestres apareciam ora junto 

a esse, ora junto aos conjuntos de edifícios voltados às atividades produtivas e as 

residências destinadas aos operários ou trabalhadores rurais encontravam-se localizadas 

junto às atividades produtivas ou em colônias isoladas.

Ainda como particularidade do edifício principal da E.P.A. Fernando Costa - em Pirassununga 

216  Essa visual não pode mais ser percebida hoje em razão do extenso e bem sucedido plano de refl orestamento pelo  Essa visual não pode mais ser percebida hoje em razão do extenso e bem sucedido plano de reflorestamento pelo 
qual a área passou, desde a instalação da E.P.A. Getúlio Vargas.

217  Essa diferenciação e hierarquia entre as residências é assinalada na nomenclatura presente nas plantas localizadas  Essa diferenciação e hierarquia entre as residências é assinalada na nomenclatura presente nas plantas localizadas 
junto aos arquivos das antigas D.O.P. e D.E.R. (respectivamente acervo da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS e 
do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo) que indicam: casa para dire-
tor, casa para professores, casa para mestres e casa para operários ou trabalhadores rurais. Como estágios intermediários 
dessa escala encontram-se ainda, em alguns casos, as casas para chefe e � ou administrador.
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- encontravam-se localizados em sua parte posterior, em composição absolutamente 

simétrica, edifícios de apoio e infra-estrutura, a saber, o pavilhão de oficinas e de máquinas 

agrícolas, a garagem e o almoxarifado.

O edifício principal se constituía assim como ponto nodal a partir do qual se organizava toda 

a implantação do conjunto e encabeçava a ordem hierárquica de disposição dos edifícios 

segundo uma lógica funcional: em maior destaque, os edifícios centrais, destinados às 

salas de aula, administração e, em segundo plano, dormitórios e áreas de convivência dos 

alunos; a seção voltada para as atividades esportivas; as inúmeras residências destinadas 

aos professores e diretor; e, por fim, as diversas construções destinadas ao apoio das 

atividades produtivas, bem como à moradia dos trabalhadores mais diretamente ligados 

a tais atividades. Cabe-se destacar que essa hierarquia se estabelece não apenas pelas 

relações que as edificações estabelecem entre si, mas também pelas composições 

arquitetônicas e ornamentações de fachadas mais ou menos elaboradas, bem como pelo 

desenho das vias de acesso, ora com eixos visuais monumentais e rigorosas perspectivas, 

ora através de alamedas sinuosas. Novamente notável nesse sentido são os conjuntos 

de residências localizadas ao lado dos edifícios principais, dispostas em alamedas de 

desenho orgânico e arborizadas com cuidadoso projeto paisagístico 218- que diversas vezes 

particulariza o acesso a cada uma das residências com pequenas rotatórias. Dispostos 

também em alamedas similares - ora mais, ora menos distantes do edifício principal, mas 

sempre em distância maior do que o referido conjunto de residências - e obedecendo à 

divisão funcional na implantação dos edifícios, encontravam-se as construções destinadas 

ao apoio das atividades produtivas.

Deste modo, além do caráter monumental e da unidade hierárquica já assinalados como 

prerrogativas na composição espacial das Escolas Práticas de Agricultura, pode-se dizer 

que havia nesses espaços o encontro de um desenho de cunho racionalista - por meio 

da construção de eixos visuais perspectivados, simetrias e etc. - e um caráter eminen-

temente pitoresco - com o desenho das vias de traçado sinuoso, compondo rotatórias e 

alamedas que obrigavam o passeio pelo conjunto para acessar os edifícios e propiciavam 

muitas vezes a descoberta de novas perspectivas e relações entre as diversas construções. 

� importante assinalar que se tais características compositivas aparecem de forma mais 

evidente nas escolas de Pirassununga e Ribeirão Preto, também nas outras é possível ve-

rificar traços notáveis dessas prerrogativas 219. 

Em relação à E.P.A. Carlos Botelho 220, em Itapetininga, destaca-se o fato de ter sido cons-

218  Chama a atenção a esse respeito o grande número de desenhos de projetos paisagísti cos para os entornos e imedia- Chama a atenção a esse respeito o grande número de desenhos de projetos paisagísticos para os entornos e imedia-
ções dos edifícios principais e cada uma das residências destinadas ao diretor e professores da E.P.A. Gustavo Capanema 
- em Bauru, encontradas junto aos desenhos da D.O.P. (acervo da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS). Tais de-
senhos possuem o carimbo usualmente utilizado no órgão de “archivo de desenhos estranhos”, junto a outro que identifica 
sua origem: “Construtora de Jardins São Paulo - João Schmid”.

219  Cabe destacar que às parti cularidades que podem ser claramente percebidas, soma-se ainda a difi culdade em muitos  Cabe destacar que às particularidades que podem ser claramente percebidas, soma-se ainda a dificuldade em muitos 
casos de análise das composições originalmente adotadas, dadas as amplas alterações sofridas em função dos diversos usos 
adotados ao longo do tempo, bem como ausência de documentação sobre a implantação dos conjuntos. Com exceção de 
alguns exemplos esparsos aqui citados e das plantas topográficas elaboradas junto à D.E.R. (que muitas vezes dedicam-se 
apenas ao relevo e medições sem sequer localizar a implantação de qualquer edifício), a maior parte dos desenhos e planos 
encontrados concentra-se no projeto das edificações. As escolas de Pirassununga e Ribeirão Preto entregues à Universidade 
de São Paulo e mantendo até os dias atuais o caráter educacional, ainda que muito distinto do original, são também as 
escolas que mantém sua composição inicialmente adotada de maneira mais íntegra.

220  Sendo entre os demais o conjunto que provavelmente sofreu mais alterações ao longo do tempo a E.P.A. Carlos Bo- Sendo entre os demais o conjunto que provavelmente sofreu mais alterações ao longo do tempo a E.P.A. Carlos Bo-
telho, em Itapetininga, foi transformada em Instituto Penal Agrícola em 1955 que, extinto em 1965, deu lugar à “Escola de 
Artes e Ofícios para Menores”, depois transformada em FEBEM. Apenas em 1985 a FEBEM é desativada e partes das antigas 
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Figura 4.17 - Vista aérea da E.P.A. Fernando Costa, em 

Pirassununga, onde se evidencia o traçado das vias e 

implantação dos edifícios. O edifício principal (em cima, à 

esquerda) ganha lugar de destaque, fechando o eixo principal 

de acesso, após a rotatória de proporções monumentais. 

Logo atrás desse, os edifícios destinados às oficinas e 

materiais e, mais à direita, sequência de residências, com a 

4.17

4.18

casa do diretor à frente em destaque. Vê-se ainda o ginásio 

e pista de atletismo também em destaque (no centro) e a 

sequência de edifícios produtivos (embaixo, à direita). Essa 

foto é publicada em artigo da revista Acrópole em dezembro 

de 1944 (ESCOLA Prática de Agricultura Fernando..., 1944, 

p.245). Fonte: Acervo da Prefeitura do Campus Administrativo 

de Pirassununga, Universidade de São Paulo. 

Figura 4.18 - Vista do portão principal da E.P.A. Fernando 

Costa, em Pirassununga, rodeado pela vegetação. Note-

se que, na sequência do pequeno percurso de muro que 

ladeia o portão, o perímetro da escola é demarcado pela 

cerca de arame farpado. Fonte: Acervo do Museu Histórico 

Pedagógico Fernando Costa.
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4.19

4.20

4.21

Figura 4.19 - Perspectiva da parte fronteiriça do edifício 

principal da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, 

onde se nota a relação espacial que este estabelece 

com o ginásio, visto ao fundo. Fonte: Acervo da 

Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, 

Universidade de São Paulo.
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Figura 4.20 - Perspectiva da parte posterior do edifício 

principal da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, 

onde se nota a relação espacial que este estabelece com 

o pavilhão de almoxarifado, logo atrás, e a sequência de 

residências de professores, mais ao fundo. Fonte: Acervo 

da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga, 

Universidade de São Paulo.

4.22

4.23

Figura 4.21 - Vista da área posterior ao edifício principal 

da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, onde se vê o 

pavilhão de garagem, à esquerda, o almoxarifado, à direita, 

o pavilhão de oficinas, no centro, e o pavilhão de máquinas 

agrícolas mais atrás. Essa foto é publicada em artigo da 

revista Acrópole em dezembro de 1944 (ESCOLA Prática 

de Agricultura Fernando..., 1944, p.249). Fonte: Acervo do 

Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 4.22 - Vista da E.P.A. Fernando Costa, em 

Pirassununga, onde se vê em primeiro plano a residência 

destinada ao diretor da escola e, mais ao fundo, o edifício 

principal. Fonte: Acervo do Museu Histórico Pedagógico 

Fernando Costa.

Figura 4.23 - Sequência de residências de professores 

da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga. Essa foto é 

publicada em artigo da revista Acrópole em dezembro de 

1944 (ESCOLA Prática de Agricultura Fernando..., 1944, 

p.249). Fonte: Acervo do Museu Histórico Pedagógico 

Fernando Costa.
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Figura 4.25 - Foto publicada na revista Acrópole em julho de 

1944 que mostra o edifício principal da E.P.A. Carlos Botelho, 

em Itapetininga, em construção. O edifício segue o mesmo 

padrão adotado em Pirassununga e Guaratinguetá. Fonte: 

ESCOLA Prática de Agricultura - Guaratinguetá..., 1944, p.91.

4.25

4.26

4.24

Figura 4.24 – Sequência de edifícios destinados à produção: 

em primeiro plano, usina de laticínios, seguida pelo estábulo 

para gado e demais edifícios. Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico Fernando Costa.

truída seguindo o mesmo padrão dos edifícios adotados na E.P.A. Fernando Costa, de Pi-

rassununga. O edifício principal é um exemplo claro disto: possui a mesma configuração e 

ordenamento espacial, diferindo apenas em alguns detalhes da ornamentação de fachada 

adotada. O principal conjunto de residências, no entanto, embora disposto próximo ao 

edifício principal e conferindo maior destaque à casa do diretor, encontrava-se localizado 

ao longo da via de acesso central. Verifica-se ainda - por meio de planta topográfica da 

D.E.R.221 - que o projeto previa a construção de uma alameda de edificações destinadas à 

indústria agrícola de laticínios e seus edifícios de apoio que, localizada próxima ao edifício 

principal, deveria acompanhar as curvas de nível do terreno. As demais construções desti-

nadas à criação de animais localizavam-se na baixada que se estende pela parte posterior 

do edifício principal 222.

instalações recebem a Escola Técnica Estadual Prof. Edson Galvão. Como remanescentes da antiga E.P.A. Carlos Botelho são 
encontrados hoje na Escola Técnica Estadual Prof. Edson Galvão, apenas o edifício principal - parcialmente destruído em sua 
parte posterior - e algumas das antigas residências, que se aproximam igualmente em suas composições daquelas adotadas 
em Pirassununga e Guaratinguetá.

221  Documento integrante do Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado  Documento integrante do Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. 

222  Tais construções, após grande deterioração, foram substi tuídas por outras construídas no mesmo local e desti nadas  Tais construções, após grande deterioração, foram substituídas por outras construídas no mesmo local e destinadas 
aos mesmos usos.  
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Figura 4.26 - Detalhe de planta topográfica da E.P.A. Carlos 

Botelho, em Itapetininga, elaborada junto à D.E.R., com data 

de 13 de outubro de 1944. No acesso ao edifício principal é 

possível ver sequência de residências (em cima) e alameda 

de edifícios ligados às indústrias agrícolas (embaixo) - casas 

para mestres, pavilhão de veterinária, galpão, usina de 

laticínios e estábulos para vacas e bezerros. Fonte: Acervo 

do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 4.27 - Vista aérea atual da Escola de Especialistas 

da Aeronáutica, antiga E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em 

Guaratinguetá, onde, apesar das inúmeras construções 

adicionadas posteriormente, é possível ainda ver o 

aspecto central desempenhado pelo edifício central (à 

direita) bem como as diversas alamedas de residências 

(embaixo e à esquerda). Fonte: <http:��maps.google.

com�>. Acesso em: set. 2009.

4.27

4.26

4.28
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Figura 4.28 - Anteprojeto 

do traçado das avenidas 

circundantes do edifício 

principal na E.P.A. Paulo 

de Lima Corrêa, em 

Guaratinguetá, elaborado 

junto à D.E.R., com data 

de 2 de fevereiro de 

1943.  Fonte: Acervo do 

Setor de Engenharia da 

Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do 

Estado de São Paulo.

Igualmente adotando o modelo da E.P.A. Fernando Costa, a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, 

em Guaratinguetá 223, apresentava não só o mesmo edifício principal, mas também as 

mesmas linhas gerais de hierarquia e perspectivas visuais bem como o desenho de vias. 

A centralidade do conjunto encontrava-se localizada no edifício principal - estabelecida 

não por sua posição central, mas pela relação hierárquica com as demais edificações -, 

que compunha um eixo visual estruturador com sua via de acesso, embora entremeado, 

como de costume, por elaborada rotatória. O desenho orgânico das alamedas reservadas 

às residências, assim como daquelas destinadas aos edifícios ligados à produção, também 

aparecia como uma constante.

Já na E.P.A. Gustavo Capanema 224, em Bauru, o acesso ao conjunto se dava por um portão 

de proporções monumentais que conduzia a uma via a partir da qual já se avistava o im-

ponente e monumental conjunto composto por três edifícios: a administração e escola; o 

internato maior ao centro que incluía refeitório, cozinha, lavanderia e etc.; e o internato 

menor, originalmente projetado para receber alunas 225. O acesso a esses edifícios não 

se dava, no entanto, de forma direta, mas através de grandes rotatórias cujo elaborado 

223  Embora a maior parte de seus anti gos edifí cios esteja ainda presente na atual Escola de Especialistas da Aeronáuti ca  Embora a maior parte de seus antigos edifícios esteja ainda presente na atual Escola de Especialistas da Aeronáutica 
que ali se encontra, a imensa quantidade de novas obras realizadas, tanto de alteração dos edifícios anteriormente existen-
tes, quanto da construção de novos - muitos dos quais acompanhando o ‘estilo’ prévio - dificultam a leitura do espaço que 
teria de fato composto a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa.

224  Embora transformada em Insti tuto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo em 1955, uso que mantém até os dias atuais,  Embora transformada em Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo em 1955, uso que mantém até os dias atuais, 
é possível encontrar ainda a maior parte das edificações que compunham a antiga E.P.A. Gustavo Capanema, à exceção 
daqueles voltados para o apoio das atividades produtivas.

225  Cabe destacar que segundo os diversos desenhos do edifí cio consultados junto ao acervo da Companhia Paulista de  Cabe destacar que segundo os diversos desenhos do edifício consultados junto ao acervo da Companhia Paulista de 
Obras e Serviços - CPOS e do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo) onde consta a denominação de internato feminino, 
o que configura exceção entre as diversas Escolas Práticas de Agricultura,   não há qualquer evidência de seu uso efetivo 
para tal fim ou da matricula de alunas na escola.

4.28



203CAPÍTULO 3  . Forma e conduta

4.29

4.30

4.31



204 CAPÍTULO 3  . Forma e conduta

Figura 4.29 - Foto aérea tirada em 1944 da E.P.A. Gustavo 

Capanema, em Bauru, ainda em construção, onde se vê o 

edifício da escola e administração já em vias de finalização 

(à esquerda); o internato masculino sendo construído (ao 

centro); parte da construção iniciada do internato feminino (à 

direita); e pavilhão sanitário já finalizado (logo atrás). Fonte: 

Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.30 - Foto aérea igualmente tirada em 1944 da E.P.A. 

Gustavo Capanema, em Bauru, ainda em construção, onde 

se vê o conjunto de edifícios descritos na Figura 4.29 em 

sua relação espacial com a sequência de residências para 

Figura 4.32 - Aspecto da fachada principal do pavilhão de 

internato da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, em 

construção, em outubro de 1944. Fonte: Acervo do Instituto 

Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

4.32

4.33

professores e a casa do diretor mais a frente (em cima); bem 

como o pavilhão de indústrias agrícolas (embaixo, à direita). 

Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.31 - Foto provavelmente tirada em 1945 do conjunto 

de edifícios centrais da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, 

vistos em suas fachadas posteriores. Note-se que a foto tirada 

de larga distancia evidencia sua implantação no terreno em 

cota ligeiramente superior, bem como o caráter monumental 

do conjunto, imposto pela escala dos edifícios. Fonte: Acervo 

do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.33 - Sequência de residências para professores vistas 

na foto aérea da figura 4.30. Note-se que embora com planta 

sempre igual, as fachadas recebem tratamentos diversos. 

Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.
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paisagismo reforçava a monumentalidade do conjunto 226. Junto ao conjunto principal, e 

vislumbrado a partir da via de acesso, situava-se o conjunto de residências para profes-

sores dispostas lado a lado ao longo de uma alameda, destacando-se a casa do diretor 

mais à frente. Na parte posterior do conjunto de edifícios principais encontrava-se ainda o 

pavilhão sanitário e junto a este o antigo pavilhão de indústrias agrícolas. Bem mais longe 

desse conjunto nodal, localizavam-se os demais edifícios dedicados ao apoio das ativi-

dades produtivas bem como as demais residências - ou colônias, como eram chamadas, 

- destinadas aos funcionários da escola.

Por último cabe salientar que mesmo na E.P.A. de São José do Rio Preto 227, cuja constru-

ção, não tendo sido terminada durante a gestão de Fernando Costa, se limitou ao conjun-

to de edifícios principais - composto pelo prédio em maior destaque da administração e 

escola e, atrás desse, o edifício destinado ao dormitório dos alunos, ao refeitório, cozinha 

e lavanderia -, o caráter monumental e a relação hierárquica se evidenciavam, bem como 

o cuidado paisagístico - presente tanto no jardim e fonte que compõem o acesso ao pri-

meiro edifício, quanto no espaço existente entre os dois blocos, conformando um pátio 

que figurava como área de estar dos alunos.

 

 

 

 

Assim, apesar das diversas variações e particularidades adotadas em cada um dos conjun-

tos, pode-se dizer que a composição espacial das Escolas Práticas de Agricultura é fruto 

de cuidadoso desenho e elaboração por parte dos profissionais envolvidos na concepção 

de seus projetos. Nesse sentido, mesmo sem referências textuais a outras experiências e 

modelos, os aspectos formais que evidenciam cuidados compositivos, mas, sobretudo, 

procuram propor um desenho espacial que propiciaria determinadas experiências e parti-

226  Cf. a esse respeito o já mencionado conjunto de desenhos de projetos paisagísti cos para a E.P.A. Gustavo Capanema  Cf. a esse respeito o já mencionado conjunto de desenhos de projetos paisagísticos para a E.P.A. Gustavo Capanema 
- em Bauru, encontradas junto aos desenhos da D.O.P. (Acervo da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS).

227  O conjunto transformado em Insti tuto Penal Agrícola Dr. Javert de Andrade em 1955, mantém sua confi guração inicial. O conjunto transformado em Instituto Penal Agrícola Dr. Javert de Andrade em 1955, mantém sua configuração inicial.

Figura 4.34 - Vista aérea atual do Instituto Penal Agrícola 

Dr. Javert de Andrade, construído como E.P.A. de São José 

do Rio Preto, onde é possível ver a relação estabelecida 

4.34

entre o edifício principal (à esquerda) e o bloco destinado 

aos dormitórios, refeitórios e serviços em geral (à direita). 

Fonte: <http:��maps.google.com�>. Acesso em: set. 2009.
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ciparia de forma ativa do processo educativo, acabam por indicar diálogos e relações pos-

síveis com os preceitos urbanísticos, então em voga. Cabe destacar, como assinala Choay, 

que o urbanismo constitui-se como uma ciência ou uma disciplina autônoma a partir do fi-

nal do século XIX, ao diferenciar-se “das artes urbanas anteriores por seu caráter reflexivo 

e crítico, e por sua pretensão científica” (2000, p.2); embora se possa traçar suas origens a 

partir das críticas à cidade industrial surgidas nas primeiras décadas do século XIX quando 

essa sociedade “começava a tomar consciência de si e questionar suas realizações” ao 

deparar-se com os crescentes problemas urbanos que então se colocavam (2000, p.3) 228. 

Choay aponta que é no âmbito dessas primeiras críticas à cidade industrial, que se pode 

localizar duas matrizes, ou mais especificamente dois modelos, que passaram a configurar 

referências conceituais ou metodológicas para propostas urbanísticas posteriores, do final 

do século XIX ou já no século XX, sem manterem, no entanto, suas características de “forma 

tão rigorosa e contrastante”  (CHOAY, 2000, p.14-15). Seriam esses: o modelo progressista - 

que marcado por certo racionalismo, mas sobretudo pela crença na ciência e no progresso, 

enxergaria o homem “como tipo, independente de todas as contingências e diferenças de 

lugares e tempo, e suscetível de ser definido em necessidades-tipos cientificamente dedu-

tíveis” (CHOAY, 2000, p.8) -; e o modelo culturalista - que, assumindo como “ponto capital 

ideológico” não mais “o conceito de progresso, mas o de cultura”,  critica o “desapareci-

mento da antiga unidade orgânica da cidade, sob a pressão desintegradora da industriali-

zação” (CHOAY, 2000, p.11-12)229.  Assim, por um lado o modelo progressista daria atenção 

primordial à higiene e à “educação sistemática do corpo”, enquanto seus “edifícios-tipo” 

idealizados seriam pautados por uma “análise funcional exaustiva”, bem como o espaço 

urbano “traçado conforme uma análise das funções humanas” - “uma classificação rigorosa 

instala em locais distintos o habitat, o trabalho, a cultura e o lazer” -, onde a “lógica funcional 

deve traduzir-se em uma disposição simples, que impressione imediatamente os olhos e os 

satisfaça” (CHOAY, 2000, p.8-9). Enquanto o modelo culturalista assume cunho romântico ao 

atribuir à estética o papel central diante das “necessidades espirituais”, opõe-se à “utopia 

das grandes cidades tentaculares” e propõe que os espaços do homem deveriam “formar 

um contraste sem ambiguidades com a natureza” (CHOAY, 2000, p.12-13)230.

Note-se que, se não é possível identificar especificamente este ou aquele modelo ou pa-

radigma de desenho urbano ou espacial manifesto de forma integral nas Escolas Práticas 

de Agricultura, se vê, tanto do ponto de vista formal quanto de sua elaboração discursiva, 

inúmeras das discussões presentes no campo nascente do urbanismo principalmente en-

tre finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX - quer seja na sua concepção 

de espaços funcionais, modelares, higiênicos e disciplinadores para a formação do novo 

trabalhador rural, quer seja na crença das escolas como meio para evitar o êxodo rural e 

suas consequências funestas nas grandes cidades, na busca por uma adequação formal ao 

meio rural ou no uso da linguagem neocolonial como um meio para a educação moral.  

228  Cf. a esse respeito também Benevolo (1994a) e Andrade, C. (1992), entre outros. Cf. a esse respeito também Benevolo (1994a) e Andrade, C. (1992), entre outros.

229  Atreladas ao modelo progressista Choay (2000) destaca parti cularmente as propostas de Robert Owen, Charles Fou- Atreladas ao modelo progressista Choay (2000) destaca particularmente as propostas de Robert Owen, Charles Fou-
rier, Victor Considérant, Etiene Cabet, Pierre-Joseph Prodhon, Benjamim Ward Richardson, Jean-Baptiste Godin, Julio Verne, 
Herbert-George Wells, Tony Garnier, Georges Benoit-Lévy, Walter Gropius, Le Corbusier e Stanislav Gustavovich Strumilin; e 
associadas ao modelo culturalista as propostas de Augustus Welby Northmore Pugin, John Ruskin, William Morris, Camillo 
Sitte, Ebenezer Howard e Raymond Unwin.

230  Ver ainda sobre tais propostas, embora abordadas sob outros ângulos e aspectos, Benevolo (1994a). Ver ainda sobre tais propostas, embora abordadas sob outros ângulos e aspectos, Benevolo (1994a).
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De maneira análoga, embora adotando outros parâmetros, Andrade chama a atenção para 

o fato de que “na rede que forma a cultura urbanística moderna”, algumas questões, obras 

ou propostas passam a configurar “mais do que paradigmas ou modelos experimentais”, 

mas “núcleos de referências empíricas e imaginárias que são motes de polêmicas discipli-

nares e embates políticos” (ANDRADE, R., 1992, p.39). E, nesse cenário, o autor destaca o 

pitoresco e o racionalismo como tradições que marcaram os debates da cultura urbanística 

moderna 231 ora se distanciando como opostas que são, ora se combinando de forma con-

traditória e em escalas diversas nas proposições acerca dos espaços da cidade (ANDRADE, 

R., 1992). Já no quadro das propostas, mas, sobretudo das discussões sobre tais paradig-

mas urbanísticos, no Brasil, especificamente nos anos de 1930 e início da década seguinte, 

Lima (LIMA, F., 2003) indica não apenas um amplo conhecimento e circulação das propos-

tas e preceitos urbanísticos europeus e americanos entre os profissionais atuantes no cam-

po, mas como estas se materializam em combinações diversas, resultado de concepções 

igualmente diversas de uma mesma modernidade em que a organização do espaço deveria 

proporcionar melhor qualidade de vida e de produção para o trabalhador 232. 

Particularmente notável sobre tais conjunções é o encontro de linhas racionalistas de com-

posição com o caráter pitoresco conferido aos conjuntos das Escolas Práticas de Agricultura. 

Por um lado, a construção de perspectivas - como ordenação visual do espaço que estabelece 

escalas e dimensões diferenciadas para as construções -, a organização racional, funcional e 

hierárquica dos edifícios no espaço e a compreensão como totalidade são elementos que, 

presentes na concepção espacial das Escolas Práticas de Agricultura, as conectam de forma 

inequívoca à tradição racionalista (ANDRADE, R., 1992, p.55 et seq.). Por outro lado, estão 

também presentes aspectos da estética do pitoresco que “valorizando o inusitado e o tocante, 

‘recorta’, ‘enquadra’, ‘seleciona’ o campo de visão pelo que nele se destaca”, opondo-se ao 

“princípio de subordinação da ordem clássica, à disposição visual ‘gradativa’, a partir de pontos 

de vista privilegiados - hierarquia das situações -, articulada com a hierarquia das localidades e 

respectivas edificações” (D’AGOSTINO; PINHEIRO, 2004, p.121).

Ainda com relação ao caráter pitoresco impresso da composição dos conjuntos das escolas é 

interessante assinalar que, se por um lado o campo aparece idealizado como o espaço afas-

tado dos males da cidade onde seria possível através da educação recuperar o ‘homem da 

terra’, bem como evitar os resultados funestos do êxodo rural, por outro tal processo se da-

ria inevitavelmente a partir da intervenção que, pautada na organização e normatização do 

cotidiano e na industrialização do trabalho, garantiriam o êxito de tais objetivos. De forma 

análoga, o contato e suposta harmonia com a natureza se dá pelo seu controle e organiza-

ção, ou, em outras palavras, pela construção de paisagens: assim as escolas são concebidas 

como grandes parques onde há uma meticulosa reconstrução da natureza, que sempre se 

dá de forma planejada, controlada, e onde a arquitetura se insere 233. 

231  Entre as infl uências de tais tradições na cultura urbanísti ca moderna Andrade cita entre outros exemplos as concep- Entre as influências de tais tradições na cultura urbanística moderna Andrade cita entre outros exemplos as concep-
ções de Camilo Sitte e suas releituras no que tange as aproximações ao pitoresco, e exemplos como a grande reforma de 
Haussmann em Paris e os preceitos Corbusianos da urbanística moderna que se aproximam mais da perspectiva racionalis-
ta. Como ponto de encontro entre as duas tradições o autor aponta, além dos preceitos urbanos propostos por Saturnino 
de Brito - seu objeto central de análise -, indica os preceitos do ‘City Beaultiful’ (ANDRADE, R., 1992). 

232  O autor desenvolve suas análises tendo como objeto central as propostas desenvolvidas pelos arquitetos Lucio Costa  O autor desenvolve suas análises tendo como objeto central as propostas desenvolvidas pelos arquitetos Lucio Costa 
e Ângelo Murgel e pelo engenheiro Lincoln Continentino entre 1931 e 1943 para a cidade industrial de Monlevade. Cf. tam-
bém Leme (1999b), para outros exemplos onde tais referências se apresentam e se combinam de forma diversa.

233  Sobre tais aspectos da ‘construção de paisagens’ aparentemente ‘informais ‘e ‘espontâneas’ relacionadas ao pitores- Sobre tais aspectos da ‘construção de paisagens’ aparentemente ‘informais ‘e ‘espontâneas’ relacionadas ao pitores-
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Cabe destacar que - no encontro entre modelos progressista e culturalista, ou entre ra-

cionalidade e caráter pitoresco - duas entre as diversas propostas urbanas que marcam 

o final do século XIX e início do século XX têm seus traços primordiais assinalados, pode-

se dizer, na composição do espaço das Escolas Práticas de Agricultura: os conceitos de 

‘cidade-jardim’ e de ‘city beautiful’.

As origens da concepção urbanística conhecida como ‘cidade-jardim’ remontam o livro 

publicado inicialmente em 1898 por Ebenezer Howard 234. A partir de uma crítica das con-

dições precárias de vida das populações mais pobres nas grandes cidades industriais de 

finais do século XIX 235, Howard desenvolve suas teorias como uma proposta para organizar 

o crescimento urbano e evitar seus efeitos danosos a partir da construção de novos núcle-

os populacionais que proporcionassem uma reconciliação entre a sociedade e a natureza. 

Assim, sua utopia, de uma “comunidade moralmente equilibrada”, “autônoma”, baseada 

no “sistema de propriedade compartilhada”, de dimensão física controlada e expansão 

populacional limitada, deveria localizar-se no campo (HOWARD, 1996; WOLFF, 2001). 

Tratava-se, nas palavras do autor, de pensar novas estratégias para “deter a onda migra-

tória do campo”, encarada como “um dos principais problemas” de seu tempo (HOWARD, 

1996, p.107):

Talvez se possa pensar que o primeiro passo para chegar-se à solução deste 

problema - como restituir as pessoas ao campo - envolva uma cuidadosa con-

sideração das inúmeras causas que até o presente momento levaram a sua 

agregação em grandes cidades. Felizmente [ ] não há por que proceder aqui 

tal análise e por uma razão muito simples [ ]: quaisquer que sejam as causas 

que atuaram no passado e continuam agindo no presente, arrastando as pes-

soas para as cidades, elas devem ser entendidas como ‘atrativos’, tornando-se 

óbvio, portanto, que não haverá solução efetiva senão oferecendo às pessoas 

- no mínimo a contingentes consideráveis delas - ‘atrativos’ maiores dos que 

os que nossas cidades atualmente oferecem, de modo que a força dos antigos 

‘atrativos’ seja sobrepujada pela dos novos que possam vir a ser criados. [ ] 

Na verdade, não há somente duas alternativas, como se crê - vida urbana ou 

vida rural. Existe também uma terceira, que assegura a combinação perfeita de 

todas as vantagens da mais intensa e ativa vida urbana com toda a beleza e os 

prazeres do campo na mais perfeita harmonia. (HOWARD, 1996, p.108)236

Com a grande difusão que suas ideias obtiveram desde a primeira edição do livro que as 

co ver Andrade, R. (1992, p.43 et seq.), ou ainda Williams (1989, p.167 et seq.).

234  Ebenezer Howard (1850-1928), especialista em estenografi a, desenvolveu suas novas teorias urbanas infl uenciado,  Ebenezer Howard (1850-1928), especialista em estenografia, desenvolveu suas novas teorias urbanas influenciado, 
em grande parte, pelas ideias do movimento socialista, junto ao qual militou na Inglaterra desde 1879 (HOWARD, 1996; 
CHOAY, 2000). O livro síntese de suas teorias foi publicado inicialmente em 1898 com o título de Tomorrow: a peaceful path 
to real reform, e reeditado em 1903 sob o título que irá manter em suas edições subsequentes Garden cities of tomorow 
(HOWARD, 1996). Andrade pondera que o conceito de ‘cidade-jardim’, principalmente por sua difusão em formatos diversos 
de cidades ou de subúrbios e bairros, pode ser considerado “como um dos paradigmas fundamentais do urbanismo moder-
no” (ANDRADE, R., 1992, p.76).

235  Ver a essa respeito a introdução da edição brasileira do livro de Howard (1996) escrita por Dacio Ott oni, ou ainda  Ver a essa respeito a introdução da edição brasileira do livro de Howard (1996) escrita por Dacio Ottoni, ou ainda 
Hobsbawn (1986).

236  Associa-se a essas refl exões o diagrama que se tornou referência das ideias de Howard em que a cidade, o campo e  Associa-se a essas reflexões o diagrama que se tornou referência das ideias de Howard em que a cidade, o campo e 
finalmente a cidade-campo - materializada por sua proposta de cidades-jardins - aparecem relacionadas respectivamente 
a seus fatores positivos e negativos e representadas por imãs a operarem como atrativos para ‘a população’, colocada no 
centro do diagrama (HOWARD, 1996, p.109).
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sintetizava, Howard funda, em 1902, a ‘The Garden City Pioneer Company Ltd.’, responsá-

vel pela criação, a partir desse mesmo ano, de Letchworth, que apresentaria pela primeira 

vez de forma concreta as concepções de suas cidades-jardins (HOWARD, 1996; WOLFF, 

2001). Para o desenvolvimento e um desenho urbano compatível com as propostas de 

Ebenezer Howard, foi realizado um concurso cujos vencedores foram os arquitetos Ray-

mond Unwin e Barry Parker 237. Wolff destaca que a paisagem urbana proposta por Unwin 

e Parker para Letchworth leva em conta a integração entre arquitetura e paisagem em 

grande parte proveniente das teorias do romantismo inglês 238 - “as ruas sinuosas e arbo-

rizadas, a busca de integração entre edificações e áreas ajardinadas, a variedade dos mo-

delos das casas desenvolvidas a partir de mesclas entre as ancestrais vilas e a casa simples 

rural” (WOLFF, 2001, p.28) -, o que acaba por influenciar não apenas o desenho de novas 

cidades pelo mundo, mas, sobretudo subúrbios e bairros-jardins, principalmente ao longo 

da primeira metade do século XX. 

Destaca-se, nesse sentido, que de forma concomitante à realização do projeto de Le-

tchworth, Unwin e Parker desenvolviam também o projeto para o subúrbio-jardim de 

Hampstead, em Londres, adotando as mesmas prerrogativas de composição (WOLFF, 

2001). Wolff assinala assim certo distanciamento do termo cidade-jardim do modelo so-

cial e econômico da cidade idealizada por Howard, tendo passado progressivamente a 

identificar-se mais com o modelo urbanístico que do ponto de vista formal se caracteriza-

ria geralmente pelo “planejamento de áreas urbanizadas com ruas curvas e sinuosas que 

hierarquizam as vias conforme uma classificação de fluxos de trânsito que consideram o 

pedestre, e edificações implantadas em meio a áreas extensamente ajardinadas” (WOL-

FF, 2001, p.33-34). Note-se ainda que em tal modelo “as ruas e ajardinamentos tiravam 

partido do potencial paisagístico da natureza e buscavam acomodar-se a ela, usufruindo 

dos acidentes naturais para criar vistas e potencializar aspectos de variedade e efeitos 

pitorescos” (WOLFF, 2001, p.34).

Por outro lado, Wolff aponta que tal concepção urbanística não se formou exclusivamente 

a partir das elaborações e projetos ingleses, mas num intenso diálogo com experiências 

americanas ocorridas principalmente na segunda metade do século XIX que de forma aná-

loga procuravam discutir as relações entre cidade e natureza na construção de paisagens 

urbanas (WOLFF, 2001, p.32-33) 239. Entre os propugnadores dessa linha projetual nos Es-

tados Unidos destaca-se particularmente Frederick Law Olmsted 240. 

Relaciona-se também a Olmsted o episódio considerado como chave do movimento ‘city 

beautiful’: o projeto urbano e arquitetônico para a Exposição Universal de Chicago de 

237  Raymond Unwin (1863-1940) e Barry Parker (1867-1947) foram arquitetos, cunhados e sócios atrelados em grande  Raymond Unwin (1863-1940) e Barry Parker (1867-1947) foram arquitetos, cunhados e sócios atrelados em grande 
parte às teorias do movimento ‘Arts and Crafts’ (BENEVOLO, 1994b; FRAMPTON, 1980; TAFURI; DALCO, 1986; CURTIS, 2008) 
de grande influência principalmente na arquitetura inglesa, mas também na Alemanha de finais do século XIX e início do século 
XX. Foram também em parte responsáveis pela difusão do desenho urbanístico que passou a ser associado à ideia de cidades-
jardins. Note-se que Barry Parker, trabalhando mais tarde para a Companhia City foi responsável pelo exemplo pioneiro desses 
preceitos no Brasil, graças a elaboração do projeto para o bairro Jardim-América em São Paulo (WOLFF, 2001).

238  Cf. Williams (1989). Cf. Williams (1989).

239  A autora chega a mencionar a ideia da consti tuição de um ‘ A autora chega a mencionar a ideia da constituição de um ‘anglo-american suburb’ (WOLFF, 2001, p.33). Sobre a 
formação de uma tradição urbanística de características essencialmente pitorescas nos Estados Unidos, cf. especialmente 
Tafuri; Dalco (1986) e White (1988). 

240  Frederick Law Olmsted (1822-1903) foi responsável pelo desenho de diversos projetos urbanos e de parques em  Frederick Law Olmsted (1822-1903) foi responsável pelo desenho de diversos projetos urbanos e de parques em 
todos os Estados Unidos, entre eles: o subúrbio de Riverside em Chicago, o Campus da Universidade de Stanford, em Palo 
Alto, o Central Park e o Prospect Park, ambos em Nova York (TAFURI; DALCO, 1986; WHITE, 1988).
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1893 (World’s Columbian Exposition), realizado por esse e por Daniel H. Burnham 241. Além 

de associar em uma composição unitária trechos de desenho eminentemente pitoresco a 

outros organizados por rígidos eixos e perspectivas bem como por edifícios de concepção 

atrelada à tradição ‘beaux art’ (TAFURI; DALCO, 1986, p.38 et seq.), o projeto da exposi-

ção, concebido por Olmsted e Burnham, dá origem ao movimento ‘city beautiful’, pro-

fundamente marcado por um discurso que atrela o embelezamento de espaços urbanos 

a aspectos cívicos. Tal movimento, de grande difusão principalmente nos Estados Unidos 

entre a última década do século XIX e princípios do século XX, apostava, sobretudo na 

capacidade das reformas urbanas em equacionarem os possíveis conflitos inerentes do 

espaço das grandes cidades, a partir da crença no embelezamento e monumentalidade 

como aspectos de controle social ao visarem o estímulo a virtudes cívicas e morais (TAFU-

RI; DALCO, 1986; WILSON, 1988). Wilson destaca, nesse sentido, que o movimento ‘city 

beautiful’ baseava-se na influência moralmente formadora dos espaços belos, bem como 

na monumentalidade como caminho para despertar o orgulho cívico e, a partir desse, um 

princípio de unidade social (WILSON, 1988, p.118-119) 242.

Sem esquecer, evidentemente, das enormes distâncias entre os cenários em que os mo-

delos urbanos do ‘city beautiful’ e do ‘garden city’ são propostos e discutidos em relação 

às Escolas Práticas de Agricultura, assim como, sem indicar que tais modelos tenham sido 

integralmente referenciados na concepção do desenho dessas escolas, assinala-se algu-

mas aproximações inquestionáveis quer seja do ponto de vista formal, quer seja nos obje-

tivos de transmissão de conteúdos ou de introdução e encucamento de conceitos.

Ainda no que diz respeito à composição espacial do conjunto das escolas e sua função 

na difusão de conteúdos pretendida, chama a atenção o aspecto disciplinar que não só 

a disposição e hierarquia dos edifícios transmitiam, mas também o desenho mesmo das 

edificações. Tal aspecto é notável em especial nos edifícios principais de cada um dos 

conjuntos: quer seja nas atividades que reuniam, concretizando o caráter de internato 

conferido ao ensino e reafirmando o controle e disciplinamento de cada um dos processos 

cotidianos dos alunos; quer seja em seu desenho em alas com amplos pátios que estru-

turavam funcionalmente o espaço e o modo de vida coletivizado, mas também criavam 

estratégias permanentes de controle e vigilância 243. Foucault indica nesse sentido, o papel 

central que o espaço exerce nesse processo disciplinador, através da criação da possibi-

lidade de uma vigilância permanente (ou a impressão desta), mas também por definir 

dissimetrias ou relações hierárquicas manifestas em sua configuração.

241  Daniel H. Burnham (1846-1912) arquiteto e urbanista americano associado à chamada ‘escola de Chicago’ foi respon- Daniel H. Burnham (1846-1912) arquiteto e urbanista americano associado à chamada ‘escola de Chicago’ foi respon-
sável também, entre outros, por novos projetos urbanos propostos para essa cidade em 1909 e para o centro de Washing-
ton em 1901 (TAFURI; DALCO, 1986).

242  Ainda nas palavras do autor: “ Ainda nas palavras do autor: “generally speaking, City Beautiful advocates desired to create environmental conditions 
evoking a spontaneous and unified appreciation for civic values that would lift the working class to the cultural level of the 
middle and upper middle classes” (WILSON, 1988, p.119).

243  Ver a esse respeito a análise desenvolvida por Foucault sobre os senti dos do panopti smo e sobre a idealização do es- Ver a esse respeito a análise desenvolvida por Foucault sobre os sentidos do panoptismo e sobre a idealização do es-
paço panóptico concebido por Jeremy Bentham no final do século XVIII para espaços carcerários, mas que para o autor pas-
sa a difundir-se do ponto de vista conceitual para espaços disciplinares os mais diversos: “� polivalente em suas aplicações: 
serve para emendar os prisioneiros, mas também para cuidar dos doentes, instruir os escolares, guardar os loucos, fiscalizar 
os operários, fazer trabalhar os mendigos e ociosos. � um tipo de implantação dos corpos no espaço, de distribuição dos 
indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição dos centros e dos canais de poder, de definição de 
seus instrumentos e de modos de intervenção, que se podem utilizar nos hospitais, nas oficinas, nas escolas, nas prisões. 
Cada vez que se trata de uma multiplicidade de indivíduos a que se deve impor uma tarefa ou um comportamento, o esque-
ma panóptico poderá ser utilizado” (FOUCAULT, 1984, p.181).
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Figura 4.35 e 4.36 - Duas vista 

de dois dos pátios do edifício 

principal da E.P.A. Fernando 

Costa, em Pirassununga, 

conformados por suas alas. 

Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico 

Fernando Costa.

Figura 4.37 - Vista do corredor 

e arcada dando para pátio no 

andar superior do edifício 

principal da E.P.A. Fernando 

Costa, em Pirassununga. 

Fonte: Acervo do Museu 

Histórico Pedagógico 

Fernando Costa.

Figura 4.38 - Aspecto interno 

dos corredores e circulação 

do edifício principal da 

E.P.A. Fernando Costa, 

em Pirassununga. Fonte: 

Acervo do Museu Histórico 

Pedagógico Fernando Costa.

4.35

4.37

4.36

4.38
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As disciplinas […] criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, 

funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem 

a circulação; recortam segmentos individuais e estabelecem ligações 

operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a obediência dos 

indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. São 

espaços mistos: reais, pois que regem a disposição de edifícios, de salas, de 

móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre esta organização caracterizações, 

estimativas, hierarquias. A primeira das grandes operações da disciplina 

é então a constituição de ‘quadros vivos’ que transformam as multidões 

confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades organizadas.  (FOUCAULT, 

1984, p.135) 

Assim, a concepção de um espaço de controle, disciplinar e hierarquizado se somaria a 

outras estratégias inseridas no plano pedagógico das escolas e igualmente impressas na 

arquitetura e desenho dos espaços de forma a contribuir para formar esse novo e operoso 

trabalhador agrícola brasileiro, ou, em outras palavras “plasmar de modo o mais perfeito 

possível a grande massa dos homens que fazem a terra produzir” (ESCOLA Prática de 

Agricultura Getúlio..., 1944, p.289). 
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Cientificismo, aptidão  
e eficiência para o trabalho

[ ] a tarefa que vimos executando para a consecução daquele propósito não 

se circunscreve apenas à construção do edifício central e das diversas obras 

especializadas que se vai fazer de um modo completo. Ali também se envidam 

concomitantemente esforços para o preparo do corpo docente. Antes de 

tudo é preciso habilitar o homem que vai ensinar, o homem que vai dar vida 

a essas instalações, que serão realmente dignas da agricultura paulista. [ ] 

Sem o homem devidamente apto, devidamente compenetrado e com a exata 

compreensão do que lhe cabe fazer, esse ensino prático seria uma quimera e 

nunca um fator de preparo para a nobre luta que é transformar os processos 

agrícolas que vigoraram até a pouco em São Paulo. (SÃO PAULO (Estado). 

Departamento de Imprensa e Propaganda, 1943a, p.96)

O comentário de Paulo de Lima Corrêa - Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio 

entre 1941 e 1943 -, realizado ainda em 1942 para jornalistas ao longo de uma entrevista, 

evidenciava um dos enfoques centrais na concepção das Escolas Práticas de Agricultura: 

a modernização do trabalho agro-pecuário de forma a torná-lo acima de tudo mais 

produtivo. A ‘reforma dos processos agrícolas’, mas também daqueles ligados à pecuária 

e às chamadas indústrias agrícolas deveria contribuir com uma maior lucratividade dos 

meios de produção de pequenos e grandes produtores e, sobretudo, evitar os processos 

e problemas provenientes do êxodo rural 244. Nesse sentido, cabe destacar que o plano 

para a implantação de tais escolas foi concebido em meio a uma reestruturação, realizada 

também em 1942, da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio que procurava tornar 

mais dinâmicas as atividades produtivas de todo o Estado, à luz das “normas racionais do 

trabalho” e dos “preceitos técnicos da agricultura moderna”. Tal processo é descrito da 

seguinte forma por Martins:

A reorganização iniciada em 1942 buscou construir o edifício hierárquico 

primordialmente sobre os campos de atuação que pudessem repercutir 

significativamente sobre os principais fatores econômicos do Estado, como a 

produção animal, a produção vegetal, a produção industrial, a defesa sanitária 

e a agricultura. […] ‘Cabendo à Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio 

o papel de guia de todas as atividades produtivas do Estado, enquadrando-

244  Cf. a esse respeito item “A idealização das Escolas Práti cas de Agricultura e a criação de um espaço pedagógico” da  Cf. a esse respeito item “A idealização das Escolas Práticas de Agricultura e a criação de um espaço pedagógico” da 
presente dissertação.
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se nas normas racionais de trabalho, de acordo com os preceitos técnicos da 

agricultura moderna, tornou-se necessária a sua reorganização de modo a 

torná-la apta ao exercício de sua finalidade no cenário da vida pública paulista 

[…]’. (MARTINS, Z., 1991, p.278)

� interessante notar que essa reforma - realizada logo após Fernando Costa assumir 

a interventoria do Estado de São Paulo e certamente por ele, que já havia ocupado 

a direção desta pasta alguns anos antes, em grande parte influenciada - enfatizava o 

enfoque das atividades da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio no período, 

particularmente centradas no desenvolvimento de pesquisas e busca de maneiras 

variadas para a assistência e orientação técnica do pequeno e grande produtor (MARTINS, 

Z., 1991). Tal cunho cientificista com vistas ao aprimoramento e racionalização dos 

processos produtivos encontrava-se também impresso na concepção da Diretoria de 

Ensino Rural, criada em 1942 no mesmo decreto que dá origem às Escolas Práticas 

de Agricultura, com o intuito de administrá-las. Esse órgão, subordinado à estrutura 

da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio deveria responsabilizar-se pela 

difusão de conhecimentos fundamentais da agricultura racional visando a “melhoria 

da produção” e o “aperfeiçoamento dos processos da indústria agrícola regional” (SÃO 

PAULO (Estado), 1942d). Consequentemente, reafirmava-se ainda o mesmo caráter na 

orientação para a implantação das referidas escolas:

O que representam essas escolas para a vida agrícola de São Paulo, um 

futuro não muito remoto responderá. Os países mais avançados do mundo 

na matéria […], cuidando do problema em época que não remonta o passado 

distante, já têm a estrutura orgânica e funcional dessa organização em pleno 

funcionamento, representando ela para a economia nacional de cada país 

um valor inestimável. Os técnicos, que delas saem anualmente, revolucionam 

contínua e constantemente métodos e processos de cultura, tornando-os, à 

medida que caminham, cada vez mais racionais. O segredo da racionalização 

está na economia. Um operário especializado na mecanização da cultura pode 

produzir, em média, por vinte operários comuns. � no momento que o país se 

debate na luta constante e permanente com a falta de operários agrícolas, a 

instrução de trabalhadores rurais, sobre ser oportuna e interessante é necessária. 

São Paulo, com a organização que começa, está preparado para fomentar a sua 

independência agrícola e prestar relevantes serviços à vida e à causa econômica 

e social do Brasil. (ESCOLA Prática de Agricultura - Guaratinguetá..., 1944, p.90)

Pode-se dizer assim, que, se a organização científica do trabalho apresenta-se como 

tônica na concepção das Escolas Práticas de Agricultura permeando todas as dimensões 

da produção e do ensino, tal prerrogativa encontrava-se também expressa na organização 

do espaço a partir da compreensão de que este seria capaz de influir tanto nos ritmos de 

produção quanto na formação dos alunos. Essas questões manifestavam-se na organização 

espacial das escolas particularmente a partir de dois aspectos: a estruturação dos espaços 

em zonas funcionais e, sobretudo, em ‘espaços úteis’, que deveriam organizar as atividades 

e o cotidiano dos alunos nas escolas. 
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Com relação à organização dos espaços em zonas funcionais destaca-se novamente 

a já mencionada organização hierárquica dos conjuntos de edificações que, se por um 

lado reafirmava aspectos simbólicos, por outro também incorporava em sua lógica e 

distribuição questões referentes à eficiência na organização das atividades cotidianas da 

escola, especialmente aquelas ligadas ao ensino e à produção agro-pecuária.

Assim, nos edifícios principais não só localizavam-se os espaços administrativos e 

educacionais (no sentido estrito do termo: salas de aula e laboratórios), mas também 

os espaços que fundamentavam o cotidiano dos alunos - entendido também como peça 

chave no processo formador. Note-se que além de dormitórios, refeitórios, lavanderias e 

etc., nos edifícios principais encontravam-se ainda os espaços destinados ao tempo livre, 

em sua maior parte orientado também no sentido educativo: ‘bibliotecas’, ‘auditórios’, 

‘salas de leitura’, ‘salas de estudo’, ‘museus’ e, finalmente, ‘salas de jogos recreativos’ 

ou ‘salas de música recreação e jogos’ 245. As residências dos professores e diretor de 

cada uma das escolas, dispostas próximas ao conjunto, não só destacavam hierarquias 

funcionais mais garantiam a possibilidade de uma vigilância resguardada. Os centros 

esportivos estariam localizados a uma distância média dos edifícios principais, uma vez 

que, embora se destinassem a atividades centrais na tarefa educativa, estas deveriam 

acontecer de forma assistida para garantir sua eficácia. Finalmente, os espaços voltados ao 

apoio das atividades produtivas, mais do que quaisquer outros, se organizavam pela lógica 

da eficiência ou pela ciência das novas formas de produção industrial. Esses edifícios eram 

dispostos de forma sequencial ao longo de uma alameda de serviços ou divididos em 

conjuntos relacionados a cada uma das atividades produtivas ensinadas e desenvolvidas 

nas escolas e localizados em áreas convenientes à lógica da produção agropecuária. Cabe 

ressaltar que entre essas edificações, o destaque era conferido, na maior parte dos casos, 

ao pavilhão de indústrias agrícolas, peça central na idealização e programa de ensino 

das escolas. Pode-se dizer, portanto, que, aos sentidos de disciplina e ordem colocados 

pela hierarquia, somava-se a imagem das engrenagens ou partes necessárias ao processo 

produtivo como um todo. 

Por outro lado, a organização dos espaços acima descrita evidencia não apenas a dimensão 

presente nas escolas de controle de cada um dos aspectos do cotidiano dos alunos internos, 

mas também da destinação clara conferida a cada um dos espaços no âmbito do processo 

educativo ou a conformação de ‘espaços úteis’. Foucault adverte nesse sentido que:

A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas instituições 

disciplinares, codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente 

livre e pronto para vários usos. Lugares determinados se definem para 

satisfazer não só à necessidade de vigiar, de romper as conexões perigosas, 

mas também de criar um espaço útil. [ ] Nas fábricas que aparecem no fim 

do século XVIII, o princípio do quadriculamento individualizante se complica. 

245  Tais denominações encontram-se descritas nas plantas dos edifí cios pertencentes aos seguintes arquivos: Compa- Tais denominações encontram-se descritas nas plantas dos edifícios pertencentes aos seguintes arquivos: Compa-
nhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS; Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo; e Instituto Penal Agrícola Dr. Javert de Andrade. Cabe assinalar que a única referência de espaço concebido exclu-
sivamente para a função de estar foi o projeto com planta e elevação para “galpão para recreio dos alunos” - que se resumia 
a uma área coberta com sanitários - elaborado para a E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, em Guaratinguetá.
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Importa distribuir os indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-

los; mas também articular essa distribuição sobre um aparelho de produção 

que tem suas exigências próprias. � preciso ligar a distribuição dos corpos, a 

arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas de atividade 

na distribuição dos postos. [ ] Todas essas seriações formam um quadriculado 

permanente: as confusões se desfazem; a produção se divide e o processo de 

trabalho se articula por um lado segundo suas fases, estágios ou operações 

elementares, e por outro segundo os indivíduos que o efetuam, os corpos 

singulares que a ele são aplicados: cada variável dessa força - vigor, rapidez, 

habilidade, constância - pode ser observada, portanto caracterizada, apreciada, 

contabilizada e transmitida a quem é o agente particular dela. (FOUCAULT, 

1984, p.131-133)

Cabe destacar, no entanto, que, no âmbito do Estado Novo a lógica da organização e 

eficiência do trabalho assume contornos bastante específicos nas ações e discursos 

governamentais. Tratava-se, como aponta Gomes (1982a), de um processo através do 

qual o papel do trabalho e do trabalhador para a sociedade - ou para a nação - deveria 

ser reposicionado ou, nas palavras de seus ideólogos, tratava-se de um processo de 

“humanização” e “espiritualização” do universo do trabalho. Nesse enfoque o trabalho 

deveria ser entendido como a atividade central que dignifica o homem e recoloca seu 

papel social, e, portanto, como atividade primordialmente humana e não mecanicista 246.  

Coloca-se nesse cenário o duplo caráter de tais prerrogativas: se é evidente que tais 

formulações e construções discursivas procuravam neutralizar o campo do trabalho como 

âmbito de disputas políticas, esse enfoque significou também um deslocamento do foco 

principal de atenção das questões relacionadas à eficiência do processo produtivo para o 

trabalhador. Exemplo significativo dessa construção discursiva e de como gradualmente a 

“aplicação de princípios de organização científica do trabalho” passam a voltar-se para o 

que se entende como “o elemento central da produção, o trabalhador” (GOMES, 1982a, 

p.156), encontra-se em artigo da revista Cultura Política.

Vendo a nova política, no trabalhador, valores humanos e não máquinas de 

produção, conclui-se que o trabalhador, no novo Estado, não é mais uma força 

transitória e produção, uma coisa de oportunidade, um valor intermitente na 

sociedade, mas um elemento permanente de progresso, uma constante na 

evolução nacional, uma célula vital no organismo pátrio. Logo o trabalho não 

é somente um meio de ‘ganhar’ a vida, mas também, e, sobretudo, um meio 

de servir à pátria. Daí não se ver mais o trabalhador como um mero objeto de 

exploração capitalística, e sim uma força ativa e construtiva, um elemento de 

realização nacional. (FIGUEIREDO, 1943, p.54)

246  Gomes aponta nesse senti do o enfoque parti cular com que os ideólogos do Estado Novo abordavam as questões da  Gomes aponta nesse sentido o enfoque particular com que os ideólogos do Estado Novo abordavam as questões da 
organização da produção: “O taylorismo, para os articulistas de Cultura Política, concretizava esse culto à máquina como 
fator de maior eficiência da produção. Mas vinha sendo vencido por uma nova concepção que, sem desprezar a máquina 
e as vantagens da divisão do trabalho, atentava para a necessidade de “preservação do motor humano”: o fordismo. Na 
verdade, não era nem divinizando a máquina, nem a desprezando que se resolveria o problema da “espiritualização” do 
trabalho. Essa tarefa, impossível de ser realizada dentro dos postulados da liberal-democracia, consistia em procurar “des-
mecanizar o homem e humanizar a máquina [ ].” (GOMES, 1982a, p.155-156)
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Dessa maneira, Gomes aponta como “uma política de organização científica do trabalho” 

passa a ser buscada a partir do “equilíbrio entre os esforços de mecanização da produção 

(essenciais à industrialização dos países) e a proteção dos valores humanos e cristãos 

do trabalhador brasileiro” (1982a, p.156). Assim, a autora indica ainda que, presente de 

forma notável nas ações complementares do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

e no Ministério da Educação e Saúde, essa “concepção totalista do trabalho” manifestava-

se a partir de duas frentes relativas ao amparo do trabalhador entendido enquanto força 

produtiva: “a indenização da perda da saúde, isto é, da capacidade de trabalho e de 

ganho, e que se traduziam pela atuação da previdência e da assistência sociais” (GOMES, 

1982a, p.156); e um conjunto amplo de iniciativas que visavam impedir a perda da saúde e 

estimular a capacidade de trabalho ao intervir em esferas diversas da vida do trabalhador, 

como saúde, alimentação, habitação e educação (GOMES, 1982a, p.156).

As conexões estabelecidas nessa construção discursiva estado-novista entre eficiência 

do trabalho e saúde do trabalhador podem ser ainda melhor compreendidas através de 

outro artigo da revista Cultura Política onde, discutindo questões referentes à organização 

científica e à medicina do trabalho, o autor define trabalho, tanto do ponto de vista 

econômico quanto social, como “a exteriorização consciente da energia humana, física 

ou psíquica, ou física e psíquica ao mesmo tempo, […] aplicada à produção”, e argumenta 

consequentemente que os frutos desse trabalho seriam, portanto, decorrência das 

“condições pessoais do indivíduo”, que “estão primeiramente subordinadas à sua 

capacidade e esta resulta, em última análise de sua aptidão física ou psíquica, ou, de um 

modo geral, de seu estado de saúde que facilitará maior ou menor utilização da energia 

humana” (REGO, 1942, p.41-42). Note-se a importância que a vocação profissional 

assume nesse contexto, onde “o homem que exercesse profissão compatível com seu 

temperamento e habilidade produziria mais” (GOMES, 1982a, p.157) 247.

Assim, a saúde física e psíquica do trabalhador passaria a ser foco de atenção e intervenção 

do estado como estratégia que visava, entre outros aspectos, “promover modificações 

substanciais na capacidade produtiva dos trabalhadores atuais e futuros” (GOMES, 1982a, 

p.156). Nesse contexto, é possível, portanto, entender as ações do estado no sentido do 

controle das esferas cotidianas dos trabalhadores - principalmente por meio de programas 

de saúde e educação - como estratégias de melhoria da eficiência no trabalho não só 

do ponto de vista da disciplina e organização, mas também do fortalecimento do que se 

entende como a capacidade produtiva do trabalhador. 

Entretanto, é importante notar que tais prerrogativas não podem ser vistas como questões 

exclusivas do Estado Novo ou do período em questão, mas tem seu surgimento marcado ainda 

no século XIX, inclusive no que diz respeito às intervenções no espaço com vistas à manutenção 

e melhoramento da saúde do trabalhador e, a partir dessa, à eficiência no trabalho.  

247  Ainda nas páginas da revista  Ainda nas páginas da revista Cultura Política encontram-se as seguintes afirmações: “E se queremos um rendimento 
maior e mais perfeito, é lógico que só é possível esse rendimento e essa perfeição nos indivíduos hígidos mentalmente. [ ] A 
organização científica do trabalho não poderá ser perfeita sem a assistência profilática do sistema nervoso do trabalhador. 
Taylor, Emerson e Fayol, entre outros, sistematizando o trabalho no sentido do melhor rendimento do trabalhador no tempo 
mais sintético, não puderam dispensar a valiosa cooperação dos psicólogos. O complemento inadiável é a cooperação do 
alienista que não irá esperar a encenação duma psicose incubada, mas evitá-la, higienizando o corpo e o espírito do traba-
lhador, alicerce da nação.” (CAVALCANTI, A., 1942, p.203) 
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Bresciani indica, nesse sentido, que se “a era moderna, ou a imposição do capitalismo, ou 

ainda os homens que pensaram a estruturação da sociedade burguesa em seus momentos 

iniciais, atribuíram ao trabalho - à atividade produtiva - a peculiar característica de princípio 

constitutivo da existência social” (1985-1986, p.12-13), o advento da Revolução Industrial 

consolidou definitivamente a atividade produtiva como fator explicativo da sociedade, bem 

como a busca constante por um progressivo processo de aperfeiçoamento tecnológico. 

Também sobre tais aspectos a autora aponta que é ao longo do século XIX que assume 

proeminência a chamada “questão social em meio a qual iria surgir, delineada com 

bastante nitidez, a figura do proletário” (BRESCIANI, 1985-1986, p.16, 1994), bem como a 

associação definitiva entre ciência e técnica, advertindo, no entanto, que a íntima relação 

entre elas “se estabeleceu em meio à penosa redução do homem pobre a trabalhador 

fabril e forçou a definição do espaço da fábrica como domínio da técnica, neutro porque 

despolitizado” (BRESCIANI, 1985-1986, p.17).

�, portanto, no bojo de tais processos, que se forja progressivamente a sociedade do 

trabalho - a partir da “íntima relação do discurso da economia política e o da lei-ciência 

da moral” (BRESCIANI, 1985-1986, p.21) - de forma conjunta com o amadurecimento 

também progressivo de práticas diversas que visam, em última análise, à internalização 

de novas regras organizadoras do cotidiano e a formação disciplinada do homem para o 

trabalho (THOMPSON, 2005). No entanto, é apenas no século XIX, frente aos resultados 

dos processos de industrialização concretizados no crescente turbilhão das grandes 

cidades, que tais lógicas ultrapassaram definitivamente as discussões mais diretamente 

ligadas aos processos produtivos e ganharam o espaço urbano.

Esses pesquisadores se lançam nas ruas dos bairros operários e denunciam a 

sujeira, a umidade, o amontoamento das casas onde nem o ar nem a luz do sol 

têm acesso. A alimentação do trabalhador, seus costumes, sua linguagem, seus 

divertimentos são cuidadosamente observados e anotados. [ ] As cidades no 

século XIX foram uma descoberta desconcertante revelada pela concentração 

de homens e pela peste. Em busca da causa dos frequentes surtos de epidemias 

mortais e da degeneração dos trabalhadores, os médicos descobrem na pobreza 

concentrada a causa dos males que atingiam a sociedade e no empenho de fazer 

um diagnóstico correto e minucioso capaz de definir estratégias para erradicá-

los, eles constituíram a cidade, enquanto recorte significativo do social um objeto 

de estudo e alvo de técnicas disciplinadoras diversificadas. [ ] Profundamente 

arraigada na medicina e na moral burguesa a ideia sanitária se constituiu: a 

higiene e a medicina social, o urbanismo, a estatística, a sociologia da família e a 

psicologia social. (BRESCIANI, 1985-1986, p.27)

� particularmente interessante notar a esse respeito que, a partir desse momento - 

adotando uma lógica que entende a “ideia sanitária” em um duplo sentido, físico e moral 

- e como parte de uma política preventiva que visa não só evitar doenças e revoltas, mas 

também maiores gastos, a cidade e o espaço cotidiano do trabalhador se transformou em 

laboratório experimental de estratégias disciplinares e potencialmente, passou de meio 
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corruptor, a meio formador (BRESCIANI, 1985-1986, p.28-29) 248. Andrade destaca nesse 

sentido que se a ‘teoria dos meios’ - termo que estabelece correlações entre as condições 

físicas do meio à conformação física dos corpos e o comportamento ou caráter dos seres 

- não é exclusiva das formulações do século XIX, muda no entanto, nesse momento, 

as formas de encará-la (ANDRADE, R., 1992, p.21). O autor aponta como uma dessas 

mudanças, as formulações elaboradas ainda em finais do século XVIII de que o meio não 

atuaria apenas sobre o físico, mas também e principalmente sobre a moral tendo, ambos 

os aspectos, de ser estudados de forma conjugada para a compreensão mais ampla das 

teorias mesológicas (ANDRADE, R., 1992, p.21). 

Interessa destacar, nesse cenário, entre algumas das primeiras experiências urbanísticas - 

chamadas utópicas (BENEVOLO, 1994a; CHOAY, 2000) - desenvolvidas a partir de reflexões 

críticas sobre o ambiente industrial e que propunham um modelo ideológico global a 

aliar o caráter técnico ao moralista 249, aquelas especialmente centradas na organização 

do trabalho, do espaço e do cotidiano dos operários desenvolvidas por Robert Owen e 

Charles Fourier 250. Inicialmente cabe destacar que tais propostas, embora fundamentadas 

em uma crença profunda na razão e no progresso propiciado pelos processos de 

industrialização, realizam uma análise crítica da cidade industrial de seu tempo propondo 

um modelo distante desta e alternativo de convivência coletiva. Propõem-se assim 

modelos higiênicos de espaços que pretendem reunir todas as necessidades cotidianas da 

sociedade industrializada e organizá-las, sobretudo, em torno das necessidades e lógicas 

do trabalho.

As propostas de Robert Owen 251 apresentam de forma notável tais características, 

principalmente no que tange a centralidade que a educação assume em seu projeto de 

re-organização “apropriada do trabalho manual” como resposta para os problemas do 

crescente número de pobres e indigentes nas grandes cidades (BENEVOLO, 1994a, p.59) 
252. As formulações de Owen têm como palco inicial de experimentação a indústria de 

fiação de New Lanark - da qual é proprietário -, onde além dos benefícios conferidos aos 

trabalhadores a partir de melhores condições de habitação, melhores remunerações e 

horários reduzidos, introduziu um organismo dedicado à educação infantil e à organização 

248  Andrade aponta a esse respeito que “� preciso, no entanto, lembrarmos que na história das epidemias, à festa cole- Andrade aponta a esse respeito que “� preciso, no entanto, lembrarmos que na história das epidemias, à festa cole-
tiva da peste, contra sua fatalidade e errância, irá se contrapor o regime disciplinar. [ ] Trata-se para a cidade não apenas de 
por em prática mecanismos de segregação espacial [ ], mas também impedir que o mal irrompa, eliminando as condições 
propícias para que isso aconteça, através da criação de uma cidade salubre.” (ANDRADE, R., 1992, p.16)

249  Cabe destacar que algumas das questões discuti das aqui ti veram como fonte primeira de refl exão as colocações  Cabe destacar que algumas das questões discutidas aqui tiveram como fonte primeira de reflexão as colocações 
desenvolvidas por Costa, A. (2008), lida em sua fase ainda preliminar. Apesar da distância entre objetos, o trabalho suscitou 
reflexões acerca tanto da continuidade no tempo de determinadas lógicas de controle do espaço urbano, bem como suas 
transposições para espaços diversos, ao analisar os espaços de isolamento para o tratamento da hanseníase localizados no 
interior paulista.

250  Além das propostas de Robert Owen e Charles Fourier e seus seguidores, aqui abordadas de forma extremamente  Além das propostas de Robert Owen e Charles Fourier e seus seguidores, aqui abordadas de forma extremamente 
breve, a bibliografia específica assinala ainda entre estes primeiros urbanistas utópicos: Etiene Cabet com sua proposta para 
Icaria (1840); Benjamim Ward Richardson com sua proposta para Hygea (1876); e as elaborações teóricas de Pierre-Joseph 
Prodhon e Saint-Simon entre outros. Cf. especificamente Choay (2000) e Benevolo (1994a), mas também Costa, A. (2008) 
e Lima, F. (2003).

251  Inglês e de origem pobre, Robert Owen (1771-1858) inicia seu percurso no mundo do trabalho ainda com 10 anos  Inglês e de origem pobre, Robert Owen (1771-1858) inicia seu percurso no mundo do trabalho ainda com 10 anos 
em uma fábrica de algodão. Tornou-se, no entanto, sócio da fábrica de New Lanark onde realizou suas primeiras experiên-
cias relacionadas à nova organização do trabalho e trabalhadores que propõe. Desenvolveu suas teorias especialmente em 
três obras: A new view of society, or essays on the principles of the formation of the human character (1813), Report to the 
county of Lanark (1816) e The book of the new moral world (1836) (CHOAY, 2000, p.61-62).

252  “Qualquer programa para melhorar as condições dos trabalhadores deve compreender meios para precaver os seus  “Qualquer programa para melhorar as condições dos trabalhadores deve compreender meios para precaver os seus 
filhos de adquirirem maus hábitos e para lhes dar bons hábitos; deve prever para eles um ensino e uma preparação oportu-
nos; deve dar um trabalho apropriado aos adultos, dirigindo o seu trabalho de modo a obter o máximo de benefícios para 
eles e para a sociedade; deve dar-lhes condições que os mantenham afastados das tentações inúteis e unam estreitamente 
os seus direitos e deveres.” (OWEN apud BENEVOLO, 1994a, p.56)
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do lazer dos operários que denomina de “Instituição para a Formação do Caráter” 

(BENEVOLO, 1994a, p.53 et seq.). A partir de tais experiências Owen, concebeu sua cidade 

modelo ideal organizada em torno do princípio do trabalho como aspecto moralizante 
253 e concebida racionalmente do ponto de vista espacial e funcionalmente disposta: o 

conjunto organizava-se a partir de um paralelogramo central que configurava uma grande 

praça - destinada aos exercícios físicos e recreio - e onde estavam dispostos no centro 

os equipamentos coletivos - a cozinha comunitária e os espaços destinados à educação 

e lazer organizado dos trabalhadores -; ao redor desse paralelogramo havia os diversos 

conjuntos de habitação com pequenas áreas verdes e hortas no fundo; e, do lado de 

fora desse conjunto central, progressivamente, os espaços produtivos e as plantações 

rurais (BENEVOLO, 1994a; CHOAY, 2000) 254. A organização funcional e hierarquizada do 

paralelogramo seria equiparável, nas palavras de Owen, a uma máquina: “se a invenção 

de tantas máquinas multiplicou o rendimento do trabalho em muitos campos, para a 

vantagem imediata de alguns homens [ ], esta máquina destina-se a multiplicar a eficiência 

física e o bem-estar de toda a sociedade de modo ilimitado” (Owen apud BENEVOLO, 

1994a, p.62).

Já a proposta de Charles Fourier 255 fundamentava-se na teoria sócio-política de que a 

história humana estaria dividida em etapas evolutivas (selvageria, barbárie, patriarcado, 

civilização, garantismo, sociantismo e, enfim, harmonismo) que levariam progressivamente 

ao convívio coletivo e harmônico. Estando a sociedade do século XIX vivenciando a 

transição para a etapa da civilização, Fourier propôs uma nova organização sócio-espacial 

que se caracterizaria como a evolução para a etapa seguinte, o garantismo, uma vez 

que “a desordem e a anarquia da cidade contemporânea” dessem lugar “a uma ordem 

minuciosa” (BENEVOLO, 1994a, p.69). As falanges, ou comunidades, definidas por Fourier 

como grupos funcionais racionalmente compostos, estariam organizadas a partir de um 

esquema concêntrico: na parte central a cidade com vasto sistema de espaços verdes, 

depois as fábricas e arrabaldes, e na parte mais externa, as avenidas e o subúrbio. A 

vida nas cidades centrais das falanges se organizaria a partir de uma grande construção 

unitária monumental e de estética notável 256, o Falanstério, que, reunindo funções 

diversas, as distribuía em alas: no centro os espaços públicos destinados às atividades do 

cotidiano, em uma das alas as oficinas e na outra os espaços de lazer e sociabilidade. O 

Falanstério reuniria ainda os dormitórios individuais (BENEVOLO, 1994a; CHOAY, 2000). 

Benevolo destaca que as teorias de Fourier tiveram grande difusão não apenas na França, 

mas também na Rússia, Argélia e, sobretudo nos Estados Unidos, a partir de experiências 

diversas (BENEVOLO, 1994a, p.74 et seq.). Entre seus principais seguidores é possível citar 

253  “A ignorância dos pobres, a sua má preparação e a falta de uma educação racional tornam necessário que os homens  “A ignorância dos pobres, a sua má preparação e a falta de uma educação racional tornam necessário que os homens 
desta geração estejam regular e ativamente ocupados em qualquer trabalho subalterno, mas de modo que seu trabalho 
seja são e produtivo.” (OWEN apud BENEVOLO, 1994a, p.56)

254  As propostas de Owen nunca chegaram a ser integralmente implantadas. Owen chegou a fundar uma colônia nos  As propostas de Owen nunca chegaram a ser integralmente implantadas. Owen chegou a fundar uma colônia nos 
Estados Unidos em 1825 com tal propósito com o nome de New Harmony, não tendo, no entanto, êxito em tal empreitada. 
(BENEVOLO, 1994a; CHOAY, 2000)

255  Charles Fourier (1772-1837) foi importante fi lósofo francês. Suas principais obras foram:  Charles Fourier (1772-1837) foi importante filósofo francês. Suas principais obras foram: Théorie des quatre mou-
vements (1808), Traité de l’association domestique (1822), Le nouveau monde industriel et sociétaire (1829) e La fausse 
industrie morcelée (1835-1836) (CHOAY, 2000, p.67-68).

256  “Os civilizados, considerando supérfl uo o que diz respeito ao prazer da vista, rivalizam na emulação para enfear suas  “Os civilizados, considerando supérfluo o que diz respeito ao prazer da vista, rivalizam na emulação para enfear suas 
residências chamadas cidades e aldeias. Procuraremos o modo como as artes poderiam, através do embelezamento e da 
salubridade conduzir gradualmente à associação.” (FOURIER apud CHOAY, 2000, p.68)
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Victor Considérant e Jean Baptiste Godin 257.   

Finalmente, Choay chama atenção para o caráter disciplinador de tais propostas que 

associam aos propósitos higiênicos e moralizantes, a prerrogativa da eficiência na 

produção: 

Apesar dessas disposições, destinadas a liberar a existência cotidiana das taras 

e servidões da grande cidade industrial, as diferentes formas [ ] apresentam-se 

como sistemas limitadores e repressivos. A limitação exerce-se, num primeiro 

nível, pela rigidez de um quadro espacial predeterminado; Fourier regulamenta 

até os embelezamentos da cidade [ ]. Num segundo nível, a ordem espacial 

prova que deve ser assegurada por uma limitação mais propriamente política. 

Esta toma ora a forma do paternalismo (em Owen ou Godin) [ ]; às vezes, 

enfim, como em Fourier, é um sistema de valores comunitários, assépticos e 

repressivos [ ]. O autoritarismo político de fato, que dissimula, em todas essas 

propostas, uma terminologia democrática, está ligado ao objetivo comum, 

mais ou menos bem assumido, do rendimento máximo. Podemos vê-lo em 

Owen, que não hesita em comparar, para a rentabilidade a esperar dele, o 

bom tratamento dos instrumentos mecânicos com ‘o bom tratamento dos 

instrumentos vivos’. Essa é também a obsessão de Fourier, que traduz em 

termos de rendimento as vantagens do ‘garantismo’ e da ‘harmonia’ sobre os 

estádios históricos precedentes. (CHOAY, 2000, p.10-11)

Esse raciocínio da organização e reforma dos espaços do cotidiano dos trabalhadores seria 

refeito por higienistas e sanitaristas da segunda metade do século XIX e pelos reformadores 

urbanos do início do século XX a partir da lógica de que a “aglomeração de trabalhadores 

nos centros manufatureiros em formação” e “a consequente precariedade dos alojamentos 

super-povoados e insalubres” constituía causa central para a “desestabilização da família e o 

aviltamento moral do indivíduo levando-o à prostituição, ao alcoolismo e à vagabundagem, 

quando não ao suicídio” (ANDRADE, R., 1992, p.23-24) 258. A solução estaria localizada não 

só na higiene, - que desempenharia “a função principal 259 de impedir o contágio em uma 

situação de amontoamento, desfazendo misturas e domesticando os corpos, impedindo a 

estagnação dos elementos do meio, como o ar e a água e controlando os fluxos de toda a 

natureza” (ANDRADE, R., 1992, p.17) - mas igualmente na reforma e organização da vida 

cotidiana do trabalhador. Buscando assim ressaltar o caráter ‘civilizatório’ que o urbanismo 

de finais do século XIX e início do século XX iria assumir 260, ao pretender organizar e remodelar 

257  Politécnico e engenheiro militar, Victor Considérant (1808-1893) se dedicou a parti r de 1931 à difusão das ideias  Politécnico e engenheiro militar, Victor Considérant (1808-1893) se dedicou a partir de 1931 à difusão das ideias 
de Fourier, tornando-se chefe do ‘movimento falansteriano’ (CHOAY, 2000, p.77). Jean Baptiste Godin (1817-1889) foi um 
industrial que, adotando as ideias de Fourrier, é responsável pelo exemplo mais bem sucedido dessas teorias, fundando o 
Falanstério de Guise, a partir de 1859 (CHOAY, 2000, p.105).

258  Note-se que a teoria dos meios não só marcou as concepções da engenharia sanitária, mas seguiu orientando a  Note-se que a teoria dos meios não só marcou as concepções da engenharia sanitária, mas seguiu orientando a 
formulação de espaços higiênicos mesmo depois das descobertas subsequentes dos processos de origem e transmissão 
de doenças.

259  A higiene não é certamente uma invenção do século XIX, mas nesse momento, atribuiu-se a ela novos senti dos e  A higiene não é certamente uma invenção do século XIX, mas nesse momento, atribuiu-se a ela novos sentidos e 
importância a partir de novas relações que a sociedade de então estabeleceu com os corpos, mas principalmente a partir 
das novas descobertas científicas daquele momento (ANDRADE, R., 1992, p.17 et seq.) . Cf. também Sennet (1997).

260  Bresciani aponta a permanência de alguns desses senti dos de ‘caráter civilizatório’ impressos ao urbanismo (e ar- Bresciani aponta a permanência de alguns desses sentidos de ‘caráter civilizatório’ impressos ao urbanismo (e ar-
quitetura) ainda presentes nas elaborações de Le Corbusier na Carta de Atenas em 1933 - embora partindo claramente de 
outros pressupostos: “A arquitetura preside os destinos da cidade. Ela ordena a estrutura da habitação, esta célula básica 
do tecido urbano, cuja salubridade, alegria e harmonia estão submetidas às suas decisões. Ela agrupa as casas em unidades 
de moradia cujo sucesso depende de seus cálculos. Ela reserva antecipadamente espaços livres no meio dos quais se eleva-
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o próprio cotidiano, os hábitos e costumes da população, Andrade afirma que: 

Procurando construir um meio físico e social equilibrado, o urbanismo nascente 

buscará conciliar exigências técnicas relativas à higiene e saneamento, com 

uma visão pitoresca da cidade [ ]. Lendo os discursos dos primeiros urbanistas, 

percebemos que a cidade moderna não carecia apenas dar conta de seus 

problemas sanitários porque sua força de trabalho [ ] se via ameaçada pelas 

epidemias, podendo com isso inviabilizar a própria reprodução do sistema 

econômico-político estabelecido. Mais que higienizar com o fim de evitar 

ou eliminar a peste, a cidade moderna procura implantar um modo de vida 

moralmente higiênico (ANDRADE, R., 1992, p.73)

No entanto, cabe assinalar que a perspectiva de sanear e moralizar os espaços com vistas 

à formação de novos hábitos e costumes, bem como à eficiência no trabalho, certamente 

não se restringiu apenas à esfera das intervenções urbanas, reverberando para a 

arquitetura em espaços e escalas diversas. Nesse contexto as atenções voltaram-se, entre 

outros, para a casa como espaço privilegiado de intervenção: figuras tão diversas quanto 

médicos, economistas e engenheiros ou administradores públicos, industriais e religiosos 

vislumbravam “a possibilidade de transformar a casa num espaço modelar, base da 

edificação de um novo trabalhador” (CORREIA, 2004, p.23). Correia aponta nesse sentido 

o papel central que a idealização de espaços “modelares e corretivos”, que associam 

“objetivos sanitários e educativos” e “têm na higiene, na eficiência e na comodidade 

os elementos norteadores de um espaço que instaura o novo cotidiano”, assumiu na 

campanha pela “higienização e moralização das classes pobres”, lançada na Europa no 

século XIX, e propugnada no Brasil a partir das últimas décadas desse mesmo século (2004, 

p.25-26). A autora destaca um trecho de artigo publicado em revista especializada (Revista 

dos Construtores) no Brasil já em 1886, que evidencia de forma exemplar esses aspectos:

 Da casa depende a saúde, e da saúde do operário depende a qualidade e 

a quantidade de trabalho que ele pode produzir. O bem-estar e a saúde 

das classes operárias interessam a todo o país, porque representam a base 

da prosperidade nacional. Trabalhadores enfermos não só fazem diminuir a 

produção, como aumentam o número de indigentes que têm de ser socorridos 

pela caridade oficial. Proporcionar ao homem do trabalho uma casa cômoda, 

que satisfaça a todas as condições higiênicas, que robusteça as suas forças, 

prolongue a sua vida e favoreça o desenvolvimento físico seu e de sua prole, é 

ao mesmo tempo uma missão de interesse social e de humanidade. Mas posto 

que seja de grande importância a obtenção destes fins, o melhoramento das 

casas de operários satisfaz a outros de ordem ainda mais elevada, porque influi 

também poderosamente sobre a moral e sobre a boa organização da família. 

(apud CORREIA, 2004, p.24) 

rão volumes construídos em proporções harmoniosas. Ela dispõe os prolongamentos das casas, os lugares de trabalho, os 
espaços destinados ao descanso. Ela estabelece a rede de circulação que põe em contato as diversas zonas. A arquitetura é 
responsável pelo bem-estar e pela beleza da cidade.” (apud BRESCIANI, 1985-1986, p.21-22)
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Assim é possível dizer que a temática da habitação proletária ganha progressiva 

proeminência ao longo das primeiras décadas do século XX no Brasil, passando a integrar 

não apenas o discurso e as preocupações de médicos, engenheiros e arquitetos 261, mas 

também ações desencadeadas por reformadores sociais, governantes e industriais 

que envolvem de reformas urbanas à elaboração de códigos sanitários e construção 

de residências em série (CORREIA, 2004). Note-se que além das evidentes questões 

referentes à economia dos processos construtivos e componentes e da habitação mínima, 

as principais discussões giram em torno dos aspectos sanitários e morais da habitação 

destinada ao proletário 262.

Por outro lado, é importante destacar que as mudanças do cenário político proporcionadas 

pela Revolução de 1930 e instauração do Estado Novo representam mudanças no que 

tange tais discursos e ações. Nascimento (2008) aponta a esse respeito que ao longo da 

década de 1930 - a partir do novo discurso e visão que se elabora acerca do trabalhador 

- a questão social, que até então era vista pela perspectiva da intervenção policial 263, 

passa gradualmente a ser encarada eminentemente como uma questão política. Nesse 

contexto a autora mostra como, no âmbito da ditadura, o estado toma para si a função e 

responsabilidade de promotor da habitação para o trabalhador 264, a partir de um esforço 

de construção do ‘novo homem brasileiro’ onde a família desempenha papel central 

tendo a casa como espaço de referência 265. No entanto, no âmbito do Estado Novo, se o 

papel pedagógico que novos espaços salubres e moralizantes deveriam desempenhar é 

peça chave no processo de moldagem do trabalhador, este se associa a outras estratégias 

diversas, relacionadas a programas de assistência e educação formal ou não, em suas 

instâncias mais variadas, que incluem muitas vezes os meios de comunicação ou aspectos 

maiores da produção cultural (CAPELATO, 1998). 

261  Exemplo notável disso encontra-se na progressiva presença do tema em revistas especializadas, como aponta Correia  Exemplo notável disso encontra-se na progressiva presença do tema em revistas especializadas, como aponta Correia 
(2004), ou ainda em congressos de áreas diversas realizados no período, a exemplo do Primeiro Congresso Médico de Per-
nambuco (CORREIA, 2004), e, mais especificamente, o Primeiro Congresso de Habitação realizado em São Paulo, em 1931 
(BOGHOSIAN; PINHEIRO, 2002) ou o Primeiro Congresso Pan-americano de Vivenda Popular realizado em Buenos Aires, em 
1939 (NASCIMENTO, 2008). Atique indica ainda a presença crescente de tal temática nos Congressos Pan-Americanos de 
Arquitetura (ATIQUE, 2005).

262  Correia aponta nesse senti do, entre outras considerações, as apresentadas pelo engenheiro Olympio Leite Chermont,  Correia aponta nesse sentido, entre outras considerações, as apresentadas pelo engenheiro Olympio Leite Chermont, 
em 1908, no Primeiro Congresso Médico de Pernambuco: “Uma casa para proletários deve ser saudável sólida e econômica. 
Saudável, porque a saúde de um operário é, a maior parte das vezes, o seu único capital, que imediatamente perde, desde 
que habite uma casa insalubre” (apud CORREIA, 2004, p.32).

263  Sobre esse aspecto CORREIA assinala as palavras de Victor da Silva Freire - engenheiro civil e professor da Escola  Sobre esse aspecto CORREIA assinala as palavras de Victor da Silva Freire - engenheiro civil e professor da Escola 
Politécnica em São Paulo entre 1898 e 1934, que ocupou diversos cargos diretivos na prefeitura e governo do estado de 
São Paulo entre 1885 e 1926 (LEME, 1999b, p.456-457) - ,em 1918, acerca da necessidade de uma ação repressiva ao de-
finir o duplo sentido que a criação de códigos sanitários deveria desempenhar: “Primeiro - positivo, de proteção e amparo 
- proporcionar à parte da população que aspira a viver num ambiente sadio e decente, e educar sua prole em condições 
de dignidade, disposições que lhe facilitem realizar essa tão legítima ambição. Segundo - negativo, de repressão e polícia 
- impedir que a parte restante, a qual pouco se importa com tudo isso ou é incapaz de tentar o esforço necessário para o 
alcançar, possa criar situações que venham a constituir ameaça para os vizinhos, para a comunidade e para a civilização.” 
(apud CORREIA, 2004, p.45)

264  Segundo Nascimento “a construção da habitação no governo Vargas, fi cou a cargo dos Insti tutos de Aposentadorias e  Segundo Nascimento “a construção da habitação no governo Vargas, ficou a cargo dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões - IAPs, criados nos anos 30 para as diferentes categorias profissionais […]. Com a Revolução de 1930 e com as novas 
relações entre trabalhadores e Estado, a ingerência dos poderes federais nos Institutos foi preponderante subordinando-
os ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A participação dos trabalhadores bem como sua contribuição nos IAPs 
tornou-se compulsória, o que propiciou importante acúmulo de reservas. […] Com a criação do Estado Novo surgem con-
dições para a atuação efetiva dos I.A.P.s no campo habitacional, com o Decreto nº 1789, que autorizava os institutos a criar 
carteiras prediais, podendo destinar até metade de suas reservas para o financiamento de construções habitacionais, com 
redução de taxas de juros e ampliação dos prazos de pagamento. Fator fundamental para a consolidação do Estado como 
interventor na habitação popular, e, portanto, para viabilização dos IAPs foi a promulgação da Lei do Inquilinato em 1942. 
[…] A partir do momento que em que investir em habitação deixava de ser lucrativo […], os construtores se afastaram pro-
gressivamente do mercado” (2008, p.39).

265  Destaca-se nesse senti do as afi rmações publicadas em arti go da revista  Destaca-se nesse sentido as afirmações publicadas em artigo da revista Cultura Política:  “a família é a oficina onde se 
forjam os grandes caracteres. Daí a imponência da instituição, a sua importância fundamental na sociedade, no Estado. Eis 
por que o Estado nacional brasileiro [ ] fincou nela o seu marco político inicial, dela fazendo o seu principal ponto de apoio” 
(FIGUEIREDO, 1943, p.48). Cf. Gomes (1988).
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Construir o ‘homem novo’ do Estado Novo passava necessariamente pela 

habitação. Contudo, fornecer casas ao povo não era o bastante. A tarefa de 

renovar o trabalhador e adequá-lo a suas novas tarefas na sociedade implicava 

profundas mudanças nos hábitos e costumes. A casa nova deveria receber 

moradores novos, ou ainda, moradores novos deveriam surgir do processo de 

convivência e aprendizagem em suas novas casas. A ação didática da arquitetura 

moderna não prescindia dos que iriam ensinar cotidianamente a conviver nos 

espaços projetados. Em outras palavras a arquitetura não era auto-educativa. [ ] 

A partir da década de 40, são criadas instituições de assistência ao trabalhador 

não restritas ao campo da habitação. (NASCIMENTO, 2008, p.53-55)

Entre tais entidades criadas nesse momento para a assistência ao trabalhador destaca-

se particularmente o S.E.N.A.I. - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, criado em 

1942, que, com o “intuito de formar rapidamente operários qualificados para a indústria, 

preparando-os para funções mais especializadas”, buscava “incutir uma nova mentalidade 

de operários responsáveis e conscientes de sua obrigação” (NASCIMENTO, 2008, p.55). 

Nascimento destaca ainda que essa entidade foi complementada pela criação, já em 1946, 

do SESI - Serviço Social da Indústria, mais voltado à assistência social propriamente dita: 

“ambas as instituições ofereciam diversos cursos aos operários, às crianças e às mulheres 

(operárias ou não) na esfera doméstica e recreacional como parte de uma campanha para 

promover maior produtividade” (NASCIMENTO, 2008, p.55). Cabe assinalar que, criado 

em meio a disputas que envolveram os Ministérios da Educação e Saúde e do Trabalho, 

Indústria e Comércio, além da C.N.I. - Confederação Nacional da Indústria e da FIESP - 

Federação das Indústrias de São Paulo 266, o S.E.N.A.I. associa esforços governamentais ao 

patronato industrial - que ficaria responsável através da C.N.I. pela coordenação dessa 

instituição - para a moldagem do trabalhador eficiente.

Sobre outro ponto de vista Gomes reafirma como “no enfrentamento desse amplo 

conjunto de questões [para a formação do novo trabalhador brasileiro], vistas como 

verdadeiramente estruturais, a burocracia do Estado Novo contou com a participação 

efetiva de setores empresariais, entre os quais os de São Paulo” (GOMES, 1999b, p.61), 

ressaltando a atuação do IDORT - Instituto de Organização Racional do Trabalho. Tal 

instituição - de importante atuação nas décadas de 1930 e 1940 através de suas pesquisas 

e campanhas, não só em São Paulo, mas no cenário nacional como um todo - visava à 

transposição da lógica da organização científica da produção industrial a todas as esferas 

da vida cotidiana do trabalhador (CORREIA, 2004, p.79 et seq.). Novamente recolocava-

se nesse contexto não apenas a importância pedagógica do espaço da habitação, mas a 

importância da educação do trabalhador para se alcançar os amplos objetivos pretendidos, 

conforme destaca artigo publicado na revista do I.D.O.R.T. em 1942, que insiste no papel das 

campanhas educativas dessa instituição em: “ensinar a higiene doméstica em domicílio, 

fazer exposições de administração caseira, espalhar insistentemente pelos órgãos de 

publicidade sugestivos quadros de interior, os aspectos interessantes de casas de bom 

266  Cf. em Schwartzman; Bomeny; Costa (2000). Como forma de resolução desses confl itos junto com a criação do  Cf. em Schwartzman; Bomeny; Costa (2000). Como forma de resolução desses conflitos junto com a criação do 
S.E.N.A.I. ocorre também, em decreto quase simultâneo, a criação da Lei Orgânica do Ensino Industrial. Ver a esse respeito 
o item “O Estado Novo e a formação do novo trabalhador brasileiro” da presente dissertação.  
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gosto e simples, mostrando sempre como custam pouco” (apud CORREIA, 2004, p.99).

Dessa maneira se o caráter pedagógico que os espaços e edificações deveriam assumir 

materializa-se em programas e escalas diversas, bem como se adota uma variada gama 

de estratégias para a educação do novo trabalhador saudável, fortalecido e eficiente, 

os espaços destinados à educação formal certamente não se afastavam dessa mesma 

lógica. A esse respeito Zarankin (2005) argumenta ainda que entre as diversas estratégias 

e mecanismo utilizados para a reprodução do capitalismo, principalmente no que diz 

respeito à formação apropriada da força de trabalho e de agentes capazes de contribuir 

para a reprodução dos sistemas sem questionamento, não só a escola, mas também sua 

arquitetura assumiram papel central. Assim, é possível afirmar que, no âmbito do estado 

novo, onde as questões relacionadas à formação do trabalhador e à eficiência no trabalho 

assumiram contornos bastante concretos, as Escolas Práticas de Agricultura efetivamente 

encarnam o papel dos espaços educativos salubres e cientificamente organizados para a 

formação integral do trabalhador.
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Higiene, saúde e forma  
física do trabalhador

Só um Estado assim, que penetrasse a natureza integral do homem, 

surpreendendo-lhe as necessidades e os anseios, poderia cumprir a sua missão 

legítima e natural, isto é, ser instrumento de formação e desenvolvimento do 

homem. Carecia-se, pois, de um Estado que considerasse todos os planos da 

vida humana, ordenando-os e dirigindo-os, segundo leis naturais e próprias 

para fins determinados. Só dessa maneira poderia o Estado constituir-se no 

que deve ser: uma técnica de construção do povo. (FIGUEIREDO, 1943, p.44) 

O caminho descrito em artigo da revista Cultura Política para a “construção do povo” 

reafirmava elementos centrais da educação estado-novista, também impressos no programa 

de ensino e espaço das Escolas Práticas de Agricultura: a formação integral de homens 

“disciplinados, sadios, aptos e operosos” (FIGUEIREDO, 1943, p.47). Chama atenção nesse 

cenário especialmente a concepção e a centralidade de que a ideia de saúde e os cuidados 

com o corpo passaram a usufruir, associados não apenas aos benefícios que proporcionariam 

a cada indivíduo, mas principalmente à sociedade como um todo. O corpo colocava-se 

como superfície de inscrição de novas práticas que deveriam garantir a saúde e força do 

trabalhador. Lenharo destaca nesse sentido como essa construção discursiva, se apoiava na 

higiene e educação física como meios para a moldagem do corpo - e a partir desse para a 

‘construção do povo’ -, adotando como questões centrais por um lado a “repercussão social 

das práticas higiênicas individualmente aplicadas”, e, por outro, a partir da velha premissa 

de fortalecimento equilibrado entre corpo e espírito, o papel do exercício físico no domínio 

e domesticação desejável do corpo (LENHARO, 1986, p.76-77). O autor ressalta sobre esse 

aspecto que especialmente na década de 1930 há um aparecimento progressivo no cenário 

nacional de revistas especializadas de saúde, higiene e educação física 267: 

O corpo está na ordem do dia e sobre ele se voltam as atenções de médicos, 

educadores, engenheiros, professores e instituições como o exército, a igreja, 

a escola, os hospitais, [ ] repensar a sociedade para transformá-la passava 

necessariamente pelo trato do corpo como recurso de se alcançar toda a 

integridade do ser humano. (LENHARO, 1986, p.75)

267  Destaca-se nesse senti do o estudo desenvolvido por Lima, M. (1979) sobre o papel que a educação fí sica assume no  Destaca-se nesse sentido o estudo desenvolvido por Lima, M. (1979) sobre o papel que a educação física assume no 
Estado Novo, adotando como fontes prioritárias de análise os seguintes periódicos: Revista de Educação Física (da Escola 
de Educação Física do Exército, criada em 1932); Educação Física (de cunho particular, também editada entre as décadas de 
1930 e 1940); e Boletim de Educação Física (da divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Saúde, criada já no 
âmbito do Estado Novo, em 1941).  
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Se a educação física surgira como tema de interesse de educadores no Brasil a partir de 

uma perspectiva higienista desde o século XIX (SOARES, 2007) e ganhara progressivo 

destaque nas primeiras décadas do século XX 268, é no âmbito do governo ditatorial de 

Getúlio Vargas que essa disciplina iria de fato se institucionalizar (LIMA, M. 1979; LENHARO, 

1986).  Assim, é na constituição de 1937 que a educação física apareceria pela primeira 

vez como disciplina obrigatória a ser ministrada em todo o país 269, e cujas prerrogativas 

pedagógicas deveriam ser estabelecidas pela Divisão de Educação Física, órgão criado 

junto ao Ministério da Educação e Saúde logo no início daquele ano (LIMA, M., 1979, p.37 

et seq.). Destaca-se, particularmente, nesse processo de institucionalização - que envolve a 

criação de instituições diversas voltadas para as práticas esportivas a nível federal estadual 

e municipal, e culmina com a criação em 1939 da Escola de Educação Física e Desportos 

da Universidade do Brasil - a aproximação permanente, no que diz respeito aos preceitos 

de ensino da educação física, das instituições militares, em especial da Escola de Educação 

Física do Exército (LIMA, M. 1979; LENHARO, 1986). 

Partindo dessa perspectiva, Lenharo define os aspectos centrais do enfoque conferido à 

educação física no âmbito do Estado Novo: o papel do exercício físico para a moralização 

do corpo, à qual se procura imprimir um sentido de responsabilidade pelo bem-estar 

coletivo; a aposta no fortalecimento físico e na estrutura disciplinar da educação física 

como estratégias para o aprimoramento da raça e homogeneização do povo brasileiro 270; 

e, finalmente, o papel centralizador que o Estado deveria desempenhar nesse processo de 

repercussões inequívocas no mundo do trabalho (LENHARO, 1986, p.77 et seq.). Visando 

assim o que se entendia como artifícios de disciplinamento, moralização e fortalecimento 

do corpo presentes no exercício físico organizado e bem conduzido, a educação física - essa 

‘moderna arma’ de moldagem do indivíduo e das massas 271 - integraria o projeto estado-

novista de educação integral do novo homem brasileiro, como evidenciam os argumentos 

em defesa de sua prática e difusão publicados em 1939, na revista Educação Física: 

Compreende-se por educação integral aquela que abrange num conjunto 

harmonioso a preparação física, a formação moral e a cultura intelectual do 

indivíduo, sem prejuízo de uma em benefício de outra, […] encarando todas 

como um todo homogêneo, como que indivisível e que assim deve ser levado 

até a fase final da formação do homem, integrando-o na coletividade como 

268  Especialmente signifi cati va desse aspecto é a aproximação de Fernando de Azevedo (1894-1974) - eminente intelec- Especialmente significativa desse aspecto é a aproximação de Fernando de Azevedo (1894-1974) - eminente intelec-
tual, educador e sociólogo que integrou o grupo de autores do Manifesto da Escola Nova em 1932, participou intensamente 
da criação da Universidade de São Paulo, na qual foi professor e diretor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, além 
de ter ocupado diversos cargos públicos junto às secretarias municipais e estaduais de educação no Rio de Janeiro e São 
Paulo - da temática e importância da Educação Física, com especial destaque para a sua obra A poesia do corpo, publicada 
inicialmente em 1916, e reeditada a partir de 1920 sob o título Da Educação Física (CASTRO, 1994). Pile� assinala que, para 
Fernando de Azevedo, “ao promover a saúde do corpo e do espírito, simultaneamente à finalidade estética, a educação 
física haveria de alcançar objetivos de larga repercussão na renovação da nacionalidade” (1994, p.85).

269  Na consti tuição de 1937 dois arti gos tratavam especifi camente do tema: “Art 131 - A educação fí sica, o ensino cívico  Na constituição de 1937 dois artigos tratavam especificamente do tema: “Art 131 - A educação física, o ensino cívico 
e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma 
escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. Art 132 - O Estado 
fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim orga-
nizar para a juventude períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o 
adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação.” 
(apud LIMA, M., 1979, p.37-38) 

270  Lima destaca a esse respeito trecho de arti go publicado na revista  Lima destaca a esse respeito trecho de artigo publicado na revista Educação Física em 1940: “a educação física é in-
discutivelmente uma das bases mais sólidas para a formação de uma nacionalidade forte e disciplinada. Em todos os lares, 
nas escolas, nos clubes, em toda parte, a educação física merece o apoio geral, pelo bem que ela prestará à raça brasileira.” 
(apud LIMA, M., 1979, p.28)

271  Cf. também a esse respeito as refl exões de Norbert Elias que procuram apontar o desenvolvimento das práti cas es- Cf. também a esse respeito as reflexões de Norbert Elias que procuram apontar o desenvolvimento das práticas es-
portivas organizadas como mais um dos ‘processos civilizadores’ caracterizados pelo autor (ELIAS, 1992). 
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uma parcela útil, como um ser capaz de atender com eficiência a todos os 

deveres sociais que lhe incumbem como um cidadão completo, perfeito. A 

educação física é um poderoso elemento de eugenia e fornece os elementos 

suscetíveis de desenvolver e aperfeiçoar as qualidades físicas e morais do 

indivíduo, por um lado provocando a força, a resistência, a destreza, a saúde, 

o equilíbrio das grandes funções orgânicas, a beleza das formas e a harmonia 

das proporções, por outro lado proporcionando a audácia, o sangue frio, a 

tenacidade, a acuidade de iniciativa, a solidariedade e o espírito de disciplina, 

em suma a tempera de caráter […].  (LOYOLA, 1939, p.9)

Entretanto, se a educação física era defendida por seus benefícios irrestritos, enquanto 

ação de estado ela certamente possuía focos privilegiados a partir de prerrogativas que 

visavam o cuidado e esquadrinhamento integral não apenas do corpo, mas também 

do tempo do trabalhador. Notável desse aspecto são as iniciativas que visam orientar 

no sentido das atividades físicas bem organizadas não apenas a educação formal, mas 

também o lazer, o tempo livre de crianças e adultos, como estratégia, segundo prega o 

discurso da época, para afastá-los de vícios e hábitos indesejáveis e socialmente perigosos 

como a delinquência. Exemplo disso encontra-se na criação, em 1943, do Serviço de 

Recreação Operária junto à Comissão Técnica de Orientação Sindical do Ministério do 

Trabalho, com o intuito de organizar de forma sistemática propostas de atividades para 

o lazer dos trabalhadores (LOYOLA, 1944, p.5) 272. Lima destaca também como exemplo 

desse enfoque o discurso sugestivamente intitulado “Educação física para as classes 

trabalhistas”, proferido pelo Major Inácio de Freitas Rolim, diretor da Escola Nacional de 

Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil, em conferência realizada junto à 

Associação Brasileira de Educação Física - criada também durante o período do Estado 

Novo -, em setembro de 1941:

Desejamos falar-vos, hoje, da Educação Física nas classes trabalhistas. Da 

expressiva significação deste tema depreende-se a sublimação do homem 

do Brasil, a quem almejamos forjar, pela inteligência e pela energia, em 

homem força, poder imanente de ousados e generosos impulsos, em sintonia 

perfeita com manifestações perseverantes da capacidade criadora. […] O valor 

econômico-social do homem impõe cabalmente a sua verdadeira compreensão 

e exige a evidência absoluta no emprego de tudo que seja capaz de adaptá-

lo aos imperativos nacionais. Há dez anos o Chefe da Nação afirmou que 

‘tanto o proletário urbano, como o rural, necessitam de dispositivos tutelares, 

aplicáveis a ambos, ressalvadas as respectivas peculiaridades. Tais medidas 

devem compreender a instrução, educação, higiene, alimentação, habitação; a 

proteção às mulheres, às crianças, à invalidez e à velhice; o crédito, o salário e 

até o recreio, com os desportos e a cultura artística’. […] A educação física, em 

272  Entre outras justi fi cati vas apresentadas para a criação desse órgão destaca-se a seguinte, publicada nas páginas da  Entre outras justificativas apresentadas para a criação desse órgão destaca-se a seguinte, publicada nas páginas da 
revista Educação Física: “[…] em matéria de emprego de horas de lazer o nosso operário estava à mercê das mais contra-
ditórias influências, por vezes, mesmo, até nefastas e prejudiciais ao organismo social. E não se podia imputar ao operário 
nenhuma culpa por falhas decorrentes de tais influências; é que um complicado aparelho exercitivo proibia-lhe muitas 
coisas cujos efeitos danosos nem sempre sua mentalidade alcançava, e, para compensar essa proibição em seus possíveis 
recalques, não havia nenhuma assistência organizada, nenhum derivativo para o espírito já de si muito tenso por mil outras 
preocupações” (LOYOLA, 1944, p.5).
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suas múltiplas atividades, cooperará, de forma indiscutível, no desenvolvimento 

e na proteção à saúde e no equilíbrio orgânico, como também pelas funções 

que exerce na formação espiritual e nos hábitos sociais compatíveis com a 

imposição dos dias que passam. (apud LIMA, M., 1979, p.49-51)  

Assim, ao analisar alguns dos espaços concebidos e projetados pelo Estado Novo para o 

desenvolvimento das atividades de educação física - em especial a importância conferida 

às áreas livres nos espaços voltados para o lazer e a educação, os parques infantis, as 

praças de esporte e as colônias de férias - Lima procura mostrar como o ambiente opera 

de forma decisiva para o controle e disciplina dos corpos, procurando incutir determinados 

hábitos que levariam à formação de indivíduos sadios e de rígida moral (LIMA, M., 1979). 

Imperam, assim, espaços higiênicos em que o tempo é regulado e organizado a partir 

da destinação funcional e específica de cada uma das áreas. Nesse cenário a autora 

destaca particularmente o ‘futuro trabalhador’ - crianças e adolescentes - como alvo de 

grande importância nesse projeto disciplinador encampado pelo Ministério de Educação 

e Saúde através de sua Divisão de Educação Física, a partir do exemplo da implantação 

e difusão em diversas cidades do Brasil dos chamados Parques Infantis (LIMA, M., 1979, 

p.87 et seq.) 273. Note-se, no entanto, que alguns desses estabelecimentos, voltados para a 

educação de crianças no horário não-escolar a partir do oferecimento de atividades físicas 

e culturais assistidas por técnicos especializados 274, teriam sua data de criação localizada 

já nos primeiros anos da década de 1930.

Exemplos de grande interesse são os Parques Infantis idealizados pela Prefeitura do 

Município de São Paulo a partir de inícios da década de 1930, mas encampados como 

programa de destaque a partir da gestão Municipal de Fabio da Silva Prado - entre 1934 e 

1938 - com a criação do Serviço Municipal de Parques Infantis no início de 1935 (NIEMEYER, 

2002; RAFFAINI, 2001; MIRANDA, 1938) 275. Tal órgão, que passaria, logo após a sua criação, a 

subordinar-se ao Departamento de Cultura, instituído em maio de 1935 sob a coordenação 

de Mário de Andrade (RAFFAINI, 2001), tinha como objetivo central “despertar nas novas 

gerações o gosto e criar o hábito de empregar seus lazeres em atividades saudáveis de 

grande alcance moral e higiênico” (MIRANDA, 1938, p.6) 276. Os espaços concebidos para 

273  Entre os Parques Infanti s inaugurados ou em funcionamento durante o período do Estado Novo, Lima destaca o Par- Entre os Parques Infantis inaugurados ou em funcionamento durante o período do Estado Novo, Lima destaca o Par-
que Infantil D. Pedro II, o Parque Infantil do Ipiranga, o Parque Infantil da Lapa, o Parque Infantil de Santo Amaro, o Parque 
Infantil da Barra Funda, o Parque Infantil do Catumbi e o Parque Infantil da Vila-Romana, em São Paulo; o Parque Infantil 
General Rondon e os Parques Infantis anexos às escolas Pedro Ernesto, Rio Grande do Sul e Rosa da Fonseca, no Rio de 
Janeiro (LIMA, M., 1979, p.88).

274  Lima aponta, nesse senti do, documento do Departamento de Educação Física do Ministério de Educação e Saúde  Lima aponta, nesse sentido, documento do Departamento de Educação Física do Ministério de Educação e Saúde 
onde se frisava que os Parques Infantis não seriam meros play-grounds, mas teriam um importante caráter educador a partir 
das atividades intelectuais, culturais e físicas que seriam oferecidas (LIMA, M., 1979, p.88).

275  Segundo indicam Niemeyer e Raff aini, os Parques Infanti s paulistanos têm origem em propostas elaboradas ainda na  Segundo indicam Niemeyer e Raffaini, os Parques Infantis paulistanos têm origem em propostas elaboradas ainda na 
década de 1920, mais precisamente em 1924, por Fernando Azevedo, para a implantação de uma ‘praça de jogos’, e se con-
cretizaria inicialmente na curta de gestão de Anhainha Mello na prefeitura - entre 1930 e 1931 - com o início da construção 
de uma unidade no Ipiranga, apenas inaugurada na gestão de Antonio Carlos de Assunção - entre 1933 e 1934. Seria, no 
entanto, apenas na gestão de Fabio da Silva Prado que esse programa ganharia maior proeminência e tais estabelecimentos 
passariam a receber a denominação de ‘parques infantis’, a partir de uma sugestão de Nicanor Miranda, então Chefe da 
Divisão de Educação e Recreio (NIEMEYER, 2002, p.82 et seq.; RAFFAINI, 2001, p. 63 et seq.).

276  Argumentando que, entre as diversas iniciati vas desenvolvidas pelo Departamento de Cultura de São Paulo entre  Argumentando que, entre as diversas iniciativas desenvolvidas pelo Departamento de Cultura de São Paulo entre 
1935 e 1938 para a população infantil, os Parques Infantis foram umas das mais importantes, Raffaini ressalta que “o que 
sustentava a proposta dos Parques era o binômio saúde e educação. […] os parques tinham, além do papel educativo, uma 
preocupação sanitarista bastante grande. Essa preocupação sanitarista pode ser notada no acompanhamento oferecido às 
crianças por médicos e dentistas que fariam a prevenção de várias doenças, como, por exemplo, a tuberculose, por meio de 
exames periódicos” (RAFFAINI, 2001, p.66). Lemos e Sampaio assinalam que os Parques Infantis da gestão de Fabio Prado 
na prefeitura, em atividade - Ipiranga, Lapa, Parque D. Pedro II e Santo Amaro (sendo os três últimos inaugurados já nessa 
gestão) - e os novos - Tatuapé, Barra Funda, Catumbi e Vila Romana -, estavam “instalados nos bairros populares, nas proxi-
midades de fábricas, escolas e casas de habitação coletiva […] onde pudessem ser úteis socialmente” (2006,p.30). 
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tais fins - cuidadosamente orientados no sentido da higiene e utilização precisa do espaço, 

bem como em uma perspectiva de formação cívica, ao adotarem a linguagem neocolonial 
277 (NIEMEYER, 2002) - seriam utilizados não apenas por crianças em idade infantil, mas 

também por jovens, a partir da criação, nas mesmas instalações, dos Clubes de Menores 

Operários, com objetivos análogos, conforme explicitado por Nicamor Miranda - chefe da 

Divisão de Educação e Recreio do Departamento de Cultura - em palestra proferida no 

Rotary Clube de São Paulo em junho de 1938.

[…] os Clubes de Menores Operários não visam tão somente, como julgam 

muitos, a educação física da juventude trabalhadora de São Paulo. A sua 

finalidade é mais precípua, mais ampla, mais universal. Eles visam criar 

uma personalidade vigorosa no adolescente operário, uma personalidade 

cuja expressão seja originada da prática de jogos, dos esportes e do cultivo 

de outras formas de arte. � seu objetivo ainda o aumento da capacidade e 

melhoria do trabalhador profissional, a educação higiênica, o aperfeiçoamento 

da vida mental do adolescente, a formação de hábitos morais e a elevação da 

consciência cívica dos moços. Está obra será, estamos certos, uma contribuição 

valiosa para o engrandecimento de uma Pátria cada vez mais forte e mais 

nobre, e de uma humanidade cada vez mais generosa e mais feliz. (MIRANDA, 

1938, p.7)

Cabe assinalar que a chamada ‘pedagogia do corpo’, que, visando à eficiência, procura 

disciplinar, moldar, treinar, enfim, fabricar o trabalhador ideal, não é certamente uma 

invenção da política estado-novista. Foucault relata o nascimento, a partir do século 

XVIII, do que define como ‘sociedade disciplinar’, ou seja, de certa anatomia política 

centrada no corpo como “objeto e alvo de poder” (1984, p.125) por ser esse passível de 

manipulação 278. Note-se que de forma concomitante a esse processo, Foucault aponta 

também a progressiva socialização do corpo como força de trabalho e, a partir deste, do 

próprio conceito de medicina - ou, em suas palavras, da transformação gradual do corpo 

e da medicina em “estratégias bio-políticas” (FOUCAULT, 2004b, p.80). O autor indica 

ainda que tal processo de socialização da saúde e da medicina passa inequivocamente 

pela análise do meio e dos efeitos desse sobre os corpos, dando origem à noção de 

“salubridade” entendida como um conjunto de condições no espaço capazes de gerar e 

manter indivíduos sãos (FOUCAULT, 2004b, p.80) 279.

� possível, nessa perspectiva, afirmar que em certa medida a educação física e a criação 

de espaços salubres podem associar-se como aspectos complementares a partir da crença 

277  Retornaremos essa questão no item “Educação moral e cívica” ao tratarmos mais deti damente de algumas das expe- Retornaremos essa questão no item “Educação moral e cívica” ao tratarmos mais detidamente de algumas das expe-
riências de finais da década de 1930 e início da década de 1940 que adotam a arquitetura neocolonial em uma perspectiva 
de formação cívica.

278  Sobre esse processo Foucault aponta: “o soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo  Sobre esse processo Foucault aponta: “o soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo 
inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-se aos poucos as posturas; lentamente uma coação calculada per-
corre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga, em 
silêncio, no automatismo dos hábitos [ ].” (FOUCAULT, 1984, p.125). Cf. também Cane� (1995).

279  FOUCAULT esclarece que “salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do meio e seus  FOUCAULT esclarece que “salubridade não é a mesma coisa que saúde, e sim o estado das coisas, do meio e seus 
elementos constitutivos, que permitem a melhor saúde possível. Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a 
melhor saúde possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de higiene pública, técnica de contro-
le e de modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. 
Salubridade e insalubridade são o estágio das coisas e do meio enquanto afetam a saúde; a higiene pública […] é o controle 
político-científico desse meio” (2004b, p.80).
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na possibilidade de moldar indivíduos sãos e eficientes, mas também como estratégias 

disciplinares. Tal associação é notável, quer seja no programa de ensino, quer seja na 

composição arquitetônica e espacial das Escolas Práticas de Agricultura. 

No que tange especialmente a composição arquitetônica dos espaços dessas escolas, cabe 

assinalar os cuidados com o caráter higiênico dos espaços. Nas edificações reservadas às 

atividades produtivas tais aspectos se tornavam evidentes principalmente nos ambientes 

destinados às chamadas indústrias agrícolas - quer seja na separação e delimitação 

espacial de cada uma das atividades de manipulação e beneficiamento de produtos 

alimentícios, quer seja no permanente esforço de industrialização desses processos. Não 

obstante, a preocupação em criar espaços salubres encontrava-se igualmente presente 

nos edifícios destinados ao ensino e permanência dos alunos. Exemplo disso podia ser 

notado nos projetos dos edifícios principais, nas estratégias permanentes de garantir uma 

boa ventilação e iluminação natural dos espaços internos - favorecida pela composição das 

plantas organizadas em alas, e pela profusão de janelas dispostas em alturas diferentes. 

Outro exemplo bastante característico encontrava-se nos revestimentos diversos adotados 

4.39

4.40

Figuras 4.39 e 4.40 - Dois aspectos internos da usina de 

laticínios da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga. 

Fonte: Acervo da Prefeitura do Campus Administrativo de 

Pirassununga, Universidade de São Paulo.
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4.42

4.41

Figuras 4.41 e 4.42 - Aspectos internos do prédio principal 

de uma das Escolas Práticas de Agricultura (não identificada) 

- respectivamente lavanderia e lavatório coletivo. Fonte: 

Acervo do Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 4.43 - Detalhe da parte fronteiriça da planta do 

pavimento térreo do edifício principal da E.P.A. Fernando 

Costa, em Pirassununga, (elaborada pela Divisão de 

Engenharia Rural e igualmente adotado na E.P.A. Carlos 

Botelho, em Itapetininga, e E.P.A. Paulo de Lima Corrêa, 

em Guaratinguetá) onde se veem algumas das salas de aula 

projetadas dentro dos preceitos de salubridade. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 4.44 - Planta do primeiro pavimento do internato 

masculino da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, 

(elaborada pela Diretoria de Obras Públicas) onde se pode 

notar o partido em alas definido para o projeto, bem como 

a iluminação e ventilação propiciada nos dormitórios 

coletivos. Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola Prof. 

Noé Azevedo.
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4.44

4.43

nos espaços internos, com vistas a facilitar processos de higienização: pisos cerâmicos ou 

de ‘granilite’ (para espaços de maior distinção) usados na maior parte das vezes; e paredes 

revestidas até certa altura em azulejo branco ou em tinta de fácil limpeza.

Note-se que tais cuidados com a salubridade dos espaços voltados ao ensino tampouco 

configuram particularidades das Escolas Práticas de Agricultura. As discussões em 

torno da higiene dos espaços voltados à educação ganharam especial força no Brasil ao 

longo da década de 1920, passando a configurar uma constante nas iniciativas para a 

construção de prédios escolares nas décadas seguintes (OLIVEIRA, F., 2007; CALDEIRA, 

2005). Em São Paulo, são significativas de como esses aspectos tornam-se prerrogativas 

de máxima importância, algumas entre as diversas recomendações referentes aos prédios 

escolares presentes no Código Municipal de Obras Arthur Saboya (lei de 1929 que seria 
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regulamentada em 1934) que já indicavam: que “a superfície total das janelas de cada 

sala de classe corresponderá no mínimo à quinta parte de superfície do piso”; que “a 

iluminação das salas de classe será unilateral esquerda, tolerada, todavia, a bilateral 

esquerda-direita diferencial”;  e que “nas escolas, os revestimentos das paredes internas 

devem ser executados , tanto quanto possível for, com materiais permitindo lavagens 

frequentes”(CALDEIRA, 2005, p.34-35)280.

No entanto, uma vez que a higiene e o exercício físico deveriam garantir a saúde e correção 

moral dos alunos não apenas durante os anos de permanência na escola, mas operar 

também, em uma perspectiva pedagógica, a difusão de novos hábitos; os cuidados com a 

higiene dos corpos e a educação física possuíam rebatimentos diversos quer seja nos planos 

de ensino das Escolas Práticas de Agricultura, quer seja nas atividades cotidianas previstas 

para os alunos. Assim, no que diz respeito aos preceitos de higiene e saúde destacam-

se não apenas os espaços salubres e a presença de gabinetes médicos e dentários nas 

escolas, mas os esforços de educação sanitária a compor o plano de ensino.

Campos (2002) aponta, nesse sentido, a especialização progressiva, a partir da década de 

1920, da figura do médico sanitarista e o deslocamento de alguns dos debates centrais 

que relacionam a higiene ao espaço urbano e rural para o âmbito dos novos tratamentos 

médicos gerados pela microbiologia e para a esfera da educação sanitária. Em suas 

palavras, “observou-se […] que as obras de infra-estrutura sanitária tornaram o ambiente 

salubre, porém não garantiam que seus habitantes adquiririam hábitos saudáveis […]. 

Dessa forma, a atuação dos médicos sanitaristas deveria estar voltada à educação sanitária 

da população” (CAMPOS, 2002, p.XVII).

Ponto destacado com frequência nos diversos relatos acerca das Escolas Práticas de 

Agricultura, mas também em discursos diversos da época acerca dos espaços escolares, 

os gabinetes médicos teriam, portanto, a função de zelar pela saúde do aluno desde seu 

ingresso na escola 281, mas também de orientar uma perspectiva de formação de novos 

hábitos, fato amplamente justificado já no decreto de criação das escolas que apontavam 

o papel que estas deveriam assumir como “centros disseminadores de conhecimentos e 

práticas relativas a saneamentos e profilaxia rural” (SÃO PAULO (Estado), 1942d, p.86).  

Também nesse sentido o programa de ensino (definido no decreto nº 12800 de julho de 

1942), previa a frequência dos alunos ao longo de todos os três anos de curso a disciplinas 

de “educação sanitária”, ressaltando ainda que: 

A grande maioria dos ensinamentos terá de ser ministrada em palestras. 

280  Destacam-se, ainda nesse senti do, o Código de Educação promulgado em abril de 1933, durante a curta permanência  Destacam-se, ainda nesse sentido, o Código de Educação promulgado em abril de 1933, durante a curta permanência 
de Fernando de Azevedo como Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado de São Paulo (entre janeiro e junho 
daquele ano), que determinava a “criação de um Serviço de Prédios e Instalações Escolares, com a finalidade de ‘propagar 
a nova política das construções escolares’, ressaltando a necessidade de que, além de possuir instalações próprias, todas as 
escolas deveriam ter prédios em condições higiênico-pedagógicas que as fizessem centros de ‘saúde e alegria, ambiente de 
educação estética e fator de nacionalização’ (OLIVEIRA, F., 2007, p.62-63); bem como as perspectivas sanitárias presentes 
nas discussões e edificações implantadas pela Comissão Permanente de Prédios Escolares do Estado de São Paulo, instituída 
a partir do referido código (OLIVEIRA, F., 2007).

281  Ritt er assinala que no momento de ingresso “para a verifi cação das condições de saúde, são todos os alunos indis- Ritter assinala que no momento de ingresso “para a verificação das condições de saúde, são todos os alunos indis-
tintamente examinados por médicos. Cada escola tem um pavilhão sanitário, para internamento do candidato portador de 
moléstias infecto-contagiosas ou repugnantes que ali permanece em tratamento até sua cura completa, quando então inicia 
os trabalhos escolares.” ([194-], p.64).  Cabe destacar, no entanto, que apesar da referida menção só foi possível encontrar 
maiores indícios desse ‘pavilhão sanitário’ na E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru.
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Estas deverão ser muito simples na linguagem e dadas em local adequado, 

isto é, numa sala museu onde aprendizes encontrem cartazes e modelos 

planejados e arrumados de modo a servir a determinados centros de interesse 

relativos à saúde. Desejável será também que a sala disponha de estampas 

que reproduzem cenas de atividades interessantes correlatas aos assuntos 

ensinados: assim, por exemplo, uma boa gravura do pequeno Joseph Meister 

em luta com os cães raivosos 282, servirá para fixar a atenção em torno da raiva 

e terá ainda o valor da uma lição moral. (SÃO PAULO (Estado), 1942e, p.62-

63)

Assim, o programa de “educação sanitária” assumia o caráter de orientação aos bons hábitos 

e formação moral, prevendo além de rudimentos de primeiros socorros e informações 

sobre parasitas e vermes bem como doenças diversas, também noções sobre alimentação 

saudável e cuidados com os alimentos; instruções sobre higiene infantil; dados sobre os 

‘inconvenientes do consumo do álcool e do fumo’; orientações de ‘higiene da habitação 

e do vestuário’; e até instruções de ‘asseio corporal’ que incluíam recomendações sobre 

banhos e cuidados com os dentes 283.

Por outro lado - voltando à atenção para as questões referentes à educação física - é 

notável também na composição dos espaços das escolas o destaque na paisagem bem 

como a monumentalidade conferida à composição arquitetônica dos ginásios construídos 

na E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, e na E.P.A. Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto 
284 - conforme já assinalado. E, se as elaboradas composições de fachada ressaltavam, 

do ponto de vista simbólico, a importância conferida aos ginásios entre os edifícios das 

escolas, e, por conseguinte, às atividades físicas no cotidiano dos alunos; esse destaque 

era reafirmado no cuidado técnico presente no projeto de seus espaços internos, que, 

elaborados a partir de um padrão definido pelo Departamento de Educação Física da 

Secretaria de Educação e Saúde do Estado de São Paulo, deveriam conter além da quadra 

poliesportiva, espaços destinados à fisioterapia e massagem, gabinetes de biometria e 

gabinetes médicos focados especificamente no atendimento aos atletas 285. Destacam-se 

nesse sentido os comentários tecidos por Idylio Alcantara de Oliveira Abbade - pertencente 

aos quadros do Departamento Estadual de Educação Física - em artigo publicado na 

282  Possuindo versões diversas, as gravuras de Joseph Meister - criança que esteve entre os primeiros pacientes a serem  Possuindo versões diversas, as gravuras de Joseph Meister - criança que esteve entre os primeiros pacientes a serem 
tratados por Pasteur em seus pioneiros estudos de imunização contra a raiva - tornaram-se símbolos do avanço da ciência.   

283  A respeito desses últi mos aspectos o Decreto nº 12800 aponta como parte do programa referente à educação sa- A respeito desses últimos aspectos o Decreto nº 12800 aponta como parte do programa referente à educação sa-
nitária: “1) Asseio corporal - banho, sabão; cuidado com os dentes e a boca, o rosto, o ouvido, os olhos, o nariz, as mãos, 
os pés, os cabelos, a pele. O perigo das cáries dentárias. Doenças que podemos espalhar com as mãos sujas. 2) Higiene da 
habitação - ventilação e insolação: orientação (comparar com o que se viu no galinheiro). Iluminação natural e artificial. A 
água para o uso doméstico; como obtê-la e conservá-la; água potável; doenças que podem ser propagadas pela água. As 
águas servidas e os excrementos; privadas; doenças transmitidas pelos excrementos (infecções intestinais, verminoses). 3) 
Higiene do vestuário - escolha do vestuário adequado. Utilidade do calçado (defesa contra picadas e mordeduras; a opila-
ção).” (SÃO PAULO (Estado), 1942e, p.63) 

284  Sobre tal aspecto monumental expresso especifi camente no ginásio da E.P.A. Getúlio Vargas Wolff  comenta que:  Sobre tal aspecto monumental expresso especificamente no ginásio da E.P.A. Getúlio Vargas Wolff comenta que: 
“assim como o prédio central, o ginásio de esportes foi edifício muito detalhado em seu projeto, alvo de pesquisas estéticas 
que resulta em belas portadas, e em espaço interno de grandes dimensões. Numa época em que as construções esportivas 
eram ainda recentes no país, o estilo do ginásio de esportes, inspirado em igrejas barrocas, apresenta-se como um belo, 
mas estranho passo da busca por linguagem arquitetônica em novos programas empreendida pelos responsáveis pelas 
construções oficiais em São Paulo.” (WOLFF, 1991, [s.p.])

285  Esses aspectos são evidenciados pelos desenhos do ginásio da E.P.A. Getúlio Vargas produzidos pela Diretoria de  Esses aspectos são evidenciados pelos desenhos do ginásio da E.P.A. Getúlio Vargas produzidos pela Diretoria de 
Obras Públicas que indicam nominalmente terem sido elaboradas a partir de adaptações de projeto original do Depar-
tamento de Educação Física; bem como pelo desenho elaborado pelo mesmo Departamento de Educação Física para o 
Ginásio de Pirassununga, encontrado nos arquivos da antiga E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru. Note-se ainda que o 
artigo da revista Educação Física citado é ilustrado com desenhos de caráter arquitetônico elaborados por esse mesmo 
órgão (ABBADE, 1944).
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4.45

4.46

4.47

Figura 4.45 - Elevação da fachada posterior do ginásio da E.P.A. 

Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto, elaborada junto à Diretoria 

de Obras Públicas. O desenho contém diversas assinaturas 

do engenheiro-arquiteto Hernani do Val Penteado, junto ao 

desenho e no carimbo, identificando-o como autor do projeto 

e do desenho. Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.
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4.48

4.49

Figura 4.48 - Detalhe da elevação da fachada lateral para 

o ginásio da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga, 

elaborada pelo Departamento Estadual de Educação Física. 

Note-se que esse desenho (inclusive pelas proximidades de 

composição verificadas) talvez tenha sido utilizado como 

modelo inicial, adaptado posteriormente tanto pela Divisão 

de Engenharia Rural - para o ginásio da E.P.A. Fernando Costa 

-, quanto pela Diretoria de Obras Públicas - para o ginásio 

da E.P.A. Getúlio Vargas. Fonte: Acervo do Instituto Penal 

Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.49 - Perspectiva geral do projeto para praça de esportes 

das Escolas Práticas de Agricultura elaborado pelo Departamento 

Estadual de Educação Física e publicado na revista Educação 

Física, em abril de 1944. Fonte: ABBADE, 1944, p.24.

Figura 4.46 - Planta do pavimento térreo do ginásio da E.P.A. 

Getúlio Vargas, em Ribeirão Preto. O desenho, elaborado 

junto à Diretoria de Obras Públicas, contém em seu carimbo 

as assinaturas de Francisco Longo (diretor desse órgão) pela 

aprovação do projeto, bem como a menção de que o projeto 

foi inicialmente elaborado pelo Departamento Estadual de 

Educação Física e posteriormente modificado por Hernani 

do Val Penteado. Fonte: Acervo do Centro de Preservação 

Cultural da Universidade de São Paulo.

Figura 4.47 - Vista geral do ginásio da E.P.A. Fernando Costa, 

em Pirassununga. Fonte: Acervo da Prefeitura do Campus 

Administrativo de Pirassununga, Universidade de São Paulo.
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Figura 4.50 - Foto de alunos da E.P.A. 

Carlos Botelho, em Itapetininga, 

uniformizados para práticas esportivas. 

Fonte: Acervo da Escola Técnica 

Estadual Prof. Edson Galvão.

Figura 4.51 - Aluno da E.P.A. Carlos 

Botelho, em Itapetininga, realizando 

prova de arremesso de peso durante 

competição (talvez uma das Olimpíadas 

do Ensino Agrícola realizadas). Fonte: 

Acervo da Escola Técnica Estadual Prof. 

Edson Galvão.

Figura 4.52 - Alunos das Escolas Práticas 

de Agricultura uniformizados e em 

desfile comemorativo, provavelmente 

pelas ruas de Itapetininga. Fonte: 

Acervo da Escola Técnica Estadual Prof. 

Edson Galvão.

Figura 4.53 - Foto de desfile 

comemorativo das Escolas Práticas de 

Agricultura, provavelmente pelas ruas 

de Bauru. Fonte: Acervo do Instituto 

Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

4.50

4.51

4.52

4.53
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revista Educação Física, em abril de 1944, tratando, em geral, da construção de instalações 

apropriadas e do programa de educação física concebido para as Escolas Práticas de 

Agricultura e descrevendo com certa minúcia, em específico, as instalações da ‘praça de 

esportes’ da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga: 

O Ginásio surgiu após uma série de anteprojetos elaborados pelo 

Departamento de Educação Física do Estado, consequentes de um programa 

em que as condições de ordem técnica, higiênica, estética, econômica, artística 

e arquitetônica foram objeto de estudos para satisfazerem não somente ao 

fim a que ele se destinava, como também, o de acompanhar a grandiosidade 

do edifício sede em seu estilo colonial e não quebrar a harmonia reinante na 

disposição do conjunto de prédios já existentes. [ ] Construção que não terá o 

aspecto de barracão de uma fábrica ou de um cinema, cujo escopo principal tem 

sido o de dar uma bela fachada. O ginásio é uma dessas felizes iniciativas que 

se casam perfeitamente com a construção de uma arquitetura bem estudada, 

com a natureza e ao fim que se destina. No seu interior se encontram dispostos 

harmonicamente, as suas dependências que constituem conjunto simples, mas 

de ordem técnica e estética. Cada uma delas foi estudada tendo-se em vista a 

sua utilização, e a planta executada justifica plenamente estas necessidades. [ ] 

Muita luz e muito ar serão encontrados neste salão, em consequência de sua 

própria construção. […] Poderá parecer luxo desnecessário uma organização 

com o conforto que se procura dar aos alunos, mas aliado ao conforto e ao 

prazer despertado pelo jogo, está, de um lado, a disciplina espontânea e, do 

outro, o fim educativo, pois a finalidade dos jogos não é apenas a de distrair 

e de recrear, mas sim a de educar e desenvolver certas faculdades natas. 

(ABBADE, 1944, p.23-27)

No artigo, Abbade seguia justificando a importância do monumental conjunto esportivo que 

compunha o projeto das Escolas Práticas de Agricultura a partir da tônica no “aproveitamento 

racional dos adolescentes e jovens da zona rural” através do desenvolvimento de espaços que 

propiciassem a “educação integral” do trabalhador brasileiro. Tratava-se de uma perspectiva 

onde, “formar o corpo e o espírito de uma criança”, significaria “formar, sem dúvida alguma, 

o Estado e a nação de amanhã” (ABBADE, 1944, p.23). Citava ainda, de forma um tanto 

propagandística, que o Interventor Fernando Costa, “idealizador do projeto”,

[…] fez constar das atividades das Escolas Práticas de Agricultura, além das 

atividades intelectuais, morais e cívicas, a prática da educação física com 

todas as suas modalidades. � preciso, como muito bem diz o Sr. Interventor, 

‘tornar forte o homem do campo para que ele seja sadio, inteligente, prático, 

não se transformando em inutilidade na oficina social, no campo ou em 

outros setores da vida, para que não continue a sobrecarregar o orçamento já 

pesado da caridade oficial’. As Escolas Práticas de Agricultura […] ocupar-se-

ão dos adolescentes tanto no que lhe diga do corpo como de sua inteligência 

e de sua moral. (ABADDE, 1944, p.23)
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Dessa maneira, não apenas a educação física compunha o programa de ensino das escolas, 

mas também a prática esportiva orientada, bem como os campeonatos entre escolas, que 

eram incentivados como alternativas saudáveis e produtivas para os momentos de lazer. 

Pode-se, portanto, dizer que essa orientação disciplinadora para a ‘formação integral’ do 

trabalhador rural que passava de forma inequívoca pela educação física e sanitária era 

marcante na orientação geral, e também na concepção arquitetônico-espacial das praças 

de esporte, bem como nas demais edificações que compunham os projetos das Escolas 

Práticas de Agricultura, configurando esforços de domesticação do corpo e de formação 

moral do trabalhador rural nos moldes defendidos pela política estado-novista. Nesse 

sentido destacam-se mais uma vez as justificativas para a prática dos esportes apresentadas 

em artigo da revista Educação Física, em 1942:

[…] no caso particular da nossa terra e da nossa gente, neste grave momento 

de introspecção brasileira, em que um dos grandes problemas do Brasil é o 

de criar a consciência nacional do povo, a Educação Física é um elemento 

principal dessa grande obra de construção cultural e formação espiritual do 

povo brasileiro. Sendo impossível, e além disso ilógico, dissociar o corpo do 

espírito, cuja unidade […] é cada vez mais íntima e compacta, só se pode 

cogitar de melhorar as condições do homem brasileiro cuidando ao mesmo 

tempo de sua cultura, de sua saúde, da sua estruturação moral, e isto se 

poderá conseguir com uma sábia ‘política biológica’ […], utilizando como 

elemento fundamental a educação física, que nas suas últimas consequências 

- morfológicas, fisiológicas, espirituais e éticas - permitir-nos-á aperfeiçoar os 

valores dirigidos e criadores das elites e as aptidões produtoras das massas. 

Utilizando essa grande arma moderna da estruturação humana, pelo esforço 

simultâneo nesses dois sentidos […] é que se poderá realizar, afinal, o milagre 

da formação integral do homem brasileiro - forte de corpo, claro de espírito, 

puro de coração. (apud LIMA, M., 1979, p.21-22)
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Educação moral e cívica

Moldada a estrutura ética do trabalhador, disciplinado e focado nos benefícios do 

trabalho, bem como seu corpo, são e forte, era necessário centrar atenção também 

na formação - nos termos então utilizados - de sua alma ou de seu espírito cívico 286.  

A responsabilidade por forjar o amor à pátria, nesse contexto estado-novista, residiria não 

apenas na educação e na construção de discursos nacionalistas, mas ainda no aspecto 

cultural, na familiarização e formação do gosto por aquilo que seria nacional. Exemplo 

particularmente significativo dos contornos que esse aspecto de formação cívica assume 

na política estado-novista encontra-se em artigo da revista Cultura Política, que salientava 

a importância da educação nesse regime, em sua tarefa de formação de um “povo integral”, 

ressaltando seu papel em “acentuar e elevar a consciência patriótica” (FIGUEIREDO, 1943, 

p.46). Nesse contexto, advogava-se que a educação no Estado Novo, distinguindo-se dos 

preceitos da educação liberal que a precedera, iria “muito além das ‘boas maneiras’”, 

implicando “culto à nacionalidade, à disciplina, à saúde, ao trabalho, à economia, à moral 

etc.” (FIGUEIREDO, 1943, p.46). Destacava-se ainda nessa construção, o papel atribuído às 

artes nesse cenário, novamente distinguindo-a dos princípios a ela atribuídos no período 

precedente 287:

O regime liberal democrata era o regime da coisa pela coisa. […] Daí ser a 

arte liberal uma arte pela arte. Sem princípios, sem planos, sem metas, à 

liberal democracia, sucedia que, em tal regime, os elementos se perdiam em si 

mesmos, dispersos e desorientados. A significação profunda das coisas, as suas 

possibilidades, a sua razão de ser, a sua legitimação e destinação, tudo isso 

passou despercebido de nossa ‘política’ liberal. Já agora, no Estado Nacional, 

[…] vista a sociedade na integralidade de suas forças e organizando-se segundo 

princípios e fins determinados, todos os valores se ajustam, harmonizados 

num quadro definido, cada qual exercendo uma atividade específica, mas 

em função das necessidades nacionais. […] Pois a arte, que, inclusive em 

seu sentido estético, tem um sentido social, vale hoje como um dos meios 

políticos de construção do homem. […] O Estado Nacional, que visa construir 

o povo brasileiro, tendo um sentido integral, tem neste, incluído, um sentido 

286  Destaca-se, nesse senti do, a afi rmação ti rada das páginas da revista  Destaca-se, nesse sentido, a afirmação tirada das páginas da revista Cultura Política que aponta que “o atual regime 
político brasileiro tem um conteúdo vasto e profundo […]. Através das fórmulas políticas o que se quer é atingir a própria 
alma nacional” (FIGUEIREDO, 1941, p.138).

287  Note-se que tal discurso de diferenciação - e, portanto, de construção de uma leitura e interpretação de caráter  Note-se que tal discurso de diferenciação - e, portanto, de construção de uma leitura e interpretação de caráter 
operativo - em relação à política liberal, não aparece de forma isolada nessas considerações. Trata-se de uma constante na 
construção do discurso legitimador do Estado Novo.
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estético. Quer, pois, não só o justo, o bom, o verdadeiro, mas ainda o belo. 

Fixa as bases culturais favoráveis ao desenvolvimento físico, moral, intelectual 

e espiritual do homem, para tanto se utilizando de todos os meios a seu 

alcance: esclarece-o na escola, fortalece-o nos campos de esporte, moraliza-o 

na família, disciplina-o na caserna, dignifica-o no trabalho. Pela ciência e pelas 

artes - sem as dirigir, mas delas se aproveitando - a nova política vai formando, 

valorizando o homem. (FIGUEIREDO, 1943, p.55-56) 288

Assim, nas Escolas Práticas de Agricultura parte dessa responsabilidade em forjar o 

espírito cívico encontrava-se focada na adoção de uma arquitetura de supostas feições 

nacionais: na composição de todos os conjuntos dentro da linguagem neocolonial. Os 

projetos, realizados pela Diretoria de Obras Públicas e pela Divisão de Engenharia Rural, 

fizeram extenso uso - conforme já mencionado - do vocabulário corrente da arquitetura 

neocolonial daqueles anos, adotando-a tanto nos edifícios principais, destinados ao 

ensino, administração e permanência dos alunos, quanto nas residências e até mesmo 

nos edifícios destinados às atividades produtivas - a exemplo dos estábulos, matadouros, 

cavalariças e etc. 289. Tais referências à linguagem neocolonial não apareciam, todavia, 

de forma sempre igual. Definindo certa hierarquia entre os edifícios - e, portanto, sua 

responsabilidade representativa frente ao todo -, esses elementos compunham-se de forma 

mais elaborada e destacada nas fachadas e detalhes dos edifícios mais representativos 

e assumiam configurações mais simplificadas nos edifícios de menor importância ou 

voltados à produção.

Cabe especialmente ressaltar que, se por um lado a feição desses edifícios se distanciava 

definitivamente do partido ou composição das construções do período colonial brasileiro290, 

por outro assumia inequivocamente o caráter simbólico da retomada estética de um 

passado nacional e o aspecto moralizante da formação cívica. Exemplo claro desse efeito 

pretendido, encontrava-se ainda nos painéis de azulejaria adotados, que ora faziam alusão 

ao caráter inovador da iniciativa de implantação das referidas escolas, ora exaltavam a 

robustez do homem e do trabalho rural. 

� possível, portanto, afirmar que tal adoção da linguagem neocolonial caracterizava-

se pelo que Amaral define como uma construção cenográfica, ou, em outras palavras, 

uma re-semantização de elementos formais como geradores de um sentimento de 

nacionalidade, a partir de seus atributos de veneração e de seus efeitos pedagógicos 

(AMARAL, 1994b, p.15). Nesse sentido, os elementos que constituíram o vocabulário 

neocolonial na construção das Escolas Práticas de Agricultura ganharam importância ao 

assumirem uma carga simbólica que se referenciava e propunha novas construções para o 

imaginário coletivo. Essa associação e justificativa da adoção de elementos da linguagem 

288  Figueiredo cita ainda as palavras de Vila Lobos de que “Ao contrário dos anti gos regimes, cuja máxima preocupação  Figueiredo cita ainda as palavras de Vila Lobos de que “Ao contrário dos antigos regimes, cuja máxima preocupação 
eram as campanhas políticas estéreis, o atual governo procurou coordenar todas as forças diretrizes e sistematizar todas as 
energias num bom sentido nacionalista” (apud FIGUEIREDO, 1943, p.56).

289  Para uma análise mais detalhada das característi cas que a adoção da linguagem neocolonial assume nas Escolas Prá- Para uma análise mais detalhada das características que a adoção da linguagem neocolonial assume nas Escolas Prá-
ticas de Agricultura ver item “A elaboração dos projetos das Escolas Práticas de Agricultura” da presente dissertação.  

290  Note-se a esse respeito a constante mistura de elementos da linguagem neocolonial com o vocabulário missões - en- Note-se a esse respeito a constante mistura de elementos da linguagem neocolonial com o vocabulário missões - en-
tendido como referenciado ao período colonial das missões espanholas - mencionada no item “A elaboração dos projetos 
das Escolas Práticas de Agricultura”.
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Figura 4.54 - Detalhe da elevação da fachada principal 

de edifício concebido pela Divisão de Engenharia Rural e 

implantado como projeto modelo nos edifícios principais 

da E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga), E.P.A. Carlos 

Botelho (Itapetininga) e E.P.A. Paulo de Lima Corrêa 

(Guaratinguetá). Os beirais com bicos em peito de pomba, 

o embasamento em pedra, o frontão com volutas e os 

pináculos dão o tom neocolonial à fachada. Fonte: Acervo 

do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 4.55 - Detalhe da fachada do edifício principal da 

4.54

4.55

E.P.A. Getúlio Vargas (Ribeirão Preto) em desenho elaborado 

pela Diretoria de Obras Públicas. Note-se que o frontão 

característico da linguagem missões convive em harmonia 

com a portada e arcadas mais características da linguagem 

neocolonial. Fonte: Biblioteca da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Figura 4.56 - Desenho elaborado pela Diretoria de Obras 

Públicas de projeto para marco da E.P.A. Getúlio Vargas, 

em Ribeirão Preto, que antecedia o portão de entrada. 

Fonte: Acervo do Centro de Preservação Cultural da 

Universidade de São Paulo.
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4.58

4.56

4.57

Figura 4.57 - Detalhe do projeto concebido pela Divisão de 

Engenharia Rural para matadouro nas Escolas Práticas de 

Agricultura (não identificada), onde se vê a elevação da fachada 

principal e um corte. Note-se a composição simétrica da fachada, 

bem como o frontão com óculo decorativo ao centro. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 4.58 - Elevação e planta de projeto elaborado pela 

Divisão de Engenharia Rural para cavalariça nas Escolas Práticas 

de Agricultura (não identificada). Fonte: Acervo do Setor de 

Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo.
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Figura 4.59 - Detalhe do projeto concebido pela Divisão de 

Engenharia Rural para residência do diretor na E.P.A. Carlos 

Botelho, em Itapetininga, onde se vê a elevação da fachada 

principal. São notáveis os cuidados de desenho nas molduras 

4.59

4.60

4.61

das janelas, bem como nos arremates com volutas. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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4.63

4.64

4.62

Figura 4.60 - Projeto de casa para mestre para a E.P.A. Paulo 

de Lima Corrêa (Guaratinguetá) elaborado pela Divisão 

de Engenharia Rural. Nesse caso - adotado também na 

E.P.A. Fernando Costa (Pirassununga) e na E.P.A. Gustavo 

Capanema (Bauru) - a linguagem neocolonial assume 

caráter simplificado resumindo-se ao alpendre com arcadas 

de arco de berço e janelas em óculo. Fonte: Acervo do Setor 

de Engenharia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo.

Figura 4.61 - Vista da fachada principal do edifício destinado 

à administração e escola da E.P.A. Gustavo Capanema, em 

Bauru, em fase de finalização. Fonte: Acervo do Instituto 

Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.62 - Vista da fachada principal da residência do 

diretor da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, em fase 

de finalização. Note-se a elaborada portada, destacada 

ainda pelo jogo de frontão em empena cega e beirais 



247CAPÍTULO 3  . Forma e conduta

ornamentados com peito de pomba. Fonte: Acervo do 

Instituto Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.63 - Vista da fachada principal de residência para 

professor da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, em fase 

de finalização. Todas as residências de professores foram 

construídas nessa escola a partir da mesma planta, variando 

apenas os elementos de ornamentação das fachadas - 

processo também adotado, a partir da mesma planta e dos 

mesmos elementos decorativos, na E.P.A. Getúlio Vargas, 

em Ribeirão Preto. Fonte: Acervo do Instituto Penal Agrícola 

Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.64 - Vista da fachada principal do edifício de 

sirgaria da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, em fase 

de finalização. O partido simplificado aqui presente - planta 

simétrica com alpendre em arcada ao centro, no próprio 

corpo do edifício, e encimado por janelas que privilegiam a 

ventilação e iluminação interna - é adotado com variações 

em edifícios voltados às atividades produtivas em todas as 

Escolas Práticas de Agricultura. Fonte: Acervo do Instituto 

4.65

4.66

Penal Agrícola Prof. Noé Azevedo.

Figura 4.65 - Vista geral do apiário da E.P.A. Fernando Costa, 

em Pirassununga, onde se nota a adoção de frontão curvo 

simplificado e ornamentado com pequeno óculo. Fonte: 

Acervo do Museu Histórico Pedagógico Fernando Costa.

Figura 4.66 - Desenho elaborado junto à Divisão de Engenharia 

Rural que mostra detalhe do painel de azulejos que compunha 

o frontão do edifício principal da E.P.A. Fernando Costa, em 

Pirassununga, exaltando o trabalho e a força do trabalhador 

rural. Também na E.P.A. Carlos Botelho, em Itapetininga, 

adotou-se um painel de azulejo - embora com outro 

desenho - no frontão do edifício principal. Os azulejos foram 

elaborados pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Fonte: 

Acervo do Setor de Engenharia da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo.

Figura 4.67 - Detalhe do grande painel de azulejo que 

compunha o conjunto do portão da E.P.A. Getúlio Vargas, 

em Ribeirão Preto, onde se vê alusão ao processo de 
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neocolonial em espaços educativos, como capazes de gerar sentimentos de ‘amor a 

pátria’ e de contribuir, dessa maneira, para a formação moral e cívica de crianças, jovens e 

adultos, estava associada à construção de discursos elaborados no Brasil desde a década 

de 1920, onde se apontava tal característica como um aspecto social e formador essencial 

da arquitetura. Associava-se também a um repertório formal indicativo de tal propósito.

Entre as diversas facetas que o neocolonial assume ao longo da primeira metade do 

século XX, encontra-se sua adoção para programas de construções escolares, enquanto 

elementos compositivos que muitas vezes se limitavam à decoração de fachadas. Tal 

utilização vem acompanhada de defesa que se baseia em modernos conceitos referentes 

ao caráter formador da arquitetura e da consequente responsabilidade social do arquiteto, 

para reivindicar a necessidade da utilização de uma arquitetura escolar capaz de orientar 

a formação de certa identidade nacional. Encontram-se assim, misturados mais uma vez, 

conceitos de tradição e de modernidade: a elaboração de discursos e de formas que 

pretendem retomar o passado em elementos simbólicos para forjar um caráter ufanista 

da nação, associada ao conceito de que a arquitetura tem um importante papel social 

enquanto formadora de novos hábitos ou ideias.

O advento do neocolonial na arquitetura escolar ganha grande proeminência a partir 

de sua adoção oficial no Rio de Janeiro, durante a gestão de Fernando de Azevedo na 

Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal, na administração do Prefeito Prado 

4.67

reflorestamento pretendido como parte do projeto de 

instalação da escola na área. Fonte: foto da autora.
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Júnior (1926-1930) (OLIVEIRA, Beatriz, 1991; PINHEIRO, 2004; KESEL, 2008). � de autoria 

do próprio Fernando de Azevedo - educador de destacada atuação já nesses anos junto 

à Associação Brasileira de Educação 291, que, em 1926, havia sido também o responsável 

pelo inquérito instituído pelo jornal O Estado de São Paulo, acerca das possibilidades 

do estilo arquitetônico nacional 292- o programa do concurso público para o projeto da 

Escola Normal do Rio de Janeiro, realizado em 1928, que impunha o estilo neocolonial 

como prerrogativa (TELLES, 1994, p.242). O Projeto ganhador, de autoria de José Cortez 

e Ângelo Bruhns, foi construído já no ano seguinte no bairro da Tijuca. Ao que parece, 

todo o processo teve certa influência de José Marianno Filho 293, que em seus artigos, não 

poupou elogios à iniciativa e fez questão de ressaltar sua própria importância, bem como 

a inspiração no exemplo mexicano:

Vai afinal possuir a cidade a sua Escola Normal vasada de acordo com as 

necessidades pedagógicas que ela deve atender. O ilustre Snr. Fernando de 

Azevedo estabeleceu, nas próprias condições do edital de concorrência, que 

o projeto deveria inspirar-se na arquitetura tradicional brasileira. � que não 

passou despercebida ao ilustre educador a significação cívica da adoção do 

estilo tradicional brasileiro num edifício onde se vai plasmar a mentalidade 

de milhares de jovens patrícios. Foi seguindo o exemplo do México, que 

adotou obrigatoriamente o estilo arquitetônico nacional, na confecção de 

suas escolas primárias e secundárias, que eu formulei um apelo, no seio 

da Segunda Conferência de Educação reunida em Belo Horizonte, para que 

as nossas escolas expressem em suas linhas o sentimento arquitetônico da 

nacionalidade 294. O cenário onde vivemos, a nossa mocidade não mais se 

apaga em nossa mente. Assim, o aluno familiariza-se desde tenra idade com 

a arte que lhe cumpre defender mais tarde. �, como vemos, uma verdadeira 

iniciação artística de caráter nacionalizador. (MARIANNO FILHO, 1943a, p.50)

Nota-se nesse artigo publicado na imprensa, à época do lançamento da pedra fundamental 

da Escola Normal do Rio de Janeiro, um esforço sistemático de José Marianno Filho em 

sinalizar a iniciativa da construção dessa escola como marco de alçada do estilo neocolonial 

a um novo patamar: destacada sua importância social e seus benefícios pedagógicos, 

o neocolonial deveria não apenas ser a arquitetura adotada dentro de certo critério 

eminentemente pitoresco, em residências que comporiam uma paisagem “mais aprazível” 

291  Ver a esse respeito Carvalho (2003; 2007). Ver a esse respeito Carvalho (2003; 2007).

292  Conforme destacado anteriormente esse inquérito é composto por uma série de arti gos, todos publicados entre 13  Conforme destacado anteriormente esse inquérito é composto por uma série de artigos, todos publicados entre 13 
e 19 de abril de 1926, sob os títulos: “Arquitetura Colonial I”; “Arquitetura Colonial II”; “Arquitetura Colonial III - entrevista 
com Dr. Ricardo Severo”; “Arquitetura Colonial IV - uma palestra com o Sr. Wasth Rodrigues”; “Arquitetura Colonial V - o 
que nos diz o Dr. Alexandre de Albuquerque”; “Arquitetura Colonial VI - a opinião do Dr. José Marianno Filho”; “Arquitetura 
Colonial VII - Uma carta de Adolpho Pinto Filho”; e “Arquitetura Colonial VIII e IX - As conclusões de nosso inquérito”.

293  Conforme destacado, José Marianno Filho - médico e intelectual - defendeu a arquitetura neocolonial ferozmente  Conforme destacado, José Marianno Filho - médico e intelectual - defendeu a arquitetura neocolonial ferozmente 
durante longos anos, principalmente no cenário carioca, atacando inicialmente o ecletismo predominante, e posteriormen-
te o modernismo que começa a surgir.

294  Palco de grande importância para as discussões acerca da educação no Brasil entre as décadas de 1920 e 1930, as  Palco de grande importância para as discussões acerca da educação no Brasil entre as décadas de 1920 e 1930, as 
Conferências Nacionais de Educação eram organizadas pela Associação Brasileira de Educação - A.B.E., instituição fundada 
em 1924 com o intuito de se constituir como “órgão legítimo de opinião das classes cultas, destinado a colaborar […] com 
os governos, opinando em questões de educação” (CARVALHO, 2003, p.77). Na segunda edição dessa conferência realizada 
em 1928, em Minas Gerais, José Marianno Filho defendera a tese de que: “A oficialização da arquitetura nacional deveria 
começar obrigatoriamente pelas escolas primárias e secundárias, para que os jovens brasileiros se afeiçoassem desde a 
tenra infância, com a arte que lhes incumbe defender mais tarde. […] Penso que os edifícios públicos, quartéis, palácios 
do governo, casas de municipalidade, hospitais e outras construções de caráter oficial deveriam possuir alguma coisa que 
dissesse da raça e do país que habitamos.” (MARIANNO FILHO apud OLIVEIRA, Beatriz, 1991, p.46-47)
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nas cidades, mas deveria tornar-se um esforço oficial do estado.  Assim destacava que: 

Com o edifício da Escola Normal o estilo arquitetônico brasileiro dá a sua 

grande batalha campal. As suas qualidades excelsas, a nobreza, a dignidade, 

a simplicidade acolhedora transparecem nas linhas arquitetônicas. Os que 

duvidavam mesmo depois das demonstrações realizadas, das possibilidades de 

adaptação do velho estilo, às necessidades novas do momento que vivemos, 

rendem-se às evidências dos fatos. [...] A demonstração que acaba de ser dada, 

da maneira mais brilhante, das qualidades de adaptação rigorosa da velha 

arquitetura da raça à necessidade da vida atual, confirma a sinceridade dos 

conceitos que eu venho a longos anos afirmando. [...] A colaboração do Estado 

na obra que os arquitetos brasileiros estão realizando, era inevitável, porque ela 

significa um ato de consciência nacional. (MARIANNO FILHO, 1943a, p.50-51)

Marianno Filho faria ainda constantes referências às inúmeras pesquisas e estudos 

empreendidos por Cortez & Bruhns para a elaboração do projeto que, a seu ver, deveria 

orientar-se estritamente pelos modelos nacionais (MARIANNO FILHO, 1943, p.50-51). De 

fato em sua descrição da escola, Bruand destaca as semelhanças existentes entre esta e a 

arquitetura monástica do período colonial, segundo ele presente tanto internamente - no 

pátio com fila tripla de galerias superpostas -, quanto externamente - nos frontispícios se 

assemelham a “algumas igrejas de conventos da região de Pernambuco” (2002, p.56-57). 

No entanto, Bruand não deixa de ressaltar também o caráter inventivo do monumental 

projeto, que combina tais referências ao cunho clássico evidenciado no arranjo dos 

volumes e na absoluta simetria que impera, e à exuberância decorativa e fantasiosa dos 

detalhes (2002, p.56-57) - menciona inclusive azulejos com desenhos de corujas que, 

simbolicamente representando a ciência, decorariam parte do conjunto. � ainda notável 

na edificação certa influência do chamado ‘estilo missões’.

No entanto, acima do caráter inventivo do projeto que nem sempre se referenciou 

diretamente na arquitetura colonial brasileira, ou da influência de José Marianno Filho 

no episódio 295, é importante localizar a escolha da arquitetura neocolonial como parte do 

projeto pedagógico idealizado e implantado por Fernando de Azevedo durante sua gestão 

na Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal 296. Destaca-se, nesse sentido, sua 

atuação nesses mesmos anos junto à Associação Brasileira de Educação e, já no começo 

da década de 1930, como redator e signatário do Manifesto dos Pioneiros de Educação 

295  A importância de Marianno Filho é ressaltada inclusive por Fernando de Azevedo que, em entrevista ao jornal cario- A importância de Marianno Filho é ressaltada inclusive por Fernando de Azevedo que, em entrevista ao jornal cario-
ca A Noite, publicada em 24 de maio de 1927, referiu-se ao inquérito por ele conduzido no ano anterior junto ao jornal O 
Estado de São Paulo, afirmando que: “O Sr. Marianno Filho é de alguma forma o chefe da campanha. […] O seu depoimento 
pareceu-me o mais consciencioso, exato e profundo, seja pela compreensão prática, seja pela interpretação artística e mes-
mo filosófica.” (apud VIDAL, 1994, p.41)

296  Como prova irrefutável da conexão de Fernando Azevedo com a concepção do projeto arquitetônico do edifí cio da  Como prova irrefutável da conexão de Fernando Azevedo com a concepção do projeto arquitetônico do edifício da 
Escola Normal, Oliveira apresenta trecho de uma carta escrita por este a Francisco Venâncio Filho - educador também ligado 
à Associação Brasileira de Educação e igualmente signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) -, em abril 
de 1932: “O prédio magnífico, que eu sonhei, ao projetá-lo; que vi no papel, nas linhas harmoniosas de suas plantas, de suas 
fachadas e de seus detalhes; de que eu tinha uma antevisão plástica, uma imagem viva e perfeita, em cuja contemplação 
quase objetiva se reanimavam minhas forças e se fortalecia a minha resistência, nas lutas desesperadas para construí-lo; 
esse prédio cuja construção acompanhei, pedra por pedra, no terreno que escolhi e segundo o projeto que me consumiu 
dias e meses de estudos, não podia ter mais alto destino do que esse que lhe acaba de dar o idealismo inovador desse gran-
de espírito e coração, que é Anísio Teixeira”  (apud OLIVEIRA, Beatriz, 1991, p.45). Vidal destaca ainda que “nenhum projeto 
poderia ser executado sem a expressa aprovação do Diretor Geral da Instrução Pública, como rezava o artigo 261, título VI, 
do decreto nº 3281, de 23 de janeiro de 1928” (1994, p.42).  
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Nova, lançado em 1932 297. Carvalho aponta a esse respeito que, se o referido manifesto 

- bem como a fundação da Confederação Católica de Educação, C.C.B.E. - evidenciariam 

uma divisão interna nos princípios pedagógicos e políticos dos intelectuais envolvidos 

no programa de ação da Associação Brasileira de Educação, havia, nesse processo, a 

permanência das formulações básicas que orientariam a atuação desses intelectuais 

(CARVALHO, 2003; 2007). Entre tais elementos constantes a autora aponta, sobretudo, o 

princípio maior que entendia a “educação como obra de redenção nacional, como questão 

prioritária de cuja solução dependia qualquer programa de governo” (CARVALHO, 2003, 

p.79).  Nessa perspectiva “dar forma ao país amorfo, dar-lhe ‘corpo’ e ‘cabeça’ era o que 

se esperava da educação” (CARVALHO, 2003, p.81):

A vitalização do organismo nacional mediante a implantação de hábitos de 

trabalho e do cultivo da operosidade como valor cívico não esgotava, entretanto, 

o programa nacionalista reservado à escola. Era preciso [...] garantir a unidade 

política inculcando ‘em todas as crianças brasileiras ideias e sentimentos 

necessários à própria existência da nacionalidade’. Cabia à educação primária, 

neste projeto, promover a ‘homogeneização necessária dos indivíduos como 

membros de uma comunhão nacional’ (CARVALHO, 2003, p.82-83).

Configurava-se, portanto, um projeto de cunho nacionalista e de reforma social onde a 

educação representava “instrumento de moldagem das populações brasileiras aos ditames 

da ‘ordem’ e do ‘progresso’, tais como uma elite os ideava, sendo a educação o recurso 

de que a mesma se valeria para efetivar um particular projeto de sociedade” (CARVALHO, 

2003, p.81). Note-se que, sendo a educação peça central nessa construção de uma nova 

sociedade, deveria esta exercer papel integral no processo de formação do indivíduo. 

Tratava-se de uma pedagogia que deveria pensar não apenas os aspectos estritos do 

ensino em sala de aula, mas atuar em múltiplas frentes, que incluíam, certamente, o 

aspecto formador que o espaço escolar poderia desempenhar. Aspecto esse explicitado 

com clareza nas palavras do próprio Fernando Azevedo: 

De todas as questões que constituem o problema complexo da educação, a 

mais importante e a mais grave, porque é a base e a condição essencial para a 

solução prática de todas, é, incontestavelmente, a da instalação das instituições 

escolares. [...] As instituições escolares podem estar admiravelmente instaladas, 

do ponto de vista higiênico e pedagógico, e faltar-lhes, ao mesmo tempo, na sua 

organização e no seu funcionamento normal, esse caráter científico e moderno 

que só lhe podem imprimir um espírito claro de finalidade pedagógica e social 

e um sistema completo e eficaz de medidas e processos para a realização de 

seus fins. Mas não é menos verdade que uma instituição escolar, seja qual for 

a natureza e o espírito que presidiu a sua organização, não pode funcionar 

com eficácia, dentro de seus objetivos, sem prédio e instalações adequadas. 

Organizar e instalar, - são dois aspectos de um problema único. A eficiência 

de um aparelho de educação, em qualquer de seus grãos, está em função 

297  Carvalho assinala a esse respeito o papel central exercido por Fernando Azevedo entre os intelectuais responsáveis  Carvalho assinala a esse respeito o papel central exercido por Fernando Azevedo entre os intelectuais responsáveis 
pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1994). 
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da organização que se lhe imprimiu e das instalações de que foi dotado. [...] 

Porque organizar é também, e em substância, construir. A obra de educação 

repousa sempre sobre um plano. [...] Ele deve ser a síntese dos programas 

particulares e tender a construir uma ‘ordem material’ como expressão da 

‘ordem espiritual’ que constitui sua essência. (AZEVEDO, 1934, p.223-224)

Assim, o plano de reforma educacional encampado por Fernando de Azevedo na Diretoria 

de Instrução Pública do Distrito Federal, entre 1927 e 1930, (VIDAL, 1994; 2000) englobou 

não apenas a construção da Escola Normal - embora fosse essa a sua peça chave -, mas 

a implantação de um conjunto de escolas que procuravam trazer novas condições para o 

ensino e, através destas, para o ‘futuro da nação’. Tratava-se de um amplo projeto para 

a renovação do ensino no país, como peça central para o desenvolvimento nacional, no 

qual o aspecto arquitetônico das escolas ocupava lugar de destaque como formadora 

da nacionalidade: particularmente notável no projeto de construção desse conjunto 

de edifícios era a defesa que se baseava em conceitos referentes ao caráter formador 

da arquitetura, especialmente a de cunho educacional, para reivindicar a necessidade 

da utilização de uma linguagem supostamente capaz de forjar a identidade nacional 298. 

No final de sua gestão na Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal haviam sido 

construídas, portanto, em ‘estilo neocolonial’, além da Escola Normal, cujo projeto foi 

elaborado por Cortez & Bruhns, as Escola Estados Unidos, Uruguai, Argentina e a Escola de 

Débeis-Físicos, todas projetadas por Nereu Sampaio e Gabriel Fernandes (AZEVEDO, 1934, 

p.232 et seq.; OLIVEIRA, Beatriz, 1991, p.50-51). A defesa de Fernando de Azevedo às 

constantes referências à arquitetura do passado que estariam presentes em suas escolas 

era bastante incisiva: 

Por essa forma, pela própria arquitetura escolar, começamos a tomar 

consciência de nós mesmos, da formação e evolução da nacionalidade, cujas 

origens se evocam num ambiente carregado de lembranças históricas. O 

passado envolve-nos, penetrando-nos suavemente de nossa vida espiritual 

e ensinando-nos a fortalecer o sentimento brasileiro pela consciência das 

forças vivas que concorreram para a formação do país, realizando uma obra 

de unificação e solidariedade. Por uma arquitetura inspirada nas tradições do 

país, como que voltam à vida gerações de antepassados, e, com a glória de uma 

origem comum, desperta-se e desenvolve-se, nas novas gerações, a consciência 

da necessidade de associar à obra que são chamadas a realizar, a obra legada 

pelos antepassados como obra profunda de todas as construções políticas 

e sociais. Num país novo, em formação, cujas tradições são ameaçadas por 

um impetuoso dinamismo renovador, é preciso aparelhar a educação pública 

de elementos capazes de fazerem dela uma força poderosa de assimilação 

das novas gerações trabalhadas por influências desnacionalizadoras de toda 

natureza. [...] A política das edificações escolares obedeceu assim ao princípio 

298  Baseando-se, sobretudo no discurso construído pelo próprio Fernando de Azevedo, Vidal aponta que “a arquitetura  Baseando-se, sobretudo no discurso construído pelo próprio Fernando de Azevedo, Vidal aponta que “a arquitetura 
[…] poderia revestir de poder simbólico a atuação da Diretoria Geral de Instrução Pública. Pelo didatismo impresso na pedra 
, através dos elementos do passado colonial, mesclados a uma percepção de espaço escolanovista, e pela monumentalida-
de do edifício, projetando sobre a cidade a força de uma nova categoria de técnicos da educação, o neocolonial cumpria a 
função de criar a imagem de ruptura com as práticas educativas passadas, sendo portador do signo de renovação” (1994, 
p.42).



253CAPÍTULO 3  . Forma e conduta

de dar às escolas, desde sua arquitetura, um ambiente capaz de ‘enraizar a 

crença de seu país’ e de lhe proporcionar numa casa de educação, mais do 

que no meio social, os elementos indispensáveis à cultura de nossa natureza 

e de nossas tradições. Aliás, esta política está integrada no movimento pela 

renascença da arquitetura de inspiração tradicional na América. Era uma 

convicção profunda que eu defendera como jornalista, antes de a adotar como 

programa de governo. (AZEVEDO, 1934, p.231) 299

Cabe destacar, entretanto, que, se por um lado o projeto de Fernando Azevedo conferiu 

maior proeminência nacional ao uso da arquitetura neocolonial em escolas, por outro não 

se tratou do único nem do primeiro projeto nesses anos com essa indicação. Exemplo disso 

encontra-se em Minas Gerais, durante a gestão de Fernando de Mello Viana enquanto 

governador do estado, que em 1925, recomendava a utilização da arquitetura neocolonial 

para a construção de edifícios escolares, conforme destacado em seu relatório de gestão 

referente àquele ano:

Na construção de novos prédios escolares […] não se tem preocupado o governo 

apenas com as condições exigidas pela técnica pedagógica e pela higiene. � seu 

intento, e o vai realizando, levar também em conta o lado arquitetônico. Mais 

do que quaisquer outros, devem os prédios escolares agradar pelo aspecto, 

estilo e natureza da ornamentação, produzindo uma emoção estética a que 

também as crianças são sensíveis, e que vai nestas despertando e aprimorando 

o gosto artístico. Ao mesmo tempo, será mais agradável aos professores a 

tarefa de ensinar e aos alunos de aprender. Na falta de um estilo propriamente 

brasileiro, no meio de tantas combinações e misturas, às vezes desastradas, de 

vários estilos é preferível que nos voltemos para o colonial, tão ligado à nossa 

história e que foi o inspirador dos artistas que nos legaram as nossas melhores 

obras d’arte - nosso encanto e nosso orgulho. (SILVEIRA, 1926, p.173) 300

Nesse sentido, Amaral procura chamar atenção para o fato de que a adoção da linguagem 

neocolonial na arquitetura escolar - em suas diversas vertentes e variações mais ou 

299  Azevedo ponderava ainda que: “A nova políti ca de educação que a reforma introduziu no Brasil ti nha de forçosamen- Azevedo ponderava ainda que: “A nova política de educação que a reforma introduziu no Brasil tinha de forçosamen-
te trazer, como resultado, uma nova política de instalações escolares. […] Podia parecer, à primeira vista, que a construção 
de escolas conforme a arquitetura tradicional colidia com o espírito francamente revolucionário da reforma, com que mais 
se harmonizava a arquitetura moderna, livre de qualquer tradição. Mas essa solução não indicava apenas a necessidade 
política de congregar, no ambiente da escola, todos os elementos tradicionais, capazes de vincular as novas gerações, num 
povo em formação, à sua terra, à sua gente e aos seus antepassados. Se é verdade que o indivíduo, na civilização atual, se 
vai subtraindo cada vez mais às influências de determinado agrupamento, para se submeter, como cidadão do mundo, às 
influências universais, não é menos verdade que o único meio de cultivar a nossa personalidade, e enraizá-la na tradição 
nacional, e nutrir a nossa alma daqueles que nos precederam sobre a terra hereditária é continuá-los e prolongá-los. Longe 
de entrar em conflito com a ‘escola nova’, a nova política de instalações escolares se subordinava também por esta forma a 
um de seus princípios fundamentais, ‘o princípio do meio imediato’, segundo o qual se deve assentar a base da educação, 
como verdadeira ciência da vida e da pátria, na experiência da vida regional e no conhecimento do meio ambiente, das coi-
sas, da tradição e das atividades circundantes” (apud VIDAL, 1994, p.39). Cabe, entretanto, assinalar que, a partir de 1930, 
Anísio Teixeira assumiria a Diretoria de Instrução Pública do Distrito Federal dando continuidade às reformas escolanovistas 
empreendidas por Fernando de Azevedo sem, no entanto, dar continuidade a tal prerrogativa junto às construções.      

300  Pinheiro destaca a esse respeito arti go publicado na revista  Pinheiro destaca a esse respeito artigo publicado na revista Ilustração Brasileira em agosto de 1925, apresentando 
os mesmos argumentos de Mello Viana e acrescentando ainda seu comentário de que: “os nossos prédios escolares, com 
poucas exceções, embora dispondo quase sempre de condições pedagógicas e higiênicas, são construções frias e sem 
gosto, não porque nos faltem arquitetos, porquanto aí estão provando o contrário muitos prédios da capital e de outras 
cidades mineiras, mas, por circunstâncias outras, seja pela carência de recursos, seja pela intenção deliberada de realizar 
construções demasiado singelas que a muitos se afiguram mais convenientes às escolas. (...) No sentido de melhorar, desse 
ponto de vista, as nossas construções escolares, tem o governo ouvido diversos arquitetos da capital e do Rio de Janeiro e 
aberto larga concorrência para os novos projetos, alguns destes aprovados, outros já em execução, nos quais foi atendido 
com empenho o valor arquitetônico. Em alguns foi preferido o neocolonial, sem os exageros ornamentais do estilo barroco 
e com as modificações exigidas pela arte moderna.” (apud PINHEIRO, 2004, p.131-132) 
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Figura 4.68 - Vista do pátio interno 

da Escola Normal do Rio de Janeiro, 

projeto de José Cortez e Ângelo 

Bruhns, construída durante a gestão 

de Fernando de Azevedo na Diretoria 

de Instrução Pública do Distrito 

Federal (1927-1930). Fonte: VIDAL, 

2000.

Figuras 4.69 e 4.70 - Dois aspectos 

das fachadas da Escola Estados 

Unidos, projeto de Nereu Sampaio 

e Gabriel Fernandes, construída 

durante a gestão de Fernando de 

Azevedo na Diretoria de Instrução 

Pública do Distrito Federal (1927-

1930). Fonte: VIDAL, 2000.

Figura 4.71 - Foto da construção, já 

em fase de finalização, da Escola D. 

Pedro II em Belo Horizonte, publicada 

em volume que relata as atividades 

do governo de Mello Viana durante 

o ano de 1925. Note-se a rebuscada 

ornamentação da fachada adotada 

pelo projeto de autoria de Carlos 

Santos. Fonte: SILVEIRA, 1926, 

p.146.

4.68

4.70

4.71

4.69
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menos simplificadas - não só se difunde por todo o Brasil entre as décadas de 1920 e 

1940, não se restringindo às principais cidades brasileiras; mas também representa um 

denominador comum entre as diversas correntes latino-americanas que buscam na 

arquitetura a consolidação de uma estética nacional nesses anos (1994b, p.15). Exemplo 

particularmente importante a ser destacado encontra-se na experiência mexicana de 

construção de escolas neocoloniais ao longo de década de 1920 301. Segundo aponta 

Pinheiro (2004, p.131), tal episódio, empreendido por José Vasconcelos, teria grande 

influência nos debates brasileiros - como atestam as constantes menções a esta importante 

figura do cenário político mexicano em discursos e artigos de José Marianno Filho -, a 

partir dos contatos estabelecidos com a vinda de seu mentor ao país como representante 

do governo mexicano durante as Comemorações do Centenário da Independência no Rio 

de Janeiro em 1922 302.

A adoção oficial do estilo neocolonial na arquitetura escolar no México inseriu-se, em um 

contexto de consolidação política e social da Revolução Mexicana, quando, em 1920, o 

General Obregón assume a presidência da república de um país fortemente marcado pela 

guerra civil da década anterior (LOYO BRAVO, 2003, p.121 et seq.) 303. O governo Mexicano 

adotou o neocolonial enquanto indicação oficial já no concurso público aberto para o 

projeto do pavilhão do México na Exposição Internacional do Centenário da Independência 

de 1922, no Rio de Janeiro, como estilo capaz de representar tanto a solidez do patrimônio 

arquitetônico que possuía, quanto sua capacidade de modernização (DE ANDA ALANÍS, 

1990, p.67). Ao que parece, José Vasconcelos - nomeado chefe da Secretaría de Educación 

Pública, em 1921, pelo então presidente General Obregón e enviado ao Brasil como 

chefe da delegação oficial para tal exposição - teve o primeiro contato com a arquitetura 

neocolonial convertida à realidade tangível de um edifício de caráter público, quando 

visita, em 1922, o Pavilhão do México no Rio de Janeiro (DE ANDA ALANÍS, [1993], p.21). 

De volta a seu país, Vasconcelos contrataria o arquiteto Carlos Obregón Santacilia, um 

dos responsáveis pelo projeto ganhador do concurso para tal pavilhão, para conceber a 

escola mais importante de sua gestão, segundo o estilo neocolonial - o Centro Escolar 

Benito Juárez (DE ANDA ALANÍS, [1993], p.21) 304. A partir dessa data Vasconcelos passaria 

301  Além do exemplo mexicano é também notável a adoção da arquitetura neocolonial em programas escolares na  Além do exemplo mexicano é também notável a adoção da arquitetura neocolonial em programas escolares na 
Argentina, sobretudo na década de 1920 (PETRINA, 2007), e na Venezuela, já nas décadas seguintes (PERICHI, 1994). Sobre 
o caso venezuelano, Perichi argumenta que a partir de meados da década de 1930 a arquitetura neocolonial passa por 
alterações de linguagem que coincidem com um lento processo de reformas no país, que resulta - entre 1940 e 1945, anos 
de governo do General Isaías Medina Angarita – em profundas mudanças sociais e políticas: “La experiencia revolucionaria 
mexicana impregnaba los aires latinoamericanos de componentes nacionalistas y populares que no podían ser obviados. 
En este contexto tenemos que si bien el neocolonial era un estilo aceptado, se comenzaba a cuestionar sus referentes aris-
tocráticos, exigiéndosele profundizar sus elementos autóctonos, para que pasara así a convertirse en símbolo popular de 
lo venezolano. (...) En manos de la plebe y despojado de sus ricos ornamento, el colonial ya no seria más el estilo preferido 
de la burguesía caraqueña; pasaba ahora a representar lo popular, lo nacional, lo mestizo. Adoptado en la práctica como 
estilo oficial del gobierno populista del general Isaías Medina Angarita, el neocolonial dejaría de exclusivo de Caracas y sería 
llevados en hombros oficiales a las capitales del interior del país(...).” (PERICHI, 1994, p.138). PERICHI ressalta assim que 
entre os projetos que adotaram o neocolonial encontram-se programas escolares, em que os elementos dessa linguagem 
simplificada eram essencialmente representativos da ideologia que o regime compartilhava até com seus opositores - na-
ção, povo e tradição (PERICHI, 1994, p.138).

302  Sobre a vinda ao Brasil de José Vasconcelos ver Livro de Ouro... (1923) e Crespo (2004). As interlocuções entre Brasil  Sobre a vinda ao Brasil de José Vasconcelos ver Livro de Ouro... (1923) e Crespo (2004). As interlocuções entre Brasil 
e México no campo da arquitetura constituem, todavia, tema que aguarda estudos mais detalhados.

303  Segundo De Anda Alanís: “el nacionalismo en la arquitectura y en la pintura muralista no nace ni muere durante el  Segundo De Anda Alanís: “el nacionalismo en la arquitectura y en la pintura muralista no nace ni muere durante el 
obregonismo, pero sí adquiere el vigor que le da al formar parte de la teoría general que del nuevo país en revolución, tienen 
los gobernantes a partir del general Obregón” (1990, p.67).

304  De Anda Alanís sinaliza que esta escola “es la obra cumbre de José Vasconcelos en materia de arquitectura escolar ya  De Anda Alanís sinaliza que esta escola “es la obra cumbre de José Vasconcelos en materia de arquitectura escolar ya 
que abarcó todas las condiciones de uso, funcionalidad e imagen de estilo que planteó el Ministro a lo largo de su periodo 
como el ideal de la nueva Escuela de la Revolución”.  E a descreve como “la imagen de la hacienda colonial, transformada en 
la escuela primaria de la Revolución”, em referência ao partido geral de composição, bem como aos elementos ornamentais 
que remetem em sua simbologia ao nacionalismo,  e que incluem pinturas de importante pintor muralista mexicano desses 
anos (1990, p.74).
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a adotar como diretriz para os novos edifícios construídos, essa arquitetura que evocava 

o nacionalismo, e que passaria a ser símbolo de sua gestão: “(...) solicita a los arquitectos 

que colaboran con la Secretaría, que proyecten los edificios que la institución necesita 

(bibliotecas, escuelas, instalaciones deportivas) solamente dentro de las condiciones 

de un estilo de expresión que permita la evocación del pasado virreinal: el neocolonial” 

(DE ANDA ALANÍS, [1993], p.21). Entre 1922 e 1924 tiveram lugar, portanto, inúmeras 

construções e remodelações de edifícios de grande importância entre centros escolares, 

escolas primárias, faculdades, escolas técnicas, bibliotecas e instalações esportivas, a 

grande maioria em estilo neocolonial - incluindo diversas ‘modernizações neocoloniais’ 

de edifícios coloniais (DE ANDA ALANÍS, 1990) 305.

Outro exemplo notável da difusão que a arquitetura neocolonial assume em sua defesa 

para programas escolares, foi a posição de destaque que tais princípios assumiram no 

âmbito das discussões do IV Congresso Pan-americano de Arquitetura, que ocorreu em 

1930, no Rio de Janeiro. � significativo o fato de que, entre as conclusões aprovadas 

nesse congresso junto à primeira tese - “regionalismo e internacionalismo na arquitetura 

contemporânea, a orientação espiritual da arquitetura na América” - encontrava-se 

a monção ferozmente defendida por Marianno Filho no evento, de “que a arquitetura 

das escolas públicas seja inspirada no sentido da tradição ornamental regional, com o 

intuito de despertar no espírito das crenças o sentimento da própria nacionalidade” (IV 

CONGRESSO..., 1930, p.3).

É essencial destacar, no entanto, que, ao menos no Brasil, ainda que a adoção do neocolonial 

na arquitetura escolar entre as décadas de 1920 e 1940 seja significativa, tal indicação 

nunca foi exclusiva. Já na década de 1930 surgem iniciativas oficiais para a adoção de 

outra estética em prédios escolares, mais ligadas a uma estética modernistas que ganha 

destaque a partir desses anos. Exemplos notáveis disso encontram-se nas iniciativas de 

Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, a partir de 1930 (OLIVEIRA, Beatriz, 1991), e nos diversos 

Grupos Escolares concebidos e construídos pela Diretoria de Ensino e Diretoria de Obras 

Públicas de São Paulo, a partir de 1936 (OLIVEIRA, F., 2007) 306. Contudo, a arquitetura 

neocolonial não se ausenta nesse contexto, dos debates públicos acerca das construções 

escolares.

Com relação ao caso carioca, note-se que a adoção de certa arquitetura moderna tem lugar 

quando em 1930, durante a gestão de Pedro Ernesto na Prefeitura do Distrito Federal (1931-

1936), Anísio Teixeira assume o cargo de Diretor de Instrução Pública - posteriormente 

secretário de Educação e Cultura, a partir da reformulação em 1933 do órgão (OLIVEIRA, 

305  Cabe salientar que os projetos dessas obras têm origens diversas: ora são executados pelo próprio departamento, ora  Cabe salientar que os projetos dessas obras têm origens diversas: ora são executados pelo próprio departamento, ora 
são oriundos de concursos, ou da contratação de arquitetos escolhidos. De Anda Alanís adverte que: “no fue Vasconcelos 
el único constructor de arquitectura nacionalista en el periodo, ni mucho menos el inventor del estilo, (...) lo que sí resulta 
importante no perder de vista es que fueron los edificios que patrocinó la Secretaría de Educación los que mayor difusión 
visual tuvieron, los que arrastraron a cierto sector del gremio a seguir con el propósito neocolonial tomándolo como el estilo 
oficial del régimen, y también a aquellos que al despertar la controversia y la discusión pública operaron como detonado-
res en la producción de nuevas alternativas plásticas como muestras de un propósito mucho más coherente, tanto con las 
condiciones de progreso tecnológico como con el intento de asumir el carácter de cultura moderna.” (DE ANDA ALANÍS, 
1990, p.69-70)

306  A bibliografi a especializada aponta muitas vezes o atrelamento da estéti ca adotada nessas escolas a correntes que  A bibliografia especializada aponta muitas vezes o atrelamento da estética adotada nessas escolas a correntes que 
não seriam exatamente modernistas, pelo menos não da forma que o modernismo brasileiro é entendido após o episódio 
do Ministério da Educação e Saúde. Não se ateve a presente dissertação a essa discussão, denominando-as de forma ge-
nérica como modernistas - termo a partir do qual são defendidas em oposição ao neocolonial. Cf. a esse respeito Segawa 
(1998).
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Beatriz, 1991). Dando continuidade às reformas pedagógicas empreendidas por Fernando 

de Azevedo, - seu aliado nesses anos na direção da Associação Brasileira de Educação 

(CARVALHO, 1994) - Anísio Teixeira alterará, no entanto, a orientação arquitetônica de 

suas novas escolas, que passam a ser assinadas por Enéas Silva, então arquiteto-chefe da 

Divisão de Prédios e Aparelhamento Escolares, e assumem uma linguagem geometrizada 

e de fachadas mais limpas 307. Nesse contexto, Marianno Filho assumiria, através dos 

jornais, uma campanha pública contra as escolas de Anísio Teixeira chegando a adotar 

como estratégia ofensas desmedidas. Em um dos diversos artigos em que defende o uso 

do neocolonial para a arquitetura escolar, frente aos novos princípios modernistas que se 

queria implantar, Marianno Filho compara diretamente a orientação dessas duas gestões 

procurando salientar mais a ruptura que representaria do ponto de vista da concepção 

arquitetônica, do que a continuidade pedagógica. Para ele, Fernando de Azevedo 

[…] chegara conscientemente à conclusão de que ele - o neocolonial - estava 

apto, depois de convenientemente reajustado às necessidades atuais, a servir 

as gerações modernas tão bem quanto o estilo colonial servira às gerações 

passadas. […] Tem o Brasil o direito de possuir uma arquitetura de fundo 

nacional, condicionada aos fatores geográfico-sociais da nação? Deverá ele, 

por motivos ou restrições estéticas abdicar desse direito, adotando um outro 

gênero de arquitetura, mais sedutora, porém sem correspondência com as 

necessidades raciais? […] não hesitou Fernando Azevedo de retomar o fio do 

passado, impondo às novas construções o espírito tradicional brasileiro. […] 

Não quero dizer que adotando o partido tradicional, Fernando de Azevedo 

tivesse desconsiderado o preço de custo das escolas municipais. Mas, é 

justo reconhecer, que ele não procurou sacrificar as qualidades essenciais do 

sistema, ou do programa pedagógico, ao preço de custo da construção. […] O 

objetivo principal do educador paulista era, entretanto, de ordem cultural. Ele 

visava familiarizar a população escolar brasileira, com as formas plásticas que 

nos são tradicionais. […] Essa admirável intenção de patriotismo, de percepção 

consciente do fenômeno brasileiro, foi de súbito interrompida pela revolução 

[…]. Surgiu então a propaganda cínica do estilo caixa d’água, cujas falsas 

virtudes, eram insistentemente apregoadas. […] E tanto falaram que o próprio 

governo comprou o peixe podre. (MARIANO FILHO, 1943a, p.53 et seq.)

Marianno Filho tentaria ainda desqualificar as iniciativas de Anísio Teixeira, criticando o 

argumento econômico adotado 308; acusando os arquitetos envolvidos em tais projetos de 

307  Note-se que, acima de sua feição externa, a inovação trazida pelos projetos de Enéas Silva, encontrava-se na adoção  Note-se que, acima de sua feição externa, a inovação trazida pelos projetos de Enéas Silva, encontrava-se na adoção 
do ‘sistema Platoon’, adotado nos Estados Unidos e estudado por Anísio Teixeira durante sua visita a esse país (OLIVEIRA, 
Beatriz, 1991; OLIVEIRA, F., 2007). Teixeira destacava assim que “à primeira vista, parece que o sistema não tenha senão 
uma organização mais econômica, no sentido comercial da palavra […]. Estudado, porém, de perto, verifica-se que além 
dessa vantagem, oferece também um grau superior de eficiência educativa” (apud OLIVEIRA, F., 2007, p.90). � importante 
ainda destacar que concebidas como unidades mínimas, as escolas no plano de Anísio Teixeira teriam como complemento 
os parque também destinados à educação infantil (OLIVEIRA, Beatriz, 1991; OLIVEIRA, F. 2007), aspecto também defendido 
- como já assinalado - na atuação de Fernando Costa em São Paulo na década de 1920 e novamente na década de 1930.

308  Em suas palavras: “se a nação possui os recursos necessários para empreender obras de arte em benefí cio da co- Em suas palavras: “se a nação possui os recursos necessários para empreender obras de arte em benefício da co-
munhão social, porque fazê-las com a preocupação onzeneira de saber quantos por cento vai haver de interesse sobre o 
capital empregado? O critério da economia não deve impedir que se solucionem com caráter definitivo, vários casos arqui-
tetônicos. Um deles é o caso das escolas; se o prefeito vier a adotar o critério da economia ‘a outrance’, todas as escolas 
do Distrito Federal poderão ser rapidamente construídas no tal estilo de pacotilha de que se tornou arauto o colonialíssimo 
senhor Lúcio Costa. Qualquer fabricante de caixas d’água se proporá a fazer - por preços incríveis - toda uma série de escolas 
higiênicas e ultra-econômicas.” (MARIANO FILHO, 1943a, p.15-16)
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“decalcar servilmente os projetos russos e alemães”, ao invés de “decompô-los, e montá-

los de novo, diante de nossas necessidades especiais” (MARIANO FILHO, 1943a,p.55); e 

finalmente afirmando que:

Desse sistema condenável só resultam danos para a comunhão. Danos 

materiais e espirituais, pois o povo, que não está em condições de julgar do 

mérito artístico de uma obra arquitetônica, pensa, de si para si, que o que o 

governo faz, está certo. Imagine o leitor, o que será essa cidade senegalesca 

no dia em que a população ignorante, seduzida pela novidade, passar a copiar 

as assadeiras de cimento ideadas pelo impagável Anísio Teixeira. (MARIANO 

FILHO, 1943a, p.39)

Em São Paulo, a introdução de certo modernismo na arquitetura escolar se deu por volta 

de 1936, a partir de uma iniciativa do Governo do Estado que reuniu a Diretoria do Ensino 

e a Diretoria de Obras Públicas, e estabeleceu uma comissão composta por arquitetos, 

professores, médicos, entre outros, para definir um plano para a construção de novas 

escolas (OLIVEIRA, F., 2007). José Maria da Silva Neves, à época arquiteto da Diretoria de 

Obras Públicas, foi o autor de grande parte dos projetos implantados, enquanto diretor 

da Seção de Arquitetura do Serviço de Prédios Escolares. Dentro dos estudos e planos 

concebidos para essas escolas adotou-se uma indicação dita moderna, quer seja por sua 

funcionalidade, por sua economia ou por suas características estéticas e simbólicas 309. No 

entanto, o próprio José Maria da Silva Neves publica um texto bastante significativo, no 

livro Novos Prédios para Grupo Escolar, - editado pela Secretaria dos Negócios da Educação 

e Saúde Pública em 1936 acerca do episódio - em que procura justificar a adoção dessas 

“feições modernas”. Nota-se ao longo do texto uma confrontação constante entre essa 

arquitetura moderna e outra de cunho mais eminentemente nacionalizador, o neocolonial. 

Ao lado de reflexões sobre a influência dos materiais e das técnicas construtivas nas 

características formais do projeto, o arquiteto discorre longamente sobre os motivos que 

tornam o neocolonial impróprio para tais escolas, mas não só aceitável, como desejável 

em outros contextos e programas.

Com o advento da Arquitetura moderna, nasceu o escrúpulo dos educadores 

no sentido de conservarem as tradições da raça na feitura das fachadas dos 

prédios escolares. Nada mais nobre, em se tratando da formação do caráter e 

da individualidade cívica dos futuros cidadãos brasileiros. Ora a tradição indica 

exclusivamente o chamado estilo colonial. […] Poderíamos adotar o ‘colonial 

modernizado’, proporcionando as suas formas, aperfeiçoando a execução 

de ornatos e atributos arquitetônicos. Mas, nesse caso perderia a razão de 

ser do colonial, pois o característico do estilo, […] reside na desproporção 

e ingenuidade deliciosamente pitoresca. […] O colonial só tem dado boas 

309  Em publicação realizada pela Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública em referência a tal episódio -  Em publicação realizada pela Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública em referência a tal episódio - 
reunindo artigos publicados no jornal O Estado de São Paulo entre fevereiro e março de 1936 - encontra-se a seguinte afir-
mação: “a opinião foi francamente favorável à arquitetura moderna. Modernismo sóbrio, discretamente sentimental, mais 
próximo do equilíbrio francês do que do arrojo desconcertante das composições mexicanas. A inteligência flexível e o senso 
estético do jovem arquiteto paulista José Maria da Silva Neves, que a Secretaria da Viação generosamente cedeu à Diretoria 
de Ensino, souberam apreender com fidelidade e projetar com arte o pensamento dominante, preocupado em idealizar 
casas escolares simples, alegres e baratas, mas invariavelmente subordinadas, no seu arranjo estrutural, à educação e à 
higiene.” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Diretoria do Ensino, 1936, p.34)
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Figura 4.72 - Fachada 

principal do Parque Infantil 

de Campinas, projeto de 

Cardim Filho, publicado na 

revista Acrópole em agosto 

de 1941. Fonte: PARQUE 

Infantil - Campinas..., 1941, 

p.137.

Figura 4.73, 4.74 e 4.75 - 

Fachada principal, fachada 

lateral e pátio interno do 

Parque Infantil da Barra 

Funda, cuja construção foi 

iniciada durante a gestão 

de Mário de Andrade no 

Departamento de Cultura 

de São Paulo (1935-1938). 

Fonte: PARQUE Infantil da 

Barra..., 1940, p.13-15.

4.72

4.73

4.74

4.75
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Figura 4.76 - Aspecto do 

Parque Infantil D. Pedro 

II, inaugurado durante 

a gestão de Mário de 

Andrade no Departamento 

de Cultura de São Paulo. 

Fonte: LEMOS; SAMPAIO, 

2006, p.31.

Figura 4.77 - Aspecto do 

Parque Infantil Presidente 

Dutra, construído já na década 

de 1940. Fonte: NIEMEYER, 

2002, p.122.

4.76

4.77

produções artísticas quando aplicado a vivendas residenciais, pitorescas, 

elegantes e, sobretudo, caprichosas. Os prédios de grandes proporções se 

tornam ridículos quando de arquitetura ingênua e desproporcionada. A 

arquitetura escolar é quase sempre de grandes proporções. � uma arquitetura 

que não admite simetrias, com o sacrifício da colocação forçada de portas ou 

janelas. O colonial exige riqueza de ornamentos interna e externa, o que não 

é admissível em um prédio escolar, que deve ser simples, harmonioso e de 

fácil asseio. Somente nas escolas isoladas, perdidas nas fazendas, poderíamos 

adotá-lo, fazendo o pitoresco e ingênuo substituir a decoração ‘luxuosa e 

freirática’. (SÃO PAULO (Estado). Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública. Diretoria do Ensino, 1936, p.61 et seq.)

José Maria da Silva Neves concluía o embate colocado entre nacionalização ou 

modernidade afirmando que “fazer arquitetura moderna não significa copiar o último 

figurino de Moscou ou de Paris” e ponderando ainda que “a arquitetura racional exige 

o emprego de materiais da região, atendendo às condições de clima, usos, costumes 

e etc”; a seu ver “obedecendo a esses princípios básicos, criaremos um estilo original 

para cada povo” (SÃO PAULO (Estado). Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública. Diretoria do Ensino, 1936, p.64). Assim, a partir dos exemplos relatados, 

é possível constatar que a adoção do neocolonial na arquitetura escolar - ou a 
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importância em se adotar uma arquitetura de caráter nacional com vistas em sua 

responsabilidade frente à educação das novas gerações - segue enquanto discussão 

de relevância, mesmo após o surgimento dos primeiros exemplos modernistas, ao 

longo das décadas de 1930 e 1940.

Se do ponto de vista do debate tal continuidade é notável, o mesmo ocorre no campo 

das realizações concretas. Particularmente significativa nesse sentido é a já mencionada 

implantação dos Parques Infantis na cidade de São Paulo, que, embora iniciada no início 

da década de 1930, toma corpo enquanto política expressiva da gestão municipal de 

Fabio da Silva Prado, durante a gestão de Mário de Andrade junto ao Departamento 

de Cultura, entre 1935 e 1938 (NIEMEYER, 2002; RAFFAINI, 2001). Idealizados - a partir 

dos preceitos da ‘educação nova’ - como espaços assistenciais e de educação integral 

complementares às escolas, a serem instalados junto aos bairros operários, os Parques 

Infantis constituiriam projeto de grande proeminência na atuação do Departamento de 

Cultura nesses anos (NIEMEYER, 2002; RAFFAINI, 2001). Segundo Niemeyer essa iniciativa 

adotaria a arquitetura neocolonial em diversas de suas instalações 310, a partir da influência 

sofrida pelo projeto original elaborado, ainda na década de 1920, por Fernando Azevedo 

para o primeiro entre os Parques Infantis situado no bairro do Ipiranga 311, projeto este em 

que o educador apontara, em seu programa detalhado dos espaços, que: “não bastará 

que essas praças sejam úteis, isto é, aparelhadas praticamente com o necessário para o 

fim higiênico e recreativo, que se propõe. Não bastará que sejam belas e convidativas. 

� preciso também que sejam núcleos de espírito nacional” (AZEVEDO apud NIEMEYER, 

2001, p.90) 312.

Ao que parece, também esse projeto de Fernando de Azevedo contribuiu para a difusão 

da arquitetura neocolonial para programas educacionais, dessa vez de caráter específico, 

como atesta o Parque Infantil da cidade de Campinas projetado por Carlos Gomes Cardim 

Filho 313 e estampado nas páginas da revista Acrópole, em agosto de 1941 (PARQUE Infantil 

- Campinas..., 1941). Cabe destacar, no entanto, que Cardim Filho era grande defensor do 

neocolonial na capital paulista, tendo, já em 1931, publicado artigo no Boletim do Instituto 

de Engenharia defendendo sua utilização em programas escolares 314:

310  Os Parques Infanti s construídos segundo a linguagem neocolonial durante a década de 1930 foram as unidades do  Os Parques Infantis construídos segundo a linguagem neocolonial durante a década de 1930 foram as unidades do 
Ipiranga, Lapa, Barra Funda, Catumbi e D. Pedro II. Já na década de 1940 são construídos também os Parques Infantis Presi-
dente Dutra e Bom Retiro, igualmente seguindo a arquitetura neocolonial (NIEMEYER, 2002).

311  Segundo Niemeyer os estudos elaborados por Fernando de Azevedo para o Parque Infanti l do Ipiranga teriam sido  Segundo Niemeyer os estudos elaborados por Fernando de Azevedo para o Parque Infantil do Ipiranga teriam sido 
realizados a pedido de Comissão da Câmara Municipal constituída para tal fim ainda durante a gestão de José Pires do Rio 
como prefeito de São Paulo, 1926-1930; embora a construção dessa unidade tenha sido concluída apenas na gestão de 
Antonio Carlos de Assunção, 1933-1934 (2002, p.86). 

312  Ainda que a atuação do Departamento de Cultura seja normalmente associada ao caráter modernista - sobretudo a  Ainda que a atuação do Departamento de Cultura seja normalmente associada ao caráter modernista - sobretudo a 
partir da presença de intelectuais como Mário de Andrade e Paulo Duarte - cabe destacar a inserção dessa adoção, ainda 
que não exclusiva, da arquitetura neocolonial num panorama mais amplo das ações desse órgão a partir de uma “política 
cultural que buscava levar ‘a cultura ao povo’” e se justificava “por dois caminhos que se complementavam, o da crença no 
papel da cultura como uma prática que traria o bem estar social e seu corolário como eixo na formação de uma identidade 
nacional” (RAFFAINI, 2001, p.106-107).

313  Carlos Gomes Cardim Filho (1899-1990) foi engenheiro-arquiteto formado pela Escola Politécnica, de grande atuação  Carlos Gomes Cardim Filho (1899-1990) foi engenheiro-arquiteto formado pela Escola Politécnica, de grande atuação 
em São Paulo. Integrou de 1935 a 1937 o Serviço de Prédios Escolares, junto à Diretoria de Ensino (FICHER, 2005).

314  Destaca-se ainda a publicação na mesma revista  Destaca-se ainda a publicação na mesma revista Acrópole, também em 1941, de projeto de Cardim Filho premiado 
no Salão Paulista de Belas Artes. No texto que acompanha o projeto o autor aponta que seu trabalho procura incentivar a 
construção de creches, assim como das escolas em geral “dentro dos moldes modernos: onde há luz e ar conveniente, e, 
onde a planta, seguindo um traçado moderno é racionalmente disposta em função da melhor orientação - a higiene impe-
ra”. Aponta ainda - justificando em grande parte a adoção do neocolonial em função de seu suposto aspecto formador - que 
“é na creche, que nós vamos encontrar a chave para resolução de problemas vitais de uma raça, conservando e preservando 
sua saúde, para que ela cresça forte e sadia, para ser boa e facilmente amalgamada amanhã. A creche recolhe a criança no 
período diurno do trabalho dos pais, dá assistência quase integral sob o aspecto moral e higiênico” (CARDIM FILHO, 1941, 
p.28). 
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Figura 4.78 e 4.79 - Vistas do Educandário D. Duarte, 

instituição paulista voltada para o ensino profissional 

agrícola criada em 1941 (SÃO PAULO (Estado). Interventoria, 

1945, p.I). Fonte: EDUCANDÁRIO..., 1939, p.9-10.

4.78

4.79

4.80

Figura 4.81 - Desenho de implantação dos principais 

edifícios da Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, 

projeto da Diretoria de Obras Públicas elaborado entre 

1944 e 1946. Note-se a menção no desenho de Hernani 

do Val Penteado como autor do Projeto. Fonte: ESCOLA 

Preparatória..., 1946, p.287.
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Figura 4.80 e 4.82 - Aspectos do prédio principal da Escola 

Preparatória de Cadetes de Campinas (fachada principal 

4.82

4.81

e perspectiva oeste). Fonte: ESCOLA Preparatória..., 

1946, p.285-286.
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Quero frisar uma das faces da questão […], prédios escolares, e pedir para 

eles o arcabouço e a roupagem nacional. […] O prédio escolar desde o mais 

modesto, no mais longínquo lugarejo do interior, até a capital, deve ter 

uma feição nacional, falando do passado grandioso e simples mostrando e 

ensinando desde a infância, o que é nosso e o que é brasileiro. Minas foi o 

primeiro Estado a se preocupar com as escolas de caráter tradicional, e o Rio 

de Janeiro, centro mais culto de arquitetos, aperfeiçoou a iniciativa mineira, 

construindo com maior propriedade seus grupos escolares, indo até o 

grandioso edifício da Escola Normal. S. Paulo nada fez nesse sentido. Colonial, 

não quer dizer reproduzir com fidelidade as criações do passado; é se inspirar 

nelas, e delas tirar tudo que caracterizando uma época grandiosa de nossa 

arte, possa ser útil ao presente, com todos os recursos modernos. (CARDIM 

FILHO, 1931, [s.p.])

Outro exemplo significativo da permanência da arquitetura neocolonial em programas 

escolares até a década de 1940, encontra-se já no âmbito do Estado Novo, na Interventoria 

do Distrito Federal, durante a gestão de Henrique de Toledo Dodsworth (1937-1945). 

Segundo Oliveira as escolas inauguradas pelo interventor, a partir de 1942, no Rio de 

Janeiro, assumiriam como programa comum, a adoção do neocolonial em sua versão 

consagrada desde a década de 1920, ou, para escolas em locais mais afastados ou menos 

povoados, uma versão de caráter pitoresco que misturava torres e telhados de quedas 

acentuadas a portais barrocos (OLIVEIRA, Beatriz, 1991, p.311 et seq.). 

Já no que diz respeito às escolas de âmbito rural, destaca-se o projeto concebido pelo 

escritório dos engenheiros Francisco Azevedo e F. Palma Travassos para o Educandário 

Dom Duarte. Órgão ligado à Secretaria de Educação e Saúde do Estado de São Paulo o 

Aprendizado Agrícola e Industrial do Educandário D. Duarte - localizado próximo à capital - 

assumiu em seu projeto feições de um neocolonial bastante simplificado, que transparecia 

em sutis molduras nas janelas e frontões que interrompiam beirais de telha capa e canal, 

coroando as fachadas de diversas edificações. O projeto tinha ainda características 

pitorescas eminentes em sua implantação, onde “os acidentes naturais do terreno foram 

devidamente aproveitados e os edifícios, espalhados pelas colinas e ligados pelas sinuosas 

ruas de acesso” (EDUCANDÁRIO..., 1939, p.8) 315.

Finalmente, cabe destacar como particularmente significativo, o projeto da Escola 

Preparatória de Cadetes, em Campinas, desenvolvido pela Diretoria de Obras Públicas 

- D.O.P., entre 1944 e 1946, sob os cuidados de Hernani do Val Penteado, engenheiro-

arquiteto dessa diretoria, e sob Supervisão do Engenheiro Francisco José Longo, diretor 

da mesma diretoria, e do Coronel comandante da escola de cadetes, Arthur Hescket 

Hall. O projeto, a cargo do arquiteto responsável pelos projetos da E.P.A. Getúlio 

315  O arti go publicado na revista  O artigo publicado na revista Acrópole acerca do Educandário D. Duarte ressalta ainda que a “obra grandiosa,vem 
merecendo, por parte de ilustres técnicos nacionais e estrangeiros, os mais irrestritos elogios. E isso porque, estudado cui-
dadosamente, representa o que há de mais desejável segundo os resultados a que chegaram os experimentados estudiosos 
do assunto do continente americano, onde hoje, mais se vem cuidando estas questões. Embora aos nossos leitores apenas 
interesse a parte construtiva propriamente dita, não queremos deixar de realçar as suas nobres finalidades moral e patrió-
tica - de solidariedade humana e grandeza de pátria, - pois as crianças de hoje serão homens de amanhã, que continuarão 
as tradições nacionais que do passado recebemos” (EDUCANDÁRIO..., 1939, p.8).
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Vargas, em Ribeirão Preto, e da E.P.A. Gustavo Capanema, em Bauru, se assemelhava 

em diversos aspectos aos das Escolas Práticas de Agricultura 316; e destacava-se, 

sobretudo, pelo uso da arquitetura neocolonial e pelas dimensões monumentais. 

A monumentalidade da escola foi inclusive repetidamente ressaltada em artigo 

publicado em março de 1946, na revista Acrópole, em que se afirma que “o conjunto 

todo, formado por vários edifícios e dependências necessários ao funcionamento da 

futura escola, obedece a um plano geral em que se enquadram questões urbanísticas 

e de arquitetura” (ESCOLA Preparatória..., 1946, p.288). 

Ainda segundo as informações da publicação, o amplo plano englobava o edifício principal 

de proporções monumentais; um centro de educação física organizado a partir de um 

grande ginásio; um hospital em área devidamente isolada; além de alojamentos, oficinas, 

garagem e cavalariças. Certo caráter pitoresco pretendido na implantação do conjunto 

evidencia-se na afirmação de que “as casas dos professores e de oficiais se agrupam em 

interessantes quarteirões residenciais, dispostos de acordo com as possibilidades do 

terreno, aproveitando-se os efeitos paisagísticos”. Sobre o edifício principal se diz que terá 

apenas dois andares, além de abarcar um pátio interno de surpreendentes dimensões. 

Fala-se ainda que as suas amplas arcadas lembram “os grandes claustros medievais”, ao 

acompanhar a circulação e estabelecer a ligação entre o pátio maior e um outro menor 

- de caráter mais intimista - que dá acesso ao refeitório localizado na parte posterior do 

edifício. Afirmando a escola como um monumento, uma grande homenagem ao Exército 

Nacional, justifica-se a adoção do neocolonial: 

O estilo geral adotado em todas as construções é o colonial; só assim se pode 

conseguir o característico primordial colimado cunho militar sem descambar 

para a frieza das linhas dos quartéis ou fortalezas; caráter de escola sem 

prejuízo do aspecto militar. As linhas puras e simples, apenas massas que 

se justapõem, os largos beirais encachorrados, os baluartes nos ângulos dos 

parapeitos das esplanadas, os bastiões altaneiros e esguios lembram as épocas 

dos torneios de armas e da vigilância contínua. […] Toda a imensa linha litorânea 

do Brasil de Norte a Sul, está pontilhada de redutos, baluartes, barbacans, 

ameias e muralhas carcomidas pelo tempo, recordações de épocas heróicas, 

que fixaram os fundamentos da nacionalidade. Ruínas severas, perpetuando 

nas anfractuosidades dos blocos e nos recortes arquitetônicos o estilo que 

conosco nasceu, de acordo com o nosso clima e nossa flora exuberante, são as 

molduras dos nossos quadros históricos, emprestando-lhes os caracteres dos 

nossos ancestrais, nas suas rudezas primitivas. A arquitetura colonial é, assim, 

o culto à tradição, o poema em pedra ao valor de nossos antepassados e uma 

consequência lógica do meio ambiente da Fazenda Chapadão, onde as linhas 

frias e inexpressivas da construção moderna seriam um grito discordante, 

uma aberração do gosto apurado, um atentado à beleza soberana da Natureza 

Brasileira. (ESCOLA Preparatória..., 1946, p.288)

316  Note-se ainda que a Sociedade Construtora Brasileira, responsável pela construção da Escola Preparatória de Cadetes  Note-se ainda que a Sociedade Construtora Brasileira, responsável pela construção da Escola Preparatória de Cadetes 
(ESCOLA Preparatória..., 1946), foi também responsável pela construção da E.P.A. Fernando Costa, em Pirassununga.
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Se por um lado a concepção arquitetônica e espacial associada ao uso militar na Escola 

Preparatória da Cadetes, reforça, em sua similitude, a das Escolas Práticas de Agricultura, 

o caráter disciplinador, hierárquico, e forjador de novas condutas - inclusive cívicas - que se 

procurou destacar no desenho destas; por outro, junto aos demais exemplos apresentados, 

demonstra a consolidação ao longo de duas décadas de uma linguagem arquitetônica 

que não só passa a ser associada ao caráter nacional, mas também é exaltada por suas 

características pedagógicas no sentido de fomentadora de um determinado gosto e de 

uma identidade nacional.  

Pode-se assim dizer que é nessa linguagem, em grande parte consolidada e construída a 

partir do percurso apresentado, que as Escolas Práticas de Agricultura se referenciariam 

na busca em conformar espaços não apenas aptos a educar para industrialização da 

produção agrícola, e formar corpos são e disciplinados, mas ainda capazes de inculcar um 

sentimento cívico.
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Considerações Finais

A presente dissertação pretendeu abordar a idealização, concepção do projeto e 

implantação das Escolas Práticas de Agricultura implantadas no Estado de São Paulo entre 

os anos de 1942 e 1945, problematizando sua inserção no contexto arquitetônico e político 

do período em que foram realizadas: o Estado Novo; e buscando, sobretudo, identificar a 

partir de sua arquitetura, o entrecruzamento de projetos políticos diversos. 

A presença decisiva da arquitetura neocolonial adotada como linguagem oficial nessas 

escolas, revestida de caráter pedagógico, bem como a percepção de que, mais do que um 

elemento de exceção, tal adoção era indicativa da grande heterogeneidade da produção 

arquitetônica estado-novista - que de forma geral adotava um discurso de nacionalidade 

e modernidade - colocavam novas questões a serem discutidas acerca das relações 

estabelecidas nesse contexto entre arquitetura, atuação do Estado e conformação de uma 

identidade nacional como projeto político. 

Nesse sentido, ao longo dos capítulos desenvolvidos procurou-se apontar alguns dos 

termos e dimensões do uso da arquitetura como capital simbólico, nas Escolas Práticas de 

Agricultura de forma específica, e no cenário estado-novista, de maneira geral.

Inicialmente, buscou-se mostrar como a idealização e implantação dessas escolas 

podem ser entendidas, por um lado como projeto pessoal empreendido pelo Interventor 

Fernando Costa, e assim, como mecanismo para a articulação e geração de capital político 

em um cenário de grandes mudanças e rearranjos de forças políticas; e, por outro lado, 

como objeto inserido no âmbito dos planos e propostas, bem como estratégias de coerção 

e convencimento, empreendidas pelo Estado Novo, principalmente no que diz respeito 

aos projetos de formação de um novo trabalhador. Procurou-se ainda indicar um possível 

entendimento dessas escolas e do cunho nacionalista impresso à arquitetura estado-

novista, a partir da abordagem desse regime na perspectiva da política de massas.

Na sequência, focando-se no momento de elaboração projetual das Escolas Práticas de 

Agricultura, procurou-se esmiuçar alguns dos termos do particular relacionamento estabelecido 

entre arquitetos e Estado nesse momento, indicando, sobretudo, o papel desempenhado pela 

afirmação de linguagens arquitetônicas no cenário de embates pela conformação e criação de 

estratégias e espaços de legitimação do campo profissional da arquitetura.
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Finalmente, a partir da análise formal dos espaços criados pelos projetos das Escolas 

Práticas de Agricultura, buscou-se apontar alguns dos significados que essa arquitetura 

assumiu como capital simbólico, especialmente no que diz respeito à criação de espaços de 

disciplina e controle que visavam preparar o homem para o trabalho bem como buscavam 

sua formação cívica a partir da utilização de uma linguagem plástica dita nacional.

Dessa maneira, acredita-se possível dizer que as principais contribuições do trabalho, são 

as proposições de uma ampliação dos debates historiográficos tanto acerca da arquitetura 

produzida durante a ditadura estado-novista, quanto da arquitetura neocolonial. 

Com relação à arquitetura do Estado-Novo destaca-se, sobretudo, a tentativa de transpor, 

para o campo da produção arquitetônica, as revisões que vêm se operando junto às 

leituras historiográficas desse regime, que buscam assinalar as contradições e processos de 

negociação como inerentes a um projeto político-ideológico coeso - embora não totalitário 

- e que não se impõe exclusivamente através da violência física, política ou simbólica. Já no 

que diz respeito à arquitetura neocolonial, destaca-se, particularmente, a indicação de sua 

presença como mais uma das linguagens presentes no contexto estado-novista, não como 

uma manifestação tardia, mas como uma das diversas configurações formais que a relação 

arquitetura, modernidade e identidade nacional assumem nesse momento.

A presente dissertação buscou assim apontar a presença da linguagem neocolonial 

nas Escolas Práticas de Agricultura como entrada para discutir algumas das relações 

colocadas naquele momento entre arquitetura e política e rever algumas colocações 

acerca do neocolonial a partir de três novas questões, certamente não inéditas, mas 

pouco utilizadas para leituras acerca dessa linguagem. A primeira questão diz respeito 

à relação da arquitetura com a política de massas que traz,como dado inerente, a 

centralidade da elaboração de identidades nacionais. O segundo ponto relaciona-

se à compreensão da arquitetura neocolonial a partir de sua inserção no quadro 

das disputas de linguagem levadas a cabo no processo de constituição do campo 

profissional do arquiteto. O terceiro aspecto aponta para uma possível análise do 

caráter pedagógico de formação cívica atribuído à arquitetura neocolonial de forma 

geral, em sua relação específica com a construção de espaços disciplinadores e de 

formação do novo trabalhador no âmbito do Estado Novo.

Buscou-se, por meio de tal perspectiva, apontar para o fato de que a permanência no 

tempo da linguagem neocolonial associada a conceitos, discursos e contextos particulares 

diversos indica a necessidade de revisão de leituras que explicam a sua presença na década 

de 1940 como ‘manifestação tardia’, ou ‘estilo anacrônico’. Intentou-se, portanto, discutir 

as relações que se estabeleceram entre arquitetura e identidades nacionais no período 

do Estado Novo, evidenciando a permanência ou coexistência de linguagens com sentidos 

distintos ou de discursos com linguagens diversas, enxergando tais linguagens não como 

materializações no campo da arquitetura de determinadas condições sócio-culturais 

dadas naquele contexto, mas procurando entender seu aspecto simbólico em relação aos 
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processos de intercâmbios e apropriações culturais e destacando as particularidades que 

tais processos assumiram no contexto estado-novista. 

Así pues, no es un recorrido histórico completo en sí, sino un recorrido a saltos, 

lo que hemos intentando presentar en un laberintos de sondeos: una de las 

múltiples ‘construcciones provisionales’ que se pueden obtener a partir de 

materiales elegidos de antemano. Las cartas pueden barajar-se de nuevo y a 

ellas se podrán añadir muchas de las que se han dejado intencionalmente de 

lado: el juego está destinado a continuar. (TAFURI, 1984, p.28)
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