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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a relevância que pesquisadores da Educação têm apontado sobre a 

influência da arquitetura escolar e a configuração e organização dos espaços escolares para a 

construção das práticas educativas e para a aprendizagem e desenvolvimento dos educandos, 

esta pesquisa, fundamentada pela psicologia histórico-cultural de Vigotski1, teve por objetivo 

investigar o espaço escolar enquanto mediador de significados e sentidos sobre a escola e a 

educação, com especial atenção para a sua experimentação e ressignificação pelos alunos.  

O intuito foi compor uma reflexão que trouxesse contribuições para o entendimento do 

espaço como construção humana e, como tal, lugar que carrega significações não aleatórias, 

mas passíveis de serem transformadas e recriadas por meio da diversidade de apropriações que 

pessoas reais fazem dele; lugar que impõe constrangimentos (conformando corporeidades e 

mentalidades) e impinge controle e disciplina ou que pode estar “aberto” à experimentação 

criativa; lugar impregnado pela(s) cultura(s), mas que também é “habitado” por percepções e 

vivências pessoais; e, no caso da escola, materialidade que propõe, ainda, sentidos sobre a 

escola e o conhecimento e sobre sua função em nossa sociedade. 

O meu interesse em aprofundar os estudos sobre o tema do espaço escolar sob seu 

aspecto semiótico configurou-se mais claramente em um determinado momento de minha 

trajetória como psicóloga, que posso localizar no ano de 2004, anterior ao meu ingresso na pós-

graduação em Educação.  

Naquele ano, realizei voluntariamente um trabalho numa escola pública estadual de São 

Paulo, com uma turma de 6ª série (hoje 7º ano) que apresentava, segundo os educadores, “sérios 

problemas de indisciplina”. Meu intuito era fazer um trabalho que possibilitasse aos estudantes 

refletir sobre seu comportamento, sobre si mesmos, sobe seu relacionamento com a escola, com 

os colegas e professores, com horários e rotinas escolares. Queria que surgissem questões e 

                                                 
1 Optei aqui, em toda essa tese, por grafar o nome do psicólogo russo com “i” e “i” (“Vigotski”) pois esta é a forma 

escrita “tacitamente” adotada desde meados dos anos 2000 entre os pesquisadores brasileiros da corrente sócio-

histórica em seus trabalhos, por conta da disparidade com que o nome do autor tem sido grafado entre nós – em 

razão das traduções de seus textos terem sido feitas a partir de outras traduções do russo provindas de países de 

língua latina (que costumam usar a forma “Vygotski”) e de língua inglesa (que usam “Vygotsky”). Apenas 

registrei seu nome dessas outras maneiras quando fiz referências ou citações literais de textos onde assim 

aparecem. 
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respostas a partir deles mesmos. Propus, então, um trabalho onde o principal instrumento seria 

a brincadeira. O intuito era, através de atividades lúdicas, possibilitar a expressão espontânea 

dos alunos e o surgimento gradual de uma reflexão sobre o seu relacionamento em grupo, sobre 

alteridade e sobre o “espaço” (físico e simbólico) da sala de aula. Pretendia com isto criar 

condições que propiciassem experimentações do aluno de seu “ser”, “estar” e “relacionar-se”, 

de uma maneira diferente daquela a que estava habituado no seu dia-a-dia escolar. Essas ideias 

eram fruto de meus estudos no campo da Psicologia, sobre a importância do brincar no 

desenvolvimento infantil e da importância do espaço na constituição da subjetividade humana.  

 Como principal fundamento, tomei o conceito de espaço potencial, proposto por 

Winnicott (1994): lugar que possibilita uma vivência diferenciada e onde nasce o prazer pela 

experiência; local onde o indivíduo edifica seu espaço de criação, onde a essência da 

criatividade está no processo de destruir e recriar os objetos e suas relações. A partir daí podia 

pensar o espaço lúdico e as atividades lúdicas como potencialmente transformadores – pois, 

apesar de terem uma estrutura mais ou menos fixa (as regras das brincadeiras, por exemplo), 

não são pré-formatados, não necessariamente exigem um determinado tipo de comportamento 

pré-estabelecido, estão abertos à experiência pessoal e relacional e à expressão espontânea de 

ideias, emoções, sensações, etc. 

Enriquecendo este conceito, encontrei nas “Invenções” de Hélio Oiticica 

(FAVARETTO, 2000) e sua arte neoconcretista outras reflexões acerca da experimentação e 

do espaço criativo (um “horizonte de possibilidades abertas”). Segundo suas proposições, “o 

estabelecimento de novas relações estruturais e humanas através da criação de ambientes que 

não sejam meramente utilitários e racionais” oferece a possibilidade de transformações de 

comportamentos e reelaboração de relações (FAVARETTO, 2000, p. 30). Isso porque o 

indivíduo que participa “desconstrói experiências (...) e referências (...) impedindo a fixação de 

uma ‘realidade’ constituída (...)”. E, assim, o sujeito “abre-se” para si mesmo (FAVARETTO, 

2000, p. 139). Portanto, recorri ao artista e à sua proposta de participação do espectador na obra-

de-arte como transformadora deste espaço e recriadora do próprio indivíduo. 

A ideia de “recriação de si” – que, conforme o pensamento de Hélio Oiticica, significa 

a desmobilização de esquemas corporais e de pensamento, a desconstrução dos espaços 

‘institucionalizados’ e a rearticulação destes numa construção pessoal, deliberada e viva –, esta 

ideia, figurou-me belíssima e vinha ao encontro de meus anseios como psicóloga. Assim, minha 

hipótese de trabalho, naquela época, formulou-se da seguinte maneira: as atividades lúdicas 

eram um meio pelo qual a sala de aula seria redescoberta como um lugar – portanto “espaço 

habitado”, impregnado por vivências pessoais significativas (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 
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328 e 391). Ou seja, um lugar de experimentação das possibilidades de ser, um lugar de 

recriação de si mesmo e do espaço vivido. 

Mas era necessário problematizar esses preceitos no contexto da sala de aula como 

agentes transformadores do comportamento do aluno, como agentes de “descondicionamento” 

de padrões “pré-moldados” por esta instituição. E me perguntava: essa proposta de rearticulação 

do espaço da sala de aula através do lúdico contribuiria efetivamente para a emergência de 

novas possibilidades de ser e de se estar neste espaço? Levaria à mudança de comportamento – 

e de relacionamento – dos alunos de uma classe considerada “problemática” dentro do 

estabelecimento de ensino? Isto teria reflexos em seu processo educacional e de aprendizagem?  

 Enfim, era necessário “experimentar”. O diretor e a coordenação pedagógica da escola 

aprovaram o projeto – que batizei de “Nossa Hora na Escola”. A garotada mostrava-se 

interessada e envolvida com as atividades e reflexões propostas. E, apesar de haver atividades 

pré-definidas, na prática, o trabalho foi estruturando-se conforme o envolvimento dos alunos 

nelas e de acordo com as questões que surgiam nos encontros. No decorrer daquele semestre, 

surgiram novos questionamentos, agora sobre o relacionamento dos alunos com a escola, que 

me intrigavam mais e mais. Qual o envolvimento dos alunos com a escola? Qual sua relação 

com os saberes ali transmitidos? O que estava por trás da indisciplina? Os alunos viam sentido 

nos trabalhos escolares? Eles gostavam de ir à escola? O que lhes atraía na escola? O que era 

importante ali, do seu ponto de vista? E o que não era?  

Era preciso entender o fenômeno de meu interesse (a Educação) antes de qualquer coisa. 

Assim, esse (re)encontro com a escola despertou-me o desejo de estudá-la. 

Decidi aprofundar-me nos estudos principalmente sobre escolarização, relação com o 

saber e sobre o papel da escola no desenvolvimento dos indivíduos. E, dessa forma, estruturou-

se minha pesquisa de mestrado: era preciso conhecer as relações dos alunos com a escola, o que 

esta significava para eles, o que pensavam sobre ela. Deixei a questão do “espaço” à espera e 

decidi investigar os significados e sentidos da escola por meio da voz dos próprios alunos.  

O mestrado foi um caminho repleto de novos e importantes aprendizados. Entre eles, o 

tema da cultura escolar destacou-se como importante “ferramenta” para pensar sobre o 

significado da escola para os jovens. Ao final desse processo, concluí, a partir dos relatos de 

alunos do ensino fundamental (público e privado), que a escola engendrava alguns sentidos 

bastante reiterados por todos: “lugar privilegiado de encontro e socialização dos jovens”; “lugar 

de preparação para o futuro” (como alavanca de mobilização socioeconômica); e “lugar de 

aprendizagens e saberes” (sobre o homem e seu mundo) – sentidos que circulam em nossa 

sociedade, pois que foram construídos por nossa história educacional e nossa cultura escolar. 
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O estudo desenvolvido durante o mestrado, no entanto, não vinculava a temática da 

significação ao campo da “materialidade da escola”, ou seja, ao entendimento de como o espaço 

físico de um edifício escolar poderia contribuir para engendrar esses significados e sentidos. 

Mas o “espaço”, a cada vez, parecia requerer mais espaço de pesquisa.  

As minhas ideias sobre a relação entre espaço e subjetividade começaram a tomar corpo 

no final dos anos de 1990, quando ainda era estudante de Psicologia. Durante os estudos de 

Psicologia Social (com Ecléa Bosi) e Fenomenologia da Percepção (com o professor José 

Moura Gonçalves Filho) e, depois, ao trabalhar com crianças autistas e psicóticas (com Cristina 

Kupfer e Jussara Falek Brauer), a questão do espaço tornava-se cada vez mais presente e 

instigante para mim. 

Várias ideias, a princípio desconexas, surgiam – estudadas, intuídas, “bricoladas” e 

anotadas em lugar seguro para que não se perdessem com o passar dos anos. A questão da 

importância da experiência espacial para a subjetividade humana e para a construção de 

significados e sentidos do mundo despertou minha atenção de diversas maneiras: a arquitetura 

das igrejas construídas em diferentes épocas e lugares e sempre relacionadas a uma determinada 

concepção de Deus que se queria transmitir; os templos budistas, implantados ao solo de acordo 

com o valor e significado dos pontos cardeais para a cultura oriental; a influência do “mar 

aberto” na configuração da cultura e da subjetividade das populações caiçaras ou então na 

origem da palavra portuguesa “saudade”; a pouca ou nenhuma noção de perspectiva dos 

membros dos povos pigmeus do Congo, que, por viverem na floreta cerrada, acreditavam que 

um animal visto à longa distância era mesmo daquele tamanho; a importância, segundo a teoria 

piagetiana, da experimentação do espaço físico e seus objetos para a construção das noções de 

espaço, tempo e causalidade, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e psicológico 

humano; o espaço subjetivo “estendido” e não coincidente com o “espaço” corporal das 

crianças autistas e psicóticas; etc. 

No campo da Educação, a compreensão que eu vinha construindo sobre a importância 

do espaço para a subjetividade humana ganhou uma nova perspectiva a partir do contato, 

durante o mestrado, com as proposições de Viñao Frago e Escolano Benito (1998) sobre a 

arquitetura escolar como “programa” ou “currículo oculto”: uma forma silenciosa de ensino 

(ESCOLANO; VIÑAO, 1998). A partir dessa nova perspectiva e com o propósito de entender 

como o espaço escolar – essa “materialidade” – engendra significações sobre a escola, era 

possível tomar o próprio “espaço” (espaço produzido ou “arquitetado” pelo homem) como 

objeto de estudo e refletir sobre o edifício escolar como um espaço semiótico, um espaço 

concreto e simultaneamente “mental” onde sujeitos vivenciam o processo formal de ensino-
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aprendizagem e no qual se articulam diferentes lógicas, representações, simbolismos e 

significados sobre o que é aprender e ensinar, sobre o que é ser aluno, sobre o que é 

conhecimento, sobre o papel da escola em nossa sociedade e para cada um que ali está. Também 

era possível pensar sobre como as diferentes concepções dos espaços escolares possibilitam 

ordenações e reordenações de hábitos e práticas de ensino-aprendizagem e, dependendo de sua 

configuração, provocam e acolhem, em diferentes medidas, vivências significativas dos 

educandos.  

Assim, tomando como categoria analítica o construto de mediação simbólica de 

Vigotski (1987, 1991, 1994), entendida como intrínseca ao processo de desenvolvimento 

psíquico e cultural humano, esta nova pesquisa, de cunho qualitativo, lançou-se em busca da 

compreensão dessas questões, privilegiando, de acordo com a perspectiva histórico-cultural, 

um “[...] exame orientado para o funcionamento dos sujeitos, as relações intersubjetivas e as 

condições sociais da situação” e assumindo como fundamental “[...] a centralidade do 

entrelaçamento das dimensões cultural, histórica e semiótica no estudo do funcionamento 

humano” (GÓES, 2000, p. 10).  

Levando em conta que este estudo não pretendeu categorizar escolas, métodos 

pedagógicos, práticas escolares ou os próprios sujeitos, mas sim investigar processos de 

mobilização dos sujeitos em relação a elementos da cultura material escolar (especificamente 

espaciais), a escolha da abordagem qualitativa mostrou-se coerente e adequada para analisar de 

forma aprofundada o objeto em questão em seus múltiplos aspectos. Essa investigação foi, 

então, desenvolvida em duas dimensões: pesquisa teórica (bibliográfica-documental) e pesquisa 

empírica (pesquisa de campo numa escola pública da cidade de São Paulo, pertencente à rede 

estadual de ensino).  

A pesquisa teórica envolveu o levantamento e análise da literatura da área da Educação 

e de outras (como Psicologia, Arquitetura, Filosofia e Geografia), que trouxessem subsídios à 

reflexão a respeito das relações entre arquitetura e educação e a respeito do espaço escolar como 

mediador simbólico, e abrangeu também o exame de pesquisas e trabalhos recentes a respeito 

do tema. Sendo que literatura e os trabalhos encontrados provinham de diferentes áreas do 

conhecimento, com perspectivas disciplinares distintas e referenciais teórico-paradigmáticos 

diversos, e para garantir “uma prática interdisciplinar consistente” (BRANDÃO, 2002, p. 47), 

a eleição daqueles que se mostravam relevantes para essa discussão teve como critério que seus 

objetos fossem tratados sob um enfoque que levasse em conta tanto a participação do sujeito 

quanto do contexto sócio-histórico-cultural em suas determinações, já que é essa abordagem 

que fundamenta este estudo.  
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Quanto à pesquisa empírica, foi adotado como critérios para a escolha da escola onde 

seria realizado o trabalho de campo que essa fosse uma escola pública estadual de ensino 

fundamental da cidade de São Paulo, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico da Secretaria da Cultura do Governo do Estado 

de São Paulo (CONDEPHAAT), com tipologia arquitetônica característica de determinado 

período da história da educação brasileira e que continuasse funcionando como instituição de 

ensino. Estas condições permitiriam o estabelecimento de relações entre configuração espacial 

do prédio escolar, ideário político, cultural e educacional de uma época e apropriação e 

ressignificação pelos novos usuários (especialmente os alunos), que estão inseridos em outro 

contexto sócio-cultural-histórico, o que subsidiaria as reflexões almejadas para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa. A pesquisa empírica, então, foi realizada numa escola da cidade de 

São Paulo, construída no período da Primeira República, com 104 anos de existência. Foram 

utilizados como procedimentos de coleta de dados a observação em campo e o registro 

iconográfico (por meio de fotografias e desenhos), entrevistas livres com funcionários da escola 

e uma entrevista semiestruturada e em grupo com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental – 

todos com o objetivo de identificar e compreender a constituição, organização, uso, vivências 

cotidianas, apropriações e significados do espaço físico da escola. 

Quanto ao levantamento bibliográfico, posso afirmar que as pesquisas sobre o “espaço 

escolar”2, pelo viés de sua dimensão pedagógica ou semiótica, são relativamente recentes no 

Brasil – começaram a tomar vulto a partir da década de 1990. Não que as preocupações sobre 

o assunto nunca tivessem sido mote de considerações sobre a escola anteriormente. Fernando 

Azevedo ou Anísio Teixeira, desde de as décadas de 1920-30, já apostavam no planejamento 

das edificações escolares como parte das respostas para as dificuldades enfrentadas na educação 

no país e como essenciais à educação que acreditavam necessária a construção de um Brasil 

afinado com os “novos tempos”. Anísio Teixeira compreendia e afirmava que “sem instalações 

adequadas não poderia haver trabalho educativo e por isso, o prédio escolar, base física e 

preliminar para qualquer programa educacional, tornava-se indispensável para a realização de 

todos os demais planos de ensino” (DÓREA, 2000, s/p).  

Também se esforçou o arquiteto Hélio Duarte e sua equipe do Convênio Escolar para 

elaborar projetos arquitetônicos para a construção de escolas na cidade de São Paulo, nos finais 

dos anos de 1940 e início dos anos 50, o que o levou a pesquisar sobre as tendências pedagógicas 

mais atuais de sua época e a procurar conhecer, junto a educadores e pedagogos locais, qual a 

                                                 
2 Todas as considerações feitas nessa “Introdução” sobre os trabalhos produzidos e publicados sobre a temática, 

estão baseadas na longa e sistemática pesquisa bibliográfica realizada por conta da produção dessa tese.  
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escola e qual educação que se desejava, para embasar a concepção dos edifícios escolares. Em 

seus projetos, incorporou preceitos da psicologia infantil nascente e as ideias e de Anísio 

Teixeira (com quem havia trabalhado na Bahia, no projeto da Escola Parque de Salvador) e de 

outros educadores ligados à Escola Nova (SILVA, 2006). Sobre isto, declarou ser difícil 

encontrar orientações sobre a concepção dos espaços escolares, devido à indefinição das 

propostas pedagógicas a serem atendidas. Buscou, então, inspiração nos arquitetos modernistas 

e nas ideias de Anísio Teixeira, mas fazendo uma ressalva importante sobre as possibilidades e 

limites da arquitetura como elemento de transformação social, como idealizada na época 

(DUARTE, 1951, p. 6). 

Avançando no tempo, as políticas públicas materializadas no Rio de Janeiro na década 

de 1980 e em São Paulo nos anos 2000 com os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) 

e com os Centros Educacionais Unificados (CEUs), respectivamente, também apostaram no 

planejamento do espaço físico escolar como meio de se implantar uma determinada política 

pública educacional. Esses grandes complexos educacionais, inspirados nas ideias de Anísio 

Teixeira, visavam levar uma educação “integral” às populações mais carentes e periféricas 

dessas cidades (conforme veremos depois). 

A arquitetura e a engenharia também não estavam alheias ao assunto. E, desde os tempos 

do Brasil imperial, há trabalhos que cuidam do âmbito da “técnica” das construções escolares. 

Também os trabalhos nas últimas décadas oriundos destas áreas, em grande maioria, tratam o 

tema sob este aspecto, ou seja, em termos de materiais, métodos e projetos para atender as 

normas e regras legais para a construção dos espaços escolares. Só mais recentemente, os 

profissionais, estudantes e pesquisadores de arquitetura e engenharia têm se preocupado com o 

arranjo do espaço escolar sob o ponto de vista pedagógico (e neste caso, podemos verificar, 

com especial atenção para os estabelecimentos dedicados à Educação Infantil). Conforme 

explica o Grupo Ambiente-Educação (2004) que promove debates sobre o assunto no Brasil: 

A Arquitetura Escolar, objeto de reflexão e pesquisa, tem suscitado um grande 

número de publicações onde a preocupação em sistematizar os conceitos e as 

estratégias de projeto aparecem como ferramenta de apoio à concepção da 

edificação escolar, dando ênfase ao dimensionamento (tamanho) e aos 

padrões de habitabilidade do espaço físico edificado e à racionalização dos 

processos de construção, respeitadas as condições e especificidades locais 

e/ou regionais. Assim, as discussões sobre infraestrutura devem se dar com a 

participação da comunidade e a escuta dos anseios e desejos das crianças, dos 

professores, demais profissionais e familiares, cuja bagagem cultural preenche 

de significados o espaço físico construído, tornando-o espaço/lugar.  

De acordo com este alerta, nessas áreas do conhecimento, principalmente na arquitetura, 

houve, nos últimos anos, uma maior produção de teses e dissertações onde o eixo de discussão 
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é o caráter pedagógico do espaço arquitetônico da escola. No entanto, só raramente são 

realizadas reflexões mais densas sobre as relações entre a arquitetura escolar e as funções 

escola, as políticas públicas em educação, as abordagens pedagógicas e suas relações com certa 

concepção de homem e mundo. A título de exemplo de excelentes e excepcionais trabalhos 

brasileiros publicados na área, cito os pioneiros estudos de Sílvia Wolff (“Espaço e educação”, 

dissertação de mestrado publicada em 1992) e Mayumi Watanabe de Souza Lima (“A cidade e 

a Criança”, de 1989, e “Arquitetura e Educação”, de 1995) e o recente e interessantíssimo 

“Arquitetura Escolar: o projeto do ambiente de ensino”, de Doris C. C. K. Kowaltowski, 

arquiteta professora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), publicado em 2011.  

No campo da Educação, é possível afirmar, como dito anteriormente, que as relações 

entre e espaço escolar e as práticas educativas passaram a ser discutidas de forma mais 

aprofundada em nosso país em finais da década de 1990 e início dos anos 2000. Estes trabalhos 

se dão principalmente a partir dos estudos sobre currículo e cultura escolar, onde desponta a 

ideia dos espaços e tempos escolares como “currículo oculto”. Dessa forma, o assunto aparece, 

inicialmente, em artigos publicados em alguns poucos periódicos científicos brasileiros, da 

região sudeste especialmente, a partir das discussões e pesquisas a respeito da cultura escolar, 

mais especificamente a cultura material escolar, realizados no campo da História ou 

Historiografia da Educação. Dentre os trabalhos produzidos no período sobre o assunto, 

destacam-se dois livros que se tornaram referência obrigatória para os estudos sobre a relação 

entre arquitetura e educação: “Templos de civilização: a implantação da escola graduada no 

Estado de São Paulo (1890 -1910)”, de Rosa Fátima de Souza, publicado em 1998; e “Currículo, 

espaço e subjetividade: a arquitetura como programa”, dos espanhóis Antonio Viñao Frago e 

Augustín Escolano Benito, também publicado aqui em 1998.  

A partir desse momento, houve uma crescente produção de estudos especificamente 

dedicados à cultura material escolar (que engloba não só o espaço físico, mas outros objetos, 

símbolos e práticas da escola). Muitos pesquisadores e estudantes estavam atentos a esta 

potencialidade de reflexão sobre a escola propiciada pelo estudo de sua materialidade e o 

período entre os anos 2000 e 2009 se configurou como o auge de produções sobre o tema. Nota-

se, assim, nesse período, uma grande profusão de trabalhos em publicações científicas dispersas 

por todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste (pesquisas de mestrado e doutorado, artigos 

acadêmicos em periódicos, de autores com formações, experiência e percursos acadêmicos 

diversos). Em sua maioria, são estudos vinculados à área da História da Educação ou à da 

Educação Infantil, mas também há vários trabalhos provindos do campo da arquitetura, alguns 

da psicologia e de outras áreas afins. Para dar a correta dimensão que o tema da cultura material 
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escolar tomou nas pesquisas sobre educação em nosso país, tome-se o exemplo da revista 

Proposições, da UNICAMP, que publicou em 2005 um número especialmente dedicado ao 

assunto (DOSSIÊ, 2005) – e dentre seus artigos encontra-se um que trata especificamente da 

arquitetura escolar. Desta forma, como dizia Veiga Neto (2003, p. 5) sobre as proporções que 

o tema da cultura escolar tomava em termos de publicações e trabalhos nesse período: “escrever 

algo novo sobre as relações entre cultura e educação é um desafio. O que já se disse sobre esse 

binômio... [...].” Mas ressalvava: “ainda assim, ele parece sempre novo, sempre aí a nos 

desafiar, com as suas mais de mil e uma faces, com as suas infinitas possibilidades.” 

Nos últimos cinco anos, as publicações e pesquisas sobre o espaço escolar diminuem de 

frequência, mas continuam ainda presentes em periódicos (revistas direcionadas ao público 

docente, em especial) e em palestras e conferência sobre a escola e sua cultura (no ano de 2012, 

por exemplo, aconteceram alguns seminários e lançamento de livros sobre cultura material 

escolar, promovidos pelas universidades federais de Santa Catarina (UFSC) e do Maranhão 

(UFMA), pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), entre outras, que em algum 

momento tratavam da questão da arquitetura escolar). 

Mesmo assim, apesar de ter ganhado destaque na última década, a questão do espaço 

escolar como mediador de práticas e ideias educacionais é pouco difundido entre os educadores, 

não faz parte dos cursos de formação para docência e é “mal tratado” pelas políticas públicas 

em Educação de nosso país.  

Em relação às publicações, o tema tem poucos livros que lhe são exclusivamente 

dedicados e, mesmo estes, poucos que tratam da questão da semiótica espacial de forma 

específica. A maioria parte dela para as considerações a respeito da escola em termos 

arquitetônicos (de organização do espaço para recepção das atividades escolares), em termos 

históricos (dentro da temática da cultura escolar), etc. Dentre esses, os livros publicados de 

relevância para a educação são os de Nilda Guimarães Alves (1998), Luciano Mendes Faria 

Filho (2000), Ester Buffa e Gelson de Almeida Pinto (2002), Marcus Levy Bencostta (2005) e 

Jader Janer Moreira Lopes (2007). 

É interessante notar também que, junto à difusão do tema como objeto de estudo 

acadêmico ocorrida principalmente no período de 2000 a 2009, houve no universo virtual (a 

Internet) um assustador número de sites e blogs de “não acadêmicos” que davam destaque ao 

assunto (o que indica a importância do tema reconhecida não só pelos acadêmicos, mas pelo 

público em geral). O espaço escolar e seu caráter pedagógico ou como currículo oculto aparecia 

e aparece ainda nos sites de escritórios de arquitetura e engenharia (especializados em projetar 

e construir escolas) que destacam a importância de uma concepção apropriada do espaço para 
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a educação, trazendo vídeos com educadores internacionais elucidando o assunto, citando 

autores consagrados na área da cultura escolar – e ao que tudo indica, nesses casos, como 

estratégia de marketing (se pode ser usado como “vitrine” para dizer sobre a confiabilidade do 

trabalho destes profissionais, é porque se percebeu que é questão importante para o público 

mais amplo ligado à Educação). Também muitos blogs, sites pessoais e trabalhos de conclusão 

de curso de pedagogia e de outras áreas aparecem no “ciberespaço” falando a respeito e 

recorrendo, para dar peso ao seu discurso, aos já “clássicos” Viñao Frago e Escolano Benito 

(1998) e ao importante, mas já bastante explorado, Michel Foucault e sua “microfísica do 

poder” – e falam das escolas “fábrica”, das escolas “hospital”, das escolas “bunker” e 

“fortaleza”, etc.3 As discussões, por exemplo, nos blogs como o “BOTECO ESCOLA”, são 

inteligentes e os comentários perspicazes4. As pessoas pensam a partir de suas vivências, 

experiências – sejam elas especialistas em educação ou atores deste universo (professores, 

alunos); sejam estudantes de pedagogia ou emersos de outros nichos (arquitetos, “ongueiros”, 

ativistas ambientais, etc.). 

Como vemos, a cultura escolar está na pauta do dia e o espaço escolar vem para o 

primeiro plano, torna-se ator principal. E mesmo quando não está na “boca de cena”, não deixa 

de aparecer no drama das pesquisas sobre o assunto. Parece impossível passar despercebido. 

Isto é bom. Muita gente opinando – formal ou informalmente. Muita gente pensando – e se 

dispor à reflexão é colocar a dúvida (ou colocar-se em dúvida); é tornar-se permeável a novas 

ideias; é abrir campo à busca e, consequentemente, à ampliação da consciência.  

Fazendo agora uma análise transversal (sincrônica) dos trabalhos encontrados neste 

levantamento bibliográfico, é possível perceber que o “espaço escolar” é entendido a partir de 

diferentes vieses semânticos da expressão, não necessariamente como espaço “físico” escolar, 

ou seja, espaço arquitetônico. Além disto, é inserido nos estudos por diversas “entradas” e é 

tomado como objeto de pesquisa, categoria de análise ou apenas local onde ocorre a pesquisa.  

Assim, a grande maioria dos trabalhos que tratam do “espaço escolar” tomam-no como 

sinônimo de “ambiente escolar” ou “cenário” onde se dão o fenômeno de seu interesse e não 

como objeto central da pesquisa, como componente mesmo das relações escolares (como diria 

Viñao, 1998). Outros tratam do espaço escolar no sentido específico de “espaço arquitetônico” 

                                                 
3 Escolas configuradas espacialmente numa perspectiva de contenção e disciplina, totalmente fechadas ao exterior 

com muros altos, grades reforçadas, etc, e rigidamente controladas pelas racionalidades educativas. 
4 Para conferir textos postados no blog e discussões lá realizadas sobre o assunto acessar na internet o endereço: 

<http://jarbas.wordpress.com/2009/03/30/arquitetura-e-educacao-blogagem-coletiva/>. Para conferir a cópia 

dessa página, que permite acesso a diversos outros textos sobre o assunto publicados e comentados no blog, 

vide o Anexo B. 
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(físico) e o tomam como centro da análise. Sob este último aspecto, diferenciam-se dois 

conjuntos de trabalhos.  

Um grande conjunto deles estuda o espaço arquitetônico do ponto de vista “técnico”, de 

sua construção ou organização para atender determinados requisitos (legais ou relacionados à 

educação inclusiva, em termos da acessibilidade aos portadores de deficiências, ou às 

necessidades específicas da clientela infantil).  

A outra parcela trata do espaço escolar sob o aspecto que aqui nos interessa, ou seja, no 

sentido semiótico. No conjunto das pesquisas onde esta ideia se configura como a problemática 

central investigada ou como categoria de análise para outras questões educacionais, encontram-

se os trabalhos que investigam o espaço escolar em suas relações com as questões de ensino-

aprendizagem, como elemento da cultura escolar ou como currículo oculto. Esses trabalhos 

versam, então, sobre: estilos arquitetônicos e relações com o simbolismo da escola para a 

sociedade ou tempo histórico (por exemplo, as escolas da Primeira República); arquitetura 

escolar (principalmente do espaço da sala de aula) e sua “evolução” na história (brasileira, 

especialmente); reflexões sobre proposições políticas e pedagógicas para edificações escolares 

(como as idealizadas por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira) e relações com processos de 

ensino-aprendizagem (caráter pedagógico do ambiente escolar); relações entre arquitetura 

escolar e micropolítica, capitalismo ou constituição de subjetividades (na esteira dos estudos de 

Foucault); relação entre constituição e organização do espaço escolar e particularidades 

pedagógicas da Educação Infantil; e relações entre espaço escolar e desenvolvimento infantil 

(a partir de teorias psicológicas). 

Em resumo, a maioria destes trabalhos é fruto de investigações realizadas no campo da 

História da Educação e está relacionada a análises sobre a cultura material escolar e sobre as 

especificidades das construções de edifícios de algum tempo histórico. Outro tanto, ainda no 

campo da Educação, analisa o espaço como “currículo oculto” ou como “educação” dos corpos 

(no sentido da sociedade disciplinar ou de controle de Foucault). Na Psicologia, as pesquisas e 

estudos realizados também se encaixam nestes temas ou estão relacionados aos estudos da 

Educação Infantil. E é nesta área, a da Educação Infantil, principalmente vinculada ao campo 

da Educação, conforme já comentei anteriormente, que tem havido mais recentemente uma 

grande produção acadêmica a respeito da importância da dimensão espacial para a educação – 

e dentre eles destaco a competência dos trabalhos de Horn (2006). Porém, a grande maioria dos 

estudos aí encontrados tem um viés prescritivo e pouco tratam do porquê do espaço gerar 

significações sobre a escola e os saberes (e essa é uma das questões centrais da pesquisa aqui 

desenvolvida). Partem desse pressuposto, mas exploram pouco a questão. Rapidamente passam 
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às considerações (bem elaboradas, é importante salientar) sobre como organizá-lo, às 

indicações de uso e de arranjo deste para atender as necessidades de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças de determinada faixa etária ou nível de escolarização; sobre o 

planejamento do espaço em função de certos preceitos pedagógicos; sobre como a reordenação 

do espaço afeta o trabalho docente, a expressão da criança e sua relação com a educação 

proposta.  

As reflexões que esses trabalhos trouxeram e trazem sobre diferentes aspectos da cultura 

material escolar – e, mais especificamente, do espaço arquitetônico da sala de aula – são 

bastante relevantes para a construção de uma educação de qualidade. No entanto, em grande 

parte, as produções e as análises desta última década sobre o tema, feitas em dissertações e teses 

ou publicadas em revistas científicas especializadas em Educação, reiteram-se mutuamente (o 

cruzamento de citações e referências bibliográficas dos trabalhos pode comprovar isto). 

Raramente aparece uma reflexão que traga novas contribuições à temática.  

Na área da Psicologia, a categoria “espaço” (sem o adjetivo “escolar”) foi e é estudada 

principalmente pela Psicologia da Percepção (Gestalt, Fenomenologia, etc.), pela Psicologia 

Social (como representação social) e há também estudos psicanalíticos, principalmente 

relacionados às proposições de Winnicott (1994) sobre o espaço potencial e o desenvolvimento 

infantil. Na Filosofia, o enfoque da temática do espaço está nas relações de poder – estudos 

apoiados em Foucault (2009) ou então na ideia de vivência subjetiva, apoiados em autores da 

Fenomenologia e do Existencialismo como Heidegger (2001). Na Geografia, principalmente 

no campo da geografia humanista, os trabalhos que enfocam o aspecto semiótico do tema 

adotam como fundamentação teórica o conceito de “topofilia” de Yi-Fu Tuan (1980; 1983) – 

definido pelas relações afetivas que as pessoas estabelecem com os locais que habitam ou 

utilizam –, pouco conhecido pelos educadores e que merece um olhar mais cuidadoso de nossa 

parte. 

Mas voltemos à Educação. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos nesse campo, encontrei apenas um que trata do 

espaço arquitetônico apoiado em reflexões sobre as relações entre Psicologia e Educação. Trata-

se da tese de doutorado de Luís Carlos Sales, da Universidade Federal do Piauí (UFPI), 

intitulada “O valor simbólico do prédio escolar”, publicado em formato de livro em 2000. Neste 

estudo, o autor analisa o valor atribuído pela população local à educação oferecida em escolas 

de Teresina e Natal a partir do simbolismo e da configuração arquitetônica de suas fachadas – 
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e o faz referendado pela semiótica de Charles Peirce (1999)5 e pelo constructo de representação 

social de Serge Moscovici (1978, 2003) 6, da Psicologia Social. O livro é de difícil acesso, já 

que foi publicado em pequena quantidade, está esgotado (só encontrado em sebos ou nas 

bibliotecas de grandes universidades) e foi (e é) pouco divulgado entre os educadores e o 

público em geral.  

Não foi encontrado nenhum trabalho na grande área da Educação que trate o espaço 

escolar a partir dos pressupostos de uma abordagem interacionista, dialética e histórico-

cultural7, ou seja, que compreenda a subjetividade e a experiência humanas como constituídas 

por e, ao mesmo tempo, constituintes da significação e uso dos espaços. E somente alguns 

estudos pensam os significados, usos e apropriações do espaço escolar a partir de sua co-

construção por aqueles que vivenciam a escola. Sendo assim, pouco se diz (e se pesquisa) sobre 

o espaço escolar sob seu aspecto semiótico a partir da relação entre significação e experiência 

humanas (viés investigativo que proponho aqui).  

Então, através de todo esse percurso e das reflexões que suscitaram, pude, dentre as 

“suas mais de mil e uma faces, com as suas infinitas possibilidades”, como dizia Veiga Neto 

(2003), intentar outro caminho teórico-metodológico para ampliar e adensar esse desafiante 

saber, ainda em desenvolvimento, sobre o espaço escolar. Coube, portanto, tratar os velhos e 

novos achados a partir de outro viés interpretativo, num oportuno e diverso arranjo destas ideias 

(que tem circulado pelo mundo da educação, mas não só aí). Isso foi feito por meio do estudo 

e articulação de proposições teóricas diversas sobre o espaço físico enquanto elemento 

semiótico – de autores provindos, como indiquei anteriormente, do campo da Educação, da 

Psicologia, da Filosofia, da Geografia, da Arte e da Arquitetura. E o enfoque foi a produção dos 

sentidos sobre a escola e a educação em nossa sociedade a partir da articulação entre a 

semiologia do espaço (e do espaço escolar) e a importância da mediação simbólica, da interação 

com outras pessoas e da experiência vivida pelo sujeito para o processo de significação e de 

constituição da subjetividade humana. 

                                                 
5 PEIRCE, Charles S. Semiótica. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 1999 
6 MOSCOVICI, Serge. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1978; 

MOSCOVICI, Serge. Representações Sociais: investigações em psicologia social. São Paulo: Vozes, 2003. 
7 Há, no entanto, uma tese de Engenharia, intitulada “Arquitetura Escolar e Educação: um modelo conceitual de 

abordagem interacionista”, de Gisele A. N. de Azevedo, defendida em 2002 na UFRJ, que se apoia em Piaget 

e Vigotski para refletir sobre as relações entre os usuários e os espaços construídos da escola. Porém, não é seu 

intuito o aprofundamento da concepção de “espaço escolar” como produto do encontro da subjetividade dos 

indivíduos com a “materialização” da cultura e de ideologias no prédio escolar. Seu foco é buscar a adequação 

dos espaços aos objetivos educacionais das escolas que demandam projetos arquitetônicos para a construção de 

seus edifícios a partir de suas filosofias de ensino específicas. 
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Alguns questionamentos iniciais nortearam as investigações teóricas e empíricas e, não 

poderia ser diferente, estavam prenhes da tese que eu pretendia averiguar: 

 Quais as concepções pedagógicas ou histórico-sociais que permeiam a concepção 

arquitetônica e a organização espacial original do estabelecimento em questão? O atual 

uso desta estrutura mantém, modifica ou ressignifica os elementos desta configuração?  

O que isto pode dizer a respeito do entendimento do que é a escola para os seus usuários 

na atualidade? Que diferenças e semelhanças há em relação às propostas originais? 

Como podemos perceber isto? 

 O espaço escolar é apenas um espaço utilitário e racional ou há “mobilidade”, 

possibilidade de produção e criação de outras significações sobre este ambiente ou de 

novas maneiras de ser e estar ali?  

 Como os sujeitos constroem significados sobre a escola e os saberes por meio da 

materialidade do espaço escolar? Quais os elementos arquitetônicos (edificações, 

espaços, objetos, símbolos) indiciários, significativos, indicativos destes significados? 

Há “brechas” para outras experimentações e vivências, para novas significações? Há 

elementos que apontam mudanças ou mostram uma nova maneira de entender, conceber 

a escola? 

 A escola e a sala de aula podem ser redescobertas como um lugar impregnado por 

vivências pessoais significativas, ou seja, um espaço de experimentação das 

possibilidades de ser, de recriação de si mesmo e do espaço vivido? Quais espaços da 

escola permitem isto e quais não? Por quê? 

O material produzido foi organizado em três capítulos: um referente às discussões 

teóricas sobre o espaço e espaço escolar, outro que apresenta a pesquisa histórica pertinente ao 

tema e o último sobre a pesquisa empírica e seus desdobramentos.  

Assim, o primeiro capítulo, “O espaço escolar como mediador simbólico”, contempla 

reflexões teóricas sobre o espaço como mediador de significados e sentidos, considerando o 

papel central da experiência e da atividade do sujeito na produção de significação, e trata das 

relações entre arquitetura e educação. Os principais autores que fundamentam as reflexões são: 

Tuan (1980, 1983), Heidegger (2001), Leontiev (2004) e Vigotski (1987, 1991, 1994) – que, 

em comum, consideram essencial a vivencia concreta do sujeito no mundo para a emergência 

de seus significados e construção de si mesmo; e também Viñao e Escolano (1998), que tratam 

especificamente das relações entre espaço escolar e educação do ponto de vista semiótico. 
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O segundo capítulo, “História da arquitetura escolar paulista: aspectos políticos e 

pedagógicos”, traz a periodização da tipologia arquitetônica dos edifícios escolares públicos da 

cidade e estado de São Paulo (do “Império” aos dias atuais), apresentando as características 

arquitetônicas predominantes das construções destinadas ao ensino público elementar em cada 

período desta história e os fatores político, pedagógicos, ideológicos e estéticos que 

influenciaram sua concepção. Os aspectos analisados também fornecerão elementos para 

identificarmos, nestes termos, as características da escola onde se realizou a pesquisa de campo 

e as intenções originais que motivaram sua construção – fundamental para cotejarmos a 

configuração dos espaços dessa escola com a experiência discente e significação dada a eles 

pelos seus alunos na atualidade.  

O terceiro capítulo, “Leituras do espaço escolar vivenciado”, versa sobre a metodologia 

utilizada na pesquisa empírica (seu processo de construção e as reformulações ocorridas); 

apresenta a escola onde foi realizado o trabalho de campo (trazendo sua história, público e séries 

atendidas, configuração arquitetônica, etc.); e traz a análise e discussão do material coletado 

(também por mim “experienciado”), numa composição que entremeia observações de campo, 

registros fotográficos, depoimentos dos sujeitos (funcionários e alunos) e discussões teóricas, 

na tentativa de compreender o espaço como mediador entre a cultura (incorporada em sua 

composição arquitetônica), as práticas educativas ali realizadas e a experiência dos sujeitos que 

o vivem (e que atualizam seus significados).  

Por fim, a título de conclusão, traço considerações que retomam a tese que impulsionou 

a realização deste trabalho, articulando-a com os dados analisados e outros achados da pesquisa, 

e proponho algumas reflexões que podem instigar novas buscas sobre o tema.  
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1 O ESPAÇO ESCOLAR COMO MEDIADOR SIMBÓLICO 

O que em mim sente está pensando. 

Fernando Pessoa 

 

Este estudo que se quis sistemático, uma busca obsessiva pelas definições, proposições, 

conceitos e sentidos sobre o espaço, tornou-se uma aventura, também filosófica, por um 

caminho errante onde belas ideias sobre o assunto, de autores de saberes díspares, se 

insinuavam. Entre prateleiras das bibliotecas, números de página, luminárias de cabeceira, 

imagens lidas e sonhadas, o espaço revelou-se – e pôde ser objetivado aqui em palavras – pelas 

pegadas deste movimento (único, porque pessoal, e, portanto, um possível dentre infinitos 

outros). 

 

 

 

1.1 OS SENTIDOS DA ESCOLA 

 

Temos que reconhecer que a escola jamais teve um sentido universal, um mesmo sentido 

para todos. É um engano acreditar que se possa definir um sentido e uma função para a escola 

e que esses sejam agregadores de todas as expectativas dos diversos grupos e culturas em quais 

está inserida. Segundo Demartini (2004), nem mesmo a cultura escolar eurocêntrica foi 

significada da mesma forma em diferentes épocas, locais e para os diferentes grupos sociais, ou 

seja, por toda parte onde foi “absorvida” não se manifestou de uma forma uniforme e pautada 

pelos valores ou finalidades originais. No Brasil do século XIX e início do século XX, por 

exemplo, as escolas que adotavam esse modelo foram atravessadas pelas culturas dos diferentes 

grupos de imigrantes. A cultura de uma escola de imigrantes japoneses era diferente e tinha 

sentidos diferentes de uma escola de alemães, de italianos, de negros ou daquelas frequentadas 

pelos índios e variava também de acordo com a orientação religiosa (católica, presbiteriana, 

etc.), segundo o local (urbano, rural) e o contexto histórico do momento. Essa diversidade 

ocorre porque “[...] não há verdadeiramente falando, um modelo de homem e, por conseguinte, 
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também não existe um modelo de educação” (SANTOS; CORRÊA,8 1993 apud DEMARTINI, 

2004, p. 92 – grifo nosso). Assim, os sentidos da escola variam segundo épocas e lugares e são 

ressignificados pelos diferentes grupos sociais. Podemos pensar em alguns destes sentidos 

construídos historicamente: ilustrar a elite, cristianizar os povos, fortalecer a nação, equalizar a 

sociedade, formar a mão de obra trabalhadora, impor a ideologia capitalista, libertar o povo 

oprimido, preparar o futuro, etc.  

Porém, se a escola não tem um mesmo sentido para diferentes grupos ou sujeitos ou em 

diferentes tempos históricos, esses sentidos também não são ilimitados. Vivemos em uma 

sociedade escolarizada e sabemos que a escola é tanto produtora quanto produto da cultura. 

Como afirma Smolka (2004, p. 44):  

Não há sentido pré-definido, não há teleologia. Há múltiplas determinações 

que vão produzindo sentidos também múltiplos... A produção é 

inescapavelmente conjunta, a resultante nem sempre controlada... A 

significação, como produção de signos e sentidos, é (resultante de) um 

trabalho coletivo em aberto, que implica ao mesmo tempo, acordo mútuo, 

estabilização, e diferença (inter-in-compreensão constitutiva...). Há sempre 

algo possível/passível de ser comum, e há sempre heterogeneidade.  

Logo, para entender a função, os significados e os sentidos9 da escola em nossa 

sociedade atual, é preciso ter em vista que diferentes concepções de educação – e, portanto, de 

homem – fundamentam diferentes objetivos e finalidades da escola e, consequentemente, 

estruturam diferentes práticas e relações que aí ocorrem. Conforme explica Lefort (1999, p. 

208): 

O sistema de ensino sempre se ordena em função de uma representação da 

educação, de uma representação que implica um desejo – desejo de os 

indivíduos alcançarem, com sua formação, uma certa maneira de ser, de 

trabalhar, de se relacionar entre si na sociedade.  

É por isto que, como afirma Demartini (2004, p. 91),  

os significados atribuídos à escola e ao conhecimento escolar por ela 

produzido têm sido objeto de muitas discussões e controvérsias. Filósofos da 

atualidade refletem sobre a crise profunda que afeta a cultura e discordam 

sobre as finalidades da escola para o homem do mundo atual e sobre as 

práticas nelas observadas, quando pensam nas demandas destes novos tempos 

e nesta sociedade e cultura cada vez mais globalizadas. 

Portanto, “os sentidos podem sempre ser vários, mas dadas certas condições de 

produção, não podem ser quaisquer uns” (SMOLKA, 2004, p. 45). 

                                                 
8 SANTOS, L. R. dos; CORREIA, C. J. N. Tradução e apresentação. In: KECHIKAN, A. Os filósofos e a 

educação. Lisboa: Colibri, 1993 (Coleção Paidéia 1). p. 7-10. 
9 De acordo com a abordagem histórico-cultural, há uma importante diferença entre significado (construção 

cultural) e sentido (construção pessoal). Neste momento do texto não há necessidade de compreender os 

meandros dessa diferença, que será devidamente esclarecida logo a seguir, no próximo tópico deste capítulo. 
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Dentre as condições de produção de significação sobre a escola (culturais, sociais, 

históricas, etc.), a concepção e estruturação arquitetônica do espaço escolar e a organização dos 

seus ambientes internos e externos não podem ser desprezadas. Elas refletem concepções 

educacionais, pedagógicas, ideológicas e políticas sobre a função da escola em determinada 

época e lugar e possibilitam ou delimitam usos e práticas escolares. Dessa forma, o espaço 

(construção humana) é também mediador de significados e sentidos sobre a escola, sobre sua 

função em determinada sociedade, sobre os saberes aí difundidos e compartilhados e sobre as 

relações que ali se estabelecem. 

 

 

 

1.2 O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO E O PAPEL DA EXPERIÊNCIA 

 

Segundo Vigotski (1998), a mediação simbólica é o que caracteriza o psiquismo 

humano: entre o homem e o mundo, entre ele e os outros há sempre um instrumento ou um 

signo e há sempre significação (produção de signos, significados e sentidos).  

A significação, “incorporada” nos objetos e fenômenos do mundo humano, ao ser 

apropriada pelos indivíduos, exerce uma ação transformadora sobre as funções psíquicas 

humanas elementares, “que passam a operar sob as leis da história” (PINO, 2005, p. 88). 

Segundo Leontiev10 (2004, 179 e 275), essa apropriação é o processo crucial em que tem lugar 

“a formação, no indivíduo, de faculdades e de funções especificamente humanas” – já que “só 

na sequência desse processo – sempre ativo [exige necessariamente atividade prática ou 

cognitiva] – é que o indivíduo fica apto a exprimir em si [...] estas propriedades e aptidões que 

constituem o produto do desenvolvimento sócio-histórico do homem” (LEONTIEV, 2004, 

p.179). A constituição das funções psicológicas tipicamente humanas ocorre, portanto, de 

acordo com uma análise vigotskiana, no e pelo processo de internalização da cultura (que é 

sempre mediada pelos signos), ou seja, “simultaneamente à apropriação do saber e do fazer da 

sociedade” (PINO, p. 35, 1991 – grifo nosso). Por essa razão, conclui Vigotski (1987), o 

cultural é aquilo que faz do homem essencialmente humano e a apropriação da cultura – que 

                                                 
10 Que deu prosseguimento aos estudos e pesquisas de Lev S. Vigotski sobre a constituição psíquica humana, 

defendendo, como ele, que “o principal mecanismo de desenvolvimento psíquico do homem é o mecanismo da 

apropriação das diferentes espécies e formas de atividade, historicamente constituídas” (LEONTIEV, 2004, p. 

166). Tese que, por sua vez, tem sua origem nas análises teóricas de Karl Marx (publicadas nos seus 

“Manuscritos”) sobre a natureza social do homem. 
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pressupõe uma relação mediada (pelos signos e pelos outros seres humanos) e dialética 

(transformadora) com o mundo e que conduz o indivíduo ao (e no) seu processo de socialização, 

humanização e singularização – é o que capacita o homem a significar e interpretar o mundo. 

Nas palavras de Smolka (2004, p. 35-36): “é impossível ao homem não significar. A 

significação faz parte da atividade humana. Diz-se que o homem busca sentido, atribui sentidos. 

Sempre.”  

Nessa apropriação da cultura, o que é internalizado do mundo, do signo, como indicado 

acima, é sua significação – mais especificamente, seu sentido (PINO, 2005, p. 112; SMOLKA, 

2004, p. 43). Mas o sentido não coincide com a significação “social”, ou o significado. O 

significado (de uma palavra, por exemplo – “signo por excelência” para Vigotski) é uma 

formulação abstrata, uma generalização, um conceito (VYGOTSKY, 1987, p. 72); é aquele 

significado previsto, compartilhado por todos e, portanto, convencional – já que é a 

“cristalização da experiência e práticas sociais da humanidade” (LEONTIEV, 2004, p. 100), ou 

seja, é histórico (é erigido na história dos grupos sociais e é culturalmente transmitido). Já o 

sentido depende da experiência individual, da atividade dos sujeitos e também da sua motivação 

(LEONTIEV, 2004). Segundo Vigotski (1987) e Bakhtin (2006), os sentidos são frutos de uma 

construção negociada (são construídos pelo sujeito na relação com o outro no ato da sua 

enunciação, ou seja, no diálogo, na experiência partilhada, comunicada). Eles não são 

facilmente previsíveis; são mais dinâmicos, mais flexíveis e mais pessoais que o significado e 

poderiam ser ilimitados não fosse sua produção ser também dependente do contexto11. Nas 

palavras de Leontiev (2004, p. 102,103 – grifos nosso): 

[...] O homem encontra um sistema de significações pronto, elaborado 

historicamente, e apropria-se dele [...]. O fato propriamente psicológico, o fato 

da minha vida, é que eu me aproprie ou não, que eu assimile ou não uma dada 

significação, em que grau eu a assimilo e também o que ela se torna para mim, 

para a minha personalidade; este último elemento depende do sentido 

subjetivo e pessoal que esta significação tenha para mim. 

[...] o sentido é antes de mais nada uma relação que se cria na vida, na 

atividade do sujeito. 

Ou, conforme explica Pino (1993, p. 54 – grifos do autor),  

[...] o sentido é aquilo que uma palavra ou, mais propriamente, um discurso 

evoca no sujeito e que tem a ver com a história de sua experiência de vida 

pessoal – o que não significa que não seja social, pois toda experiência 

humana é social por natureza.  

                                                 
11 O contexto a que me refero envolve o contexto imediato, situacional, mas também toda a conjuntura histórico-

cultural e de vida do sujeito, ou seja, o lugar e o tempo histórico em que os sujeitos vivem e os grupos de 

pertença dos indivíduos. 
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Assim, o sentido seria a “boa significação” para o sujeito dentre os diversos sentidos 

possíveis, evocados por algo (PINO, 2006, p. 56). É, portanto, uma (re)construção pessoal e 

intersubjetiva que não é possível ser percebida sem referência ao contexto de sua produção e 

sem um contato mais aprofundado com os sujeitos e as atividades envolvidos nele. 12 

O signo (ou símbolo), dessa forma, “é um repositório de significados” e “os significados 

emergem das experiências mais profundas que se acumularam através do tempo. [...]” (TUAN, 

1980 p. 166). As possibilidades de significação (de produção de signos, significados e sentidos) 

se ancoram, portanto, nas “[...] práticas sociais, na experiência partilhada [...], e na história 

dessas relações, tornada possível pela dimensão discursiva dessas práticas [...]” (SMOLKA, 

2004, p. 44). Ou seja, se ancoram nas experiências vividas e partilhadas (experiência pessoal e 

social), pelas quais se dá o processo de apropriação do mundo e de sua significação. 

Segundo o geógrafo humanista Tuan13 (1983, p. 9), a experiência “abrange as diferentes 

maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade”. Estas maneiras, segundo 

o autor, variam desde as sensações mais diretas e passivas (como as possibilitadas pelo olfato, 

paladar, tato e visão) até a percepção ativa e “a maneira indireta de simbolização” (TUAN, 

1983, p. 9). Além disso, a experiência é constituída de sentimento e pensamento – pois ambos 

“são maneiras de conhecer” (TUAN, 1983, p. 11): 

As emoções dão colorido a toda experiência humana, incluindo os níveis mais 

altos de pensamento. [...] O pensamento dá colorido a toda experiência 

humana, incluindo as sensações primárias de calor e frio, prazer e dor. A 

sensação é rapidamente qualificada pelo pensamento em um tipo especial. O 

calor é sufocante ou ardente; a dor, aguda ou fraca; uma provocação irritante, 

ou uma força brutal.  

A experiência, portanto, é sempre qualificada, interpretada (ou, como dito 

anteriormente, o homem sempre dá significado, valor ao vivido). E isso pode se dar pelo 

pensamento ou pelo sentimento ou por ambos – pois, conforme explica Tuan (1983), não 

necessariamente o significado da experiência é percebido ou construído de forma consciente ou 

                                                 
12 Pensemos, como exemplo para mostrar essa diferença entre significado e sentido, em “bicicleta”. Todos nós 

sabemos o que é uma bicicleta: um veículo de duas rodas não motorizado (esse é o seu significado). No entanto, 

uma bicicleta para o garoto de 12 anos que acaba de ganhá-la de presente (ansiosamente esperado) e uma 

bicicleta para um esportista, ciclista profissional, ou então para um trabalhador que a tem como único e 

exclusivo meio de transporte, são coisas um tanto diferentes (tem sentidos diferentes, já que a motivação e o 

contexto que fazem com que cada um desses sujeitos a utilize ou a deseje são completamente diversos).  
13 A geografia humanista, da qual o sino-americano Yi-Fu Tuan é um dos principais representantes, coloca “a 

necessidade de se entender o fazer espacial enquanto processo de inserção [...] do sujeito histórico neste” 

(DUARTE, 2006, p. 81), valorizando a experiência objetivamente vivida e “trazendo a subjetividade como 

elemento importante e constituinte da relação do homem com o espaço” (DUARTE, 2006, p. 77). Chama nossa 

atenção a proximidade dessa perspectiva com a visão da constituição psicológica humana de Vigotski, que 

também articula essas importantes dimensões do homem (histórica, concreta e subjetiva). 
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é conceitualizado, muitas vezes é apenas uma sensação, um sentimento que é o que é 

experimentado e é o que “fica” (é apropriado) da experiência vivida. 

Dessa forma, tanto a experiência (percepção, sensação, vivência de algo) é a base para 

o processo de significação, quanto a experiência (percebida, significada, significativa) 

[...] é resultante daquilo que impacta e é compreendido, significado, pela 

pessoa. Há um aspecto compreensivo, apreciativo, valorativo nos sentidos da 

situação vivida. Não existe a experiência sem significação. [...] Falar de 

experiência é falar de corpo/sujeito afetado pelo outro/signo. [...] É falar da 

vida impregnada de sentido. (SMOLKA, 2006, p. 107 – grifos da autora)   

[...] Assim, a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria 

vivência. Experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir 

dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser 

conhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, uma criação 

de sentimento e pensamento. [...] (TUAN, 1983, p.10 – grifo nosso) 

 E, conforme acrescenta Tuan (1983, p. 164 e 181), a cultura afeta a experiência: ela 

“dita o foco e a amplitude” do que percebemos e do apreendemos a partir de uma determinada 

vivência. Apesar disso, alerta, duas pessoas não “interpretam” a realidade da mesma maneira 

(TUAN, 1983, p. 6) – não dão o mesmo sentido a uma mesma experiência –, cada uma percebe 

seu meio (natural, social) e dá significado a suas vivências “através da cor das lentes de sua 

experiência anterior” (TUAN, 1980 p. 78). 

Thompson (1981), a partir de um outro ponto de vista (histórico), traz também reflexões 

sobre a noção de experiência – através da qual “o sujeito é reinserido na história” 14 – e analisa-

a, conforme apontam Faria Filho e Bertucci (2009), em relação às determinações sociais e 

culturais e à autonomia e reflexividade do sujeito:  

 [...] Os homens e as mulheres também retornam como sujeitos, dentro desse 

termo [experiência humana] – não como sujeitos autônomos, “indivíduos 

livres”, mas como pessoa que experimentam suas situações e suas relações 

produtivas determinadas como necessidades e interesses e como 

antagonismos, e em seguida tratam essa experiência em sua consciência e em 

sua cultura [...] das mais complexas maneiras (sim, “relativamente 

autônomas”) e em seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação 

determinada. (THOMPSON, 1981, p.182; cf. FARIA FILHO; BERTUCCI, 

2009, p. 13) 

E, de forma semelhante à Tuan (1980, 1983), complementa: “[...] as pessoas não 

experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no âmbito do pensamento e de seus 

procedimentos [...]. Elas experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses 

sentimentos na cultura [...]” (THOMPSON, 1981, p.189). Dessa forma, podemos dizer, 

                                                 
14 Uma crítica de Thompson a Althusser e aos “marxismos” que seguem um viés implacavelmente determinista e 

que, segundo ele, ignoram a dimensão subjetiva da atividade e das motivações humanas. Thompson, nesse livro 

(“A miséria da teoria”) tenta resgatar a força das teorias marxistas introduzindo nelas (e tentando articulá-las) 

com as noções de experiência humana e cultura como chaves importantes para analisar o processo histórico. 
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parafraseando o historiador, que os significados e os sentidos (“os valores”) “[...] não são 

‘pensados’, nem ‘chamados’; são vividos, e surgem dentro do mesmo vínculo com a vida 

material e as relações materiais em que surgem as nossas idéias” (THOMPSON, 1981, p.194). 

 Esse olhar – tanto o de Tuan (1980, 1983) como o de Thompson (1981) – sobre a 

experiência remete àquilo que Vigotski (VIGOTSKY, 1991) chama de “psicologia do homem 

concreto”: a constituição da subjetividade humana a partir da apropriação (da internalização e 

reconstrução pessoal dos significados) da experiência e da atividade humana por sujeitos que 

vivem no mundo, em condições sociais e históricas concretas e em relações humanas “reais”. 

Ou seja, remete à preocupação de Vigotski com aquilo que ocorre, experimenta, pensa e sente 

o homem concreto (não abstrato, universal), homem que carrega certas características 

biológicas (filogenéticas, hereditárias e ontogenéticas) e que vive num certo tempo histórico, 

num certo lugar, numa certa cultura, envolto por certas crenças, por certas relações sociais, 

familiares, etc. – e não em outras. 

Assim, se o nosso psiquismo é construído na e pela cultura (na e pelas relações humanas) 

por intermédio dos signos (“repositório de significados”); se os significados são aprendidos (e 

apropriados) na experiência partilhada (sócio-histórica-cultural); e se o sentido é produzido na 

experiência vivida (que abarca tanto o contexto cultural mais amplo quanto o situacional, o 

interpessoal e o pessoal), então isso revela a importância do outro social (o outro humano) para 

a experiência e para o processo de significação e, consequentemente, para a constituição da 

subjetividade dos indivíduos15. Esse outro – com quem convivemos, partilhamos e construímos 

experiências, com quem aprendemos – está também consubstanciado nos objetos, nos símbolos 

e nas práticas culturais. Esse outro que é concreto, material, é ao mesmo tempo abstrato – pois 

está presente nos significados das coisas e palavras, nas ideias (e ideologias) que circulam num 

dado contexto sócio-histórico e nas nossas atitudes e visões de mundo16. Esse outro, por tudo 

isso, está presente nos espaços produzidos (arquitetados) pelo homem. Portanto, o espaço será 

também mediador da construção de significados e sentidos do mundo e das atividades e 

experiências vividas nele.  

 

                                                 
15 Conforme já apontavam Vigotski (1987, 1988) e Leontiev (2004). 
16 Conforme explica Tuan (1980, p. 4 e 5), apoiado nas reflexões de Myra R. Schiff (feitas no artigo “Some 

theoretical aspects of attitudes and perception”, publicado na revista Natural Hazard Research, Universidade 

de Toronto, Working Paper, nº 15, 1970): percepção é tanto a resposta passiva como a “proposital” ou 

intencional dos sentidos aos estímulos externos; atitude é primariamente uma postura social ou cultural, uma 

posição que se toma frente ao mundo – formada de uma longa sucessão de percepções e experiências – e implica 

interesse e valor; visão do mundo é “experiência conceitualizada”, ou seja, um sistema de crenças que é 

parcialmente pessoal e em grande parte social/cultural e “implica que as atitudes e crenças estão estruturadas, 

por mais arbitrárias que as ligações possam parecer, sob uma perspectiva impessoal (objetiva)”.  
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1.3 O HOMEM E O ESPAÇO 

 

O homem é um “corpo no espaço”? Se pensamos em “homem” e em “mundo”, 

conforme afirma Tuan (1983, p. 39), termos que compreender que ele não é apenas “corpo no 

espaço”, objeto no mundo. O homem não somente ocupa o espaço, um espaço, ele habita o 

mundo, ele cria o espaço e o ordena segundo suas necessidades, sua vontade: “[...] o corpo é 

‘corpo vivo’ e o espaço é um constructo do ser humano” (TUAN, 1983, p. 40 – grifo nosso). 

Quando inserimos o homem no espaço, quando o homem é tomado como referência 

para refletirmos sobre o espaço, esse não pode mais ser pensado como exterior ao homem, nem 

como “cenário” de suas vivências, “palco” de seus atos. Também não pode ser pensado somente 

como “construto humano” no sentido de uma pura abstração (e Tuan, utilizando essa expressão, 

não o está concebendo assim). Ele é mais que simples concretude externa ao homem e mais que 

uma abstração mental: ele é elemento constituinte de suas experiências e, consequentemente, 

de processos de significação – e, portanto, é constituinte do próprio homem.  

Heidegger (2001, p. 136) esclarece essa ideia: 

Quando se fala do homem e do espaço, entende-se que o homem está de um 

lado e o espaço de outro. O espaço, porém, não é algo que se opõe ao homem. 

O espaço nem é um objeto exterior e nem uma vivência interior. Não existem 

homens e, além deles, espaço. Ao se dizer "um homem" e ao se pensar nessa 

palavra aquele que é no modo humano, ou seja, que habita, já se pensa 

imediatamente no nome "homem" a demora [...] junto às coisas. [...] 

(HEIDEGGER, 2001, p. 136)  

O “habitar”, dessa forma, segundo Heidegger (2001, p. 128), “é o traço fundamental do 

ser-homem”. E só se realiza pela sua “demora junto às coisas”, ou seja, esse ato de “dar forma” 

ao mundo (de criar, construir, transformar, de se apropriar e dar sentido ao mundo) só se produz 

num tempo (na “demora”, na vivência de algo) e num espaço (“junto às coisas”). “Habitar”, 

então, implica experienciar (a experiência se dá sempre num espaço-tempo, é permeada por 

significados e produz significação). “Habitar” implica construir lugares (concretos e 

simbólicos)17. 

Assim, é justamente pela experiência que o espaço pode tornar-se lugar. Segundo Tuan 

(1983, p. 151), “movemo-nos das experiências diretas e íntimas para aquelas que envolvem 

cada vez mais apreensão simbólica e conceitual”. E nesse movimento, que é o da experiência 

vivida, vívida e vivificante, “[...] o espaço abstrato, carente de significado exceto pela 

                                                 
17 Lembrando que toda apropriação é também um ato de construção (reconstrução, mais precisamente), de acordo 

com Vigotski (1987, 1988) em sua análise sobre o “processo de interiorização” (do mundo, da cultura, dos 

signos). 
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estranheza, torna-se um lugar concreto, cheio de significado” (TUAN, 1983, p. 221). Ou seja, 

“o espaço só se torna um lugar no momento em que ele é ocupado pelo homem, física ou 

simbolicamente” (REIS-ALVES, 2007, s/p). O espaço, então, “transforma-se em lugar à 

medida que adquire definição e significado” (TUAN, 1983, p. 151). Logo, conforme essa 

interpretação, lugar é espaço interpretado, espaço humanizado (TUAN, 1980; 1983). 

O arquiteto Norberg-Schulz18 (1980, p. 6 apud REIS-ALVES, 2007, s/p), buscando uma 

definição para lugar e inspirado em Heidegger, também afirmará que o lugar é mais do que um 

simples espaço, mais do que uma localização geográfica: “o lugar é a concreta manifestação do 

habitar humano”. O lugar, conforme analisa, inclui em sua construção as características do 

espaço e do ambiente onde se localiza (topografia, limites, vegetação, clima, duração do dia e 

da noite, das estações do ano, intensidade da luz, umidade, etc.) – que configuram o “genius 

loci” do local e orientam os seus modos de “habitá-lo”. Inclui também a percepção, o manejo e 

a interpretação desses elementos pelos indivíduos (NORBERG-SCHULZ, 1980 apud REIS-

ALVES, 2007), ou seja, os ritmos e períodos das atividades cotidianas, as práticas sociais e 

religiosas, etc. (que, a nosso ver, configuram a cultura local, organizada durante a história do 

grupo). O lugar, assim, “é um mundo de significado organizado” (TUAN, 1983, 198).  

Em suma, tanto a experiência espacial e ambiental compõe os sentidos do lugar quanto 

a experiência histórica, como indica Tuan (1983, p. 64), influencia e compõe essa “topofilia” 

– o sentimento, a sensação, o significado de um lugar, ambiente, espaço. E, não deixemos 

escapar, a experiência histórica é atravessada pela experiência (social e ontológica) dos 

indivíduos (pela qual esse lugar “maior” e os lugares contidos nele são reinterpretados, 

ressignificados e podem, inclusive, ser reestruturados física e simbolicamente, alterando o seu 

próprio caráter). 

Mas não há diferença de importância entre espaço e lugar. De acordo com Tuan (1980; 

1983) e Heidegger (2001), não existe lugar sem espaço (como pudemos compreender acima) e 

também não existe espaço sem lugar. Um precisa do outro para ser definido, para existir. Isso 

decorre de uma interpretação do espaço que vai além de “pura extensão” ou “dimensão 

disponível” (pela qual, numa primeira leitura, poderíamos tomá-lo). O espaço, além de “espaço 

indiferenciado” ou “suporte” onde se edificam lugares, pode ser compreendido como “espaço 

entre”, “intervalo”. E nesse caso não está dado antes dos lugares e sim é fundado por eles: ao 

se construir lugares abrem-se, criam-se, organizam-se, delimitam-se novos espaços (nos 

intervalos que os diversos lugares e objetos construídos estabelecem na relação entre si e no 

                                                 
18 Norberg-Schulz, C. Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli, 1980.  
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interior dos próprios lugares). Os lugares dão ao espaço uma “personalidade geométrica” 

(TUAN, 1980, p. 20). O espaço, dessa forma, pode ser concebido como “o fruto de uma 

arrumação, de um espaçamento” – são espaços “espaçados, arrumados pelos lugares” 

(HEIDEGGER, 2001, p. 134 e 135). Portanto, segundo Tuan (1983, p. 14):  

[...] o espaço pode ser experienciado de várias maneiras: como a localização 

relativa de objetos ou lugares, como as distâncias e extensões que separam ou 

ligam os lugares, e – mais abstratamente – como a área definida por uma rede 

de lugares. 

Mas não basta que existam os lugares para que esses “espaços-entre” surjam. Conforme 

explica Certeau (1998) – que concebe o espaço dessa maneira –, os espaços são “efetuados”, 

“produzidos” somente com a vivência dos lugares, pelos e nos diferentes “caminhos” que se 

realizam neles e entre eles (CERTEAU, 1998, p.203). Dessa forma, as “práticas significantes” 

são “práticas inventoras de espaços”, “operações que [...] especificam ‘espaços’ pelas ações de 

sujeitos históricos” (CERTEAU, 1998, p. 188 e 203 – grifos do autor). “Em suma, o espaço é 

um lugar praticado [...]” e “diversamente de lugar, não tem portanto nem a univocidade nem a 

estabilidade de um ‘próprio’” (CERTEAU, 1998, p. 202 – grifos do autor).  

Vale recorrermos a uma imagem trazida por Heidegger (2001, p. 133) para entendermos 

melhor as relações entre espaço e lugar (não apenas do lugar como espaço habitado, fruto da 

vivência de um espaço – conforme nossa primeira definição – mas também do espaço como 

lugar praticado, fruto da vivência de um lugar ou de uma rede de lugares e objetos – conforme 

a segunda): 

O lugar não está simplesmente dado antes da ponte. Sem dúvida, antes da 

ponte existir, existem ao longo do rio muitas posições que podem ser ocupadas 

por alguma coisa. Dentre essas muitas posições, uma pode se tornar um lugar 

e, isso, através da ponte. A ponte não se situa num lugar. É da própria ponte 

que surge um lugar. [...] A partir dessa circunstância determinam-se os lugares 

e os caminhos pelos quais se arruma, se dá espaço a um espaço.   

A ponte é a “coisa construída”, o lugar “instituído” a partir do qual poderá surgir um 

lugar (“habitado”) e poderá se “arrumar” espaços. Logo, se “construir é edificar lugares”, 

construir é também “[...] um fundar e articular espaços. Construir é produzir espaços” 

(HEIDEGGER, 2001, p. 137). Mas mesmo a coisa construída não é somente por essa razão um 

lugar e, também, não somente por essa razão (de ter sido construída) fará surgir os espaços. Ela 

foi instituída para ser um lugar mas só se tornará lugar habitado e só “produzirá” espaços se for 
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praticada, “percorrida”19, experienciada, apropriada, significada pelos homens (é da ponte que 

poderão surgir lugar e espaços).  

Disso, decorre a diferenciação, que proponho a seguir (e que será importante para as 

análises apresentadas adiante) entre lugar instituído e lugar habitado e também entre espaço e 

espaço habitado.  

O lugar, como vimos, é uma construção (material, simbólica e subjetiva) e como tal ele 

pode ser apenas instituído (construir e instituir uma escola, um fórum, uma praça, uma ponte, 

uma rua) ou pode também ser habitado. Como lugar instituído carrega um “sentido literal” 

(CERTEAU, 1998, p. 180) ou seja, um significado – comum, social, consensual, cultural, 

histórico. Como lugar instituído ele supõe certas práticas e usos considerados legítimos e outros 

que não o são. Poderíamos equipará-lo aos “espaços instituídos por outros” ou a “ordem 

construída” ou “imposta” (por outros) que abarca uma rede de forças e de representações 

estabelecidas – de acordo com a definição de Certeau (1998, p. 73 e 79 – grifo do autor) para o 

lugar das “estratégias” (“labirinto dos poderes”). Mas, do ponto de vista do sujeito 

(“indivíduo”), esse espaço, que já é um lugar (porque foi erigido segundo um propósito 

específico, é um centro de valores estabelecidos socialmente e é reconhecido como tal), só será 

lugar habitado se puder ganhar um sentido, ou seja, só será habitado se for “reapropriado de 

modo individual” (CERTEAU, 1998, p. 175 e 177): “cada um cria para si um espaço de jogo 

para maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar [...]” (CERTEAU, 1998, p. 92-93), 

revelando e atualizando uma maneira de estar no  mundo (CERTEAU, 1998, p. 176) pelo 

“tratamento singular do simbólico” (CERTEAU, 1998, p. 180). E, como diria também Certeau 

(1998 50-51), há mil práticas do espaço (maneiras de se habitar, de se utilizar, de se frequentar 

um lugar), há “mil modos de instaurar uma confiabilidade nas situações sofridas, isto é, de abrir 

ali uma possibilidade de vivê-las reintroduzindo dentro delas a mobilidade plural de interesses 

e prazeres [...]”. Essas maneiras de se apropriar dos lugares correspondem “a manipulações 

sobre os elementos de uma ordem construída”, a “desvios relativos a uma espécie de ‘sentido 

literal’” instituídos pelos lugares – são as “artes de fazer com” (CERTEAU, 1998, p. 180). 

O espaço, por sua vez, pode ser compreendido como “pura extensão” (não ocupada ou, 

de forma mais precisa, que não sofreu a intervenção humana – nem concreta nem simbólica); 

como uma extensão, uma área transformada em (ou ocupada por) um lugar pela edificação que 

se ergue ali (lugar instituído); como “espaço entre”,  “lugar praticado”, “trajetória”; ou, 

                                                 
19 E esses “percursos”, que segundo Certeau (1998, p. 188 e 204) são as ilimitadas maneiras de definir, atualizar, 

significar espaços e lugares – configuram, a nosso ver, a própria saga da experiência humana (dos grupos 

culturais e de cada homem como sujeito histórico e indivíduo único e idiossincrático). 
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acrescento, esse “espaço entre” ou essa “pura extensão” podem ser ainda vividos pelos sujeitos 

(ou por um sujeito) como espaço habitado (e aí, segundo aquela primeira definição, seria 

também lugar, lugar habitado, pois, mesmo sem se ter erigido uma edificação ali, está carregado 

de sentidos construídos através das experiências – concretas ou imaginárias – vividas nele). 

Há que se considerar também, como já aludido anteriormente, que há lugares dentro de 

lugares maiores (a cozinha, o quarto, o quintal dentro da casa; uma sala de aula, um pátio, um 

canto da escola dentro da escola; a casa, a escola dentro do bairro, dentro da cidade, do país...). 

O mesmo ocorre com os espaços, que são os “caminhos” desenhados pela relação entre diversos 

lugares (e esses diversos percursos “abertos” entre os objetos e lugares podem ser encontrados 

também no interior da casa, da escola, etc.). 

Lugar e espaço, por tudo isso, se definem mutuamente, mas, como vimos, são categorias 

(vivenciais e conceituais) distintas. A experiência que se tem deles ou se faz neles é que 

permitirá sua diferenciação e a construção das nuances de seu caráter. É o que afirma, e resume, 

em certo sentido, Tuan (1983, p. 6): 

[...] Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com o 

de lugar. “Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e 

o dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre as qualidades espaciais do 

lugar; podem igualmente falar das qualidades locacionais do espaço. As idéias 

de “espaço” e “lugar” não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da 

segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e 

da ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se pensarmos no espaço como 

algo que permite movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento 

torna possível que localização se transforme em lugar. [...]  

Tuan destaca aí um elemento, já mencionado por Heidegger (1998) e trazido aqui 

anteriormente, importante para a constituição dos lugares e espaços: o tempo, a “demora”. Tuan 

(1983) vê no movimento aquilo que caracteriza o espaço e na “pausa”, na “permanência” aquilo 

que permite a uma “localidade” tornar-se um “centro de reconhecido valor” (TUAN, 1983, p. 

135 e 155). Certeau (1998) também vê o “movimento” (as trajetórias e percursos) como 

essencial para a configuração e “efetuação” de espaços; mas o lugar, para ele, diferentemente 

de Tuan, ofereceria resistência ao gasto do tempo (CERTEAU, 1998, p.102). Acredito que a 

diferença dos autores quanto à compreensão da relação entre tempo e lugar se dê por conta dos 

diferentes entendimentos que têm de “lugar”. Segundo as definições acima apresentadas, 

identifico que, quando falam “lugar”, Tuan está pensando no “lugar habitado” e Certeau no 

“lugar instituído”. Aí não há mais incongruência. De toda forma, as duas concepções têm em 

comum, a meu ver, a compreensão da fundamental importância do tempo para a experiência e 
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para o processo de significação de espaços e lugares. Assim, junto ao espaço, conforme aponta 

Heidegger (1998), o tempo é essencial elemento do “habitar” tipicamente humano. 

Sob esse aspecto, temporal e significativo, Reis-Alves (2007), tomando Certeau (1994), 

lembra que ocorre ainda lugares que seriam “não-lugares”, uma vez que não se definem como 

identitários nem como relacionais nem como históricos (REIS-ALVES, 2007, s/p). Seriam 

aqueles locais que induzem “a um rápido movimento associado a uma não personalização do 

espaço e do indivíduo [...]” (REIS-ALVES, 2007, s/p). Estes “não-lugares” (como uma rua, 

uma rodoviária, um aeroporto ou mesmo uma casa, uma escola, uma cidade quando não 

recebem um “tratamento simbólico singular”), são, como afirma Tuan (1983, p. 203), cada vez 

mais comuns no caso do “homem moderno” – que “se movimenta tanto, que não tem tempo de 

criar raízes; sua experiência e apreciação de lugar tornam-se superficiais”. Citando Augé20 

(1994), que também se baseia em Certeau para tratar a questão, Reis-Alves (2007) traz uma 

apreciação sobre esse não-lugar que tem a qualidade de ser “uma ausência do lugar em si 

mesmo”: “o espaço do não-lugar não cria nem identidade singular nem relação, mas sim solidão 

e similitude” (AUGÉ, 1994, p. 95 apud REIS-ALVES, 2007, s/p). Poderíamos concluir, a partir 

disso, que esses “não-lugares” são aqueles lugares instituídos que não são “habitados”, não são 

apropriados pelos sujeitos; lugares que, portanto, mesmo tendo um significado social carecem, 

no entanto, de sentido. Como diz Tuan (1983, p. 204),  

[...] “sentir” um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, em sua maior 

parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos. É 

uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos 

naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. 

[...] (TUAN, 1983, p. 204) 

 

 

 

1.4 O ESPAÇO MEDIADOR 

 

Retomando, então, as considerações realizadas desde o início deste capítulo, é 

apropriado afirmar que a relação do homem com o espaço traz consequências para o caráter, a 

qualidade, o valor do espaço que experimenta e também para a subjetividade humana.  

Os espaços (naturais ou produzidos pelo homem) nos proporcionam determinadas 

sensações perceptuais e subjetivas – sensações que, por serem humanas, já carregam também 

                                                 
20 AUGÉ, Marc. Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade.3. ed. Campinas, Papirus, 

1994. (Coleção Travessia do Século). 
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significados erigidos culturalmente. Atribuímos significado e sentidos a este espaço a partir 

dessas sensações e percepções (ou concomitante a elas) e a partir da experiência que vivemos 

ali. A experiência vivida (crucial para o processo de apropriação do mundo e seus significados), 

por sua vez, ao mesmo tempo que abarca essas percepções e sensações, é fundamental para que 

sensações e percepções sejam sentidas e percebidas e estará permeada tanto pelo intuito que 

nos levou até lá quanto pelo que este espaço ou lugar possibilita viver, pelo caráter individual 

ou coletivo da atividade ali realizada e pelo tipo de relações humanas envolvidas ou 

pressupostas por tal lugar.  

Por sua vez, os espaços (lugares) construídos ou que sofreram qualquer tipo de 

intervenção humana intencional (os espaços arquitetônicos21) são organizados, arranjados 

segundo sua função, seu propósito e, como qualquer espaço, também proporcionam sensações 

subjetivas. A própria constituição e organização desse lugar (as formas e dimensões totais e de 

cada lugar e cada espaço interno, a relação entre eles, sua distribuição e disposição no todo e 

em relação uns aos outros, as aberturas e fechamentos, a sua “porosidade” ou “compactação”, 

etc.) impõem um ritmo, facilitam ou dificultam usos, práticas e experiências. A arquitetura, 

portanto, cria e organiza, entre outras coisas, a funcionalidade de um espaço, propondo certos 

usos para ele – e nos indica isto também pela disposição, qualidade e estética dos elementos 

que utiliza nesta construção. Ao fazer isto, a “arquitetura” está criando um lugar e está propondo 

significações específicas para aquele ambiente.  

Assim, conforme afirma Viñao Frago (1998, p. 64)22, “o espaço jamais é neutro”:  

O espaço comunica; mostra, a quem saber ler, o emprego que o ser humano 

faz dele mesmo. Um emprego que varia em cada cultura; que é um produto 

cultural específico, que diz respeito não só às relações interpessoais – 

distâncias, território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de poder –, mas 

também à liturgia e ritos sociais, à simbologia das disposições dos objetos e 

dos corpos – localização e posturas –, à sua hierarquia e relações.  

Essa “força semiótica da arquitetura”, da qual também fala Tuan (1980, p. 174), afeta 

as pessoas (seu comportamento, sua subjetividade e relações sociais):  

[...] Uma vez terminado o edifício ou o complexo arquitetônico, torna-se 

então, um meio ambiente capaz de afetar as pessoas que nele vivem. O espaço 

                                                 
21 Pois foram “arquitetados” (imaginados, elaborados, criados, organizados, construídos) pelo homem. Estes 

incluem não somente as “construções” (como uma casa, um prédio), mas qualquer espaço que tenha sofrido a 

intervenção humana. Essa intervenção altera o espaço (“natural” ou não) não só fisicamente: supõem intenção, 

objetivo, função, significação (se abro uma clareira no meio da floresta ou faço um buraco no chão já crio um 

espaço outro; já estou “dando espaço” para algo; já o estou dotando de função, significado, etc. ou estou 

“abrindo espaço” para que funções, significados, etc. sejam-lhes conferidos). Nesse sentido, em seu livro “A 

construção do sentido na arquitetura”, Coelho Neto (1999 apud REIS-ALVES, 2007, s/p) afirma que a 

arquitetura não é apenas “organização do espaço”, mas também o ato de criá-lo. 
22 Viñao Frago está, neste trecho, fazendo referência ao texto “La dimensión oculta” de Edward T. Hall (México: 

Fondo de Cultura Económica, 1972), um “clássico” sobre a “dimensão social do espaço”.  
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construído pelo homem pode aperfeiçoar a sensação e a percepção humana. É 

verdade que, mesmo sem forma arquitetônica, as pessoas são capazes de sentir 

a diferença entre interior e exterior, fechado e aberto, escuridão e luz, privado 

e público. Mas este tipo de conhecimento é rudimentar. O espaço 

arquitetônico – até uma simples choça rodeada por uma clareira – pode definir 

estas sensações e transformá-las em algo concreto. Outra influência é a 

seguinte: o meio ambiente construído define as funções sociais e as relações. 

As pessoas sabem melhor quem elas são e como devem se comportar quando 

o ambiente é planejado pelo homem e não quando o ambiente é a própria 

natureza. Por último a arquitetura “ensina”. Uma cidade planejada, um 

monumento, ou até uma simples moradia pode ser um símbolo do cosmos. Na 

falta de livros e instrução formal, a arquitetura é uma chave para compreender 

a realidade. (TUAN, 1983, p. 114) 

A arquitetura educa. E isso nos remete diretamente a Escolano (1998, p. 39): “[...] toda 

arquitetura é definitivamente necessária, mas também arbitrária; funcional, mas também 

retórica. Seus signos indiciários deixam, em seu contato, traços que guiam a conduta. A 

antropologia do espaço não pode deixar de ser, ao mesmo tempo, física e lírica”  

Há, portanto, significados embutidos na “pedra erigida”, que não são aleatórios. E isso 

gera interpretações, ou seja, a partir disso há construção e reconstrução de significação pelos 

sujeitos que experienciam esse espaço, esse lugar.  

Dessa forma, a construção dos significados e sentidos de um lugar e seus usos é 

influenciada, em parte, pelos elementos simbólicos e arquitetônicos dispostos ali e pela 

distribuição, dimensão e organização dos lugares e espaços que o constituem e que foram 

arrumados por esse lugar. No entanto, ela estará também e em grande medida, como dito 

anteriormente, embasada na experiência cultural dos sujeitos que o “habitam” e na experiência 

pessoal de cada um deles. Ou seja, os espaços arquitetônicos, estes lugares, são criados, 

construídos, constituídos e organizados para determinado uso, determinada finalidade e 

carregam, portanto, um significado. Por outro lado, o uso ou a experiência vivida nos e dos 

espaços e lugares faz criar novos ou outros sentidos para esses. 

O homem, assim, ao experienciar um espaço ou um lugar instituído (que carrega uma 

função social específica) transforma-o em lugar habitado: se apropria dele impregnando-o com 

suas vivências, sua história, sua memória, sua cultura, e também, ao fazer isso, cria (ou 

“descobre”) novos espaços e lugares, dando espaço ao espaço (TUAN, 1983; HEIDEGGER, 

2001). Dessa forma, ao mesmo tempo em que acolhe os significados propostos pela 

configuração espacial original do lugar, concede (e cria) novos significados e sentidos a esse 

lugar e aos usos concebidos antes de sua permanência ou passagem por ali (a partir de sua 

“bagagem” cultural e de sua “visão de mundo”). O espaço arquitetônico, portanto, faz a 

mediação entre a ideia ou o propósito original de sua criação (seja ele social, pedagógico, 
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religioso, recreativo, artístico, etc.) e a experiência dos sujeitos que o vivem – que atualizam 

seus significados. 

Fazendo um paralelo com a língua, concluo que, por tudo que foi exposto acima, o 

espaço arquitetado pelo homem é um signo (e, como todo signo, é, portanto, ideológico – 

carrega significados). Ele nos diz algo. Enuncia. Mas não com palavras e sim a partir de sua 

organização, divisões, dimensões, iluminação, aberturas e fechamentos, passagens, formas, 

cores, marcas. Se o espaço arquitetônico enuncia algo (como a palavra para Vigotski e para 

Bakhtin), este enunciado, no entanto, só pode ser “ouvido” quando o experienciamos. A 

experiência é o diálogo do homem com o espaço. E essa é vivida num dado contexto situacional, 

social, cultural e histórico. Nesse diálogo com os espaços e os lugares, negociamos e 

reconstruímos seus significados e, dessa negociação e reconstrução, internalizamos aquilo que 

chamamos sentido – que, como já apontei, se processa mediante a enunciação, no encontro com 

o signo vivo23, e que é fruto de um processo dialético, interno-externo, pessoal-social, intra-

inter-subjetivo (BAKHTIN, 2006; VYGOTSKY, 1998).  

Porém, parafraseando Smolka (2004), assim como os espaços e os lugares não podem 

definir e prever todos os significados e sentidos que serão ali vivenciados, também a produção 

desses significados e sentidos não será ilimitada. Há contingências dadas pela própria “arte das 

disposições espaciais” (FOUCAULT, 2009): a ordem espacial organiza um conjunto de 

possibilidades e proibições (CERTEAU, 1998, p. 178) para a atuação dos sujeitos. E também, 

como salientado anteriormente, o contexto (cultural, situacional, relacional) dessa produção 

delimita, em maior ou menor proporção, as possibilidades de experiência e (re)significação. 

Dessa forma, no caso do espaço construído (arquitetônico), a negociação de significados e, 

consequentemente, dos usos e apropriações que se pode fazer desse lugar pode ser facilitada 

(ampliada) ou restringida pela sua configuração espacial. Ou seja, a maior ou menor 

flexibilidade de ação e significação vai depender, e muito, da própria concepção e estruturação 

deste lugar. E isso também levará (um alguém específico ou um grupo) à sua percepção como 

lugar instituído apenas – porque sua função na sociedade, na cidade, no mundo é reconhecida, 

mas limita ou não permite que se crie novos ou outros sentidos para ele – ou como lugar 

habitado – porque abre-se a experiências diversas e personalizadas, abre-se à produção de 

sentidos vários e porque, portanto, permite ao sujeito a possibilidade vivê-lo “ativamente” e 

torná-lo seu. 

                                                 
23 Conforme aponta Tuan (1983, p. 130), “uma característica do símbolo vivo é que ele não requer explicação”. 
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Sendo assim, lugares erigidos numa perspectiva mais utilitária ou disciplinar vão 

restringir ou delimitar de forma bastante rígida as possibilidades de experimentação, 

apropriação, significação e usos dos seus espaços. Lembremos aqui da racionalidade e a 

planificação “panópticas” descritas por Foucault (2009) – típicas das instituições modernas 

(prisões, fábricas, hospitais, quartéis e escolas) das sociedades disciplinares e de controle – que 

mostram o quanto os espaços institucionais podem ser criados e construídos de maneira a 

conformar corpos e mentes “dóceis”, implicando, de antemão, a “não-autonomia do campo de 

ação” dos sujeitos (CERTEAU, 1998, p. 83). Poderíamos qualificar esses espaços (ou lugares) 

como totalitários, pois, de acordo com Viñao Frago (1998, p. 61): 

[...] Um projeto totalitário seria aquele em que os indivíduos, isolados ou em 

grupo, não dispusessem de espaços ou de tempos. De espaços aos quais lhes 

dessem sentido fazendo deles um lugar. Seria aquele em que alguém [ou uma 

prática ou uma ideia] ocupa todos os espaços e tempos possíveis, aquele no 

qual não restem nem resquícios nem intervalos. 

Por outro lado, lugares concebidos de maneira mais fluida – que preveem intervalos, 

interstícios, espaços-entre, espaços não previamente estruturados para ou por uma função 

específica – permitirão uma construção de lugares e de espaços e de significados e usos mais 

temporal, humana, conjunta e processual, de acordo com os grupos que passarem por ali e 

propósitos diversos. Pensemos, como um exemplo extremo, nas “Invenções” do artista Hélio 

Oiticica (FAVARETTO, 2000): “espaços de experimentação” criados a partir da sua ideia de 

participação do espectador como transformadora do espaço-obra-de-arte e de si mesmo. 

Segundo Favaretto (2000, p. 30), sobre os propósitos de Oiticica, “o estabelecimento de novas 

relações estruturais e humanas através da criação de ambientes que não sejam meramente 

utilitários e racionais” oferece a possibilidade de transformações de comportamentos e 

reelaboração de relações (espaciais e pessoais, humanas). Isso porque o indivíduo que participa 

da experimentação-criação desses espaços “desconstrói experiências [...] e referências [...] 

impedindo a fixação de uma ‘realidade’ constituída [...]” e, assim, “abre-se” para si mesmo 

(FAVARETTO, 2000, p. 139). Pensemos também no “espaço potencial”, construto do 

psicanalista Winnicott (1994), cuja importância para o desenvolvimento de sujeitos autônomos 

é destacada pelo autor: é um espaço (físico e mental) que possibilita uma vivência diferenciada 

e onde nasce o prazer pela experiência, local onde a criança edifica seu espaço de criação e 

onde a essência da criatividade está no processo de destruir e recriar os objetos e suas relações. 

Esses exemplos de espaços “fluidos” fazem lembrar Tuan (1983, p. 59 – grifos nossos) quando 

diz: “[...] liberdade implica espaço; significa ter poder e espaço suficiente em que atuar. Estar 
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livre tem diversos níveis de significado. O fundamental é a capacidade para transcender a 

condição presente [...].” 

Os espaços criativos e de experimentação são, portanto, ambientes não utilitários e 

racionais. Eles permitem o estabelecimento e a experimentação de novas relações estruturais e 

humanas, oferecendo a possibilidade de transformações do comportamentos e reelaboração dos 

significados e práticas ali dispostos. Não são lugares pré-formatados, totalitários, que preveem 

apenas determinados tipos de comportamento (pré-estabelecidos) e que se impõem aos sujeitos, 

impondo seus inflexíveis significados. Eles reinstauram a autonomia do campo de ação dos 

sujeitos como autores de suas práticas e de si mesmos, permitindo uma “mobilidade plural de 

interesses e prazeres” (CERTEAU, 1998, p. 51). Estão abertos, portanto, à experimentação 

pessoal e relacional; à expressão espontânea de ideias, sensações, ações; a apropriações 

diversas, astúcias, táticas e bricolagens; ou seja, à construção de sentidos múltiplos para esses 

lugares e para os saberes e práticas aí desenvolvidos e vivenciados.  

Esses dois tipos (digamos, extremos ou opostos) de espaços ou lugares remetem-nos à 

diferenciação, feita por Cardoso (1988), entre ver e olhar. Ou seja, remete-nos também à 

diferença de “atitude”24 dos sujeitos envolvida na relação que estabelecerão com estes espaços 

e que sofrerá sua influência:  

O ver, em geral, conota no vidente uma certa discrição e passividade ou, ao 

menos, alguma reserva. Nele um olho dócil, quase desatento, parece deslizar 

sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e grava. Diríamos mesmo que 

aí o olho se turva e se embaça, concentrando sua vida na película lustrosa da 

superfície, para fazer-se espelho... Como se renunciasse a sua própria 

espessura e profundidade para reduzir-se a esta membrana sensível em que o 

mundo imprime seus relevos. Com o olhar é diferente. Ele remete, de 

imediato, à atividade e às virtudes do sujeito, e atesta a cada passo nesta ação 

a espessura de sua interioridade. Ele perscruta e investiga, indaga a partir e 

para além do visto, e parece originar-se sempre da necessidade de “ver de 

novo” (ou ver o novo), como intento de “olhar bem”. Por isso é sempre 

direcionado e atento, tenso e alerta no seu impulso inquiridor... Como se 

irrompesse sempre da profundidade aquosa e misteriosa do olho para 

interrogar e iluminar as dobras da paisagem (mesmo quando “vago” e 

“ausente” deixa ainda adivinhar esta atividade, o foco que rastreia uma 

paisagem interior) que, freqüentemente, parece representar um mero ponto de 

apoio de sua própria reflexão. 

Dessa maneira, para o autor, o ver está relacionado a uma postura de passividade do 

sujeito; é uma “fé perceptiva”, uma crença na “totalidade significativa”; e “supõe um mundo 

pleno, inteiro e maciço”, um espaço inteiramente articulado (CARDOSO, 1988, p. 348-350). 

Já o olhar supõe um espaço “aberto”, instável, fragmentado; “nasce desta descontinuidade, 

                                                 
24 Vide nota 15. 
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deste inacabamento do mundo: o logro das aparências, a magia das perspectivas, a opacidade 

das sombras, os enigmas das falhas, enfim, as vacilações das significações [...]” (CARDOSO, 

1988, p. 350). Envolve, portanto, a alteridade, o estranhamento e a atividade do sujeito que mira 

os interstícios, as lacunas, as brechas desse mundo inacabado – o que o permite “saltar do 

espaço das significações estabelecidas e mergulhar no mundo temporal do sentido” 

(CARDOSO, 1988, p. 350).  

Se, como já dito aqui, na construção de sentidos de algo participam tanto o sujeito 

quanto a própria coisa percebida (vivida) e o que carrega de elementos culturalmente 

simbolizados e significados, consequentemente a ocorrência do “ver” ou do “olhar” (ou esta 

“atitude” do sujeito perante algo), em relação a um lugar, vai depender de ambos. Por um lado, 

e em certa medida, vai depender do quanto o sujeito realiza a (re)elaboração dos significados 

impostos pela configuração espacial e estética desse lugar e de como se apropria delas (de forma 

mais reflexiva, própria, singular, “ativa” – conferindo-lhe e construindo para ele um sentido 

próprio, pessoal – ou de forma mais acrítica, “massificada”, “passiva” – apenas se 

“conformando” aos seus significados convencionais). Mas também, por outro lado, vai 

depender do quanto este lugar, ou este espaço, se oferece a (e permite) esses diferentes tipos de 

experiência (“ver” ou “olhar”). Ou seja, se a relação do sujeito com o espaço (e a apropriação 

de seus significados) pode ser mais “passiva” ou mais “ativa” (ou qualquer medida entre estes 

dois pólos), e se isto, segundo Cardoso (1988), depende do (e revela o) seu modo particular de 

perceber e se relacionar com o mundo, com os outros, com os lugares, símbolos, significados 

(ou seja, sua singularidade), isso, acrescento, dependerá também de quanto este espaço ou este 

lugar, por sua configuração (que é cultural), acolhe e permite estas diferentes maneiras de 

atuação e significação (ou se as impõem de modo mais “totalitário”). E mais: se a singularidade, 

numa abordagem histórico-cultural, é fruto de nossas relações e experiências com a cultura, 

com o mundo e com os outros, este processo de significação e elaboração mais “passivo” ou 

mais “ativo” da experiência e do espaço vividos e dos elementos simbólicos presentes 

dependerá também deste outro fator, fundamental: as relações humanas e as práticas ali 

vivenciadas, realizadas ou propostas (por pessoas concretas) – que são cruciais para permitir ou 

instigar a percepção e a ação dos sujeitos envolvidos num ou noutro sentido.  
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1.4 ARQUITETURA E EDUCAÇÃO 

 

E quanto à escola? 

Se toda arquitetura “ensina”, como dizia Tuan (1980), então com a arquitetura escolar 

não é diferente. Ao contrário, ela torna-se, no caso da escola e conforme a conhecida análise de 

Escolano e Viñao (1998), um elemento importante do currículo (“oculto”) a ser aprendido. 

Como lugar (lugar instituído), o espaço escolar é planejado, construído, organizado para 

determinado fim – a educação formal. Essa, concebida de determinada maneira, concretizada e 

simbolizada na arquitetura do estabelecimento de ensino, exige dos seus usuários determinadas 

posturas e supõe comportamentos e ações adequados ao ideal de educação que se realiza ali e 

às funções a que se destinam cada um de seus diferentes ambientes (biblioteca, sala de aula, 

pátio, corredores, sala da diretora, secretaria, etc.). E isso ocorre, como aponta Viñao (1998, p. 

78) e também Tyack e Cuban (2006), independentemente de que aqueles que “habitam” esse 

lugar estejam, ou não, conscientes disso.  

Dessa forma, junto à racionalização burocrática do tempo e do trabalho escolares,  

 [...] a gestão racional do espaço coletivo e individual fazem da escola um 

lugar em que adquirem importância especial a localização e a posição, o 

deslocamento e o encontro dos corpos, assim como o ritual e o simbólico. [....] 

(VIÑAO, 1998, p. 80) 

Portanto, conforme nos esclarece Escolano (1998, p. 25),  

 [...] O espaço-escola não é apenas um ‘continente’ em que se acha a educação 

institucional, isso é, um cenário planificado a partir de pressupostos 

exclusivamente formais no qual se situam os atores que intervêm no processo 

de ensino-aprendizagem para executar um repertório de ações. A arquitetura 

escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que 

institui na sua materialidade um sistema de valores [...], marcos para a 

aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes 

símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. [...] (ESCOLANO,1998, 

p. 26) 

Nas relações entre o interno e o externo, entre o aberto e o fechado, na disposição das 

separações, limites, relações e comunicações entre os espaços da escola, na disposição das 

pessoas, dos objetos e símbolos dentro deles, se efetivam, então, uma pedagogia, uma educação, 

uma visão de homem e de mundo.  

Faria Filho e Vidal (2000, p. 20) concluem disso, a partir de Viñao25 (1995, p. 72), que 

“como pedagogias, tanto o espaço quanto o tempo escolar ensinam, permitindo a interiorização 

                                                 
25 VIÑAO Frago, Antonio. Historia de la educación y historia cultural: possibilidades, problemas, cuestiones. Rev. 

Bras. Educ., Rio de Janeiro, n. 0, p. 63-82, set./out./nov./dez. 1995. 
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de comportamentos e de representações sociais. Nessa perspectiva, atuam como elementos 

destacados na construção social (e histórica) da realidade”. Sendo assim, a arquitetura escolar, 

como forma de escritura no espaço, desempenha uma função curricular que é também política, 

cultural e ideológica.  

A “distribuição e usos do espaço”, segundo Viñao (2000, s/p) é um dos importantes 

elementos da cultura escolar. Ele abrange: o desenho exterior e interior da escola, os espaços 

edificados e não edificados, os usos do espaço, os espaços destinados a práticas específicas e 

os espaços de apropriação individual – e também a iluminação dos ambientes, o mobiliário, os 

objetos e símbolos ali dispostos, etc.  

Como parte dessa cultura,   

a dimensão espacial da atividade educativa não é um aspecto tangencial ou 

anedótico da mesma. [...] Não é que a condicione e que seja condicionada por 

ela, mas sim que é parte integrante da mesma; é educação. E, em suma, como 

a cultura escolar, da qual forma parte, [é] "uma forma silenciosa de ensino". 

Qualquer mudança em sua disposição, como lugar ou território, modifica sua 

natureza cultural e educativa. (VIÑAO26, 1995, p. 69 apud FARIA FILHO, 

1998, p. 150). 

Além disso, o espaço escolar, tal como acultura escolar, contribui para definir a escola 

como uma instituição social específica e também para construir o imaginário social do que seja 

“uma boa escola” ou “a escola de verdade”. Essa ideia fica clara quando evocamos as 

concepções de “forma escolar”, de Vincent, Lahire e Thin (2001), e “gramática da escola”, de 

Tyack e Cuban (2006) para pensar nesse aspecto da cultura material escolar que é sua 

arquitetura. Essas duas concepções fazem referência especificamente àqueles elementos 

característicos da escola que parecem permanecer longamente como “identificadores” desta 

instituição: a divisão e o regramento do espaço e tempo na escola; o agrupamento dos alunos 

por nível de conhecimento e as salas graduadas por idade (ou seja, a instrução simultânea e 

seriada); os ciclos de aprendizagem; a escolarização dos conteúdos; as materialidades e 

corporeidades (caderno, lápis, caneta, quadro-negro, carteiras, etc.); as normas impessoais de 

conduta; o intenso registro de atividades; etc. Como observam Tyack e Cuban (2006 – grifo 

nosso), esses elementos “não precisam ser conscientemente entendidos para operar 

suavemente”. São as “regularidades” ou as características reconhecidas como próprias da 

socialização escolar; são elementos que estruturam a escola e a fazem emergir “como um lugar 

específico e separado de outras práticas sociais [...]” (VIDAL, 2005, p. 37). Dessa forma, 

contribuem largamente, como apontam Tyack e Cuban (2006), para construir o imaginário 

social sobre o que seja a “escola de verdade” ou “escola real” – e podem também auxiliar o 

                                                 
26 Idem nota 25. 
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entendimento, segundo os autores, quanto à lentidão das mudanças das práticas e das realidades 

educacionais ou a superficialidade com que as reformas as afetam (VIDAL, 2005).  

Atentos para seu significado em épocas e lugares diferentes, podemos reparar que há 

elementos arquitetônicos que são continuamente reiterados nas construções escolares – e muito 

raramente encontramos escolas que se configuram, como edificação, de uma maneira 

inusitada27. Esses elementos “pregnantes” possibilitam, segundo a colocação de Vidal (2005) 

apontada anteriormente, a identificação da escola como uma instituição social específica. Mais 

que isso. Conforme investigou Sales (2000, p. 261),  

A utilização sistemática, ao longo dos anos, de certas formas arquitetônicas 

por alguns tipos de escolas deu origem a um repertório de códigos 

arquitetônicos que serve, hoje, de apoio para a população identificar e 

classificar as escolas. [...] 

Assim, “o valor simbólico de um prédio escolar está relacionado com o valor social 

atribuído aos códigos emitidos por sua forma arquitetônica que, por sua vez, está atrelada ao 

valor atribuído ao tipo de escola associada à sua forma arquitetônica” (SALES, 2000, p. 261). 

Portanto, esses recorrentes elementos espaciais (arquitetônicos) também estão relacionados à 

“imagem” que a população tem a respeito da escola e da qualidade da educação que se pratica 

ali (se é uma “boa escola” ou se não é, a quem se destina, etc.). E isto entra em consonância 

com o que Tyack e Cuban (2006) dizem sobre o imaginário construído da “escola real” a partir 

da “gramática” escolar.  

No entanto, também percebemos, em diferentes lugares do mundo e tempos históricos, 

diversidade e inovações nas concepções arquitetônicas dos edifícios escolares (como as escolas 

experimentais de Dewey do início do século, a preocupação com a escala da criança nas escolas 

montessorianas, organização diferenciada dos ambientes das escolas freinetianas, a arquitetura 

“orgânica” e as salas poligonais das escolas Waldorf, o arranjo totalmente inusitado de escolas 

como a do Projeto Âncora – uma “tenda” de circo –, em São Paulo, para citar alguns exemplos 

conhecidos). Essas diferenciações ou inovações da arquitetura escolar podem ser indícios de 

diversidade das filosofias educacionais que fundamentam as práticas escolares realizadas 

nesses locais ou podem também ser indícios de mudança da concepção de educação escolar de 

um determinado grupo ou sociedade (mas não são garantia disso e de que as práticas escolares 

efetivamente realizadas ali correspondam ao que a arquitetura da escola possa parecer indicar). 

                                                 
27 Para conhecer algumas escolas da atualidade com projetos e tipologias arquitetônica inusitados, vide Anexo D, 

que apresenta alguns exemplos de escolas construídas em diversos países nas quais se experimentou romper um 

pouco (ou muito) com essas tais “regularidades” da forma escolar.  
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Nesse sentido, o arquiteto modernista Hélio Duarte (1951)28 em relação ao problema da 

educação, dizia que a arquitetura “por si só” não era solução. Se por um lado, conforme 

considera Anísio Teixeira (1951, p. 2), um método ou uma pedagogia considerada “a melhor” 

por um grupo ou uma sociedade em algum momento não se pode cumprir num prédio 

“antiquado” cujos espaços não permitem a efetivação deste programa educacional ou o 

impedem e o restringem; por outro lado, um prédio projetado e construído segundo princípios 

de educação escolar considerados “os mais avançados” também não resolve nada se os seus 

“ocupantes” – professores, programa e práticas escolares – forem eles mesmos “antiquados” e 

não possibilitarem que se usufrua esse espaço daquela maneira inicialmente idealizada. Nesses 

casos, o espaço escolar é ainda currículo, ou melhor, é parte do currículo (ele tem influência 

sobre as práticas, sejam elas conservadoras ou criativas), mas não está determinado de antemão 

pela arquitetura imposta (para o “bem” ou para o “mal” da educação realizada ali). Isso porque 

são as práticas escolares que conduzem as experiências vividas desse espaço e nesse espaço e 

são elas que permitirão emergir os significados e sentidos de tal educação e escola – e não a “pedra 

erigida” por si mesma.  

Levando, então, em consideração a importância “pedagógica” desse encontro entre a 

configuração espacial da escola e as práticas educativas realizadas ali (propiciadas pelos 

educadores que “conduzem” os alunos nessa “experimentação” e significação da escola, das 

aprendizagens e saberes escolares), podemos concluir que, conforme afirma Viñao (1998, p. 

75), “todo educador, se quiser sê-lo tem de ser arquiteto. De fato, ele sempre o é, tanto se ele 

decide modificar o espaço escolar, quanto se o deixa tal e qual está dado”. 

A escola, os espaços escolares, tais como as culturas escolares (e como parte constituinte 

delas) “[...] são o processo e o resultado das experiências dos sujeitos, dos sentidos construídos 

e compartilhados e/ou disputados pelos atores que fazem a escola [...]” (FARIA FILHO; 

BERTUCCI, 2009, p. 18). Assim, parafraseando Faria Filho e Bertucci (2009, p. 18) os espaços 

escolares (tal como a cultura escolar) são construídos e reconstruídos nas experiências e nas 

práticas escolares e, por isso mesmo, pensar os significados e sentidos da escola é pensar 

também as formas como os sujeitos escolares se apropriaram das tradições, das culturas, dos 

espaços e das práticas nos quais estão imersos durante o processo de escolarização. 

A escola, pois, “é espaço e lugar”: é “algo físico, material, mas também uma construção 

cultural [...]” (VIÑAO, 1998, p. 77). “Enquanto instituição, ocupa um espaço e um lugar. Um 

                                                 
28 Responsável pelas edificações do Convênio Escolar na cidade de São Paulo, na década de 50 e posteriormente 

professor da USP, era tributário das ideias de Anísio Teixeira e tinha como ideal pessoal a luta pela melhoria 

da educação (ver maiores detalhes no capítulo 2). 



50 

 

espaço projetado ou não para tal uso, mas dado, que está ali, e um lugar por ser um espaço 

ocupado e utilizado” – diz Viñao (1998, p. 62). Sim, ela é espaço e lugar, mas, a partir das 

análises sobre o conceito de espaço e lugar trazidas anteriormente, é possível defini-la melhor: 

a escola é espaço ocupado – edificação que ocupa um espaço (extensão geométrica); e lugar 

instituído (construção material e cultural) e também lugar habitado (pois a longa experiência 

durante os anos de escolarização dos sujeitos em nossa sociedade permite a construção de 

significados e sentidos vários, compartilhados e pessoais, deste lugar vivido). A escola, além 

disso, contém lugares e espaços outros: lugares permitidos e proibidos, “totalitários” ou 

“permeáveis” à experimentação e apropriação pessoal; e contém espaços-entre, caminhos, 

trajetórias – que, assim como os lugares do interior da escola, são vividos e criados 

cotidianamente e podem estar “fechados” ou “abertos” a apropriações e a práticas significantes 

(e significativas) diversas.  

Portanto, quanto à escola e ao espaço escolar, retomo a reflexão sobre o espaço enquanto 

mediador de significados e coloco algumas questões fundamentais para essa pesquisa: este 

espaço (lugar), que é “fonte de experiência e aprendizagem” (ESCOLANO, 1998, p. 26), 

permite mobilidade de usos, experimentações e significações? Ou ele está configurado de 

maneira a dirigi-los e instituí-los de forma mais delimitada e restrita? O que uma determinada 

construção arquitetônica escolar pressupõe em relação a sua função, práticas, significados? 

Seus espaços estão todos ocupados pelas racionalidades educativas? Há espaços “intersticiais” 

ou que permitam uma experimentação mais livre, pessoal, processual, participativa e criativa 

da escola e da escolarização? Como esses espaços são vividos pela população escolar? Se a 

“pedra” tem uma durabilidade mais longa que a vida humana, perpassando gerações – e há 

escolas construídas há décadas, séculos – esses espaços escolares permanecem imutáveis? 

Mediam os mesmos significados e experiências de ontem? Até que ponto permitem que os 

sujeitos que hoje vivem ali sua escolarização os transformem e os ressignifiquem? 

Em relação aos sentidos da escola produzidos pelo encontro dos seus usuários com a 

sua estrutura espacial (arquitetônica), é importante atentarmos, conforme salientei em trabalho 

anterior (CASTILHO, 2009)29, para o fato de que esses sujeitos estão imersos numa cultura 

escolar e ter clareza que “encarnam representações que se produzem nas situações concretas do 

fazer ordinário da escola” (VIDAL, 2005, p. 62 – grifo do autor). Igualmente, não podemos 

deixar de situar essas pessoas e os usos que fazem do espaço escolar em um contexto mais 

                                                 
29 Esse e os dois próximos parágrafos foram baseados em trechos da “Introdução” do referido trabalho – minha 

dissertação. Julgo importante e necessária a reiteração dessas ideias aqui, pois apresentam de forma clara a 

concepção de cultura e de sujeito que quero manter presente. 



51 

 

amplo (sociocultural) e de perceber que para a construção dos significados e sentidos da escola 

e dos saberes concorrem também, como afirma Demartini (2004), outras culturas que 

atravessam a escola (étnicas, infantis, urbanas). A escola não é a única instituição formadora 

dos indivíduos, nem o único local de sua socialização: a televisão, o rádio, a Internet, a rua, 

entram também na constituição desse “caldo cultural” onde as significações são engendradas. 

Assim, além da referência da própria cultura e grupo social de pertença, de sua própria história 

e experiência e de seu modo de apropriação e reapropriação dos bens culturais, a circulação 

(real ou virtual) do indivíduo por outras culturas, o contato com ideias e usos de outros grupos, 

faz com que outros elementos, destas diferentes culturas, também entrem como “ingredientes” 

– “híbridos”, como diria Canclini (2003) – desse “caldo” com que engendra suas significações 

sobre as coisas do mundo – e, no caso, sobre a escola e seus espaços.  

A cultura, portanto, é dinâmica e, vale lembrar, não existe fora das práticas e dos sujeitos 

que as praticam – assim como os significados e sentidos que aí circulam não são 

“desencarnados”, mas estão sempre ligados à experiência dos sujeitos, sua história e a história 

do grupo do qual faz parte (CHARTIER, 1990; CERTEAU, 1994; EAGLETON, 2005; ELIAS, 

1994; MORIN, 2003). E, de acordo com Vigotski (1987; 1991; 1998), o indivíduo não é 

passivo, não “sofre” a cultura apenas, mas interage com o contexto sócio-histórico-cultural, 

recriando-se e recriando a cultura, num processo intersubjetivo mediado simbolicamente e que 

implica também a reconstrução social e individual contínua de significados e sentidos. 

Consequentemente, a cultura escolar comporta continuidades e mudanças, tradições e 

inovações e está em permanente diálogo com o universo social e com a(s) cultura(s) da 

sociedade, não apenas se apropriando do que vem daí, mas gerando produtos originais que 

devolve a eles (CHERVEL, 1990; JULIA, 2001). E o aluno, os professores e demais 

“habitantes” da escola são sujeitos que se apropriam dos significados e bens culturais que aí 

circulam (dentre eles o próprio espaço escolar), podendo recriá-los a partir de diversos ou 

diferentes aportes culturais. 

Assim, tendo como base teórica a abordagem histórico-cultural do desenvolvimento 

humano, tiramos o indivíduo da condição de objeto que apenas sofre contingências “naturais” 

(sociais ou biológicas) e o colocamos como sujeito que, ao incorporar as práticas culturais, 

reconstroem-nas de forma ativa e própria, negociando conceitos e valores (OLIVEIRA, 2006; 

VYGOTSKY, 1991, 1998). E, atentos ao fato de que “a escola” não é uma instituição abstrata 

(está corporificada em suas práticas, objetos, espaços e atores), situamos os alunos e os demais 

membros da escola no centro de uma cultura escolar com a qual interagem, produzem e são 

(re)produzidos por ela.  



52 

 

A partir destas considerações, então, é possível examinar diferentes formas de 

organização do espaço escolar e compreendê-las como mediadoras de significações sobre a 

escola e os saberes. Lembrando que o espaço escolar – como espaço produzido pelo homem – 

é criado, construído, organizado, utilizado e transformado a partir das concepções de educação 

que fundamentam as práticas ali desenvolvidas e também a partir da experiência dos sujeitos 

que com eles (espaços e práticas) se encontram e dialogam. 
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2 HISTÓRIA DA ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA: ASPECTOS 

POLÍTICOS E PEDAGÓGICOS  

 A escola é o retrato da sociedade a que serve. 

Anísio Teixeira 

 

Neste capítulo, conforme anunciado na “Introdução”, percorreremos a história das 

edificações escolares paulistas a fim de identificarmos as características arquitetônicas 

predominantes das construções destinadas ao ensino elementar público em cada período dessa 

história e compreendermos os fatores de ordem política e pedagógica que influenciaram sua 

concepção. Serão privilegiadas aqui escolas que foram construídas pelo governo do Estado de 

São Paulo visando atender a educação primária e que “apresentam alto valor arquitetônico, 

histórico e cultural constituindo-se em elementos fundamentais da própria história da educação 

do Estado” (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, s/ p.). Não serão consideradas para esta 

composição as edificações que originalmente foram destinadas a outros segmentos da educação 

pública (infantil, médio, técnico ou superior) nem aquelas construídas pela iniciativa privada. 

Em alguns momentos, no entanto, faremos referência a estabelecimentos escolares de outros 

estados brasileiros, quando importantes para exemplificar as características do período.  

A periodização da arquitetura escolar apresentada a seguir tem como ponto de partida o 

artigo “Sobre escolas...” de Vilanova Artigas, publicado inicialmente na revista de arquitetura 

“Acrópole” em 1970 e posteriormente incluído em sua antologia “Os caminhos da arquitetura 

moderna”, de 1981. Artigas foi o primeiro autor a esboçar uma organização da tipologia 

arquitetônica dos prédios escolares sob uma perspectiva histórica, explicitando as relações entre 

aspectos formais e estéticos da arquitetura, abordagens pedagógicas vigentes e história da 

Educação (cf. OLIVEIRA, F., 2007, p. 20). Esse artigo tornou-se, desde então, referência para 

estudiosos do assunto30.  

Artigas adota como marco inicial de sua análise o advento da República, seu projeto de 

educação nacional e a adoção do “princípio segundo o qual cada Estado da Federação orientaria 

                                                 
30 A Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991; FERREIRA; 

CORRÊA; MELLO, 1998, FERREIRA; MELLO, 2006), Segawa (1984, 1986), Buffa e Pinto (2002), entre 

outros, seguem a periodização proposta por Artigas – e estes trabalhos também foram consultados para a 

construção da cronologia aqui apresentada. 



54 

 

a sua ‘instrução pública’” (ARTIGAS, 1970, p. 10) – pois vai analisar a experiência paulista no 

campo da arquitetura escolar. Inicia, assim, sua análise pelos primeiros edifícios construídos 

intencional e especificamente para o funcionamento de escolas públicas em São Paulo e que se 

destacaram na paisagem urbana das suas principais cidades: os grupos escolares e as escolas 

normais. Como comenta o autor, esta escolha se deu porque é a partir destes edifícios que 

“começam a aparecer em espaços construídos as resoluções sobre educação” (ARTIGAS, 

1970, p. 11 – grifos nossos). 

Por este motivo, Artigas não faz alusão às primeiras construções destinadas a ou 

construídas para a instrução elementar no Brasil – que, sabemos, remontam aos tempos 

coloniais, com a chegada dos jesuítas. No entanto, remete-nos, como introdução, ao período 

pré-republicano (finais do Brasil Império) para mostrar que aí começa a ser pensada a 

intervenção do Estado na educação (a exemplo de Rui Barbosa que defendia que o Estado 

deveria traçar as linhas mestras da educação nacional, mesmo sem deter seu monopólio). 

Também neste período aparecem as primeiras recomendações do governo paulista, sobretudo 

higienistas, para os edifícios que abrigavam escolas – já que se iniciava um processo de 

urbanização e industrialização que se intensificaria rapidamente, ainda nos finais do século XIX 

e principalmente nas grandes cidades, e que colocava essa questão na ordem do dia.  

Para os fins deste trabalho, retomar este momento pode ser esclarecedor. Por esta razão, 

ampliarei a periodização proposta por Artigas (1970) incluindo o período Imperial (quando foi 

promulgada a primeira “Lei Geral” da educação pública brasileira) e farei alguns 

esclarecimentos a respeito das orientações pedagógicas e dos espaços onde funcionavam, no 

Brasil, as escolas nesses tempos.  

Adentrando à República, a periodização de Artigas não segue à risca as costumeiras 

demarcações temporais da história dos nossos regimes políticos ou de nossa educação – apesar 

da inevitável recorrência a elas. Sua cronologia é composta pelos períodos considerados como 

os mais representativos da história da arquitetura escolar de São Paulo, que foram, a seu ver, 

até então, quatro: 1890 a 1920 – criação dos grupos escolares; meados dos anos 30 – influência 

da Escola Nova e do modernismo; 1949 a 1954 – obras do Convênio Escolar; anos 60 – soluções 

provisórias e obras do Fundo de Construções Escolares (FECE). Podemos notar que não há 

referência ao período correspondente ao Estado Novo31. Ao que tudo indica, este não “produziu”, 

ao menos em São Paulo, escolas que apresentassem uma tipologia arquitetônica merecedora de 

destaque (na medida do possível, irei recobrir essa e outras lacunas, para podermos 

                                                 
31 Fazem o mesmo Buffa e Pinto (2002) e Segawa (1986), dentre outros, em suas cronologias. 
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compreender o porquê destes “saltos” temporais dados pelo autor). Artigas encerra seu texto 

com considerações a respeito da década de 60, que então havia acabado de findar. 

 O assunto será retomado em 1986, por Segawa, arquiteto e professor da USP, em artigo 

publicado na revista “Projeto”, e por Ramalho e Wolff, também arquitetas, na mesma revista. 

Segawa acrescenta à periodização de Artigas um novo momento, que se mostrou relevante para 

a história da arquitetura escolar paulista: as obras da Companhia de Construções Escolares do 

Estado de São Paulo (CONESP), criada em 1976, substituindo a FECE. Já Ramalho e Wolf 

fazem uma análise mais detalhada sobre os prédios construídos na Primeira República (um dos 

primeiros, senão o primeiro, a analisar em profundidade estes edifícios, resultado preliminar da 

pesquisa que vinham realizando).  

Incluirei aqui, portanto, também esse novo momento da arquitetura escolar, destacado 

por Segawa (1986). E, sendo que cerca de três décadas já se passaram desde então, é oportuno 

atualizar este quadro. Por essa razão, retomando a periodização da história da produção 

arquitetônica no campo das edificações escolares públicas consagrada por Artigas e ampliada por 

Segawa, farei aqui uma tentativa de estendê-la até o início do século XXI. Para tanto, contarei 

com o auxílio de Kowaltowski (2011), que traçou suscintamente, em oportuno e já citado 

trabalho, as principais características da arquitetura escolar brasileira nas últimas décadas. 

Nenhuma publicação, até o momento, apresenta uma cronologia completa sobre a 

produção arquitetônica para a educação no Estado de São Paulo. Rodrigues (2003), em seu 

criterioso estudo, a faz para os prédios escolares construídos ao longo do século XX no 

município do Rio de Janeiro, relacionando-os às políticas públicas urbanas e educacionais lá 

implementadas. Kowaltowski (2011), em seu livro sobre arquitetura escolar e elaboração de 

projeto de escolas, apresenta um quadro atualizado, porém bastante conciso, da cronologia da 

história da arquitetura escolar brasileira em geral (o único). Comumente são encontrados 

trabalhos que tratam, com maior detalhamento, de apenas um período da história da arquitetura 

escolar do Brasil ou de uma localidade específica (Estado, geralmente). Isto é particularmente 

característico da escassa produção sobre a arquitetura escolar recente: exceto sobre os CEUs, 

mais explorados, há poucos trabalhos sobre o que foi feito na área da construção pública escolar 

em São Paulo a partir dos anos 70. Daí a necessidade de recompor essa “linha do tempo” 

incluindo os períodos ausentes na exposição de Artigas e que aparecem dispersos na literatura 

sobre o tema – mesmo que, quanto a esses últimos, os apresente aqui de forma provisória, já 

que não se tem à disposição para sua composição e análise a grande gama de estudos publicados 

que, por exemplo, fundamenta os primeiros períodos dessa história.   
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Quanto aos acontecimentos relevantes de nossa história social e política e quanto às 

políticas públicas para a educação implementadas em cada período aqui destacado (e que 

tiveram influência nas decisões quanto à tipologia adotada para as construções dos prédios 

públicos destinados à educação elementar), estes serão contemplados de acordo com as 

necessidades de esclarecimento das ideias que cercaram as concepções arquitetônicas que 

marcariam os prédios escolares paulistas e serão abordados de maneira relativamente sucinta. 

Esta opção se justifica pelo fato de que esses aspectos já foram explorados e analisados em 

considerável profundidade por diversos e importantes historiadores da educação brasileira e por 

outros autores que fizeram, anteriormente a este estudo, uma leitura histórica da arquitetura 

escolar brasileira32. Também porque meu objetivo, com tal levantamento, é construir um 

panorama geral que permita reconhecermos o que dizia Escolano (1998, p. 47) a respeito da 

arquitetura escolar: “a escola, em suas diferentes concretizações, é um produto de cada tempo, 

e suas formas construtivas são, além de suportes da memória coletiva cultural, a expressão 

simbólica dos valores dominantes nas diferentes épocas”. O intuito, portanto, é permitir, ao 

mesmo tempo, conhecermos as principais características das escolas construídas em cada 

período apresentado33 e também obtermos uma visão de conjunto na qual sobressaiam as 

mudanças ou as recorrências ao longo do tempo das principais ideias a respeito da Educação e 

do local onde deveria ocorrer, predominantes em cada momento. 

Fazer este percurso contribuirá, dessa forma, para ampliar a compreensão da história 

das instituições escolares paulistas no que diz respeito ao âmbito da cultura escolar representado 

pela configuração dos espaços onde se realizava (e se realiza) a escolarização elementar, 

especialmente em sua íntima relação com o ambiente político, cultural e pedagógico em que 

estavam inseridas. Os fatores apontados também fornecerão elementos para identificarmos, 

nestes termos, as características da escola onde se realizou a pesquisa de campo e as intenções 

originais que motivaram sua construção – fundamental para as análises apresentadas nos 

próximos capítulos, onde cotejarei a configuração dos espaços dessa escola com a experiência 

vivida neles e a significação dada a eles pelos seus alunos na atualidade.  

Como alerta o arquiteto Hugo Segawa (1986, p. 64): 

[...] a iniciativa de construir edificações de ensino espelha com maior 

fidelidade a preocupação que uma sociedade tem em organizar o sistema 

                                                 
32 Como, por exemplo, Hilsdorf (2003), Faria Filho e Vidal (2000), Souza (1998; 1999), Ramalho e Wolff (1986), 

Segawa (1986), Buffa e Pinto (2002) e os autores das publicações da FDE (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991; 

CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, FERREIRA; MELLO, 2006), que foram referências importantes para 

a construção deste capítulo e que recomendo para aprofundamento das questões tratadas. 
33 Adoto como título de alguns períodos históricos (Primeira República e década de 1930) a denominação proposta 

por Faria Filho e Vidal (2000) porque nos propicia uma ótima “imagem-referência” das escolas naqueles 

tempos. Tentei seguir a mesma ideia na criação dos títulos para os outros períodos aqui abordados. 
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educacional para os fins conceituados por ela mesma. Todavia, não se trata de 

saber quantas salas de aula foram construídas. Importa reconhecer a qualidade 

dessas salas, no que elas podem estar materializando as intenções, os anseios 

e as perspectivas para as futuras gerações e para seu próprio futuro. 

Assim,  

Ao analisar o processo de escolarização primária no Brasil, atentando para 

questões referentes aos espaços e tempos escolares e sociais (e aos métodos 

pedagógicos), temos a possibilidade de interrogar o processo histórico de sua 

produção, mudanças e permanências, contribuindo para descobrirmos 

infinitas possibilidades de viver e, dentro da vida, formas infinitas de fazer 

a e do fazer-se da escola e de seus sujeitos.  

Pois, como plurais, espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar. 

Sendo assim, são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a 

busca de delimitá-los, controlá-los, materializando-os em quadros de 

anos/séries, horários, relógios, campainhas, ou em salas específicas, pátios, 

carteiras individuais ou duplas, deve ser compreendida como um movimento 

que teve ou propôs múltiplas trajetórias de institucionalização da escola. Daí, 

dentre outros aspectos, a sua força educativa e sua centralidade no aparato 

escolar. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 21 – grifo em itálico dos autores e 

grifo em negrito nosso) 

Por fim, fazer este percurso é de crucial importância, também, para nos possibilitar 

vislumbrar mentalmente, enquanto o percorremos, as nossas escolas de ontem e de hoje 

(aquelas em que estudamos quando pequenos, aquelas em que lecionamos, aquelas que nossas 

crianças frequentam, aquelas mais próximas ou mais distantes – temporal, geográfica, econômica 

ou psicologicamente – da nossa experiência concreta, aquelas com as quais sonhamos...) e 

entrever o quanto seus espaços dizem sobre as concepções de homem, saber, beleza, vida, 

sociedade... Concepções que são cotidianamente postas em circulação ali e que são (foram e 

serão) parte substancial do material com o qual crianças e jovens edificam sua visão de mundo 

e os significados de suas experiências de aprendizado e saber. 

 

 

 

 

2.1 ESCOLAS DO IMPÉRIO (1808-1889) 

 

 

No Brasil-Império, “escola” era sinônimo de “aula”, indicava a instrução recebida e não 

o local onde ocorria; não era identificada com um estabelecimento específico, não funcionava 

em um lugar especialmente concebido para ela, mas em espaços improvisados (FARIA FILHO; 

VIDAL, 2000). Muitas vezes a escola era “a extensão da casa do professor; muitas funcionavam 
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em paróquias, cadeias, cômodos de comércio, salas abafadas sem ar, sem luz, sem nada, cuja 

despesa com aluguéis corria por conta do mestre-escola” (SOUZA, 1998, p. 122). 

Apesar da Constituição de 1824, a primeira do Brasil independente, haver promulgado 

a instrução primária gratuita para todos os cidadãos, não instituiu outras garantias para a 

efetivação dessa gratuidade e para a sua disseminação e muitas iniciativas foram deixadas a 

cargo da sociedade, dos particulares (HILSDORF; 2003, p. 43-44). Essa deliberação, de 

orientação liberal mas não democrática, se inseriu num “movimento de assistência e educação de 

massas com duas marcas: ser ativo, no sentido de ir ao encontro das necessidades da população, 

e ser de responsabilidade pública, ao invés de atribuição das igrejas” (HILSDORF; 2003, p. 43) 

– lembrando que “população” aí não se refere a toda a população, que o “povo” é a classe senhorial 

e a “plebe” não faz desta. 

Com a laicização do ensino, já iniciada anteriormente,  

[...] ganhou importância a figura do mestre-escola, denominação genérica e 

imprecisa, mas identificadora da atividade de indivíduos voltados ao ensino 

das primeiras letras [...], os mestre-escola foram os responsáveis pelo 

magistério na ausência de uma política educacional pública no período. [...] 

(SEGAWA, 1986, p. 64) 

 

 

Fig. 1 –"Le Maître d'école", 1662, Adriaen Van Ostade. 

Fonte:<http://historiadaeducacaobrasileira.wordpress.com/modelos-de-organizacao-escolar> 
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As escolas de “primeiras letras” ou escolas “de ler, escrever e contar” eram também 

chamadas de escolas “unitárias” por concentrarem alunos de diferentes idades e níveis de 

aprendizado em uma única sala de aula e a cargo de apenas um professor. O acesso a elas era 

bastante limitado: eram poucas e geralmente situadas nas localidades mais urbanizadas e os 

negros, mesmo livres, eram proibidos de frequentá-las (BUFFA; PINTO, 2002 p. 31). Os alunos 

pertencentes às classes mais abastadas iam para escolas confessionais ou leigas, ou ainda 

contavam com professores particulares em casa em aulas que muitas vezes eram frequentadas 

por vizinhos e parentes que dividiam as despesas com o professor. Segundo Faria Filho e Vidal 

(2000, p. 21 e 22), “essas escolas, às vezes chamadas de particulares, outras vezes de 

domésticas, ao que tudo indica, superavam em número, até bem avançado o século XIX, àquelas 

escolas cujos professores mantinham um vínculo direto com o Estado [...]”. 

 

 

Fig. 2 – “The village school of 1848”- Albert Samuel Anker (1831-1910).  

Fonte: <httpmodosdeolhar.blogspot.com.br201305albert-anker-berna-suica-1831-1910.html> 

 

Em meio às denúncias a respeito da falta de escolas para atendimento da população, em 

1827 é aprovada a primeira Lei Geral da educação pública brasileira. Essa trazia como 

verdadeira inovação o ensino para meninas, no entanto, mantinha a garantia da oferta de ensino 

(para ambos os sexos) apenas para aulas avulsas de primeiras letras, fixando-lhes um currículo 

e definindo o método mútuo (lancasteriano) como obrigatório em todas as escolas públicas 

(HILSDORF; 2003, p. 44). 
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O ensino mútuo era apregoado como alternativa ao ensino individual, muito dispendioso 

e pouco eficiente, já que “parecia dar conta das intenções de disseminar mais rapidamente a 

cultura letrada sem ampliar os custos com professores e materiais de ensino” (HILSDORF; 

2003, p. 44), propiciando, assim, a realização de uma escola mais rápida, mais barata, que 

atenderia grande número de alunos de uma só vez, com um professor mais bem formado 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 21). 

 

 

Fig. 3 – Esquemas de organização do espaço escolar segundo diferentes métodos de ensino.  

Fonte: <http://in-learning.ist.utl.pt/modos-de-organizacao-escolar.html> 

 

Porém, o que se constatou é que  

[...] Todos reconheciam que para abrigar dezenas ou, mesmo, centenas de 

aprendizes fazia-se necessária a construção de novos espaços escolares. Mais 

que isso: tais espaços eram considerados uma condição imprescindível para o 

bom êxito da empresa escolar que se defendia. Esse espaço deveria levar em 

conta não apenas a quantidade de alunos mas também a mobilidade dos 

monitores por entre as turmas, a mobilidade das turmas dentro da classe, a 

necessidade de pendurar “cartazes” e outras peças na parede, dentre outras 

inovações propostas. A solução aos problemas espaciais, entretanto, foi 

muitas vezes associada ao uso de prédios já existentes. [...] (FARIA FILHO; 

VIDAL, 2000, p. 21-22) 

Talvez por esse motivo – o alto custo para a manutenção dessa escola (e não baixo, 

como acreditavam seus defensores) – nos anos 20 e 30 do século XIX o ensino mútuo foi 

implantado, sem sucesso, em São Paulo e já na década de 40 esse método declinava em todas 

as regiões do Brasil. 
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Outro fator que pode ter contribuído para seu declínio foi o fato de que cada província 

passou a ser responsável, a partir do Ato Adicional de 1834, pela criação e administração das 

suas escolas elementares e pelos cursos de formação para os seus professores (HILSDORF, 

2003; FARIA FILHO; VIDAL, 2000). A falta de recursos das Províncias, e também do 

Governo Central, para assumir este compromisso e zelar pela educação pública, era patente 

(como no caso da ainda pobre São Paulo). Isto, conforme explica Haidar (2004), acabava 

sobrecarregando em demasia os professores que, muitas vezes, para fazer funcionar a escola, 

tinham que arcar com o aluguel do local e custo com materiais dos alunos, o que reforçava seu 

desagrado, já que já não demonstravam interesse pelo método mútuo, pois este pressupunha 

habilitação especial e aprovação em exames, que não possuíam e que não eram acompanhadas 

de vantagens financeiras no exercício da docência. Haidar (2004) conta que:  

Com seus parcos salários, os professores viam-se constrangidos a arcar com 

as despesas necessárias à instalação das aulas. Ante a alegação das autoridades 

de que as rendas provinciais não podiam suportar as despesas necessárias à 

compra ou ao aluguel de prédios, coube aos docentes enfrentar o problema. 

Assim, com freqüência, as classes eram instaladas na moradia do professor 

ou, muitas vezes, em lugar inadequado cedido por terceiros. Quanto ao 

material escolar, conforme depoimento do Inspetor Geral de Instrução 

Pública, no Relatório de 1858, a quota votada pela Assembléia Provincial para 

o atendimento dessas despesas, além de insuficiente pois, segundo o Inspetor 

Geral não bastava sequer para a compra do papel necessário, caia 

freqüentemente em exercício findo pela inoperância da burocracia 

governamental. Assim, segundo o mesmo Inspetor Geral, apesar da 

simplicidade do material utilizado para o ensino das primeiras letras, as 

crianças chegaram a ficar privadas das lições de escrita, por não possuírem o 

material necessário, nem poder o professor fornecê-lo.  

Como decorrência, em fins dos anos de 1860 se acentuam as tentativas de mudanças nos 

métodos de organização do ensino, agora com a propagação da ideia de substituição do método 

mútuo pelo simultâneo – segundo o qual os alunos eram divididos em classes por diferentes 

níveis de aprendizado (GALLEGO, 2011, p. 118). Porém,  

como se vê nas proposições sobre a instauração do método simultâneo, àquele 

momento, ter um espaço próprio não era condição para ensinar por tal método, 

ou melhor, as classes coabitavam o mesmo espaço (a escola); assim, a 

representação de classe não integrava ainda a coincidência entre um espaço 

no qual se organizavam alunos divididos segundo a idade e o nível de 

conhecimento [...]. (GALLEGO, 2011, p. 119) 

Por volta de 1870, o Brasil contava com uma população de 10 milhões de habitantes e 

o índice de analfabetismo era altíssimo – a quantidade de escolas continuava muito insuficiente 

para atender à população. Na província de São Paulo, por exemplo, a atuação do governo vinha 

sendo insignificante em relação às construções escolares – com exceção das três escolas 

construídas na década de 1870 na capital (a primeira no Arouche, em 1876, seguida pelas da 
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Luz e de Santo Amaro), nada mais foi feito (SOUZA, 1998, p. 124). Segundo Segawa (1986, 

p. 64) estas foram “as primeiras construções especificamente desenhadas para abrigar escolas 

[...]”. Projetadas pelo engenheiro Elias Fausto Pacheco Jordão, à frente da Diretoria de Obras 

da Província de São Paulo, eram edifícios bem simples: casas sem nenhum ornamento nas 

fachadas, compostas por poucas e enormes salas para acomodar grande número de alunos – o 

que, na análise de Segawa (1986, p. 64), “demonstra o quanto a arquitetura de escolas 

engatinhava nessa época”. 

Juntamente à falta de escolas, constatava-se também à época o estado de precariedade 

das que existiam. Os jornais, políticos e demais interessados na educação alertavam sobre “os 

parcos salários dos professores, a falta de prédios apropriados ao ensino, a pobreza material e 

metodológica da aula e a ausência de observância às prescrições higiênicas” (FARIA FILHO; 

VIDAL, 2000, p. 23). 

Desta forma, nas décadas finais do Império, junto ao “quadro mental de inconformismo 

e ânsia de renovação”, encabeçado pelos liberais abolicionistas, iniciou-se “um intenso 

movimento de escolarização da sociedade brasileira” (HILSDORF, 2003, p. 49). 

Paulatinamente foi-se 

[...] reforçando a representação de que a construção de prédios específicos 

para a escola era imprescindível a uma ação eficaz junto às crianças, 

indicando, assim, o êxito daqueles que defendiam a superioridade e a 

especificidade da educação escolar diante das outras estruturas sociais de 

formação e socialização como a família, a igreja e, mesmo, os grupos de 

convívio. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 23-24) 

 

   
Fig. 4 – Edifício construído pelo governo imperial em 1877 na Província de São 

Paulo para sediar uma Escola de Primeiras Letras (com duas salas de aula de 6 x 

9 m). Tombado em 1993. Fonte: <http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC> 
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Esses intelectuais, além de defender a escola pública gratuita, “esperavam a introdução 

de inovações pedagógicas que eram associadas na Europa e nas Américas à educação escolar 

atualizada”, como a metodologia intuitiva, os conteúdos seriados, a disciplina branda, as aulas 

de “lições de coisas” (HISLDORF, 2003, p. 51). As discussões sobre as propostas 

metodológicas também demonstravam, segundo Faria Filho e Vidal (2000, p. 24),  

[...] a necessidade de que se construíssem espaços próprios para a escola, como 

condição mesma de realização de sua função social específica. [...] Somava-

se a isso, que a escola foi, sobretudo ao final do século XIX, sendo invadida 

por todo um arsenal inovador de materiais didático-pedagógicos (globos, 

cartazes, coleções, carteiras, cadernos, livros...) para os quais não era possível 

mais ficar adaptando os espaços, sob pena de não colher, desses materiais, os 

reais benefícios que podiam trazer para a instrução. 

Apesar de todas estas constatações e debates, até os fins do império, o que se verificou 

foi que as “permanências” foram muitas (HILSDORF, 2003, p. 52). Porém, é a partir desse 

momento que, de acordo com Souza (1998, p. 122.): 

[...] políticos e educadores passaram a considerar indispensável a existência 

de casas escolares para a educação de crianças, isto é, passaram a advogar a 

necessidade de espaços edificados expressamente para o serviço escolar. Esse 

momento coincide com as décadas finais do século XIX e com os projetos 

republicanos de difusão da educação popular. 

 

 

 

 

2.2 ESCOLAS-MONUMENTO (1890-1920) 

 

 

 

Fig. 5 – Escola Normal de Pirassununga (arquiteto Carlos Rosencrantz) 

Fonte: <http://eepirassununga.blogspot.com.br> 

http://eepirassununga.blogspot.com/2011/02/dados-historicos-do-instituto-de_14.html
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Contexto político e ideário republicano 

Os primeiros anos da República foram caracterizados por uma intensificação dos 

debates sobre educação que haviam sido iniciados nos anos finais do Império, por Rui Barbosa 

e outros intelectuais, políticos e educadores.  Essa fase de “entusiasmo pela educação” 

configurou-se pela proliferação debates e polêmicas sobre a educação e pelo início de ações e 

realizações no campo escolar (HILSDORF, 2003, p. 61-62 e 80). 

Em São Paulo, Oscar Thompson, Cesário Motta Júnior, Caetano de Campos, Rangel 

Pestana, dentre outros, preocupavam-se com a difusão da escola primária, mas de uma escola 

de qualidade, o que implicava a formação adequada dos seus professores, e passaram a defender 

a necessidade de espaços especialmente construídos para seu funcionamento (HILSDORF, 

2003; BUFFA; PINTO, 2002, p. 32). Essa necessidade de construção de espaços específicos 

para a escola não era, no entanto, um fato isolado: inseria-se num contexto de modernização 

das estruturas administrativas herdadas do Império: as novas atribuições públicas exigiam do 

Estado instalações físicas adequadas para seu funcionamento – foram, então, construídas 

estradas, pontes, hospedarias, fóruns, cadeias (RAMALHO; WOLFF, 1986, p. 66). 

Porém, a escola tinha sim um papel especial no projeto republicano. Obrigatória, leiga 

e gratuita, responsabilidade do Estado e direito de todos, a escola 

[...] formaria o cidadão em todas as dimensões adequadas à vida moderna: a 

política, isto é, segundo princípios democráticos, mediante o ensino leigo, 

neutro, apartidário; a econômica, isto é, capitalista, agrícola ou urbana, por 

meio de liceus científicos ou escolas profissionais, assistenciais e 

filantrópicas, conforme os cidadãos integrassem o setor da administração ou 

mão-de-obra; a social, isto é, civilizada, pela aquisição de hábitos morais de 

base racional e científica; e, finalmente, a individual, isto é, de prosperidade 

pessoal, como é objetivo da mentalidade liberal. (HILSDORF, 2003, p. 62) 

Conforme os novos ideais republicanos, de inspiração iluminista e impregnados da 

mentalidade cientificista e racionalista da época, para se alcançar a civilização era preciso 

instruir a população (SOUZA, 1998, p. 158; BENCOSTTA, 2005, p. 62). Portanto, para “[...] 

ascender a um tipo de sociedade fundada no contrato social celebrado ‘livremente’ entre os 

indivíduos, era necessário vencer a barreira da ignorância. Só assim seria possível transformar 

os súditos em cidadãos, isto é, em indivíduos livres porque esclarecidos” (SAVIANI, 2003, p. 6). 

Conforme aponta Hilsdorf (2003, p. 60, grifos da autora), a “grande arma” dos 

republicanos para a transformação da sociedade brasileira, em caução do progresso prometido, 

era “a educação pelo voto e pela escola [...]: a prática do voto pelos alfabetizados e, portanto, 

a frequência à escola que formaria o homem progressista, adequado aos tempos modernos, é 

que tornaria o súdito em cidadão ativo”. 
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A forma escolar, então, impõe-se “como a mais adequada e eficaz para ministrar 

instrução e conformar a sociedade” (HILSDORF, 2003, p. 61). A escola 

[...] passa cada vez mais a significar uma instituição que visa não 

fundamentalmente a transmitir a cultura às gerações mais novas, mas a 

modificar a cultura de toda uma população, tendo as crianças elo de ligação 

[sic] com as famílias e, ao mesmo tempo, como forma de atuação sobre as 

mesmas; não é uma cultura escolar que se articula em torno do conhecimento, 

do saber, mas da possibilidade de construção de uma instituição ordenadora 

do social e, portanto, produtora de novas sensibilidades, sentimentos, valores, 

comportamentos e, também, de novas formas de perceber, conhecer e 

transformar o mundo [...]. (FARIA FILHO, 1998, p. 146) 

Quanto aos aspectos pedagógicos, essa escola deveria praticar a pedagogia moderna, ou 

“lições de coisas”, que era definida 

[...] pelo método intuitivo no qual são importantes o ver e ser visto, a 

observação e o escrito, e pela organização escolar regida pelos princípios da 

racionalidade científica e da divisão de tarefas. Anunciada como a mais 

adequada para conformar a mentalidade progressista do homem urbano, 

civilizado e republicano, essa concepção era contraposta à pedagogia 

tradicional da memorização, da oralidade, do ouvir e do repetir falando, 

própria da monarquia atrasada. (HILSDORF, 2003, p.62) 

As novas exigências da vida e do trabalho nas principais cidades brasileiras no fim do 

século XIX e início do XX, especialmente São Paulo – trazidas pela urbanização em ritmo 

acelerado, o desenvolvimento dos setores de prestação de serviços, do comércio e da pequena 

indústria, pela recente expansão da malha ferroviária e pelo crescimento demográfico, com o 

fluxo intenso de imigrantes, principalmente para as regiões cafeicultoras –, acabaram por criar 

novas demandas para a escola. Defendia-se que ela  

[...] deveria, também, funcionar como instituição socializadora dos 

conhecimentos necessários à inserção das crianças no mundo urbano, nas 

relações mercantilizadas e na República. Esse anseio não era apenas das 

"autoridades republicanas". Era compartilhado pela própria população, que 

sabia, a partir de sua própria experiência, que a vida na/da cidade cobrava-lhes 

cada vez mais o domínio de alguns instrumentos, dentre os quais, a leitura, a 

escrita e o fazer contas eram dos mais importantes. (FARIA FILHO, 1999, p. 

145) 

Portanto, como diz Artigas (1970, p. 11), com seu olhar perspicaz, “a escola é 

consequência da vida urbana – equipamento da cidade industrial”. 

O Estado de São Paulo, com seu poderio econômico provindo do café e das industrias, 

encontrava-se “em condições propícias para divulgar o ensino primário, viabilizando com isso 

um dos pontos fundamentais dos ideais republicanos” (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, 

s/p). A presidência de Bernardino de Campos instituiu em 1892, a primeira lei republicana 

paulista para a educação, que foi regulamentada em seguida por Cesário Motta Jr., quando 

assumiu o órgão responsável pela instrução pública. A proposta oficial estabelecia o ensino 
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leigo, científico, intuitivo, disciplinar e aberto às meninas, mas sem coeducação (HILSDORF, 

2003, p. 73). Conforme a análise de Souza (1999, p.130), essas leis “buscaram instituir um 

discurso sobre a escola, incorporando concepções sobre a organização espacial, temporal, 

administrativa e didático-pedagógica”, num esforço de uniformização e de padronização do 

ensino. Assim, 

Na formulação política da institucionalização de uma nova escola primária 

para a formação do cidadão republicano, o Estado valeu-se amplamente de 

leis de reformas do ensino público, numa clara ofensiva normatizadora. Todos 

os aspectos da organização escolar passaram a ser regulamentados com 

preciosos detalhes: prescrições sobre o tipo de escolas, localização e 

provimento, normas para a matrícula e frequência, sobre os programas de 

ensino e o método, o material escolar, a forma de fiscalização e controle das 

escolas, as competências de professores, diretores e funcionários, a 

escrituração burocrática, a higiene escolar, a disciplina dos alunos, prêmios e 

punições, o calendário escolar e o emprego do tempo. (SOUZA, 1999, p. 130) 

Os republicanos paulistas, então, redesenharam todo o seu sistema de ensino, 

implantando um complexo e moderno sistema educacional, por meio da criação de novas 

instituições que abrangiam seus diversos níveis (Escolas Isoladas, Escolas Reunidas, Grupos 

Escolares, Escolas Modelo, Escolas Normais, Ginásios, Escolas Complementares, Escolas 

Profissionais, Escolas Superiores, etc.)34. Além disso, adotaram um novo método para a escola 

primária – o intuitivo, como já comentado – e uma nova organização administrativa e 

pedagógica, esta baseada na racionalização do ensino (que implicava a fragmentação do 

conhecimento em diversas “matérias” – um ensino enciclopédico – e da aula em diversos 

“tempos”) e baseada na divisão e classificação uniforme dos alunos de acordo com o nível de 

conhecimento, o que pressupunha a adequada formação do professorado (CORRÊA; NEVES; 

MELLO, 1991; HILSDORF, 2003; SOUZA, 1998, 1999). 

Mas,  

um dos limites que se impunha à consolidação de uma nova forma e cultura 

escolares era, sem dúvida, a falta de um espaço adequado para o "acontecer" 

da educação escolarizada. Impunha-se pois, aos reformadores e profissionais 

produzir um "lugar" – de um próprio, de uma especificidade – adequado à 

instrução pública, possibilitando a construção de novos "espaços" educativos 

através da apropriação (dos lugares projetados) pela prática pedagógica e 

social de professoras, diretoras e crianças. (FARIA FILHO, 1998, p. 148) 

                                                 
34 Souza (1999, p. 132 – nota de rodapé, grifos da autora) descreve os diferentes tipos de escola elementar: 

“denominavam-se Escolas Isoladas as unidades escolares não agrupadas, com um único professor ministrando 

a instrução para crianças de diversas idades e avanço escolar heterogêneo. Os Grupos Escolares constituíam-

se em escolas graduadas, baseadas na classificação dos alunos por nível de conhecimento. Reuniam num mesmo 

edifício várias salas de aula e vários professores [...]. As Escolas Reunidas compreendiam o agrupamento de 

escolas isoladas em um mesmo edifício mantendo cada uma a sua estrutura.” 
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Nascia “[...] uma nova sensibilidade para a questão da configuração da escola como um 

lugar, situada em edifício próprio especialmente escolhido e construído para ela [...]” (SOUZA, 

1988, p. 122).  

Criou-se, então, os grupos escolares “caracterizados pelo agrupamento das aulas avulsas 

primárias em um único edifício, sob uma única direção e com um corpo docente encarregado 

de classes de ensino simultâneo, progressivo e seriado dos conteúdos, reunindo as crianças com 

o mesmo nível de aprendizagem” (HILSDORF, 2003, p. 66).  

O decreto 248, de 26 de Julho de 1894, que dispunha sobre a regulamentação dos grupos 

escolares em São Paulo, estabelecia ainda que “os alunos serão distribuídos em 4 classes para 

cada sexo, correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º anos do curso preliminar” (CORRÊA; NEVES; 

MELLO, 1991, s/p). Começava a aparecer nesse momento, portanto, as diretrizes que 

orientarão a construção dos prédios para a escola primária que a dotariam de uma identidade 

própria: os grupos escolares – materialidade visível e palpável da nova forma escolar que se 

construía e se impunha e também dos novos signos políticos, culturais da nova ordem e dos 

novos tempos que se pretendia instaurar (FARIA FILHO, 1998, p.148; HILSDORF, 2003, p. 

66). 

Conforme explicam Ramalho e Wolff (1986, p.66), no Estado de São Paulo, 

inicialmente foi utilizado, “[...] em grande escala, o recurso de adaptar edifícios existentes – em 

geral, grandes prédios residenciais – para fins escolares. Por outro lado, logo passam a ser 

concebidos e executados prédios especialmente destinados à educação”. Na visão de Artigas 

(1970, p.11), este período é importante para a arquitetura brasileira justamente por isso, porque 

foi durante a Primeira República que ocorreram as “primeiras tentativas de construir prédios 

escolares”. Ou melhor, pela primeira vez no Brasil, com os grupos escolares, “começam a 

aparecer em espaços construídos as resoluções sobre educação” (ARTIGAS, 1970, p.11 – grifo 

nosso), ou de outra maneira, “a dimensão pedagógica do espaço toma corpo e visibilidade, ou, 

se quisermos, uma materialidade, de uma forma nunca antes vista” (FARIA FILHO, 1998, p. 

150).  

A escola, termo antes aplicado à instrução que se recebia, “passa a referir-se, a partir de 

então, a um espaço especializado com características apropriadas à sua função” (SOUZA, 1998, 

p. 122). 
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Escola como lugar 

Belos, imponentes, majestosos, os grupos escolares destacavam-se na paisagem das 

cidades, diferenciando-se dos demais prédios públicos e contrastando com as casas, o comércio, 

a fábrica. Ocupavam espaços privilegiados no tecido urbano (no centro da cidade ou do bairro), 

numa arquitetura eclética35 e monumental que lhes conferia uma identidade própria: “[...] ao 

passar por eles, as pessoas sabiam a que se destinavam” (SOUZA, 1998, 130). 

Naquele momento, a escola era uma instituição em construção:  

Estava deixando as casas e as igrejas para ocupar as praças e as avenidas da 

cidade. Estava tornando-se pública, no duplo sentido da palavra: deixava de 

ser coisa do mundo do privado (da casa e, portanto, da intimidade familiar), e, 

também, tornava-se conhecida, reconhecida. [...] (FARIA FILHO, 1998, 

p.147) 

Marco de referência, o grupo escolar com sua localização privilegiada e seu edifício 

grandioso marcavam a função educativa da escola republicana, que não se restringia ao seu 

interior. A escola era mais que um local onde se recebia a instrução elementar, ela representava 

a grande obra republicana, representava o progresso, o futuro. 

Reforça o seu caráter “civilizador” o fato de ter sido, como afirma Souza (1998, p.133), 

suporte de vários símbolos da nova política, da nova organização social e da nova 

temporalidade (moderna) que se iniciava, que se queria incutir na população e que se enaltecia, 

numa clara “apologia ao Estado republicano e à cultura urbana”. Assim, o nome do patrono36, 

da escola, ou de um político ou figura pública importante à época, anteposto pela inscrição 

“grupo escolar”, era estampado no centro da fachada do edifício; o seu retrato ou o do presidente 

da República era colocado em lugar de destaque no hall de entrada principal – o que ratificava 

a história social e política do Estado e colaborava para construir uma nova memória para o país 

(SOUZA, 1998, p. 134-136). O grande relógio e as campainhas estridentes chamavam a atenção 

para o tempo escolar e para os novos ritmos da cidade. O hino nacional era cantado antes da 

entrada para as aulas ou ao menos nas festas e comemorações cívicas. As bandeiras nacional, 

                                                 
35 Arquitetura eclética é um estilo arquitetônico, que surgiu em meados do século XIX e perdurou até o começo do 

século XX, caracterizado por uma mistura ou pela combinação de elementos de diversos estilos arquitetônicos, 

como por exemplo: colunas gregas, arcos romanos, simetrias (neoclássico); adornos rebuscados (barroco); 

aberturas – portas e janelas – estreitas e alongadas, arcos ogivais, nichos, rosáceas (neogótico); abóbodas de 

várias formas, janelas e pilares retangulares, etc. No início desta fase de construções escolares prevaleceram 

também as estéticas neoclássica e o neogótica dos arquitetos que então projetaram as escolas. Informação verbal 

fornecida por Vladimir Castilho (arquiteto, cenógrafo e desenhista, colaborador deste trabalho e autor de 

diversas ilustrações aqui utilizadas) recebida em São Paulo, em 2013. 
36 Conforme explica Souza (1998, p. 134), o patrono, cidadão emérito, muitas vezes “patrocinava” (daí a alcunha) 

ou contribuía financeiramente com a construção da escola, em troca, o Estado conferia à escola o seu nome. 
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do estado e da cidade decoravam a entrada ou o jardim e eram empunhadas pelos alunos, junto 

com a bandeira da escola, nos desfiles, acompanhados pela fanfarra... 

Desta maneira, com sua “retórica” arquitetônica, como diria Souza (1998), o grupo 

escolar simbolizava as finalidades sociais, morais e cívicas da escola pública, era o centro 

irradiador da cultura que se queria inculcar e tornava visível os feitos públicos frutos da política 

republicana.  

Segundo Wolff 37 (1992, p. 48 apud FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 24-25),  

A arquitetura escolar pública nasceu imbuída do papel de propagar a ação de 

governos pela educação democrática. Como prédio público, devia divulgar a 

imagem de estabilidade e nobreza das administrações [...]. Um dos atributos 

que resultam desta busca é a monumentalidade, conseqüência de uma 

excessiva preocupação em serem as escolas públicas, edifícios muito 

“evidentes”, facilmente percebidos e identificados como espaços da esfera 

governamental. 

Além disto, acompanhando o processo de diferenciação da cidade e do desenvolvimento 

urbano, as escolas construídas em locais periféricos, nas cidades do interior, ou nos bairros mais 

distantes do centro, no caso da cidade de São Paulo, tornaram-se elementos catalizadores da 

urbanização em seu redor – muitas vezes realizadas exatamente com este propósito 

(RAMALHO; WOLFF, 1986, p. 68).  

Em 1894, era inaugurada, então, com toda a solenidade, a suntuosa Escola Normal de 

São Paulo (depois, “Instituto de Educação Caetano de Campos” e, a partir de 1987, sede da 

Secretaria de Educação do Estado). Marco inicial desta fase, foi o primeiro prédio construído38 

para funcionar como escola, segundo os novos parâmetros da educação republicana. O esboço 

inicial do edifício foi realizado por Antonio Francisco de Paula Souza, diretor então da 

Superintendência de Obras Públicas do Estado, órgão responsável pela execução dos projetos. 

Este esboço foi desenvolvido e detalhado pelo notório arquiteto Ramos de Azevedo, autor do 

projeto. A Escola Normal contava ainda com uma Escola Modelo anexa e foi o centro de 

                                                 
37 WOLFF; S. Espaço e educação. 1992. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992. 
38 Apesar de se ter indícios que o prédio da Escola Modelo da Luz foi a primeiro a ser projetado para abrigar uma 

escola, sua construção iniciou-se em 1893, depois do início da construção da “Escola Normal de São Paulo” 

que data de 1892, e, além disso, também só foi concluída depois desta, em 1895 (conforme informações da 

FDE, fornecidas pelo livro de Corrêa, Neves e Mello de 1991). Poderíamos afirmar, como faz Buffa e Pinto 

(2002), que seu edifício foi o primeiro projetado para abrigar uma escola primária, se considerássemos a 

diferença das funções a que se destinavam, uma era Escola Modelo e Escola Normal. Mas mesmo assim, a 

escola Normal de São Paulo também era composta por uma Escola Modelo, anexa a ela. As autoras do livro da 

FDE de 1991 não deixam claro porque a classificação das escolas segue critérios diferentes para a data de 

fundação – para escola Modelo da Luz a data considerada é do início de sua construção, já para a “Caetano de 

Campos” é da sua conclusão e inauguração. Talvez estivessem baseadas na data de publicação de sua criação 

no diário oficial. Esta imprecisão é corrigida no livro de Corrêa, Ferreira e Mello (1998), também fruto das 

pesquisas da FDE e por essa publicado. Neste, a Escola Normal de São Paulo (Caetano de Campos) é apontada 

como a primeira escolar republicana construída no Brasil. 
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propagação das novas propostas de ensino, colocando São Paulo na vanguarda dos projetos de 

modernização da instrução pública no país (SOUZA, 1998; BUFFA; PINTO, 2002).  

 

 

Fig. 6 – Escola Normal da Capital (Instituto Caetano de Campos) – arquiteto Ramos de Azevedo. 

Fonte: Corrêa; Neves; Mello, 1991. 

 

Um fato interessante sobre a construção da Escola Normal Caetano de Campos é que o 

local nobre onde foi erigida – imensa praça ajardinada no centro de São Paulo, o antigo o “Largo 

dos Curros” ou “Largo Sete de Abril” (atual Praça da República) – havia sido destinado 

originalmente a uma catedral. Solicitado pela municipalidade, foi “desviado”, junto com as 

verbas destinadas à construção da igreja, para a construção da escola – o que demonstra o grau 

de importância que o ensino assumia na época (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, p. 124). 

Sobre a “Escola Normal”, Artigas (1970, p. 11) comenta: 

[...] Magnífico edifício implantado em vasta área verde, simbolizava bem o 

espírito renovador que caracterizou os primeiros anos republicanos. A Escola 

e o Relógio como que se transformaram em símbolos do ardoroso ideário 

republicano aparecendo nas praças mais novas em substituição da Igreja e do 

Cruzeiro. 

Logo outra grandiosa escola seria inaugurada: a Escola Modelo da Luz, a segunda a ser 

construída na cidade de São Paulo (em 1895). Projetada também por Ramos de Azevedo, autor 

de vários projetos para escolas do período, estava localizada na bela e arborizada Avenida 

Tiradentes.39  

                                                 
39 Em, 1932 esta escola foi destruída por um incêndio. Apesar dos estudos das plantas e análises realizadas para 

sua reconstrução, como no original, em 1950 foi construída outra escola em seu lugar, com outro projeto 

arquitetônico. 
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Fig. 7 – Escola Modelo da Luz, São Paulo/SP (arquiteto Ramos de Azevedo). 

Fonte: Corrêa; Neves; Mello, 1991. 

 

Um texto do Anuário de Ensino do Estado de São Paulo de 1907/8, recuperado pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE40 (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, 

p. 3), fornece informações interessantes a respeito de suas características espaciais: 

O edifício tem 40ms, 20 de frente por 20ms, 20 de fundo e offerece um aspecto 

verdadeiramente bello, situado no centro de uma área de forma retangular, 

medindo 6.772m2,50. 

Na construcção do predio foram cuidadosamente attendidos pelo illustrado 

engenheiro organisador da planta Dr. Ramos de Azevedo, todas as condições, 

tanto architectonicas, como hygienicas. 

Comprehende o edifício tres pavimentos. – O superior e o médio tem 6 salas, 

cada uma medindo 9m,5 x 7m. 

As condições indispensaveis e essenciaes de ar e luz foram plenamente 

satisfeitas nas salas de aula. 

Todas apresentam capacidade para manter uma atmosphera sufficientemente 

pura, de mais de 20 metros cubicos de ar por hora, para cada alumno. 

Em todas as salas a luz é projectada pelo systema bilateral, por 5 janellas 

guarnecidas de stores corredios, apresentando a superficie envidraçada, uma 

extensão correspondente à 4ª parte da superficie total de cada sala, conforme 

o typo escolar da Suissa. 

No pavimento superior está o salão de honra do estabelecimento. 

                                                 
40 A FDE é o órgão responsável, desde 1987, pelas construções escolares públicas do Estado de São Paulo e pela 

reforma e restauração desses edifícios e realiza pesquisas sobre esse patrimônio. 
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Nos corredores superiores foram construidos armarios fixos para installação 

do museu escolar e apparelhos de chimica e physica. 

As áreas de recreio das duas secções são rodeadas de extensas galerias 

cimentadas, que offerecem um espaçoso abrigo aos alumnos nos dias de 

chuva e nas horas em que o calor solar é muito intenso. 

Vemos aí claramente, principalmente na descrição das salas de aula, a preocupação em 

destacar o acato aos princípios de salubridade e higiene, tão caros aos educadores e médicos 

desde finais do Império. Assim, não se fazia economia, por exemplo, do uso de vidro e grandes 

janelas, em vistas da boa luminosidade e ventilação controladas. No texto, depois do destaque 

inicial a sua beleza formal e o enorme espaço destinado a ela, aparece também a descrição da 

instalação de equipamentos necessários a dar conta do ensino seriado e a favorecer a introdução 

do método intuitivo. Além disto, conforme analisam Faria Filho e Vidal (2000, p. 25), a 

construção destes novos e monumentais espaços escolares foram necessárias, também, para 

facilitar a inspeção escolar e, como enfatizado anteriormente, para disseminar a ideologia 

republicana.  

 

 

Características do espaço escolar 

As atividades de concepção dos projetos escolares eram responsabilidade da 

Superintendência de Obras Públicas (SOP), mais tarde transformada em Diretoria de Obras 

Públicas (DOP), órgãos da administração paulista. Ramalho e Wolff (1986, p. 66-67), atentando 

à questão estética destes edifícios, dizem: 

Os projetos escolares aí desenvolvidos, destinados a responder a um novo 

programa arquitetônico, esboçaram-se dentro de um quadro comum à 

arquitetura do período. Era uma arquitetura de aspiração renovadora [...] que 

utilizava novas técnicas e materiais e cuja feição eclética se espelhava no 

panorama europeu do momento. 

As edificações escolares executadas entre 1890 e 1920 apresentam, assim, uma série de 

características comuns.  

A utilização sistemática de projetos-tipo reforçou essa semelhança e foi característica 

do momento: era a solução adequada para a necessidade de se construir em curto prazo e a 

baixos custos, para atender a demanda por escolas em todo o Estado de São Paulo, um grande 

contingente de edifícios que respondessem às necessidades pedagógicas e às normas rígidas de 

higiene, vigilância e controle impostas. Conforme explicam Corrêa, Neves e Mello (1991, s/p), 

este “foi um procedimento usual não só para os prédios escolares, mas para todos os edifícios 

públicos que obedeciam a um determinado programa arquitetônico, como os fóruns e cadeias 

construídos no interior do Estado”. 
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Assim, com um pequeno número de arquitetos, pôde-se dar conta de construir um 

grande número de escolas41. Sob a influência de modelos teóricos e pragmáticos europeus, 

elaborava-se o projeto para um edifício escolar, o “projeto padrão”, e este era “replicado” na 

construção de outros com pouca ou nenhuma modificação. A adequação destes edifícios a 

terrenos com topografia diversa “foi viabilizada tecnicamente pela adoção do porão alto – 

recurso tradicionalmente usado na ventilação de assoalhos de madeira” (RAMALHO; WOLFF, 

1986, p. 67). A autoria final geralmente era atribuída ao arquiteto que elaborava a nova fachada, 

modificação importante que conferia identidade própria à escola, mas que não era uma 

exigência – prédios com fachadas idênticas eram implantados em diversas localidades 

(CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, s/p). 

 

 

    

Fig. 8 – “Tipologia Braz” – Fotos atuais da Escola Normal do Braz (atual “SP Escola de Teatro”), Grupo Escolar 

de Santos (atual EE Dr. Cesário Bastos) e Grupo Escolar do Belenzinho (atual EE Amadeu Amaral) Fontes: 

Corrêa; Neves; Mello, 1991 (acima e à esquerda) e arquivo pessoal (a última). 

 

É o caso do projeto-tipo do “Grupo Escolar do Braz” (onde funcionou por muito tempo 

a “Escola Normal do Braz”), desenvolvido em 1911 por Manuel Sabater (que imprimia em seus 

                                                 
41 Segundo Ramalho e Wolff (1986, p. 67), “não mais que quatro arquitetos elaboraram todos os projetos-tipo, que 

resultaram em aproximadamente noventa prédios, dois terços do total de grupos escolares construídos no 

período”. 
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projetos uma notável qualidade plástica e espacial). Este projeto foi utilizado na construção de 

mais duas escolas: Grupo Escolar de Santos (hoje EE Cesário Bastos) e Grupo Escolar do 

Belenzinho (hoje EE Amadeu Amaral42). As plantas, o tratamento formal dos edifícios e da rica 

fachada das duas primeiras eram praticamente idênticos; a do Belenzinho, localizada em bairro 

afastado do centro da capital, à época, teve sua fachada e tratamento formal bastante 

simplificados e o projeto sofreu algumas adaptações, realizadas pelo arquiteto Hypolito Pujol 

Jr., responsável por sua implantação. 

Porém, conforme observa Ramalho e Wolff (1986, p. 67), “paralelamente aos projetos-

tipo foram elaborados também inúmeros projetos únicos, não repetidos, específicos para locais 

determinados”.  

O que identificava cada escola, segundo Ramalho e Wolff (1986, p. 67), era, 

essencialmente, “seu tamanho (número de salas de aula) e sua distribuição espacial (o esquema 

de circulação adotado) [...]”. A implantação, a técnica construtiva, a localização dos banheiros 

e, muitas vezes, o próprio detalhamento do projeto (portas, janelas, materiais construtivos, 

divisórias) foram soluções generalizadas em todos os projetos de grupos escolares 

desenvolvidos na SOP. Houve, desta maneira, a repetição do uso de muitos elementos 

(construtivos e estéticos) e o que podemos observar, em termos arquitetônicos, é que  

o retrato dessas escolas é o mesmo das construções da época, com suas paredes 

de tijolos autoportantes [a parede é elemento estrutural do prédio], o porão 

alto para ventilar e proteger o piso de assoalho, e a cobertura de telhas de barro 

tipo francesas, guarnecidas por calhas e platibandas. [...] No trecho 

correspondente ao porão alto, a alvenaria de embasamento das paredes 

internas é em arcos e tijolos aparentes. 

A cobertura possui várias águas [superfícies inclinadas] em função dos 

recortes da planta e é apoiada em tesouras [armação triangular] de madeira. 

Estas, quando estão à vista como nos galpões, apresentam soluções mais 

aprimoradas do ponto de vista formal e técnico, inclusive com a introdução de 

tirantes metálicos. [...] 

O espaço das salas de aula é amplo, iluminado e ventilado por janelas 

colocadas à esquerda dos alunos. Esta correta posição da lousa em relação às 

aberturas, porém, não se reflete no aspecto da orientação do prédio [em relação 

aos pontos cardeais], que nunca é considerada. As circulações abertas têm 

pisos de ladrilhos hidráulicos [...], guarda-corpos [ou “parapeitos”] em ferro 

trabalhado e cobertura arrematada por lambrequins de madeira rendilhados 

[ornamento que arremata forros e beirais], conferindo a esse espaço grande 

leveza. (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 18) 

Antes de qualquer coisa, é interessante notar que os projetos não consideravam a 

orientação solar para a concepção da planta do prédio nem para a sua implantação no terreno, 

ou seja, as salas de aula e outros espaços da escola não eram orientados segundo a incidência 

                                                 
42 Nessa escola foi realizada a pesquisa de campo. O detalhamento de seu programa arquitetônico será feito no 

próximo capítulo.  
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da iluminação natural, de forma a melhor aproveitá-la. Era considerada somente a posição do 

aluno em relação às aberturas (janelas) por onde a luz natural iria entrar: estas deveriam estar 

do seu lado esquerdo – considerando que a maioria dos alunos eram destros e que as atividades 

escriturais eram (e ainda são) a prática privilegiada da escola. E isto tinha um agravante, pois, 

“embora sendo um fator de suma importância para o conforto ambiental, o próprio Código 

Sanitário não fazia menção específica a esse respeito” (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, s/p).43 

Entretanto, afora este detalhe, o que sobressai no relato acima é que a construção das 

escolas era feita com requinte e os prédios escolares exibiam excelentes qualidades 

construtivas. Buffa e Pinto (2002) dão uma outra descrição que complementa a anterior e na 

qual isto se explicita: 

Esses edifícios eram construídos basicamente com tijolos e telhas de barro 

(...), a pedra, principal material natural, sempre foi escassa [por falta de mão 

de obra especializada e de tecnologia para sua exploração no Brasil]. No que 

se refere aos revestimentos e acabamentos, são empregados materiais nobres 

e, em alguns casos, até mesmo importados. A madeira, material abundante, é 

empregada em larga escala no piso, divisões e portas. É comum encontrar-se 

nessas escolas ambientes revestidos com mármore importado. O ferro, 

ricamente trabalhado, também é utilizado em diversas obras como balaústres 

e, às vezes, como sustentação dos vidros importados que formam os 

lambrequins.  

Os acabamentos mais nobres (mármores, painéis, pinturas decorativas e gradis de 

desenho elaborado) eram utilizados mais intensivamente nas escolas normais, que eram bem 

mais luxuosas que a maioria dos grupos escolares, mais austeros, e tinham um programa 

arquitetônico diferenciado, como veremos adiante.  

Assim,  

fosse o estilo neogótico de Victor Dubugras com o uso de frontões 

triangulares, arcos, ogivas, nichos, rosáceas, vitrais e gárgulas de animais 

como os utilizados nos grupos escolares de Botucatu, Piracicaba, Espírito 

Santo do Pinhal e Araraquara, pinturas decorativas nas paredes, como nos 

                                                 
43 Quanto à orientação solar, os edifícios em forma de bloco ou paralelepípedo, divididos simetricamente ao meio, 

portanto com salas de aulas dos dois lados, recebem a iluminação solar de maneira desigual durante o mesmo 

período do dia. Independente da sua orientação e implantação nos terrenos, sempre haverá mais insolação num 

só lado, podendo gerar desconforto por excesso de incidência solar direta em uma face ou por pouca luz natural 

em outra. Se estiverem com as salas voltadas para os lados leste e oeste, haverá excesso de incidência solar 

durante as manhãs no lado leste e excesso de insolação direta no lado oeste durante à tarde. Se as salas estiverem 

orientadas voltadas para o norte e sul, haverá boas condições de iluminação nas salas voltadas para o norte (aqui 

no hemisfério sul) e pouco aproveitamento do sol nas salas voltadas para o sul, durante todos os períodos do 

dia (já que o Estado de São Paulo está abaixo do equador e, portanto, a eclíptica - arco aparente que o sol 

descreve no céu - está um pouco inclinada para o norte). Qualquer situação intermediária a essas sempre causará 

incidências do sol de maneira desigual nos dois lados do edifício. Esse desenho de edifício, simetricamente 

dividido ao meio, sempre causará diferenças na insolação das salas e consequentes diferenças e oscilações das 

temperaturas ambientes durante os períodos do dia. A solução ideal se dá com a introdução dos princípios 

modernos na arquitetura, quando se orientam todas as salas para um só ponto cardeal, preferencialmente 

próximo ao norte aqui no hemisfério sul, pois a luz natural será abundante e não haverá incidência solar muito 

perpendicular à face. (Informação verbal fornecida por Vladimir Castilho em Santos/SP, em 2013). 
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grupos de Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Itapetininga, 

Pindamonhangaba e Iguape ou o excesso de ornamentos e símbolos como os 

usados no GE de Tietê, fosse a composição neoclássica de José Van Humbeek 

(GE de Pindamonhangaba, por exemplo) com galerias de coberturas 

arrematadas com lambrequins de madeira rendilhados, o nível de construção 

e a riqueza dos ornamentos e detalhes denotam o grau de importância da 

escola primária pública comparável aos edifícios públicos de maior 

importância e às residências da burguesia do café. (SOUZA, 1998, p. 132-

133) 

Construídos em dois pavimentos – como era comum até 1905 – ou somente térreos – 

solução simplificada adotada após este ano para redução de custos –, estes prédios tinham outra 

característica marcante: a simetria. Própria de vários estilos da época, a simetria das plantas 

vinha a calhar para o cumprimento da rígida prescrição legal da separação dos sexos. Meninos 

e meninas estudavam em seções específicas (masculina e feminina), que poderiam ser definidas 

e separadas espacialmente pelo andar que ocupavam, no caso dos prédios de dois pavimentos, 

ou pelas alas laterais (direita e esquerda) do edifício, principalmente no caso dos prédios térreos. 

Neste último, um muro cortava todo o terreno dividindo a escola e o pátio – assim, não havia 

risco de meninos e meninas se misturarem, principalmente durante o recreio, momento de maior 

liberdade, o que garantia também aos educadores um descanso, já que poderiam relaxar um 

pouco a vigilância sobre a meninada. O acesso dos alunos à escola também era realizado por 

entradas separadas, independentes, localizadas nas laterais do prédio. A entrada nobre, situada 

no centro da fachada só era utilizada por eles em dias de festas ou comemorações especiais.  

Apesar da monumentalidade, o programa arquitetônico dos grupos escolares era 

bastante simples: basicamente salas de aula (oito, a grande maioria, dez ou doze, uma boa parte 

deles) e um número reduzido de ambientes administrativos – destinados, provavelmente, à sala 

dos professores, ao gabinete da diretoria (uma novidade trazida pelos grupos escolares) e ao 

arquivo da escola. Estes ficavam no bloco compacto que caracterizava o prédio principal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – “Volumetria em Bloco” – desenho de 

Vladimir Castilho. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As salas eram bastante grandes e todas do mesmo tamanho – mais tardiamente, os 

projetos passaram a propor “uma variação do tamanho das salas em função da seriação do 



77 

 

ensino” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 25) e as salas das séries finais passaram a ter 

dimensões menores que as das séries iniciais do curso primário (o que refletia, ao menos, a 

seletividade da escola). Na parte livre do terreno, ao fundo ou nas laterais do prédio principal, 

e isolados desse por passadiços cobertos, encontravam-se o pátio para o recreio, o galpão 

coberto (e que às vezes contava com um pequeno palco) destinado às festas cívicas e também 

ao recreio e o ginásio ou quadra para as práticas esportivas. Também os sanitários, nas escolas 

construídas nos primeiros anos deste período, ficavam localizados fora do prédio principal – 

depois foram incorporados a ele para maior conforto dos usuários, principalmente nas escolas 

de maior porte.44 

Para a capital e para as cidades de maior importância na época – como Campinas e 

Santos – foram projetados prédios escolares maiores, com 16 ou mais salas de aula. “Esses 

prédios, sempre em dois pavimentos, representaram um papel mais complexo do que simples 

suporte físico para a educação: eram maiores, mais ricamente ornamentados e necessariamente 

bem localizados [...]” (RAMALHO; WOLFF, 1986, p. 69). Porém, somente as Escolas Normais 

e as Escolas Modelo teriam um programa arquitetônico mais rico (e “completo”), contando com 

espaços especialmente projetados para biblioteca, museu, auditório, laboratórios, etc. 

Assim, reiterando a colocação acima, Artigas (1970, p. 11) esclarece que as escolas, 

principalmente as construídas até 1911, caracterizavam-se por uma simplicidade de solução 

espacial – eram rigidamente simétricas e as estruturas pouco tinham a ver com a forma com que 

se revestiam. Desta maneira, 

constituíam uma solução tectônica pura em sua rudeza, destinada a programas 

humildes que retratavam os conceitos dominantes sôbre ensino. Estruturas 

para aceitar qualquer forma que o enciclopedismo pedisse como manifestação 

artística. [...] Quanto ao programa [arquitetônico], tudo era ensino [...]. A 

escola desconhecia qualquer ampliação de seu significado social além de 

ensinar primeiras letras e taboada. Só muito mais tarde estes programas foram 

enriquecidos. (ARTIGAS, 1970, p. 11) 

Ou seja, como confirma Souza (1998, p. 127 -128): aliando racionalidade econômica e 

funcional aos padrões estéticos, a concepção arquitetônica dessas escolas atendeu 

mais às necessidades funcionais e retóricas que às exigências pedagógicas de 

uma escola graduada concebida nos termos do ensino intuitivo e 

enciclopédico. Em realidade, a escola graduada pressupunha não apenas um 

edifício de grandes dimensões para abrigar várias salas de aula, mas também 

outros espaços diferenciados que atendessem às novas necessidades 

administrativo-pedagógicas [...]. 

 

                                                 
44 A escrita dos dois últimos parágrafos foi baseada nos trabalhos de Ramalho e Wolff (1986), Souza (1998), Faria 

Filho e Vidal (1998) e Buffa e Pinto (2002), que reiteram as informações apresentadas.   
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A gramática espacial da escola 

Assim como o local de implantação da escola no tecido urbano e sua aparência 

majestosa, repleta de símbolos dos novos tempos que iniciavam refletiam, eram fruto e 

cumpriam um determinado papel no projeto cultural republicano, a racionalização e 

especialização dos espaços dentro da escola também iriam cumprir o seu. Conforme afirma 

Souza (1998, p. 138),  

no interior do edifício-escola configura-se uma gramática espacial na qual a 

distribuição do espaço corresponde aos usos e às funções diferenciadas, à 

fragmentação e às especializações de atividades, à disposição de objetos, ao 

deslocamento e encontro dos corpos, enfim, a toda uma geometria de inclusão 

e exclusão [...]. 

Dessa forma, ainda conforme a autora (SOUZA, 1998, p. 141-142), esses espaços, por 

sua disposição (uns em relação aos outros), por sua dialética aberto-fechado, dentro-fora e 

também por sua configuração formal específica, eram estabelecidas (e aprendidas) relações de 

hierarquia e de poder, relações de identidade e relações de afeto. 

A sala de aula, principal equipamento da escola seriada e da pedagogia intuitiva, ganhou 

especial atenção “não só de arquitetos mas de educadores, médicos e higienistas que recorreram 

a sua missão civilizadora de prescrever critérios e condições ideais de ar, luz, mobiliário e 

postura dos alunos” (SOUZA, 1998, p.139). Claramente calcadas nos manuais europeus para 

construção e funcionamento das escolas, a configuração espacial da sala de aula – com seu 

desenho retangular e hermético, suas grandes dimensões, seu imenso pé direito – e a disposição 

dos objetos e do mobiliário não eram aleatórios.  

A carteira individual, que substituiu os bancos sem encostos das escolas do império, por 

exemplo,  

[...] constituía um dispositivo ideal para manter a distância entre os alunos, 

evitando o contato, a brincadeira, a distração perniciosa [45]. Nenhum contato 

com outros corpos, isolado cada aluno em seu espaço – o domínio da carteira 

e suas adjacências – ficavam garantidas a disciplina, a moral e o asseio. [...] 

(SOUZA, 1998, p. 140) 

Observando a estruturação da sala de aula característica dos grupos escolares, podemos 

compreender, então, suas intenções disciplinares. Continuemos a acompanhar a análise de 

Souza (1998, p. 139): 

Toda a projeção do lugar visava à concentração, à imersão nos estudos e nas 

tarefas escolares. As grandes janelas que permitiam a invasão da luz na sala 

de aula “obscureciam” o ambiente externo, o jardim, a calçada, a rua, a cidade. 

Vemos assim como um critério de adequação arquitetônica corresponde às 

necessidades disciplinares. A disposição retangular da sala de aula facilita a 

                                                 
45 Em São Paulo, no entanto, por medida de economia, foi adotado o modelo de carteiras duplas. 
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concentração da atenção dos alunos em uma das extremidades, isto é, onde 

fica o professor e o quadro negro. Facilita ainda a visualização e a disposição 

das carteiras, o mais importante móvel escolar. 

 

 
Fig. 10 – Sala de aula da Escola Normal Caetano de Campos. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Portanto, toda a configuração espacial da sala de aula – mas não somente dela – e do 

mobiliário determinavam uma forma específica de ensinar e aprender (BUFFA; PINTO, 2002, 

p. 52). Mais que isto: eram consubstanciações da concepção de infância e aprendizagem 

próprias da época, do entendimento que se tinha da função social da educação (formar cidadãos 

adaptados a viver na sociedade idealizada pelos republicanos) e do papel da educação no 

desenvolvimento humano (corrigir os “desvios” e “imperfeições” próprios do caráter infantil, 

conformar hábitos, comportamentos, interesses, preferências, personalidades).  Conforme 

aponta Escolano (1998, p. 27), “em toda essa planificação panóptica e taylorista do espaço 

escolar, subjaz uma política social que controla os movimentos e costumes”. 

Mas a escola também era lugar de convívio e amizades e estes eram propiciados 

especialmente pelos “espaços de transição” (SOUZA, 1998, p. 144; FARIA FILHO, 1998, p. 

151). A entrada, os pátios, os corredores e até mesmo os banheiros se constituíam como tal. 

Eram espaços que faziam a transição da liberdade da rua para a reclusão da sala de aula; do 
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controle e das tarefas penosas da sala para o descanso e a descontração do recreio, para o refúgio 

providencial do banheiro... 

A entrada e o pátio, lugares do encontro e da brincadeira por excelência, porém, também 

sofriam a vigilância e o controle dos educadores – e serviam a seus propósitos civilizadores: 

não se podia brincar de “qualquer jeito” e nem tudo era permitido, havia formas consideradas 

legítimas de sua apropriação e de sua utilização que, obviamente, excluíam outras. Faria Filho 

(1998, p.151 -152) explica: 

A busca em separar a escola da rua, implicou também, e fundamentalmente, a 

criação do pátio escolar, um espaço de transição, inexistente nas escolas 

isoladas, que permitia, ao mesmo tempo, fazer com que os(as) alunos(as) 

saíssem da rua, dando-lhes maior segurança e afastando-os(as) de sua 

influência maléfica, mas também permitia evitar que os(as) mesmos(as) 

adentrassem à sala-de-aula no mesmo ritmo que vinham da rua. Nesse sentido, 

o pátio escolar, presente nas "plantas tipo" de todos os grupos escolares, 

significava a "passagem" de uma ordem a outra, de uma cultura a outra, onde 

a fila [principalmente usada para o encaminhamento dos alunos para as salas 

de aula] cumpria o importante papel de imposição de uma postura espaço-

corporal necessária à ordem escolar. 

Soma-se a isto, o fato de que os pátios dos grupos escolares passaram a 

funcionar, também, como potencializadores da função educativa da escola e 

da demarcação muito mais clara da função da sala-de-aula. Ao possibilitar a 

reunião de um grande número de alunos(as), ao permitir e, porque não, servir 

como incentivo ao desenvolvimento de ações coletivas, ao possibilitar os 

ensaios para apresentações coletivas, o pátio escolar acaba por dar 

visibilidade, simbólica e material, a aspectos fundamentais da nova instituição 

educativa que se construía. [...] 

A escola tinha, então, uma função educativa que ia além da transmissão de 

conhecimentos científicos: por meio de suas práticas disciplinares, deveria incutir bons hábitos, 

bons costumes e bons comportamentos (SOUZA, 1998, p.138).  

Com o corpo “aprisionado numa rede de signos e representações culturais” (SOUZA, 

1998, 143), “numa economia gestual e motora que distinguia o aluno escolarizado da criança 

sem escola” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.25), a escola primária levava a cabo, portanto, 

as suas mais elevadas finalidades: civilizar e moralizar (SOUZA, 1998, p. 143). Assim, 

[...] como prática e representação que permitiam aos republicanos romper com 

o passado imperial, os grupos escolares projetavam para o futuro, projetavam 

um futuro, em que na República, o povo, reconciliado com a nação, plasmaria 

uma pátria ordeira e progressista. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 25) 
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Fig. 11 – Pátios da Escola Normal Caetano de Campos. Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

 

Para tanto a aprendizagem do “tempo” também era necessária. E espaço e tempo se 

determinavam mutuamente: tempo da aula (tempo do recolhimento na sala de aula e, dentro 

desta, tempos minuciosamente estipulados para cada atividade, para cada matéria, para cada 

lição); tempo do descanso e da recreação (o pátio se enchia de brincadeiras e os alunos 

determinavam suas escolhas computando o tempo restante); hora da escola, hora de entrar, hora 

de sair (o tempo dos “turnos” escolares invadia e reconfigurava os ritmos familiares e urbanos); 

tempos de escola, tempos de infância – e a infância “institucionalizada”, “sequestrada”... 

Uma nova forma escolar, uma “cultura escolar” estava em construção. Ela atravessaria 

a cultura urbana, a cultura infantil, a cultura nacional e a nossa escola por longo tempo e se 

legitimaria no ideário social como a forma ideal de escolarização ou como a “escola real” 

(TIACK; CUBAN, 2006) – forma pregnante que permanece até hoje como referência de uma 

educação de qualidade no imaginário social, não só no popular, mas no de muitos políticos e 

educadores. Como afirmam Faria Filho e Vidal (2000, p. 27, grifos dos autores),  
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a cultura escolar elaborada tendo como eixo articulador os grupos escolares 

atravessou o século XX, constituindo-se em referência básica para a 

organização seriada das classes, para a utilização racionalizada do tempo e dos 

espaços e para o controle sistemático do trabalho das professoras, dentre 

outros aspectos. É, grosso modo, nesse e com referência a esse caldo de 

cultura que ainda hoje se elaboram as reflexões pedagógicas, mesmo aquelas 

que se representam, mais uma vez, como de costas para o passado e 

antecipadoras de um futuro grandioso. 

 

 

A obra republicana – entre o discurso e a prática 

Nos anos iniciais da República, em São Paulo, além das reformas de ensino primário e 

normal (1890, 1892, 1893) e da organização de uma rede de escolas para vários níveis de ensino 

e para formação de professores, ocorreram também: a instalação da primeira escola oficial de 

educação infantil - o Jardim de Infância anexo à Escola Normal de São Paulo; a criação das 

escolas superiores - a Politécnica (1895), a Escola de Agricultura em Piracicaba (1901) e a 

primeira Faculdade de Medicina e Farmácia (1911); a criação de escolas profissionais oficiais; 

a fundação do Museu Paulista e a reforma do Instituto Agronômico de Campinas (CRE MARIO 

COVAS). 

Quanto aos equipamentos para atendimento da educação elementar e conforme dados 

da FDE (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991; CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998), de 1890 

a 1920 foram erguidos no Estado de São Paulo cerca de 170 escolas (entre grupos escolares, 

escolas modelos e escolas normais). A maioria dos grupos escolares, até 1910, foi construída 

em municípios do interior. A capital foi beneficiada com a construção de alguns edifícios para 

escolas sobretudo em 1911 – “decisão aliás, inevitável, em função do crescente progresso da 

cidade de São Paulo” (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, s/p). Durante o período da Primeira 

Grande Guerra houve uma interrupção na produção de projetos e na implantação de escolas em 

todo o Estado, que só seria retomada nos últimos anos daquela década – em 1917, mais 

especificamente, com a construção de 4 escolas na capital (a partir do projeto-tipo de Ramos de 

Azevedo para a bela escola localizada Avenida Paulista) e uma série de escolas no interior 

(CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, s/p). Conforme Artigas (1970, p. 11), “na capital de São 

Paulo, por incrível que possa parecer, a partir de 1911 não foram levantadas escolas durante 

muitos anos; ou melhor, só foram levantados 16 prédios escolares nos 25 anos que terminaram 

em 1936”. 

Apesar de todos estes feitos importantes para a educação brasileira, Buffa e Pinto (2002, 

p. 55, grifos nossos) ponderam: 
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Se, em termos de propostas e projetos, a obra educativa dos republicanos 

paulistas foi inovadora e significativa, em termos de realizações foi 

importante, porém insuficiente, não só em quantidade, devido à falta de 

vagas e de escolas, mas também em termos de qualidade. 

O método intuitivo pressupunha uma enorme quantidade e variedade de materiais 

didáticos, mas “como a aquisição desse material, bem como de mobiliário, dos livros e demais 

utensílios fosse onerosa, os grupos escolares ressentiam sua falta (BUFFA; PINTO, 2002, p. 

50). Algumas escolas recebiam o material, mas muitas não o tinham ou eram em quantidade 

insuficiente para atender os alunos – os critérios para distribuição do material não eram 

explícitos (SOUZA, 1998, p. 152). 

Havia muitas queixas também sobre as más condições dos prédios (como explicado 

anteriormente, a maioria possuía apenas os cômodos essenciais para o funcionamento das 

aulas), sobre a precariedade do mobiliário, sobre a falta de manutenção geral (do prédio e da 

mobília) e sobre a falta de condições de higiene.   

E, frente a demanda crescente de vagas, mesmo com a criação de inúmeros grupos 

escolares por todo o Estado, por décadas “haveria ainda muitos prédios alugados, sem 

condições adequadas ao funcionamento de uma escola, muitas escolas isoladas e muitas 

crianças sem escola” (BUFFA; PINTO, 2002, p. 52 -53 e 65). Os grupos, embora recebessem 

alunos das camadas populares, “não eram ainda escolas de massas, eram a típica escola urbana” 

(HILSDORF, 2003, p. 66 – grifo da autora) – os alunos provinham de setores das classes 

médias, profissionais liberais e filhos de imigrantes e de trabalhadores urbanos (BUFFA; 

PINTO, 2002, p. 54). 

A falta de vagas por todo o Estado, portanto, era patente e isto pode ser confirmado, 

também, pela proposta de desdobramento dos períodos escolares em 1908, criando 2 turnos 

com quatro em vez de cinco horas diárias e que mantinham o mesmo programa (e que também 

não resolveria o problema da falta de vagas) e depois pelo tresdobramento dos turnos, em 1928, 

que passaram a ser de três horas (BUFFA; PINTO, 2002; HILSDORF, 2003). Segundo o Centro 

de Referência em Educação Mario Covas, “o recenseamento escolar de 1918 mostra que menos 

da metade das 480.164 crianças entre 7 e 12 anos frequentavam as escolas primárias (públicas 

e particulares) nos 196 municípios paulistas”. 

Portanto, mesmo com a implantação dos grupos escolares e os projetos de modernização 

do ensino promovidos pelos republicanos, “a escola não conseguiu realizar seu intuito de 

universalização ou democratização do ensino. Nem todos nela ingressavam e os que 

ingressavam nem sempre eram bem sucedidos” (SAVIANI, 2003, p. 6). 
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Além disto, nas escolas implantadas, havia falta de espaços para práticas esportivas, 

moradia de zeladores, auditórios, educação pré-escolar e mesmo pátios adequados para o 

recreio, salas para funcionamento de biblioteca, laboratórios, secretaria, etc. Conforme o 

esclarecimento de Ramalho e Wolff (1986, p.70), sobre estas questões, o empobrecimento dos 

programas arquitetônicos dos prédios escolares em relação aos modelos estrangeiros não pode 

ser imputado aos autores dos projetos, mas sim às orientações de ensino do momento aqui no 

Brasil. Como estes prédios tiveram vida longa e ainda hoje estão em uso para atendimento da 

educação elementar (ensino fundamental e mesmo médio), disto decorreram inúmeros 

problemas que, no correr dos anos, afirmam as pesquisadoras, foram solucionados através de 

projetos de adaptação desses edifícios – que sempre implicaram “más soluções”. Estes novos 

espaços: 

[...] eram sempre projetados posteriormente ao prédio principal, de forma que 

não se pensava o complexo escolar como um todo integrado. A concordância 

entre os vários corpos que constituíam as escolas é sempre mal resolvida, 

muitas vezes bloqueando vãos ou outros elementos do prédio principal. 

(RAMALHO; WOLFF, 1986, p. 70-71) 

Nas escolas construídas nesse período que ainda não foram restauradas nem sofreram 

intervenções planejadas segundo os critérios da FDE – e ainda são muitas nestas condições –, 

o que se viu e o que se vê ainda hoje são: galpões de recreio ocupados por carteiras e lousas, 

adaptados para funcionarem como sala de aula (sem nenhum conforto acústico, térmico e 

ambiental para realizarem esta função e ainda tirando os já exíguos lugares reservados à 

recreação e à maior liberdade de ação dos alunos); salas que originariamente eram destinadas 

às aulas e são usadas como biblioteca (que se restringem, em termos de acervo bibliográfico, 

ao mínimo necessário para atender às necessidades de consulta para realização de trabalhos 

discentes e, menos que isso, para atender à curiosidade intelectual dos alunos); salas adaptadas 

para funcionamento de laboratórios de física e química (que de tão mal cuidados ou por falta 

de profissionais capacitados ou interessados no seu uso, ficam literalmente “trancadas” ao 

acesso dos alunos e roubam-lhe mais um espaço que poderia ser-lhes valioso); salas 

subdivididas em 2 outras por meio de tapumes, divisórias improvisadas, etc., e ocupadas por 

um número excessivo de alunos (para dar conta da prerrogativa de oferta universal do ensino 

público); e os famosos “puxadinhos” (construções anexas, arremedos de edificações, que não 

têm a mesma qualidade construtiva do edifício principal e que são bastante precárias em todos 

os sentidos – conforto ambiental e estético, funcionalidade pedagógica, etc.).  

Complementando este quadro, Corrêa, Neves e Mello (1991, s/p) comentam que estes 

prédios também sofreram outras intervenções “em função da necessidade de criação de novos 
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ambientes para abrigar atividades que foram sendo incorporadas ao sistema educacional no 

decorrer dos anos”. Portanto, “a maioria destas escolas está bastante descaracterizada” – 

concluíam as autoras em sua análise, que vinha a público em 1991, na referida publicação da 

FDE.  

Esses prédios escolares, com certeza,  

[...] constituem um patrimônio merecedor de grande atenção, pois refletem a 

própria história da arquitetura escolar paulista. Cabem ao Estado, portanto, as 

iniciativas para que essas escolas sejam preservadas, através de políticas que 

possibilitem sua restauração e conservação. (CORRÊA; NEVES; MELLO, 

1991, s/p) 

Mais que refletir um período da história da arquitetura escolar, muitos destes prédios 

atualmente estão tombados pelo CONDEPHAAT, outros em processo de tombamento, e são, 

portanto, patrimônio histórico e cultural do Estado de São Paulo.  

No entanto, podemos dizer que, passados mais de vinte anos da realização deste relatório 

da FDE, e mesmo com o tombamento de muitas escolas construídas nesse período, a realidade 

de grande parte delas (e de tantas outras) não mudou muito. 

 

 

 

 

2.3 ESCOLAS FUNCIONAIS (1934-1937) 

 

 

 

Fig. 12 - Grupo Escolar Silva Jardim (arquiteto José Maria da Silva Neves), São Paulo/SP.                

Fonte: Corrêa; Ferreira; Mello, 1998. 
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A gestação de um novo ideário 

Apesar do “entusiasmo” pela educação do período anterior e da elaboração de uma 

política educacional e de uma arquitetura próprias para que a escola lograsse cumprir seu papel 

civilizador – de formar o cidadão para a vida na República e na cidade –, os grupos escolares 

não respondiam adequadamente ao que se esperava deles. Eram insuficientes em quantidade 

(para atender a demanda crescente por escolas), em termos de programa arquitetônico (não 

previam espaços adequados ao funcionamento de equipamentos essenciais à escola para além 

da sala de aula) e em termos pedagógicos (o método intuitivo começava a ser criticado). 

Essa leitura das escolas republicanas se iniciou na década de 1920 com os “renovadores” 

da Educação, que, inspirados pelos princípios da Escola Nova, que se difundia pelo mundo, 

criticavam o ensino vigente então por ser demais intelectualista, verbalista e excludente e por 

não considerar a criança como o centro do processo educativo (BUFFA; PINTO, 2002, p. 63). 

Conforme aponta Hilsdorf (2003, p. 79-84), esses renovadores, haviam fundado, em 

1924, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação (ABE), onde se debatiam as 

questões sobre a educação nacional e que também contava com a participação de católicos que 

disputavam com os “renovadores” o controle ideológico das escolas. Também, promoveram, 

em 1926, por meio do jornal O Estado de São Paulo, o “Inquérito sobre o ensino”, realizado 

por Fernando Azevedo com o intuito de discutir as orientações vigentes no sistema escolar 

paulista. Lutavam, assim, por meio desses e outros mecanismos, pela remodelação do ensino, 

concebendo a educação “via escola” como o elemento principal do projeto de construir a nação 

brasileira – a “escola nacionalista” deveria superar a “escola alfabetizadora” representada pelos 

grupos escolares. 

Dentro do espírito cientificista e racionalista da época, influenciado pelo pensamento de 

Comte, o modelo da Escola Nova, difundido no Brasil por Anísio Teixeira e Fernando Azevedo 

depois da Primeira Guerra Mundial, passou a ser defendido como ideal para promover essa 

superação. Segundo Hilsdorf (2003, p. 80 e 83), além de propiciar “práticas de higienização (da 

saúde), de racionalização (do trabalho) e de nacionalização (dos valores morais e cívicos)”, 

a opção pelo modelo da Escola Nova tinha bases técnicas: era o único portador 

de concepções científicas mais atualizadas, no caso a sociologia, a biologia e 

a psicologia. A adesão à orientação escolanovista era representada como um 

avanço, um progresso: tanto mais progressista quanto mais técnico, 

especializado, como queria a modernidade dos anos 20. 

No bojo dessas ideias de nacionalização e modernização da educação e do país, e 

fermentada pelas manifestações culturais (como a Semana de Arte Moderna de 1922) e pelos 

movimentos armados (“tenentismo”), como esclarece Artigas (1970, p. 12), a Revolução de 
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1930 estourou e estabeleceu, com Getúlio Vargas, uma nova ordem constitucional, suprimindo 

a hegemonia das oligarquias mineiras e paulistas (a política do “café com leite”) e assinalando, 

com isso, o fim da República Velha. A partir de então, a ideia de “reconstrução da nação” e o 

modelo político e econômico nacional-desenvolvimentista com base na industrialização 

passavam a ser perseguidos e marcariam o Brasil, ideológica e estruturalmente, durante longo 

tempo (HILSDORF, 2003, p. 117). 

Houve mudanças importantes na educação. A primeira medida foi a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública que teria como principal e tarefa a reorganização das 

diretrizes nacionais para o ensino, antes vinculado à outras secretarias e ministérios. 

Na ótica de Artigas (1970, p.12), 

a revolução fez da “instrução pública”, Educação; mais: deu à União o direito 

exclusivo de fixar as bases da educação física e intelectual dos brasileiros. 

Houve amargas discussões em tôrno de métodos e finalidades da educação nas 

quais transpareciam as lutas ideológicas que vinham sendo travadas no 

mundo, decorrentes do aparecimento do primeiro estado socialista e sua 

contrapartida o fascismo. Fatôres econômicos, sociais e políticos espalharam-

se por todos os campos da cultura. As propostas modernizadoras que vinham 

sendo preparadas desde 1922 com seus nacionalismos de vários matizes, eram 

tomadas pelos setores mais conservadores como teses esquerdistas [46]. 

Essas propostas de modernização do ensino – fruto das discussões dos renovadores 

liberais em torno dos métodos e finalidades da educação e que vinham introduzindo mudanças 

nas práticas e saberes pedagógicos na década de 2047 – somadas à emergente necessidade de 

elaboração, pelo novo Ministério, de novas diretrizes para a educação nacional, culminaram no 

“Manifesto de 1932”. Elaborado pelos “pioneiros da escola nova”, redigido por Fernando de 

Azevedo e assinado por 26 educadores, o “Manifesto” propunha uma série de princípios para 

nortear o ensino no país, defendendo uma política educacional que tinha como pressuposto 

fundamental a escola pública, universal, obrigatória, leiga e gratuita (HILSDORF, 2003, p. 79 

e 95-96; BUFFA; PINTO, 2002, p. 63; CRE MARIO COVAS). Visando a reconstrução social 

do país pela reconstrução da escola, os “renovadores” indicavam também 

[...] o escolanovismo como linha pedagógica dessa escola, o qual proclamava 

como princípios: promover o crescimento dos alunos de dentro para fora em 

respeito à sua personalidade, aos seus interesses e motivações; oferecer um 

currículo deweyano, funcional, pelo qual somente aquilo que é vivo, atuante, 

com função para a vida da criança deve ser estudado; propor um programa de 

                                                 
46 Explica Hilsdorf (2003, p. 95) que a associação entre escolanovistas liberais e movimento revolucionário levou 

os católicos à oposição, eles afastaram-se da ABE e criaram a sua própria Confederação Católica Brasileira de 

Educação, desvinculando-se definitivamente dos renovadores liberais. 
47 Principalmente, com as reformas dos sistemas estaduais de ensino que foram realizadas por Sampaio Dória em 

São Paulo (1920-1925); Carneiro Leão (1923-1926) e Fernando Azevedo (1927-1930) no Rio de Janeiro; Anísio 

Teixeira na Bahia (1925-1927); Francisco Campos em Minas Gerais (1927- 1930); e Carneiro Leão em 

Pernambuco (1928-1930), conforme esclarecem Faria Filho e Vidal (2000, p. 28) e Hilsdorf (2003, p. 79). 
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estudo de acordo com a ‘lógica psicológica’ da natureza e funcionamento da 

mente infantil (e não de acordo com a ‘lógica das disciplinas’ que 

caracterizava a escola ‘velha’); considerar a escola como ‘mundo social e 

natural embrionários’, ou seja, como comunidade em miniatura [...]. 

(HILSDORF, 2003, p. 96) 

Tendo, portanto, a Escola Nova como método privilegiado para promover a reforma da 

educação brasileira, esses educadores defendiam a valorização da experiência, interesses e 

participação ativa da criança sobre o conteúdo oferecido para que se pudesse efetivar a 

construção, individual e coletiva, de conhecimentos. A aprendizagem não se daria pela escuta, 

reprodução e repetição, mas “seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da 

relação viva que se estabeleceria entre os alunos e entre estes e o professor” (SAVIANI, 2003, 

p. 9). De acordo com Hilsdorf (2003, p. 80), esse movimento ficou conhecido como “otimismo 

pedagógico”, pois seus adeptos acreditavam que somente a pedagogia da Escola Nova poderia 

fazer a escola cumprir o seu papel social de renovadora da sociedade brasileira. 

Porém, apesar de levar em conta a proposta dos renovadores da educação, a Constituição 

de 1934 não a instituiu como oficial. Já inaugurando a política de “Estado de compromisso” 

que ficaria patente durante o Estado Novo, o Ministério da Educação tentou atender as 

demandas de vários setores antagônicos que disputavam o controle do ensino nacional. Dessa 

maneira, 

o resultado foi que, sob o ‘signo do compromisso’, a Constituição de 1934 

parece ter sido bem mais [...] um produto híbrido, que procurou o atendimento 

das reivindicações dos vários grupos, ao consagrar: o ensino religioso (leia-

se: católico) facultativo; a fixação de um porcentual mínimo obrigatório de 

aplicação das verbas públicas ao ensino; a descentralização das competências 

administrativas; o sistema de ensino básico (escola elementar) ampliado, 

integral e com a orientação metodológica da Escola Nova, de acordo com as 

reivindicações dos liberais, mas nos demais níveis, separado em popular e de 

elite; a ênfase na educação musical, física, moral e cívica, para 

desenvolvimento dos valores nacionais (leia-se: aqueles representados nas 

proclamações nacionalistas que vinham dos anos 20). (HILSDORF, 2003, p. 

97-98) 

De toda forma, diversos destes educadores acabaram atuando na direção do ensino de 

alguns estados brasileiros, realizando aí importantes transformações, de acordo com seus 

propósitos renovadores48. Sob esse enfoque, para Fernando de Azevedo, segundo Hilsdorf 

(2003, p. 95), 

[...] a Revolução de 30 teria sido, do ponto de vista da educação e do ensino, 

o momento de realização do movimento de renovação desencadeado pelos 

liberais republicanos adeptos da Escola Nova desde meados dos anos 20, os 

quais, enquanto especialistas do ensino e tradicionais adversários dos 

                                                 
48 Em São Paulo, estas reformas foram implementadas, na década de 30, nas administrações da Diretoria de Ensino 

de Lourenço Filho (1930-1931), Fernando de Azevedo (1933) e Almeida Jr. (1935-1937) (HILSDORF, 2003, 

p. 95; FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 28). 
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católicos, passaram a desenvolver uma ação político-administrativa no novo 

governo pondo em prática as idéias que defendiam, ‘fazendo’ a moderna 

nação brasileira pela renovação do ensino. 

 

 

Nova escola, novos prédios 

Para um novo ensino era necessário um novo espaço. Era preciso conceber uma escola 

com uma estética que simbolizasse esse Brasil que se queria moderno, desenvolvido e 

“brasileiro”. 

Os prédios monumentais e neoclassicistas ou ecléticos dos grupos escolares, emblemas 

da Primeira República, eram por demais austeros e suntuosos, não representavam a 

“brasilidade” e não comportavam espaços que promovessem a saúde, a curiosidade intelectual 

infantil, a experiência investigativa, ou seja, a “educação integral” do aluno defendida pelos 

adeptos da Escola Nova. 

Considerando estes aspectos, Fernando de Azevedo – após o inquérito promovido em 

1926 pelo jornal O Estado de São Paulo, e durante a sua administração do ensino do Rio de 

Janeiro (então Distrito Federal), na década de 20 – chegou à conclusão de que o estilo mais 

apropriado para as novas edificações escolares era o da arquitetura neocolonial – “porque 

resgatava a [pretensa] tradição estética brasileira e difundia valores nacionalizantes a alunos e 

comunidade” (NIEPHE). Conforme esclarecem Faria Filho e Vidal (2000, p. 28-29), o 

reformador propôs e implantou, então, uma nova política de construções escolares no Distrito 

Federal: 

Os princípios que deveriam reger as edificações pautavam-se em necessidades 

pedagógicas (iluminação e ventilação adequadas, salas de jogos, pátios de 

recreação, instalações sanitárias etc.), estéticas (promoção do gosto pelo belo 

e pelo artístico), e nacionalizantes (constituição do sentido de brasilidade, pela 

retomada de valores arquitetônicos coloniais e pelo culto às nossas tradições). 

[...] 

As plantas davam visibilidade a vários aspectos dos ideais escolanovistas. 

Incorporavam ambientes como gabinetes dentários e médicos e laboratórios, 

requisitos das construções escolares desde os anos 1910. A entrada única para 

alunos e alunas consolidava os princípios da co-educação defendidos pelos 

escolanovistas nos anos 1920. As bibliotecas e os museus escolares eram 

revalorizados [...], em vez de lugares de frequentação, [...] passavam também 

a espaços de experimentação. 

Abolidas as carteiras fixas, cadeiras e mesas construíam novas maneiras de 

uso do espaço da sala de aula. Distribuídos os alunos e alunas em grupos, a 

posição dos móveis era alterada, negando a frontalidade com o quadro-negro 

e deslocando da posição central a professora. Na reorganização do espaço e 

na reordenação do tempo, uma nova relação entre professor e aluno se 

estabelecia. 
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No entanto, apesar de responderem às necessidades da nova proposta pedagógica,  de 

atenderem aos ideias nacionalistas e de terem lançado as bases do programa arquitetônico para 

a “nova escola”, os prédios escolares construídos por Azevedo no Rio de Janeiro foram alvos 

de muitas críticas: ainda remetiam, esteticamente, à monumentalidade dos primeiros grupos 

escolares e os poucos prédios construídos acarretaram um altíssimo custo aos cofres públicos, 

num momento de carência de escolas e reivindicação da democratização da educação (FARIA 

FILHO; VIDAL, p. 29). 

 

 
Fig. 13 – Escola Normal do Rio de Janeiro na década de 1950 (construída por Fernando de Azevedo 

em 1930). Fonte: <http://www.skyscrapercity.com> 

 

Era necessário pensar em outras soluções. 

As administrações estaduais do ensino da década de 30 – aquelas que perseguiam o ideal 

escolanovista e que estavam preocupadas com a edificação de espaços apropriados para os 

novos objetivos e práticas escolares e também com a demanda da população por escolas – 

propuseram um programa de edificações mais simples e barato (FARIA FILHO; VIDAL, p. 

29). Isto se deu especialmente com Anísio Teixeira no Rio de Janeiro (1931-1935), então 

Distrito Federal, e Almeida Jr. em São Paulo (1936-1938).  
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As escolas americanas e europeias de educação integral (tipo Platoon), pelas quais 

Anísio Teixeira e Almeida Jr. haviam se encantado, ou a ideia de Anísio de articulação entre 

“escolas-classe” e “escolas-parque” eram cogitadas como respostas a essas demandas (cf. 

BUFFA; PINTO, 2002, p.72; FARIA FILHO; VIDAL, p. 29). Conforme explicam Faria Filho 

e Vidal (2000, p. 30), com base no relatório administrativo de Anísio Teixeira “Educação 

pública: administração e desenvolvimento” (1935), essa proposta (que iria ser efetivada em sua 

totalidade somente na década de 50 com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro em Salvador, 

Bahia) previa a construção de diversos tipos de escolas que, em conjunto, atenderiam a proposta 

de educação integral: escolas “tipo mínimo”, com 3 classes e capacidade para atender 240 

alunos seriam instaladas em regiões de menor densidade populacional; as “escolas nucelares” 

teriam até 12 classes e capacidade para atender até 1.000 alunos; a cada quatro “escolas 

nucleares”, aproximadamente, corresponderia uma “escola-parque”, que contava com ginásio 

de esportes, bibliotecas, teatro e outros espaços para a educação física, artística, sanitária, 

trabalhos manuais, atividades sociais e assistência alimentar. Seu uso seria alternado: em um 

turno, a criança teria a instrução “propriamente dita” nas “escolas-classe”, e, em outro turno, a 

educação “ativa” no parque escolar, sendo que as turmas se revezariam durante o dia entre estes 

espaços, otimizando seu uso.  

 

 

Fig. 14 – Escola Pedro Ernesto no Rio de Janeiro/DF na década de 1930 (escola tipo 

“platoon”, construída por Anísio Teixeira).  Fonte: <www.rioquepassou.com.br> 
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Complementando o plano, ainda seriam construídas escolas do tipo “platoon”, em três 

diferentes modelos: 25 classes, para 2.000 alunos; 16 classes, para 1.300 alunos, e 12 classes, 

para 1.000 alunos (nesse sistema, os alunos deslocavam-se pelas classes em “pelotões”, 

distribuídas segundo disciplinas e horários prefixados). Mas o programa não se completou: 

foram implantas na ocasião, no Rio de Janeiro, algumas dessas escolas nucleares mas não se 

tem indício de que foi construída a “escola-parque” (DÓREA, 2013). 

Voltemos para São Paulo. Na década de 30, a capital do Estado, já uma metrópole 

cosmopolita, contava com um milhão de habitantes e a população em idade escolar havia 

duplicado em relação à década anterior (BUFFA; PINTO, 2002, p. 63). Mas, como comentado 

anteriormente, as construções escolares não haviam acompanhado esse ritmo: no período de 

1920 a 1934 quase não foram construídas escolas na cidade e mesmo no estado. 

Frente à a escassez de prédios escolares e a impropriedade da maioria dos existentes – 

situação apontada pelo Censo Escolar de 1934 como um dos mais graves problemas do ensino 

primário paulista –, Antônio de Almeida Júnior, tendo assumido Diretoria de Ensino da 

Secretaria da Educação e Saúde de São Paulo em 1936, iniciou a elaboração de uma política 

que respondesse tanto à questão da crônica falta de escolas quanto à questão da precária 

qualidade da educação pública (BUFFA; PINTO, 2002, p. 70-71). Condenou, como solução 

para a falta de vagas, o tresdobramento de turnos (com três horas cada) e o aproveitamento 

excessivo dos prédios existentes (com as adaptações improvisadas já apontadas a respeito dos 

prédios construídos no período anterior) e propôs, então, a elaboração um novo plano para a 

construção de escolas (BUFFA; PINTO, 2002, p. 71). 

Esse plano, conforme apontam Buffa e Pinto (2002, p. 73), deveria traçar considerações 

a respeito do programa arquitetônico dos prédios escolares, propondo os princípios básicos da 

arquitetura que atendesse não só “às necessidades pedagógicas como também às condições do 

meio e possibilidades existentes”, sabendo-se que umas tinham influência sobre as outras. 

Nesse sentido, apesar de seduzido pelo sistema Platoon, Almeida Jr. reconhecia que ele não era 

viável para resolver o problema da oferta de vagas na capital – poderia até agravá-lo, devido 

aos altos custos envolvidos. Portanto, para aquele momento, defendia o tipo comum de edifício 

com as inovações mais urgentes, que comportasse as novas práticas pedagógicas, e que mais 

tarde poderia ser ampliado e adaptado ao sistema de pelotões (BUFFA; BPINTO, 2002, p. 73-

74). 

Para dar cabo da elaboração dessa nova política de construções escolares, Almeida Jr. 

designou então uma comissão permanente e multidisciplinar (composta por engenheiros, 

arquitetos, administradores, professores, médicos e higienistas) que deveria averiguar as 
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condições dos prédios escolares existentes e apontar as diretrizes para as reformas necessárias 

(SEGAWA, 1986, p. 65; CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22; BUFFA; PINTO, 2002, 

p. 67). 

A implementação dessa comissão já estava prevista no Código de Educação do Estado 

de São Paulo, instituído pelo governo do estado por ocasião da reforma que Fernando Azevedo 

empreendera em 1933 quando esteve à frente da sua diretoria de ensino. O “Código” dizia: 

Pelo Diretor Geral do Departamento de Educação será designada uma 

comissão permanente que dê parecer sobre as condições higienico-

pedagogicas dos predios a serem construidos e organize e fiscalize a execução 

de um plano para a solução progressiva do problema das construções 

escolares. (SÃO PAULO, 1933) 

Imbuída dessa meta, a comissão formada por Almeida Jr. introduziu pela primeira vez, 

no Estado de São Paulo, procedimentos de planejamento prévio para a implementação de 

reformas no ensino – como a realização de recenseamento prévio e a reestruturação de critérios 

ideais e possíveis de funcionamento das escolas (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22 

– grifo nosso). A partir disso, e tendo em vista preceitos pedagógicos e arquitetônicos para a 

consolidação da almejada “escola nova” e também considerando, como lembra bem Artigas 

(1970, p. 11), as normas técnicas para construções e os princípios higiênicos já indicados no 

Código Artur Saboya (instituído pela prefeitura municipal de São Paulo em 1934), tentava 

estabelecer, em parceria com a Diretoria de Obras Públicas, as diretrizes para a elaboração de 

projetos para os novos edifícios escolares. 

Conforme esclarece Segawa (1986, p.65), a comissão permanente 

analisou as condições das edificações até então em uso – especificamente 

construídas para atividades escolares ou não –, os turnos de ocupação dos 

prédios, a lotação, dimensionamento e aproveitamento das salas de aula, o 

dimensionamento e posicionamento das janelas, os tipos de pisos e 

revestimentos em geral, a cor das paredes, os compartimentos anexos 

(auditório-ginásio, biblioteca, assistência alimentar, vestiário), a insolação dos 

prédios e o “estilo” arquitetônico. 

Dessa forma, e considerando a nova perspectiva da educação, essa comissão elaborou, 

consolidou e publicou, em 1936, no livro “Novos Prédios para Grupo Escolar”, de autoria da 

Diretoria de Ensino e da Diretoria de Obras Públicas do Estado de São Paulo, as diretrizes que 

deveriam guiar, daí em diante, a construção escolar. 

Essas diretrizes abrangiam recomendações que iam desde a escolha do terreno para 

implantação das escolas, passando pelos espaços que deveriam constar no programa 

arquitetônico, até a fixação das dimensões de elementos como as janelas da sala de aula 

(CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, 1986, p. 22). 
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Almeida Jr. afirmava, em artigo deste livro, que a escola primária exigia ar puro 

abundante, luz solar e espaço; que sua localização deveria ser adequada à população que iria 

servir e longe de ruídos de trânsito, de oficinas e comércio e da poeira excessiva; e que os 

terrenos deveriam ter área ampla para comportar pátios, jardins e espaço para educação física 

(BUFFA, PINTO, 2002, p. 74).  

A preocupação com a higiene e a educação do aluno em termos de saúde era outro ponto 

importante (em função das doenças infecciosas que se alastravam pelo Estado) e se concretizava 

no edifício escolar por meio da inclusão, nos programas arquitetônicos das escolas, de 

ambientes próprios para esse fim, tais como a sala para educadora sanitária, o gabinete dentário 

e os vestiários para banho diário (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22). 

Noemy Rudolfer, em defesa da inclusão do auditório-ginásio como “centro da vida 

social, artística e recreativa da escola” (SÃO PAULO, 1936, p. 94; BUFFA; PINTO, 2002, p. 

86), explicava em seu texto que a escola ativa ou “progressiva”  

[...] conhece a urgência de integrar o aluno num ambiente social complexo e 

oferece-lhe oportunidade para assembleias, onde os planos comuns das classes 

são resolvidos em conjunto. Compreende o valor da iniciação do aluno em 

organizações cujos membros visem um alvo comum e lutem por ele. Permite-

lhe, pois, instituir clubes. Não desconhece o alto valor da dramatização ou da 

expressão rítmica como fatores educativos e provê os meios para que todos os 

alunos dele se beneficiem. Sabe, enfim, que não basta falar em atitudes sociais 

úteis. Que, sobre ouvir e repetir, o aluno precisa sentir-se em situações reais, 

onde necessário para adquiri-las e praticá-las. E, consideração última, mas não 

menos importante, a escola conhece o valor da aquisição de hábitos de 

recreação sadia e proporciona ocasiões propícias para que o aluno a adquira. 

(SÃO PAULO, 1936, p. 93-94) 

Os prédios escolares deveriam passar, assim, a incluir o auditório-ginásio que abrigaria 

as atividades musicais, teatrais, esportivas e as assembleias dos alunos49.  

Além desses espaços, a escola contaria com sala de leitura ou museu, biblioteca, horta 

para estudos de botânica, e ainda, como já apresentado nos prédios escolares de Fernando 

Azevedo no Rio de Janeiro, teriam entrada única para alunos e alunas para contemplar a co-

educação e mobiliário da sala de aula móveis (não mais fixos ao chão), o que permitiria a 

organização dos os alunos e alunas em diversas disposições, de acordo com a atividade a ser 

realizada (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22; BUFFA, PINTO, 2002, p. 85; FARIA 

FILHO; VIDAL, 2000, p. 30). 

                                                 
49 Esse ambiente não foi construído nas escolas do interior, aparecendo apenas nas escolas normais e nos grupos 

escolares da capital. A maioria dos edifícios construídos na época pelo interior do Estado não apresentava, 

também, os avanços nas técnicas construtivas observados na capital.  
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Dessa forma, a política de construções escolares de São Paulo traduzia em espaços 

construídos as novas orientações educacionais (CRE MARIO COVAS50). Com o intuito de 

promover a educação ativa dos alunos e contemplando a ideia deweyana de que a escola é uma 

comunidade em miniatura, a inclusão de todos esses ambientes no programa arquitetônico das 

escolas indicava “uma revisão crítica do que se fazia em construção escolar” (CORRÊA; 

FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22), promovida pela comissão permanente e balizada pelos 

ideais escolanovistas. 

 

 

A introdução da modernidade na arquitetura escolar paulista 

Os edifícios escolares deveriam, ainda, responder a duas outras questões importantes: à 

necessidade da construção de um número bastante grande escolas no Estado, para atender a 

demanda por vagas da população (o que exigia que as construções não fossem muito custosas); 

e a definição de um estilo arquitetônico que simbolizasse a modernidade que se insinuava no 

ideário cultural, artístico e social do país desde de meados da década de 20 (a arquitetura deveria 

ser reforçadora da imagem que o Estado queria passar de um novo país que se construía – no 

pós “crise de 1929”). 

Sobre este isto, a comissão era francamente favorável à arquitetura moderna51 

(SEGAWA, 1986, p. 65). Esta parecia responder satisfatoriamente a ambas as questões. Por um 

lado, previa o uso de uma tecnologia que poderia tornar o edifício escolar viável 

financeiramente e seu complexo projeto arquitetônico mais facilmente executável – por conta 

das inovações possibilitadas pela criação de novos materiais e pela evolução das técnicas 

construtivas que permitiam soluções em larga escala (SEGAWA, 1986, p. 65; BUFFA; PINTO, 

2002, p. 86; OLIVEIRA, F., 2007, p. 15). Era uma arquitetura “de massa” para as necessidades 

                                                 
50 Referência (conforme normas da ABNT) do site do Centro de Referência em Educação Mario Covas (Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo) de onde foi extraída a citação, não literal (vide “Referências 

Bibliográficas”). 
51 Os “pioneiros da nova arquitetura” (a arquitetura moderna), como os denomina Kopp (1990, p. 22) – o francês 

Le Corbusier (1887-1965), o alemão Walter Gropius (1883-1969), da Bauhaus, os integrantes da escola 

construtivista soviética, entre outros – defendiam uma arquitetura funcionalista e racional e como fator de 

transformação social. Notáveis arquitetos brasileiros, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso 

Eduardo Reidy, dentre muitos outros, eram admiradores e conhecedores da obra de Le Corbusier – que esteve 

no Rio de Janeiro em 1936, para assessorar diretamente a equipe de Lúcio Costa na elaboração do projeto para 

o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura – Edifício Gustavo Capanema – considerado um marco no 

estabelecimento da arquitetura moderna brasileira, cuja construção só foi concluída em 1945 (SEGAWA, 1999; 

BRUAND, 1999) e onde passou a funcionar, a partir de 2010, o “Centro Lúcio Costa” do Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A arquitetura moderna e o ideário corbusiano também exerceram 

grande influência sobre arquitetos que trabalharam, em diversos momentos e regiões do Brasil, pela 

implementação de uma escola pública sob os auspícios das novas pedagogias. 
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“da massa” (KOOP, 1990, p. 16). Por outro lado, a audácia das formas “puras” e do acabamento 

despojado (sem ornamentos) traria o “ar” arrojado e sóbrio que se almejava, além de conferir 

ao prédio escolar o desejado destaque na paisagem urbana, diferenciando-o das residências e 

comércio e o aproximando dos arranha-céus que ganhavam espaço na cidade e eram símbolos 

vda modernidade (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 25). 

José Maria da Silva Neves, o principal arquiteto da comissão permanente e autor de 

nove dos onze projetos das escolas implantadas na capital no período, em seu artigo publicado 

no livro “Novos Prédios para Grupo Escolar” (SÃO PAULO, 1936) indicava, 

entusiasticamente, a adoção dos princípios da arquitetura funcional e racional (leia-se 

“moderna”) para as construções escolares – especialmente como proposto por Le Corbusier, 

um dos seus principais “idealizadores” (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 25). 

Le Corbusier, assim como outros expoentes do movimento moderno da arquitetura, 

fazia a crítica ao ecletismo arquitetônico e ao uso de ornamentos e defendia: a utilização das 

formas simples, geométricas (volumes “puros”); o emprego dos materiais em sua essência 

(como o concreto aparente); o uso racional dos materiais e o uso de métodos econômicos de 

construção; a valorização dos espaços mínimos; a escala humana (noção de ergonomia 

enfatizada por Le Corbusier com seu “Le Modulor”); e a ideia de “zoneamento”, diretamente 

relacionada ao planejamento urbano (BENEVOLO, 1998; SEGAWA; 1999). 

Conforme comenta Artigas (1970, p. 12), “as propostas ‘corbusianas’ de uma solução 

técnica para problemas sociais na Europa do primeiro pós-guerra, pelo aproveitamento pleno 

do maquinismo, calhava às condições brasileiras perfeitamente”. Realmente, a arquitetura 

moderna parecia “calhar” perfeitamente com o ideário renovador da educação e a necessidade 

do Estado para dar conta da implementação de muitas escolas, especialmente nas regiões 

urbanas mais necessitadas. E esta conjunção poderia ser apreendida, logo de saída, pelos 

próprios princípios gerais da arquitetura moderna, que, conforme Argan (1992, p. 264 – grifo 

do autor), são:  

[...] 1) a prioridade do planejamento urbano sobre o projeto arquitetônico; 2) 

o máximo de economia na utilização do solo e na construção [...]; 3) a rigorosa 

racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como deduções lógicas 

(efeitos) a partir de exigências objetivas (causas) [“a forma segue a função”]; 

4) o recurso sistemático à tecnologia industrial, à padronização, à pré-

fabricação em série [...]; 5) a concepção da arquitetura e da produção industrial 

qualificada como fatores condicionantes [sic] do progresso social e da 

educação democrática da comunidade.  

 As preocupações dos arquitetos modernistas, como podemos ver, não eram somente 

formais e técnicas, mas também sociais. Havia, no ideário modernista da arquitetura, uma 
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fascinação pela estética da máquina52, a pretensão de que o útil fosse necessariamente belo (e o 

belo resultado exclusivo de preocupações utilitárias), o cuidado com a redução da forma à 

solução ótima de um problema colocado pelo programa. Também não esqueciam da 

importância do paisagismo e do valor psicológico e emocional de cada detalhe (como as cores) 

desses aspectos materiais (KOPP, 1990, p. 18-23). Mas havia mais: havia “a crença nas virtudes 

pedagógicas do ambiente construído considerado como um instrumento de transformação 

social” (KOPP,1990, p. 17 – grifo nosso). Era necessário construir um novo modo de vida em 

decorrência das transformações ocorridas no mundo pós-guerra e impostas pelos novos ritmos 

urbanos, pela industrialização, etc. E, conforme explica Kopp (1990, p. 22), os criadores 

artísticos da vanguarda da época, 

[...] entre eles os arquitetos, acreditavam que a arquitetura, a arte e a 

organização urbana deixariam de ser um reflexo da sociedade existente para 

se tornarem um dos instrumentos privilegiados de sua reconstrução.  

Os integrantes do movimento moderno da arquitetura, portanto, acreditavam ser 

possível, a partir do planejamento urbano e arquitetônico, construir um novo modo de viver nas 

cidades. Imaginavam que a arquitetura poderia ser, ao mesmo tempo, imagem e molde da 

sociedade (KOPP, 1990, p. 22). E os educadores e arquitetos brasileiros que batalhavam por 

uma nova escola, no início da década de 30, também acreditavam nesse seu poder (o da nova 

configuração dos espaços) para reconfigurar as práticas e sentidos da educação escolar. 

Quanto aos elementos que deveriam compor arquitetonicamente os edifícios escolares, 

levava-se em consideração “os cinco pontos fundamentais” da arquitetura moderna que Le 

Corbusier53 (2004 apud POLIZZO, 2010, p. 92) havia definido: 

– pilotis (sistema de pilares que que liberam o edifício do solo, permitindo o trânsito por 

debaixo do mesmo e tornando público o uso deste espaço);  

– planta livre (resultado direto da independência entre estruturas e vedações, permite a livre 

locação das paredes, já que estas não mais precisam exercer a função estrutural, 

possibilitando maior diversidade dos espaços internos, bem como mais flexibilidade na sua 

articulação); 

– terraço-jardim (transformando as coberturas em terraços habitáveis, em contraposição aos 

telhados inclinados das construções tradicionais);  

                                                 
52“Le Corbusier recomenda, em seus escritos, que os arquitetos observem como são feitas as máquinas, os navios 

e aviões, pois ali as formas são decorrentes da sua função, rigorosamente não existem adornos, e é isso que 

constitui sua beleza.” (Informação verbal fornecida por Vladimir Castilho em São Paulo, em 2014). 
53 LE CORBUSIER. Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo. Cosac & Naify, 2004. 
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– fachada livre (também permitida pela separação entre estrutura e vedação, possibilita a 

máxima abertura das paredes externas em vidro, em contraposição às maciças alvenarias das 

construções anteriores que recebiam todos os esforços estruturais dos edifícios);  

–  janelas horizontais (“em fita” ou “fenêtre en longueur”, também consequência da 

independência entre estrutura e vedações, são aberturas longilíneas que cortam toda a 

extensão do edifício, permitindo iluminação mais uniforme e vistas panorâmicas do exterior, 

ou seja, permitindo a integração dos espaços interno e externo e o maior aproveitamento da 

ventilação e luz naturais). 

Esses elementos seriam considerados, pelo menos em parte, para a construção dos novos 

prédios escolares em São Paulo, introduzindo, assim, a arquitetura moderna na escola. Mas era 

ainda um momento inicial54. De acordo com Corrêa, Ferreira e Mello (1998, p. 25), a aplicação 

desses princípios nas construções escolares da década de 1930 não foi rígida e nem havia 

condições técnicas e econômicas nesse momento para sua concretização (o concreto armado, 

por exemplo, material bastante utilizado na arquitetura moderna, era considerado caro e de 

difícil execução pela falta de mão de obra especializada e teve uso limitado, restringindo-se aos 

prédios construídos na capital). 

No princípio, de acordo com Buffa e Pinto (2002, p. 77), os “[...] projetos propostos pela 

Comissão Permanente pouco se diferenciavam dos edifícios da fase anterior: ecléticos, que 

apenas haviam acrescentado nas plantas os novos espaços propostos pela Comissão como 

auditório, museu etc.”  

Foi Silva Neves quem descartou esses projetos e propôs edifícios mais próximos do 

pensamento moderno (BUFFA, PINTO, p. 78). Segundo Faria Filho e Vidal (2000, p. 29-30), 

sobre a declaração de Silva Neves em “Novos Prédios para Grupo Escolar” (SÃO PAULO, 

1936), ele recusava o estilo colonial (como proposto por Azevedo no Rio na década anterior):  

De grandes proporções, a arquitetura escolar não poderia admitir simetrias, 

nem deveria submeter a colocação de portas e janelas a padrões estéticos. Era 

à arquitetura funcional, racional, com uso de materiais da região e atendendo 

às condições de clima, usos e costumes, e não a uma arquitetura de fachadas, 

que caberia projetar as instalações escolares. (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, 

p. 29-30) 

Os edifícios para grupos escolares construídos na capital, entre 1936 e 1938, passaram, 

assim, a apresentar um novo partido (BUFFA; PINTO, 2002, p. 78). “Era o moderno inspirado 

no art déco que florescia no Brasil na década de 30”, esclarece Segawa (1986, p. 65). 

                                                 
54 Em São Paulo, a arquitetura moderna “pura” só seria realmente efetivada nas construções escolares nos finais 

dos anos de 1940 e início da de 1950, com o fim da ditadura Vargas, por Hélio Duarte a frente dos projetos do 

Convênio Escolar de São Paulo, como veremos no próximo período. 
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Fig. 15 – Grupo Escolar Godofredo Furtado (arquiteto José Maria da Silva 

Neves), São Paulo/SP. Fonte: Corrêa; Ferreira; Mello, 1998. 
 

Houve, também, da parte de Silva Neves, uma grande investida na criação de meios para 

a realização das atividades propostas nos novos programas pedagógicos (CORRÊA; 

FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22). A comissão permanente reconhecia seu propósito e 

esforço. E dizia, segundo Segawa (1986, p. 65): 

[...] A inteligência flexível e o senso estético do jovem arquiteto paulista José 

Maria das Neves [...] 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.  

Foram projetados, então, onze grupos escolares pela Comissão de Prédios Escolares 

para a capital, que foram construídos por volta de 1936. Entre eles o Grupo Escolar Congonhas 

do Campo no Tatuapé (Fig. 16), o Godofredo Furtado em Pinheiros (Fig. 15), o Silva Jardim 

no Tucuruvi (Fig. 12, vista anteriormente) e o Padre Manoel da Nóbrega na Freguesia do Ó 

(Fig. 19, mais adiante), simbólicos dessa fase55. 

 

                                                 
55 E mais os Grupos Escolares: Prudente de Moraes (Av. Tiradentes), Marina Cintra (Consolação) e GE do Bosque 

da Saúde (mais tarde denominado EEPG Princesa Isabel). (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998; BUFFA; 

PINTO, 2002). 
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Fig. 16 – Perspectiva e plantas-baixas do Grupo Escolar Congonhas do Campo no bairro do Tatuapé – São 

Paulo/SP (arquiteto José Maria da Silva Neves), São Paulo/SP. Fonte: Corrêa; Ferreira; Mello, 1998. 

 

Como comentam Corrêa, Ferreira e Mello (1998, p. 22): 

[...] Apesar de serem uma minoria diante da produção do DOP para todo o 

Estado nesse mesmo período, esses projetos apresentam as novas orientações 

impostas à construção escolar assim como a aplicação das idéias modernas da 

arquitetura que foram possíveis graças à evolução das técnicas construtivas. 

[...] 

Esses prédios adotam a estrutura de concreto armado para pilares, vigas e lajes 

nas salas de aula. A laje de concreto já vinha sendo utilizada timidamente nos 

sanitários e circulações. O avanço da mesma para as salas de aula libera o 

nível do solo, facilita o arranjo interno e possibilita o uso de terraços. É assim 

que alguns projetos vão trazer uma das grandes evoluções no espaço da 

construção escolar em São Paulo: a liberação do térreo através do uso de 

pilotis. O galpão, que sempre constituiu um volume à parte do prédio escolar, 

passa a ser incorporado ao mesmo. Até então, todos os edifícios tinham porão 

alto para proteger os assoalhos de piso da umidade do solo. Com o 

desenvolvimento da técnica da impermeabilização o piso dos ambientes chega 

ao solo e passa a existir nos projetos o aproveitamento da declividade do 

terreno. O terraço descoberto também aparece em algumas escolas, porém, 

ainda bastante acanhado. A fachada se altera com a utilização do concreto 

armado: as vergas vencem vãos maiores, as janelas das salas de aula se 

ampliam e tornam-se horizontais. 

Assim, utilizando-se dos novos materiais e novas técnicas construtivas, as escolas 

ganhavam um novo aspecto. Diferentemente dos grupos escolares erigidos na Primeira 

República, geralmente configurados por um volume compacto (um imenso bloco único 
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“plantado” ao chão), os edifícios escolares passaram a ser compostos por blocos de formas 

geométricas puras – como a linha, o cilindro e o paralelepípedo – num jogo de volumes 

marcante. Estes, dispostos em planos ortogonais (perpendiculares) e marcando sobretudo a 

horizontalidade, geravam dinamismo ao edifício como um todo e produziam a sensação de 

movimento (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 25). Os pilotis apareciam sob alguns 

blocos (apenas onde o solo permitia), criando “vazios” que conferiam maior leveza aos prédios. 

As platibandas (alvenaria revestida escondendo o telhado tradicional), que davam o caráter 

moderno à fachada, e as janelas horizontais e a utilização das esquadrias metálicas 

(consideradas de maior durabilidade que a madeira) eram regra geral.56 (Fig. 17) 

 

 

 

Fig. 17 – Exemplos de composições volumétricas – do simples ao composto; do geométrico ao orgânico; e da 

estrutura em bloco à estrutura em planos. Desenhos de Vladimir Castilho. Fonte: Arquivo pessoal. 

                                                 
56 De acordo com as informações e análises de Buffa e Pinto (2002, p. 88) e Corrêa, Ferreira e Mello (1998, p. 22-

25). 
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Além disso, foi expressamente recomentada por Prestes Maia, então engenheiro chefe 

do Escritório Técnico da Diretoria de Obras Públicas e integrante da comissão permanente, a 

consideração da boa orientação solar para implantação do prédio no terreno (CORRÊA; 

FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22; BUFFA; PINTO, 2002, p. 82). Isto ocasionou uma grande 

mudança na concepção das plantas: agora em forma de “L” ou “U” (Fig. 18).  

 

 

Fig. 18 – Exemplos de planta quadrada com pátio central, em “U” e 

em “L”, desenho de Vladimir Castilho. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os blocos para as aulas, para o auditório e para a administração eram ligados pelas 

amplas e claras escadas, situadas na articulação dos eixos ortogonais e as salas de aula se 

posicionavam de um mesmo lado do prédio, ou seja, em apenas uma das faces dos corredores, 

para melhor aproveitamento da incidência da luz solar – solução “unilateral” (BUFFA; PINTO, 

2002, p. 82; CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 22). Segundo Buffa e Pinto (2002, p. 

82-83),  

esse tipo de solução se, por um lado, privilegia as questões de insolação e 

salubridade, por outro, além de encarecer o custo do edifício, acabava por 

diminuir o número de salas de aula, problema grave face à demanda sempre 

crescente. [...]  

Desta forma, em alguns grupos escolares do período, as salas de aula são 

implantadas obedecendo a solução “bilateral”, ou seja, distribuídas em ambos 

os lados do corredor de circulação [...]. 

Além do cuidado em privilegiar o conforto ambiental, havia a preocupação em setorizar 

os ambientes por pavimento e por blocos, de acordo com sua função. Conforme explicam Buffa 

e Pinto (2002, p. 84), o pavimento térreo passa a abrigar os espaços destinados às atividades 

administrativas, assistenciais e de caráter público, além da área de convívio demarcada pelo 

pátio. É no térreo que estão localizadas, portanto, a portaria, a secretaria, a diretoria, a sala dos 

professores, a sala da educadora sanitária, etc. E o andar superior concentrava as salas de aula, 

ou seja, os espaços para atividades de ensino “sujeitas a um maior controle, silêncio e 

disciplina” (BUFFA, PINTO, 2002, p. 84). 
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Vistos de fora, há uma clara diferenciação entre os blocos que abrigam as atividades 

administrativas e as de ensino. O primeiro é um volume central de forma mais circular apoiado 

diretamente ao solo, com a entrada principal geralmente de forma curva ou definida por 

marquises de concreto. O segundo era composto de um ou mais volumes retangulares, com 

janelas horizontais e regulares que comportavam as salas de aula. Mas internamente havia a 

continuidade dos ambientes (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p. 25). 

Portanto, de acordo com os preceitos da arquitetura moderna, a função começava a ser 

considerada como a diretriz da composição plástica desses edifícios (“a forma segue a função”). 

E, assim, via-se surgir uma outra estética escolar em São Paulo. Conforme descrevem Corrêa, 

Ferreira e Mello (1998, p. 25),  

o uso de formas cilíndricas, terraços e aberturas circulares faz referência às 

torres de comando, às escotilhas e aos decks de um navio: fascinação da época 

pelas máquinas. A escola da Freguesia do Ó[57] [Fig. 19] nos remete a essa 

imagem, na forma como se insere na cidade: parece um grande navio atracado 

ao cais, onde a articulação com a rua superior se faz pela pequena entrada, 

como se fosse a ponte de acesso ao navio. O próprio revestimento utilizado, a 

massa raspada, contribui para o destaque visual desses prédios. Composta de 

cimento, areia, mica ou mármore triturado e corantes, essa massa grossa 

reveste todo o edifício e lhe dá brilho com a luz do sol. 

 

 

Fig. 19 – Grupo Escolar Padre Manoel da Nóbrega (arquiteto Hernani do Val Penteado), 

Freguesia do Ó, São Paulo/SP. Fonte: Corrêa; Ferreira; Mello, 1998. 

                                                 
57 “A escola da Freguesia do Ó, um dos projetos mais notáveis, é de autoria de Hernani do Val Penteado (1901-

1980), formado pela Escola de Belas Artes do Rio em 1933, e responsável pelo projeto do Aeroporto de 

Congonhas e de outras obras públicas de porte no Estado, sempre como funcionário do DOP” (CORRÊA; 

FERREIRA; MELLO, 1998, p. 25). 
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 Uma relação interrompida 

Sobre a relação entre a proposta renovadora e a organização do espaço escolar Rudolfer, 

professora de psicologia educacional da Escola Normal de São Paulo, em seu artigo também 

publicado no livro “Novos Prédios para Grupo Escolar” (SÃO PAULO, 1936, p. 94-95), dizia: 

A renovação dos processos educativos, num sistema escolar, não depende 

apenas da boa vontade ou da capacidade dos que se dispõem a iniciá-la. 

Depende também, fundamentalmente, de condições de espaço que a tornem 

possível. Como levar todos os alunos à decisão em conjunto de um problema 

que seja de interesse geral? Como permitir aos pequenos líderes a prática real 

da liderança, em assembléias ou clubes, em orfeões ou danças, sem um 

auditório? Mais geralmente, como se pode ensinar a viver mais amplamente, 

mais socialmente, numa sala construída para ensinar indivíduos e não para 

educar membros de uma coletividade? Particularizando, podemos então dizer 

que a renovação da educação e a consequente integração da escola no meio a 

que serve – o Estado de São Paulo – só será possível quando o diretor e o 

professor contarem com espaço suficiente para atividades mais ricas, quer dos 

educadores quer dos alunos. Porque, então, o espaço significará tempo; 

significará a possibilidade de dilatação do período escolar para uma vida mais 

real, mais integrada. (cf. FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 30; cf. BUFFA; 

PINTO, 2002, p. 87) 

O ideal da escola como lugar onde “simultaneamente vivemos, experimentamos e 

aprendemos” (DEWEY, 1967, p. 16), caro entre os renovadores da educação e que direcionou 

a reconfiguração espacial da escola, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro (com 

Anísio Teixeira), estava, segundo Faria Filho e Vidal (2000, p. 30), relacionado a outro, o da 

“escola-laboratório”. De acordo com estes autores, com a instituição da escola de tempo integral 

(que não se efetivou em São Paulo), seria possível a realização de uma ciência da criança 

brasileira, pois a escola-laboratório permitiria 

[...] a observação e a sistematização do comportamento infantil, a 

experimentação de novos métodos e práticas pedagógicas enraizados na 

realidade brasileira, a construção de escalas e medidas, possibilitando a 

elaboração de parâmetros científicos do desenvolvimento dos novos hábitos 

sociais e sua avaliação em padrões brasileiros, bem como a visibilidade das 

mudanças implementadas pela ação dos educadores novos no Brasil. (FARIA 

FILHO; VIDAL, 2000, p. 30) 

A década de 30 (principalmente os anos entre 1934 e 1937) foi marcada, portanto, pela 

introdução na escola dos ideais da Escola Nova e dos ideais (não só técnicos, mas também 

sociais) da modernidade arquitetônica, numa tentativa de efetivar-se a relação entre eles no 

espaço escolar, que foi interrompida com a chegada do Estado Novo.  

Sobre as escolas construídas na época em São Paulo, afirmam Buffa e Pinto (2002, p. 89): 

Não podemos avaliar esses edifícios como prédios totalmente elaborados a 

partir do pensamento moderno recente e incipiente à época. Formam, no 

entanto, a base e o ponto de partida para as transformações mais profundas 

que ocorrerão nos edifícios escolares no período posterior. 
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Ou, conforme explicam Corrêa, Ferreira e Mello (1998, p. 25 – grifo das autoras), esses 

edifícios “situam-se numa transição entre o art-déco e o movimento moderno cuja guinada decisiva 

será dada com o projeto do Edifício Gustavo Capanema (Fig. 20), que irá abrigar o Ministério 

da Educação e Cultura no Rio de Janeiro (símbolo da arquitetura moderna brasileira), em 1937”. 

 

 

   

Fig. 20 – Edifício Gustavo Capanema/Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro. Fontes: 

<http://www.todorio.com> (foto maior); <http://www.riodejaneiorqueeuamo.blogstpot.com> (foto menor 

à esquerda); e <http://monolitho.files.wordpress.com/2009/10/jardim1.jpg?w=600> ( foto menor à direita)  

 

Portanto, apesar da construção de escolas decorrentes da modernização de métodos de 

ensino ter sido iniciada em São Paulo em 1936/1937, é só em 1949/50, com o fim do Estado 

Novo e a efetivação do Convênio Escolar de São Paulo, que irá ocorrer uma aproximação 

formal da arquitetura e da estética dos prédios escolares paulistas com o que já vinha sendo 

feito no Rio de Janeiro sob a direção de ensino de Anísio Teixeira (ARTIGAS, 1970, p. 12). 

Ainda sobre este período, num contexto mais amplo, nacional, Gustavo Capanema, à 

frente do Ministério da Educação e da Saúde desde 1934,  
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tinha em mente o desenvolvimento de um novo projeto cultural para o país: a 

apropriação por parte do governo (e, especialmente, por parte do Estado Novo 

alguns anos depois) das novas estéticas artísticas internacionais 

corresponderia adequadamente ao desejo de propagar o progresso e a 

modernização do país. Neste sentido, o modernismo de uma forma geral e a 

arquitetura moderna em específico viriam a se tornar sinônimos, do ponto de 

vista ideológico, de um Estado moderno, centralizado e eventualmente 

autoritário e eficiente. (OLIVEIRA, 2009, p. 254-255) 

Com o “Estado Novo” essa verve autoritária, centralizadora e “nacionalizante” da 

educação se radicalizou: as diretrizes gerais sobre a educação no Brasil homogeneizavam 

conteúdos, métodos, tempos e espaços escolares [...]” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 28); 

houve a regulamentação e a organização minuciosa de todos os tipos de ensino no país por meio 

da instituição das “Leis Orgânicas”58 do ensino (HILSDORF, 2003, p. 101); o programa das 

escolas primárias foi padronizado e as instituições estrangeiras foram nacionalizadas ou 

fechadas (CRE MARIO COVAS).  

Gustavo Capanema, corroborando essa política educacional autoritária, dizia que  

[...] a educação é instrumento do Estado para preparar o homem não para uma 

ação qualquer na sociedade, não para preparar o homem em “disponibilidade”, 

apto para “qualquer aventura, esforço ou sacrifício” (como queria o 

liberalismo de Dewey, inspirador dos liberais do Manifesto), mas para “uma 

ação necessária e definida, uma ação certa: construir a nação brasileira”. 

(HILSDORF, 2003, p. 100) 

Conforme analisa Hilsdorf (2003, p. 99), a questão que se colocava era que “servindo à 

nação, a educação servia ao Estado, instituidor da nação”. O Brasil precisava, portanto, “[...] 

tanto de uma de uma intelligentsia que definisse todos os contornos da brasilidade quanto de 

mão-de-obra qualificada, especializada, que produzisse para a agricultura, a indústria e o setor 

de serviços” (HILSDORF, 2003, p. 101 – grifos da autora). Assim, o ensino secundário 

acadêmico (dividido em curso ginasial e colegial),  

[...] tinha em vista o aluno ideal, ou seja, o homem católico, de formação 

clássica e disciplina militar que formaria as camadas superiores. Não se aceitava 

a co-educação e as classes femininas foram conformadas à função de preparação 

para a vida doméstica. (HILSDORF, 2003, p. 102) 

Já o ensino secundário técnico, com o pareamento com o nível ginasial e do colegial, era 

explicitamente destinado às camadas populares – e, para atendimento deste segmento, foi 

organizado o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), resultado do convênio do 

                                                 
58 Como explica Hilsdorf (2003, p. 101 – grifo da autora), as Leis Orgânicas do ensino foram “editadas por meio 

de decretos-lei, pelo ministro Capanema, entre 1942-46,  na seguinte sequência: ensino industrial – 1942; ensino 

secundário – 1942; ensino comercial – 193; ensino primário – 1946; ensino normal – 1946; ensino agrícola – 

1946;  visavam à construção de um sistema centralizado e articulado intrapartes, e atingiram tanto o ensino 

público quanto o particular mediante o mecanismo da equiparação, com efeitos legais para as escolas privadas 

que se submetessem à fiscalização federal.” 
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governo federal com o setor das indústrias. Pode-se dizer, portanto, de acordo com Hilsdorf 

(2003, p. 102), que esta medida “era destinada a promover o desenvolvimento econômico sem 

modificar a ordem social”. 

Neste novo quadro institucional e ideológico da “Ditadura Vargas”, alguns 

escolanovistas afastaram-se da educação, mas a maioria se acomodou a ele, “cuidando de 

renovar o pedagógico” (HILSDORF, 2003, p. 102). Isto pôde ocorrer, segundo Hilsdorf (2003, 

p. 102-10),  

[...] devido aos traços comuns ao Estado Novo e à Escola Nova: nacionalismo, 

operosidade do cidadão, racionalidade, higienização da sociedade e trabalho 

educativo. Dentro da escola, as Leis Orgânicas procuraram regulamentar o 

cotidiano de professores e alunos: são visíveis no período do Estado Novo as 

prescrições de padronização da programação curricular e da arquitetura 

escolar, do controle do recreio e da disciplina, da adoção das classes 

homogêneas e do método único de leitura (analítico-global), do uso do 

uniforme, da verificação do asseio corporal, do incentivo à formação de 

bibliotecas e de clubes de leitura, de clubes agrícolas, exposições, excursões e 

jornais escolares, do escotismo, do cinema e rádio educativos, de grêmios e 

caixas escolares.[...] 

Mas a existência de mais 50% de analfabetos no país não parecia ser um fator 

preocupante para o governo: o forte êxodo rural de analfabetos e o crescimento da população 

brasileira até depois do fim do Estado Novo não foi acompanhado da ampliação da rede física 

escolar, sendo que isso também se deu em São Paulo, especialmente quanto à construção de 

escolas voltadas ao atendimento do ensino elementar (HILSDORF, 2003, p. 109; CRE MARIO 

COVAS). 

Supomos que esta é uma das razões porque Artigas (1970) não considera as construções 

escolares realizadas durante o Estado Novo para sua análise da história da arquitetura escolar 

paulista: não foram construídas escolas públicas para atendimento do ensino básico (ou foram 

pouquíssimas). Podemos aventar também que, aquelas escolas que porventura foram 

construídas no Estado de São Paulo, se empregaram os novos materiais e técnicas (que foram 

introduzidos junto à arquitetura moderna no campo das edificações escolares), o fizeram por 

razões econômicas. E que os “artifícios” estéticos da arquitetura moderna, se utilizados, 

serviram apenas para simbolizar “exteriormente” a pretensa modernização do país e da 

educação nacional (não tinham mais aquele sentido “renovador”, que encantou os educadores 

da década de 1930 e que foi o principal coadjuvante da tentativa de construir uma educação 

pública que visava o desenvolvimento integral do homem – o cidadão). 
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2.3 ESCOLAS MODERNAS: O CONVÊNIO ESCOLAR DE SÃO PAULO (1949-1954) 

 

 

  Fig. 21 – EE Nossa Senhora da Penha – arquiteto Eduardo Corona, 1951, São Paulo.  

  Fonte: Ferreira e Mello, 2006a. 

 

 

No período que sucede o fim da II Grande Guerra Mundial e ao fim do Estado Novo no 

Brasil o clima político e ideológico era a crença na democracia e industrialização como 

sustentáculos do desenvolvimento nacional. A industrialização e urbanização aceleradas que o 

país experimentava, a consequente complexificação da sociedade e a instauração de uma nova 

ordem social demandavam novos padrões de comportamento. Os intelectuais da década de 1950 

batalhavam, então, por um Brasil mais democrático e pelo seu desenvolvimento social, “mas, 

ainda, configurando um projeto [...] idealizado e proposto de cima para baixo, das elites para o 

povo” (REGO, 2006, p. 190). 

Arruda (2005, p.141) lembra-nos que “tratava-se de uma época com alto grau de 

dinamismo, na qual a crença nas possibilidades infinitas do desenvolvimento cultural era 

homóloga à convicção na modernização econômica, social e política [...]” – que, no entanto, 

conviviam com a manutenção de padrões autocráticos tradicionais tanto de mentalidade como 

de formas políticas. E complementa: 

No conjunto, a todos parecia que o país se tornava culturalmente mais denso, 

mais ilustrado, apesar de os atos do primeiro governo da recém-instalada 

democracia parecerem querer desmentir os ares cosmopolitas. Mas a produção 

industrial havia superado a cafeicultura já em 1946 e o país se abria para a 

construção da sociedade moderna. O futuro afigurava-se auspicioso [...]. 

(ARRUDA, 2005, p. 150) 
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Havia a crença na possibilidade da modernização das instituições e na construção de 

uma sociedade secularizada, ou seja, a tentativa de “plasmar uma nação democrática e 

republicana, calcada em padrões universais de cidadania democrática” (REGO, 2006, p. 189). 

O movimento modernista dos anos de 1950 – produto dos anos 1920 e 30 – era ainda entusiasta 

de forjar uma identidade e um desenvolvimento brasileiros genuínos e acreditava nas artes e na 

educação como instrumentos de transformação e desenvolvimento social. Nesta conjuntura, era 

mais maduro e crítico, mais alinhado às tendências internacionais do que os “modernismos” 

anteriores. Porém, apesar da sociedade viver, naquele momento, um poderoso movimento 

transformador, “estava submetida às tensões de uma história sem força suficiente para 

promover rupturas mais profundas” (ARRUDA, 2005, p. 149). 

É neste clima de transformações e utopias e também de retrocessos e conservadorismos 

em variadas esferas da vida de um país que ensejava tornar-se “moderno” que também se insere 

as tensões vividas pela educação brasileira na época. As décadas de 1940 e 1950 foram 

marcadas por intensas discussões referentes aos rumos da Educação no país. Neste contexto, 

recolocaram-se e reforçaram ideias educacionais alinhadas àquele desejado desenvolvimento 

social e democrático e à formação do homem que seria apto a viver nesta sociedade moderna e 

a impulsionar, por sua vez, seu progresso – e o ideário da Escola Nova retorna com força nos 

debates educacionais desse momento. Mas outros grupos ideológicos estavam no debate. A 

Assembleia Constituinte de 1946 foi um momento de luta principalmente entre os católicos e 

os liberais que disputavam pelo controle da educação escolar e era entendida, segundo 

HILSDORF (2003, p. 109), como “formadora de mentalidades”. Como resultado, conta a 

historiadora, os pontos programáticos tanto dos católicos quanto dos “pioneiros da educação” 

iriam constar na nova Constituição: ensino religiosos facultativo, rendas mínimas para o custeio 

do ensino e educação como corresponsabilidade do Estado e da família. Porém,  

[...] a força dos conservadores venceu o debate quanto à filosofia subjacente aos 

artigos que tratam da questão educacional: [...] não foram priorizados nos 

debates os temas da expansão da escola pública e da reorientação mais 

democrática do sistema escolar, que continuava regido pelas “Leis Orgânicas” 

do Estado Novo, nem garantidas no texto providências no sentido do 

enfrentamento deles. (HILSDORF, 2003, p. 109) 

Como afirma Bontempi (2006, p.152) “[...] o regime democrático instaurado em 1945 

parecia seguir, no âmbito da educação, as tendências demagógicas e centralizadoras do período 

anterior [...]”. Hilsdorf: (2003, p.107) ratifica essa análise dizendo que podemos caracterizar 

esse período em termos de “continuísmo e conservadorismo” e que é preciso questionar “[...] 

os qualitativos ‘redemocratizador’ e ‘vitória liberal’ atribuídos, respectivamente, ao período 

pós-Estado novo e à Constituição de 1946.”  
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A nova Constituição estipulava também que era competência da União legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional. E, junto a outros fatores, isso levava a uma necessidade 

premente de reformulação da educação nacional. Assim, a consequente elaboração, em 1948, 

do anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), gerou “intensa movimentação 

de intelectuais e políticos ligados aos assuntos da educação” (BONTEMPI, 2006, p. 132) e 

disputas – principalmente em torno dos temas da centralização ou descentralização do ensino, 

da questão da privatização e da sua laicização – que durariam dez anos e resultariam na LDB 

de 1961 (SILVA, 2006, p. 12).  

No Brasil, nessa época a falta de escolas chegava num ponto crítico. Como contam Faria 

Filho e Vidal (2000, p. 31), 

[...] Os números apresentados pelos órgãos federais eram alarmantes. Das 

6.700.000 crianças em idade escolar, apenas 3.200.000 estavam matriculadas. 

Das 44.000 unidades escolares em funcionamento, somente 6.000 foram 

construídas para a função de escola e pertenciam ao governo. [...] 

E no Estado de São Paulo a situação não era diferente. Entre 1920 e 1950 foram 

construídos cerca de 400 novos edifícios escolares – dentre os quais, os inspirados nos preceitos 

escolanovistas foram apenas 11 e todos na capital (SILVA, 2006, p. 44). Mas eles não 

solucionaram o problema da falta de vagas para as crianças em idade escolar: da população 

entre 7 e 14 anos, apenas cerca de 40% estava nas escolas (SILVA, 2006, p. 45). 

Segundo Buffa e Pinto (2002),  

os já citados fenômenos de industrialização e urbanização, que vinham se 

formando desde décadas anteriores, culminaram, nesse período, em 

transformações sociais e culturais ligadas ao surgimento de novos grupos 

sociais, como os operários, as camadas da população oriundas do setor 

terciário e a burguesia industrial. Esses grupos passaram a encarar a educação 

como forma de ascensão ou ainda de manutenção do status social, o que 

provocou um aumento da procura por vagas nas escolas. 

Logo, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, houve um aumento 

significativo das matrículas também no ensino secundário na rede pública, gerando impasses 

para as políticas educacionais vigentes e exigindo soluções rápidas e eficientes para o 

atendimento da população em idade escolar emergente. Uma dessas políticas educacionais – 

que visava equacionar os investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino com a 

construção e reforma de prédios escolares, preparação pessoal habilitado ao magistério, etc. – 

tomou forma na figura do “Convênio Escolar de São Paulo”. 

O Convênio Escolar59, como ficou conhecido, foi uma lei federal de 1942, retificada e 

ratificada em 1946 pela Constituição brasileira, determinando que União, Estados e Municípios 

                                                 
59 Segundo as informações e dados apresentados por Amadei (1951), Segawa (1998) e Silva (2006). 
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aplicassem deterninada porcentagem da arrecadação de impostos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Em São Paulo, o acordo firmado entre a prefeitura e o Estado tinha 

como meta solucionar o problema do grande déficit de vagas na capital para atendimento da 

população em idade escolar antes das comemorações de seu IV centenário da cidade (em 1954). 

Conforme explicam Amadei (1951) e Silva (2006), a Prefeitura comprometia-se a aplicar 20% 

dos seus recursos na Educação, e desses, 72% na construção, aquisição, adaptação e 

conservação de imóveis e prédios destinados ao ensino e em instalações auxiliares; e o Estado 

continuaria encarregado de administrar a educação.  

Em fins de 1948 foi então criada a Comissão Executiva do Convênio Escolar, que era 

encarregada de fazer o planejamento e viabilizar os projetos e as construções das escolas e 

também de outros equipamentos públicos urbanos (FERREIRA; MELLO, 2006a, p. 16). O 

arquiteto e professor da USP Hélio Duarte, que já tinha experiência com projetos de escolas e 

era arquiteto do Convênio de São Paulo desde sua criação, assumiu a liderança da equipe de 

profissionais da Comissão Executiva do Convênio, que foi instalada efetivamente em 1949. Ele 

era um arquiteto carioca que havia cursado Escola Nacional de Belas Artes no Rio entre 1925 

e 1930. Depois de ter sido professor em Salvador no final da década de 1930 e início da de 40, 

mudou-se para São Paulo, em 1944, por razões profissionais. Em 1948, no mesmo ano em que 

entrou para a equipe do Convênio, foi convidado por Anísio Teixeira para contribuir com a 

elaboração do projeto da Escola Parque em Salvador. Hélio Duarte, encantado com as ideias do 

educador, tornou-se, então, partidário e divulgador delas.  

Anísio Teixeira, um dos principais representantes do movimento da Escola Nova no 

país e tributário do pragmatismo do pedagogo americano John Dewey – entusiasta, portanto, 

das propostas pedagógicas da “escola ativa” –, em resposta ao problema da escassez da oferta 

e da qualidade da educação pública no país, tentava concretizar as propostas educacionais em 

que acreditava (escola democrática, pública, integral) tanto no plano político (por meio da 

implementação de leis para seu financiamento da educação pública), quanto no plano físico 

(através da construção de edifícios escolares para atender a totalidade da população em idade 

escolar). Sua luta, durante toda sua vida, foi pela garantia de uma escola pública de qualidade 

(principalmente a primária) e pela democracia, instituições para ele inseparáveis (NUNES, 

1991).  

Considerando que para Anísio “a escola é o retrato da sociedade a que serve” 

(TEIXEIRA, 2000, p. 34), impunha-se para ele, segundo Barreira (2000, p. 34), a necessidade 
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de trazer para dentro dela a própria vida: “só assim ela estaria cumprindo o seu novo papel 

histórico, qual seja, de formar o homem do mundo moderno e para o mundo moderno.” E já 

que, diferentemente de outras instituições, a escola era “a instituição conscientemente planejada 

para educar” (TEIXEIRA, 1997, p. 255), “sem instalações adequadas não poderia haver 

trabalho educativo e por isso, o prédio escolar, base física e preliminar para qualquer programa 

educacional, tornava-se indispensável para a realização de todos os demais planos de ensino” 

(DÓREA, 2000, s/p). Esclarecendo seu intento, dizia: 

Não desejamos palácios luxuosos, mas construções econômicas e nítidas que 

apoiem, como uma simples e forte base física, a obra educacional entrevista 

pelos que acalentam os ideais de uma reconstrução da própria vida, pela 

escola. (TEIXEIRA60, 1935 apud DÓREA, 2000, p. 157) 

O educador, conforme lembra Segawa (1986, p. 65), 

[...] defendia a complementaridade entre escola-classe (onde se desenvolvia a 

instrução propriamente dita, em sala de aula, em moldes convencionais) e a 

escola-parque, onde às crianças se misturava uma educação em sentido amplo, 

incluindo atividades como música, desenho, artes industriais, recreação, 

jogos, educação física, educação social/saúde – sempre extraclasse. [...] 

Anísio propôs, então, uma nova concepção arquitetônica para a construção dos edifícios 

escolares, uma concepção que contemplava a realização de uma educação para a democracia e 

para uma nova sociedade. Dessa forma, como explicam Faria Filho e Vidal (2000, p. 30), 

retomou seu projeto de ensino em tempo integral a partir da articulação entre escolas-classe e 

escola-parque (já intentado por ele nos anos de 1930 no Rio de Janeiro), o desenvolveu e o 

implantou na Bahia, quando assumiu a sua Secretaria Estadual de Educação e Saúde. Em 1950 

o Centro Educacional Primário Carneiro Ribeiro (até hoje incompleto) foi então inaugurado.  

Segundo Segawa (1998, s/p),  

[...]cabe registrar que o planejamento geral do Centro Educacional Carneiro 

Ribeiro – primeira e única materialização da ideia de Anísio Teixeira, 

inaugurado em 1950 em Salvador – foi desenvolvido por Hélio Duarte, mas a 

definição final dos edifícios foi de Rebouças [que assinou o projeto final]. 

A Centro Educacional de Salvador abrangia um raio de 1,5 km e era formado por quatro 

escolas-classe (onde ocorriam as aulas convencionais) e uma escola-parque que tinha sete 

pavilhões para práticas diversas. Segundo Teixeira61 (1967 apud FARIA FILHO; VIDAL, 

2000, p. 31): 

O corpo de alunos se matriculava nas quatro escolas-classe, onde se 

organizariam pelas classes e graus convencionais de cada escola e passariam 

metade do tempo do período escolar completo de 9 horas, dividido em 4 - 1 - 

                                                 
60 TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Diretoria Geral de 

Instrução Pública, 1935. p. 204 (Relatório Administrativo). p. 204 
61 TEIXEIRA, Anísio. A escola-parque da Bahia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Janeiro, v. 

47, no 106, p. 249-250, 1967. 
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4 horas. A outra metade do tempo decorreria na escola-parque, de organização 

diversa da escola convencional, agrupados os alunos, dominantemente pela 

idade e tipo de aptidões, em grupos já não mais de 40, mas de vinte, que 

deviam, durante a semana, participar de atividades de trabalho, atividades de 

educação física, atividades sociais, atividades artísticas e atividades de 

organização e biblioteca. Cada manhã, metade dos alunos estaria na escola-

parque e a outra metade distribuída pelas quatro escolas-classe. Ao meio-dia, 

os alunos da manhã das escolas-classe se dirigiriam para a escola-parque, onde 

almoçariam, descansariam em atividades de recreio e, depois, se distribuiriam, 

de acordo com o programa, pelas diferentes atividades da escola-parque. E os 

alunos que haviam passado a manhã na escola-parque iriam, por sua vez, 

almoçar nas escolas-classe e se distribuiriam, a seguir, pelas suas atividades 

escolares.  

 

 

 
 

Fig. 22 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Salvador/BA (no centro da imagem, a escola-parque; 

nas quatro pontas, as escolas-classe; em forma de triângulo, o auditório; à direita desse, o teatro e o 

ginásio; na lateral direita da imagem, de forma retangular, o pavilhão de atividades de trabalho). Fonte: 

<http://cartografandobardireboucas.blogspot.com.br> 
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Fig. 23 – Biblioteca e Núcleo de artes da Escola-Parque, Salvador/BA. Fontes: <http://www.escolaparque. 

jex.com.br> e <http://cartografando bardireboucas.blogspot.com.br>, respectivamente. 

 

Essa experiência foi divulgada pelas Nações Unidas e “[...] tinha como proposta, ainda, 

oferecer residências para crianças abandonadas” (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 31).  

Para a concepção arquitetônica da sua Escola-Parque, Anísio Teixeira apostou, portanto, 

na arquitetura moderna (e na ideia de que a arquitetura não é neutra, influencia modos de ser e 

viver e sentir e significar), já que esta respondia a seus anseios de racionalidade, funcionalidade 

e economia das construções escolares, além de possibilitar a expressão do sentido de educação 

como socialmente transformadora. Em seu artigo na revista Habitat (TEIXEIRA, 1951, p. 2) o 

educador elogia esse movimento moderno da arquitetura, tal qual começam a aparecer nos 

prédios escolares de Hélio Duarte, em São Paulo, porque essa estava livre de “velhas formas 

mentais”.   

 

     
 

 

 

Segundo Segawa (1998), apesar de Hélio Duarte não ter ingressado na vida profissional 

sob a égide dos cânones modernizadores (como seus colegas formados pouco depois, como 

Oscar Niemeyer ou seu futuro sócio, Abelardo de Souza), ele aderiu ao modernismo sob a 

influência, principalmente, de Le Corbusier, e, na sua fase paulista, já estava plenamente 

mergulhado neste movimento. Foi, portanto, já sob a influência do modernismo que Duarte, no 

Convênio Escolar, assumiu o desafio de transformar as necessidades educacionais da cidade 

em projetos arquitetônicos – incorporando preceitos da psicologia infantil nascente e as ideias 

e de Anísio Teixeira e de outros educadores ligados à Escola Nova (SILVA, 2006). 

A equipe do Convênio Escolar de São Paulo era composta pelos arquitetos Eduardo 

Corona e Roberto Tibau, formados pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, e Oswaldo 

Corrêa Gonçalves e Ernesto Mange, formados pela Escola Politécnica de São Paulo, entre 

outros. Os dois primeiros, principalmente, sofreram forte influência dos modernistas cariocas 

tais como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Afonso Reidy – que ganharam reconhecimento 
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internacional depois de terem trabalhado com Le Corbusier no projeto do Ministério da Saúde, 

no Rio de Janeiro. Assim, de acordo com Segawa (1986, p. 65) 

Introduzia-se então, em São Paulo, a arquitetura moderna de inspiração 

carioca em obras oficiais, sob o traço de arquitetos formados no Rio de Janeiro 

(Duarte, Corona, Tibau), com toda a morfologia caracterizadora: volumes 

geométricos simples predominantemente horizontais com coberturas 

inclinadas e/ou em “asa de borboleta”, estruturas em arcos, pilotis, quebra-

sóis, rampas, fluidez de espaços, integração com a natureza (o “verde”), etc. 

Em relação ao significado do prédio junto à comunidade, Hélio Duarte 

conceituava: “Por que não considerar em cada bairro a escola, o grupo escolar, 

como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social, como sede 

das sociedades de amigos do bairro, como ponto de convergência dos 

interesses que mais de perto dizem com a vida laboriosa de suas populações? 

A escola passaria a ser um verdadeiro cadinho de nossa heterogênea 

população”.  
Os espaços delineados nos projetos escolares da fase do Convênio eram 

permeados dessa concepção de integração da escola à comunidade. 

 

 

   

Fig. 24 – EE Nossa Senhora da Penha - Eduardo Corona, 1951, Penha, São Paulo. Fonte: Ferreira 

e Mello, 2006 (foto maior) e <www.arquitetonica.com> (foto menor, no alto). 
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Uma outra estética era perseguida. A escala humana e o uso das formas simples, alguns 

dos princípios centrais da arquitetura moderna, garantia que as edificações escolares não 

suscitassem a ideia de monumentalidade, que era vista então “como típica de uma sociedade 

excessivamente hierarquizada” (SILVA, 2006, p. 47). Buscava-se outro sentido para a escola e 

o “lema” da arquitetura escolar seria então concebido de outra maneira:  

Não à escola-monumento, escola fortim que infunde respeito e que aparece às 

tenras fantasias das crianças como algo de tenebroso, de áulico e até de 

inimigo. [...] As escolas do Convênio Escolar são amplas, horizontais, 

espaçosas no meio de jardins, são um convite amigável para as nossas 

crianças. (HABITAT, 1951, p. 17)  

A Comissão Executiva do Convênio Escolar de São Paulo, com o intuito de definir 

parâmetros para os edifícios escolares e para tanto, de acordo com Buffa e Pinto (2002, p. 112), 

“[...] procurava entender como deveria ser um grupo escolar e seu funcionamento, como a 

criança seria tratada e como deveria viver na escola”. Hélio Duarte, preocupado com a 

qualidade da educação (que considerava mais importante que a sua “quantidade”), não se 

cansava de reafirmar que “no complexo problema da educação, o elemento fundamental é a 

própria filosofia educacional [...]” (DUARTE62, 1956 apud BUFFA, PINTO, 2002, p. 113-114). 

Em seu artigo publicado na Revista Habitat (1951), Duarte falava das dificuldades enfrentadas 

por conta da indefinição das propostas pedagógicas a serem atendidas, da falta de diálogo com 

os educadores, da importância das ideias de Anísio Teixeira para pensar uma arquitetura escolar 

que visasse a “vida” (integral) da criança e das possibilidades e limites da arquitetura como 

elemento de transformação social (e da educação), como idealizada na época. Sobre usos do 

espaço escolar, alertava sobre a relação entre o “sentido imposto” versus o “sentido construído” 

nos usos do espaço escolar, fazendo uma crítica a crença na arquitetura como solução para o 

problema da educação: era preciso que a “Educação” (o Estado, as políticas públicas e 

educadores envolvidos nelas) fizesse a sua parte. 

Apesar disso, contam Buffa e Pinto (2002, p. 114) 

[...] ocorreu um fato inusitado: são os arquitetos da Comissão que acabam 

propondo, na prática, o projeto do edifício escolar e também o projeto 

pedagógico. Ou seja, ao proporem novos usos e novos arranjos para os espaços 

escolares acabaram por possibilitar que uma nova forma de ensinar pudesse 

acontecer. Duarte propõe, por exemplo, que o mobiliário da sala de aula fosse 

além de leve, de fácil mobilidade permitindo diversos arranjos em função do 

que iria ser estudado. Nas escolas existentes, esse mobiliário era pesado e fixo 

no piso, o que inviabilizava qualquer outra organização. 

 

                                                 
62 DUARTE, Hélio. Considerações sobre arquitetura e educação. Acrópole, São Paulo, n. 210, p. 236-238, abr. 

1956. 
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Fig. 25 – EE Professor Pedro Voss – Ernest 

Mange, 1951, Saúde, São Paulo. Fonte: Ferreira e 

Mello, 2006a. 
 

Pautado pelas ideias do educador baiano, Duarte indica, como uma das diretrizes 

fundamentais para a elaboração dos projetos de edifícios escolares, a seguinte resolução: “a 

característica primordial, arquitetônica, deve ser subordinada, em primeiro lugar, à criança. É 

para a criança que se faz um grupo e não para professores [...]” (DUARTE, 1951, p. 5). As 

escolas, portanto, “deveriam ser alegres e acolhedoras; jamais deveriam assemelhar-se a prisões 

com muros altos e janelas inacessíveis [...]” (BUFFA; PINTO, 2002, p. 114). Dessa forma, a 

equipe executiva do Convênio Escolar 

[...] preconizava uma arquitetura adequada às finalidades pedagógicas: 

edifícios flexíveis que atendam à dinâmica do ensino sem a 

compartimentalização usual – salas de aula numeradas, laboratórios fechados, 

bibliotecas com acesso limitado. Enfim, considerava a mobilidade infantil 

uma constante a ser levada em consideração em um bom projeto para escola. 

Da mesma forma, preocupava-se com o que chamava de perfeita 

“habitabilidade”, isto é, o cuidado especial com o conforto térmico, visual e 

auditivo. [...] (BUFFA, PINTO; 2002, p. 113) 

A Comissão Executiva buscava, além disso, a eficiência técnica e a racionalização dos 

processos construtivos (devido ao curto tempo que tinham para cumprir suas metas). Isso, junto 

aos preceitos preconizados por Hélio Duarte e à influência da “escola carioca” da arquitetura, 

fez com que as escolas construídas no período tivessem características bastante semelhantes e 

reconhecíveis na paisagem paulistana (WISNIK, 2006, p. 61). Segundo Buffa e Pinto (2002, p. 

115) os arquitetos do Convênio, 

[...] adotaram, como solução clássica, a composição de blocos distintos cada 

qual com uma função específica: ensino, administração e recreação, 

interligados por circulação externa. O bloco do ensino é composto por salas 

de aula, museu e biblioteca infantil. O bloco da administração compreende 
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secretaria, diretoria, arquivo, material escolar, sala e biblioteca para 

professores e gabinetes assistenciais para médico, dentista e assistente social, 

além da zeladoria com apartamento próprio. Finalmente, o bloco de recreação 

era a tradução da escola-parque de Teixeira, com destaque para o galpão 

coberto destinado ao recreio e à ginástica, com palco para dramatizações e 

possibilidades de projeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Corte Transversal – EE Visconde de Taunay – Hélio Duarte, 1949, Bairro do Limão, São Paulo. Fonte 

(ambas as figuras): Ferreira e Mello, 2006a. 

 

Quanto aos elementos construtivos, alguns deles ganharam destaque. Conforme aponta 

Wisnik (2006, p. 61) a respeito dos edifícios escolares construídos pelo Convênio, 

Suas características mais marcantes são a forma abobadada do galpão – feita 

em arcos pré-moldados de concreto -, que situa a recreação infantil em um 

ambiente coberto mas aberto, e a separação dos programas de aula e secretaria 

em blocos distintos, dispostos muitas vezes ortogonalmente, e conectados por 

circulação externa, sendo, o primeiro, frequentemente configurado como um 

pavilhão em dois pavimentos, e aberto para a paisagem através de amplos 

caixilhos que rasgam a fachada de fora a fora, e o segundo, hierarquicamente 

subordinado, definido como um volume térreo e com aberturas menores. 

Além disso há nessas obras a presença de uma série de elementos plásticos 

recorrentes, tais como delgadas marquises apoiadas em delicados tubos de 

ferro em “V”, e coberturas em telhas de fibrocimento por sobre lajes. Tais 

coberturas, com inclinações muitas vezes duplas – como a “asa de borboleta” 

Fig. 26 - EE Visconde de Taunay  
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do Iate Clube da Pampulha (1942), de Oscar Niemeyer, inspirada na Casa 

Errazuris (1930), de Le Corbusier -, lograram dinamizar sensivelmente esses 

edifícios, unificando volumetricamente aquilo que em planta pode parecer 

fragmentado. É o que ocorre, por exemplo, nas escolas Pedro Taques 

(Guaianazes) e Professor Ascânio [de] Azevedo Castilho[63] e Comendador 

Mário Reys (Itaquera). 

 

   

Fig. 28 – EE Gabriela Mistral – Eduardo Corona, 1952, Tucuruvi, São Paulo. Fonte: 

Ferreira e Mello, 2006a. 

 

O Convênio Escolar de São Paulo vigorou oficialmente até 1959, mas a produção 

significativa se deu até 1954. De acordo com Silva (2006, p. 46), “resultou na construção de 

cerca de 70 edifícios escolares, 500 galpões provisórios, 30 bibliotecas, 90 recantos infantis e 

de 20 parques infantis, além das reformas e do trabalho de conservação” (Fig. 29). Entre as 

escolas construídas, algumas das mais representativas desse período são: Nossa Senhora da 

Penha, na Penha (Fig. 21, 24 e 30); Pedro Voss, na Vila Clementino (Fig. 25); Visconde de 

Taunay, no Bairro do Limão (Fig. 26 e 27); Gabriela Mistral, no Tucuruvi (Fig. 28).  

O Convênio Escolar de São Paulo vigorou oficialmente até 1959, mas a produção 

significativa se deu até 1954. De acordo com Silva (2006, p. 46), “resultou na construção de 

cerca de 70 edifícios escolares, 500 galpões provisórios, 30 bibliotecas, 90 recantos infantis e 

de 20 parques infantis, além das reformas e do trabalho de conservação.” Com as eleições 

municipais de 1954, o Convênio Escolar foi rompido e em 1957, com Jânio Quadros no 

Governo, foi atribuída ao IPESP a função de construir edifícios públicos estaduais, dentre eles, 

as escolas (como veremos no próximo período).  

 

                                                 
63 Não posso deixar de comentar que, por uma feliz coincidência, o autor cita a escola que homenageou, com seu 

nome, o meu avô paterno, o educador (professor e diretor escolar) Ascânio de Azevedo Castilho. 
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Fig. 29 – Obras do Convênio Escolar de São Paulo. Fonte: Ferreira e Mello, 2006a. 

 

Quanto à sua meta original, sanar o déficit de vagas nas escolas de São Paulo, o 

Convênio não conseguiu atingi-la. No entanto trouxe uma contribuição importante, em termos 

históricos: alterou o modo de conceber e executar a construção de edifícios escolares (e não só 

na capital paulistana). Como afirmam Faria Filho e Vidal (2000, p. 31): 

As crescentes simplicidade e economia nas construções escolares propostas, 

seja para a cidade, seja para o campo, disseminadas mais amplamente 

sobretudo nos anos 50 e 60, indicavam que se alteravam as concepções acerca 

dos espaços escolares e, portanto, do lugar da escola no meio social brasileiro. 

Em lugar da suntuosidade exibida no início da República, a luta pela 

democratização da escola fazia-se sentir em prédios funcionalistas, 

tecnicamente projetados para uma educação rápida e eficiente [...] 

Segundo Baffi (2011), Hélio Duarte64 influiu diretamente nos caminhos do Convênio, 

não só por adotar a arquitetura moderna nos edifícios projetados, mas por procurar conhecer, 

                                                 
64 Segundo Segawa (1998), Hélio Duarte teve crucial participação na “construção” da capital paulistana moderna 

(“seus rastros estão por toda a cidade”). Entre outros feitos além da concepção e construção de inúmeras escolas 

pelo país, ocupou, como arquiteto, cargos públicos e privados importantes que redefiniram o desenho de São 

Paulo na década de 1950; foi membro do CIAM (Conselho Internacional de Arquitetura Moderna); projetou a 

reforma da Cidade Universitária; foi professor da FAUUSP até o fim de sua vida, sendo um dos primeiros 

professores titulados pela instituição, criador e estruturador da Pós-Graduação dessa faculdade e introdutor do 

TGI (Trabalho de Graduação Interdisciplinar), tornado obrigatório em todo território nacional para os 

graduandos de arquitetura. Foi, portanto, parte de uma geração de entusiastas da educação e da arquitetura 

moderna como instrumentos de transformação social e figura influente na formação de professores e arquitetos 
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Fig. 30 – EE Nossa Senhora da Penha. 

Fonte: Ferreira e Mello, 2006. 

junto a educadores e pedagogos locais, qual a escola e qual educação que/ se desejava. Hélio 

Duarte saiu da Comissão do Convênio em 1952, descontente com os rumos tomados pelo 

programa, como a imposição de tipos de edifícios não previstos no programa inicial, por parte 

das autoridades levadas por motivações eleitoreiras, ou a utilização de projetos-padrão como 

nova linha mestra do Convênio, considerada por ele um desvio irreparável dos objetivos a serem 

alcançados: a qualidade da educação para a criança e a integração da escola com a comunidade 

e com a natureza.  

O Convênio Escolar, por fim, apesar dos desvios que sofreu em sua trajetória, trouxe 

mais uma contribuição, mas essa não restrita ao âmbito da arquitetura escolar: constitui-se, com 

a fase “Hélio Duarte”, na primeira manifestação em grande escala da arquitetura moderna na 

produção de edifícios públicos no Brasil (FERREIRA; MELLO, 2006a, p. 17). Além disso, 

trouxe uma certa esperança para a Educação. Anísio Teixeira, em seu artigo “Um presságio de 

progresso” (1951), diz a respeito das obras do Convênio Escolar: 

Possam estes prédios escolares, concebidos em juventude, ardegos e elegantes 

como potros de raça, impacientes de dinamismo e de amor à vida, comunicar 

à educação e, pela educação, à existência brasileiras, as suas finas e altas 

qualidades de inteligência, coragem e desprendida confiança no futuro. O 

Brasil precisa, para se realizar, de lirismo – que é a capacidade de esquecer – 

e de virtude – que é a capacidade de se superar. A sua arquitetura moderna é 

uma lição magnífica dessas duas atitudes redentoras. 

 

  

 

   

                                                 
desde então atuantes em nosso país. Apesar disso, não é conhecido de um público maior e raramente sua 

importância é citada em nossa História: foi “um intelectual apagado de nossa memória” (SEGAWA, 1998).  
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2.4 ESCOLAS-GALPÃO DE JÂNIO E ESCOLAS BRUTALISTAS DE ARTIGAS (1955-

1963) 

 

 

Soluções provisórias 

Enquanto o Convênio Escolar de São Paulo, até meados da década de 1950, primou por 

desenvolver cuidadosos programas de arquitetura escolar, que, apesar disso não deram conta 

do déficit de vagas nas escolas, Jânio Quadros (então governador do Estado de São Paulo entre 

1954-1958), na ânsia de atender as pressões da população, tomou e implementou um conjunto 

de medidas paliativas e provisórias em relação à educação – que acabariam por ser tornar 

permanentes – e isso sem o respaldo de educadores profissionais e ignorando ostensivamente o 

Convênio (HILSDORF, 2003, p. 114; SILVA 2006, p. 48). De acordo com Hilsdorf (2003, p. 

113-115), entre outras medidas, reduziu os períodos letivos dos grupos escolares em três ou 

quatro turnos diários com duração de 2h20min horas-aula (1956-57); instalou de “classes de 

emergência” para a educação elementar; aumentou de número médio de alunos por classe, de 

25 para 40 (1959); construiu “galpões de madeira, mobiliados com móveis feitos de caixotes, 

para a instalação das escolas elementares, ignorando ostensivamente a ação do Convênio 

Escolar”; criou escolas normais e ginásios (acadêmicos) noturnos na capital e pequenas cidades; 

e instalou as “secções” – extensões do ginásio que funcionavam em estabelecimentos de grupos 

escolares ou escolas privadas (HILSDORF, 2003, p. 114).  

Essas medidas “populistas” eram criticadas por todos: 

As iniciativas adotadas por Jânio não tinham o apoio do Poder Legislativo 

[...], nem de intelectuais nem de educadores da Secretaria de Educação [...], 

que se manifestaram pela imprensa, falando em “falta de critérios técnicos”, 

“perda de qualidade da cultura”, “derrama de escolas” e “desqualificação da 

profissão docente”. (HILSDORF, 2003, p. 115).  

 Com essas ações, Jânio conseguiu aumentar o número de matrículas na educação 

elementar e secundária no Estado, mas o problema da falta de vagas nas escolas públicas 

persistia e a situação de precariedade da educação se agravava.  

Em relação a arquitetura escolar, o período ficou marcado, nas palavras de Artigas 

(1970, p. 12), pelo  

[...] delírio das soluções provisórias e de emergência, as escolas “galpão” junto 

com a prática de aproveitar a rede existente aumentando o número de períodos 

de funcionamento. Vicissitudes que a escola pública já conhecia, como vimos, 

se bem que em escala menor”.  
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O impulso renovador 

 

 

Fig. 31 – Mural de Mário Gruber na EE Conselheiro Crispiniano (Guarulhos) – arquitetos Vilanova Artigas 

e Carlos Cascaldi. Fonte: Ferreira, Corrêa e Mello, 1998. 

 

Como contam Buffa e Pinto (2002, p. 129), 

Em 1959, Carvalho Pinto assumiu o governo de São Paulo e encontrou um 

cenário escolar marcado pela insuficiência de escolas e de vagas e pela 

degradação do ensino nas escolas existentes. O planejamento, já há algum 

tempo adotado pelos governos brasileiros, também foi aceito por Carvalho 

Pinto que elaborou um Plano de Ação estabelecendo metas, prioridades e 

prazos. Em termos de educação, o Plano estabeleceu como objetivo para o 

ensino primário “proporcionar condições de efetivo ensino elementar a todas 

as crianças em idade escolar” oferecendo-lhes adequadas instalações e um 

tempo razoável de permanência diária na escola. [...] 

Para cumprir esse plano, Carvalho Pinto, em 1960, fez várias reformulações 

administrativas e, na área da educação, criou um novo organismo central de programação: o 

Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), responsável pelo planejamento da 

reestruturação da rede física de atendimento aos ensinos primário e secundário (ARTIGAS, 

1970, p. 12; FERREIRA; MELLO, 2006a, p. 17).  O FECE, para colocar elaborar seu programa, 

tinha que inicialmente fazer um “mapa” dos prédios escolares existentes e da situação deles, 

para calcular a real insuficiência de vagas no Estado.   

Averiguou-se, então, que seria necessária a construção de 7 mil salas de aula destinadas 

ao ensino primário e outras 1.100 ao ensino secundário e normal (FERREIRA; MELLO, 2006a, 

p. 18). No entanto, como observam Buffa e Pinto (2002, p. 131), “[...] a rede de prédios para 

ensino secundário era menos deficiente que a do primário [...]”. Ainda, segundo os autores 
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acima, as zonas urbanas das grandes cidades foram identificadas como aquelas com maior 

necessidade de oferta de ensino escolar, resultado do acelerado ritmo de urbanização da capital 

e de algumas cidades do interior: se em 1950 vivia em zonas urbanas 52,6% da população do 

Estado de São Paulo (já na casa dos quase 10 milhões de habitantes), em 1960 essa porcentagem 

já era de 62,8% (de um total de 13 milhões de habitantes). Sendo assim, o FECE decidiu que, 

em razão do orçamento previsto para as obras, só edificaria ou ampliaria prédios para o 

atendimento do ensino das zonas urbanas das grandes cidades, pois já consumiriam todo os 

recursos disponíveis – as escolas isoladas nas zonas rurais seriam de responsabilidade de cada 

município (BUFFA; PINTO, 2002, p. 133). 

Em relação ao ensino primário, exclusivamente, os dados obtidos pelo FECE indicavam 

que  

em 1960, havia, no Estado de São Paulo, 1845 prédios para grupos escolares, 

sendo 267 na capital e 1578 no interior. Desses, o número de prédios de 

alvenaria, de propriedade pública, construídos especialmente para escola era 

de 109 na capital e 1022 no interior. Os demais, ou seja, 158 na capital e 556 

no interior, eram barracões de madeira ou prédios de alvenaria não construídos 

especialmente para escola. (BUFFA, PINTO, 2002, p. 128). 

Esses dados mostram que, além da falta de vagas, grande parte dos alunos estava sendo 

atendida em salas inadequadas, ou seja, necessitava-se cuidar também dessa parcela da 

população escolar.  

O FECE, no entanto, tinha somente a função de planejamento e ao IPESP cabia “a 

incumbência de elaborar os projetos e executar as construções escolares” (FERREIRA; 

MELLO, 2006a, p. 17). O IPESP, desde 1957, já vinha atuando no campo da construção de 

escolas e havia se apropriado da metodologia de trabalho do DOP, aplicando, tal como esse, 

projetos padronizados para a construção de escolas em diferentes locais e municípios do Estado 

– procedimento que já recebia críticas, pela inadequação desses a diferentes terrenos, entre 

outros fatores, e que geravam ainda mais custos com as obras de adaptação do projeto – como 

a construção de porões, etc. (FERREIRA; MELLO, 2006a). 

 Mas a situação era de emergência e, como relata Artigas (1970, p. 12), 

[...] Para a emergência os órgãos de projeção do Estado não estavam 

aparelhados. Para ajudá-los resolveu-se atribuir projetos a arquitetos de fora 

da estrutura do funcionalismo público. [...] Assim foi projetado, em tempo 

relativamente curto, um conjunto apreciável de escolas [...]. Trabalham [os 

arquitetos paulistas] por honorários mediante os quais ‘arquitetos de outros 

países não moveriam um dedo’ [...]. 

Desta maneira, por meio dessa iniciativa inusitada, um grande número de arquitetos de 

escritórios paulistas privados foi contratado, por tempo determinado (como previa o decreto 

que regulava as ações do FECE e do IPESP), para a elaboração dos projetos para a construção 
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Fig. 32 – Ginásio de Itanhaém – arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Fonte: <www.vitruvirus.com.br> 

 

de novas escolas: para se ter uma ideia, numa amostra de 130 projetos para o IPESP, elaborados 

entre os anos de 1959 e 1962, havia cerca de 70 arquitetos envolvidos, muitos deles recém 

formados (FERREIRA; MELLO, 1998, p.32; cf. BUFFA; PINTO, 2002, p. 131). Dentre todo 

o pessoal que projetou edifícios a serem construídos na capital e no interior para grupos 

escolares, ginásios, escolas profissionais, estavam: Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, 

João Eduardo de Gennaro, Ícaro de Castro Mello, João Clodomiro B. de Abreu, Roberto 

Machado de Almeida, Maurício Tuck Schneider e outros (BUFFA; PINTO, 2002, p. 139). 

Considerando a situação vivida pelo Brasil no final da década de 1950 e início de 1960 

e os prazos e experiências anteriores do DOP na construção de escolas, Artigas (mentor do 

acordo) acreditava necessário abolir a padronização dos projetos, para uma melhor adequação 

da construção às condições locais (e de terreno) onde seria instalada a escola, e propôs, além 

disso, a utilização de uma nova concepção na arquitetura e que se aplicasse novas técnicas 

construtivas, como os elementos pré-fabricados e peças pré-moldadas de concreto protendido65 

– fatores que confeririam maior agilidade ao processo de construção e maior liberdade e novas 

possibilidades para o desenvolvimento criativo dos projetos (Kowaltowski, 2011, p. 90; 

FERREIRA; MELLO, 2006a). Essa proposta vinha ao encontro da preocupação do IPESP com 

uma produção rápida e econômica (e que fugisse da criticada padronização das escolas do 

DOP), devido aos prazos e orçamentos previstos no “Plano de Ação”. 

Assim, apesar do partido arquitetônico adotado na maioria das escolas construídas pelo 

IPESP ser praticamente o mesmo daquele do Convênio Escolar (ou seja, referencial moderno e 

diferenciação dos blocos por suas funções), as novas técnicas e o referencial ainda mais 

nitidamente moderno (“a cidade”) concederam peculiares características aos prédios escolares 

(BUFFA; PINTO, 2002, p. 139).  

 

 

                                                 
65 Técnica usada para construção de, por exemplo, extensas pontes ou viadutos com poucos pilares de sustentação, 

pois a “tensão” da estrutura garante sua sustentação, permitindo a formação de grandes vãos sob ela. 

(Informação verbal de Vladimir Castilho, São Paulo, jun. 2014). 
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Mas não havia uma homogeneidade estética e da tipologia arquitetônica como nas 

escolas do Convênio:  

Significativamente é possível identificar, nesse conjunto, a presença de grupos 

escolares ainda semelhantes aos do Convênio. [...] Há, também, um grupo de 

escolas feito com materiais e desenhos muito singelos – alvenaria de tijolos, 

tesouras de madeira e telhas de barro, com pavilhões lineares, em forma de 

“L” ou de “U”. [...] (WISNIK, 2006, p. 64) 

Dentre a diversidade de escolas projetadas, ganharam destaque as criadas por Artigas: a 

escola de Itanhaém (Fig. 32) e o “Ginásio de Guarulhos” (Fig. 33) consolidaram a base da 

tipologia arquitetônica escolar que marcaria o período e que seria seguida também por outros 

arquitetos que trabalhavam para o IPESP.  

 

 

 

 

Fig. 33 – Ginásio de Guarulhos (atual EE Conselheiro Crispiniano), 1961 – arquitetos Vilanova Artigas e 

Carlos Cascaldi. Fonte: Ferreira e Mello, 2006a. 

 

Segawa (1986, p. 65) relata que Artigas “[...] introduziu no corpo do edifício atividades 

usualmente arranjadas em volumes externos ou em anexos e cujo máximo exemplo é o prédio 

da FAU/USP” (Fig. 34).  
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Fig. 34 – FAU/USP– arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. Fonte: © flickr Fernando Stankuns (Foto 

maior e inferior à direita) e <victortsu.com> (foto superior à direita) 

 

Assim, o edifício escolar ganhava uma espacialidade própria, na qual um único volume 

(com geometria marcante) agregava várias funções e o pátio central originava um espaço de 

convivência, principal espaço da escola (SILVA, 2006, p. 54-55; c.f. CARVALHO, 2009, s/p).  

 

 

Fig. 35 – EE Conselheiro Crispiniano (Guarulhos), pátio. Fonte: Ferreira, Corrêa e Mello, 1998. 

 

Como afirma Silva (2006, p. 56): 

O elemento que diferencia as escolas projetadas por Vilanova Artigas 

daquelas do Convênio Escolar é a capacidade do projeto em revolucionar a 

própria idéia de escola, como um edifício com uma função estrita voltada para 

a educação. Artigas partiu de outra premissa buscando um outro conceito, no 

qual a escola é parte orgânica, elemento integrador e ativo da comunidade. 

Essa proposta não tem sua origem no ideário da Escola Nova, de raiz 

humanista, mas numa crítica de base marxista que diz respeito à conformação 

da sociedade brasileira, da qual a escola é parte. [...] 

http://www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-joao-vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi/12942_12947
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Sobre essa “linguagem inédita” (arquitetônica) utilizada por Artigas e o arranjo interno 

dos espaços de suas escolas, vale acompanharmos dois comentários de Buffa e Pinto (2002, p. 

139-142): 

Uma grande caixa de concreto apoiada em pórticos com formas inovadoras 

abriga a nova articulação espacial da escola projetada por Vilanova Artigas. 

Uma pequena cidade articula-se sobre essa grande massa geralmente com 

iluminação zenital (pelo teto) e circundada por planos opacos. [...]. A despeito 

da grande massa, Artigas consegue conferir leveza a essa caixa grandiosa 

apoiando-a sobre pilares, continuidade das empenas laterais que sempre 

terminam ancorando-se no solo em ângulos agudos. [...]  

[...] Os corredores outrora confinados, estreitos e pouco iluminados 

transformam-se em ruas largas e ventiladas, que permitem uma grande 

visualização dos espaços que compõem a escola. Ao longo delas, distribuem-

se equipamentos tipicamente urbanos como pequenos nichos de estar e 

bancos. Ocupando lugar de destaque e articulando todos os espaços da escola, 

encontra-se o pátio, praça de encontro e lazer. Ao seu redor, às vezes em 

planos elevados, localizam-se os espaços de maior privacidade como salas de 

aula, salas para a administração implantadas sempre ao longo das ruas de 

circulação. A fluidez de circulação nesses espaços é evidente e sua 

continuidade é privilegiada pela solução de ruas em substituição a corredores 

e pátios articulados. É interessante relembrar que esses arranjos tornaram-se 

possíveis face a uma nova possibilidade construtiva, a da estrutura 

independente da vedação, que libera a planta dos limites estruturais 

convencionais. Sob um grande plano de cobertura apoiado por poucos pilares 

internos é possível articular os espaços internos com grande liberdade. Daí a 

possibilidade do surgimento de grandes espaços livres cobertos e de blocos de 

atividades separados, de forma a garantir um peculiar arejamento de todo o 

espaço interno da escola.  

 

 

   

Fig. 36 – “Rua” interna do pátio superior da EE Conselheiro Crispiniano (Guarulhos). Fonte: Ferreira, Corrêa e 

Mello, 1998 (foto menor) e < http://coisasdeada.blogspot.com.br/2005/11/artigas-construtor-de-escolas.html> 

(foto maior) 
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Nesse sentido, a partir de um novo princípio ordenador, Artigas, “[...] dissolve a idéia 

de divisão entre espaço de circulação, de lazer e de aula, construindo um espaço organicamente 

integrado e onde diversas atividades podiam e podem ser realizadas concomitantemente” 

(SILVA, 2006, p. 56).  

 

 

Fig. 37 – EE Conselheiro Crispiniano (Guarulhos) – foto de Nelson Kon. Fonte: Ferreira, Corrêa e 

Mello, 1998 (foto menor) e <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.150/4591> 

 

Os prédios escolares que seguiam esse novo partido arquitetônico proposto por Artigas 

apresentavam qualidades espaciais imponentes, numa arquitetura sem adornos e sem menção à 

história, e a diferenciação na implantação dos blocos facilitava a fluidez e dava vez a espaços 

mais abertos (BUFFA e PINTO, 2002). Há, conforme descreve Wisnik (2006, p. 64-65), o 

uso de pórticos estruturais, rampas, meios níveis, e criação de um vazio central 

iluminante, incorporando uma natureza controlada. O terreno se movimenta, 

assim como a forma dos apoios, e a continuidade espacial está garantida na 

extensão abarcadora da grande cobertura, e na repetição serial do sistema 

estrutural. Assim, enquanto há uma redução do exterior a uma volumetria 

simples, um invólucro básico, o espaço interno se complexa [sic], destacando 

um pátio de convivência, e uma integração espacial que elimina corredores e 

a necessidade de compartimentação das zonas funcionais. 

 



130 

 

   

Fig. 38 – EE Conselheiro Crispiniano. Fonte: Ferreira, Corrêa e Mello, 1998 (fotos à esquerda e ao centro) e 

<http://recordacoesdoconselheiro.blogspot.com.br> (foto à direita). 

 

Esses projetos apresentam plantas baixas assimétricas (com o início da preocupação 

com vagas de estacionamento) e há também, na composição, o uso de uma variedade dos 

padrões formais dos espaços e de cores primárias (fortes) – que captam e prendem a atenção 

dos usuários e passantes (CARVALHO, 2009, s/p). 

 

 
Fig. 39 – Planta baixa da EE Conselheiro Crispiniano – desenho de Julio Beraldo Valente. Fonte: 

<http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-tecnicas/DW%201960-43/1960-43-fichatecnica.htm> 

 

Externamente esses novos edifícios escolares têm sua visibilidade garantida pelo 

volume e se tornaram-se, efetivamente, marcos nas regiões onde estão implantados. No Entanto, 

como bem observa Buffa e Pinto (2002, p. 144-145), “sua função permanece incógnita”: “[...] 

nem sempre são identificados como edifício escolar, podendo ser facilmente confundidos com 

um prédio destinado a uma empresa ou a qualquer órgão público”; “[...] as pistas de seu uso são 

oferecidas pela população que dele se utiliza.”  
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Fig. 40 – Ginásio de Guarulhos na época na década de 1960. Fonte: <www.arquiteturabrutalista.com.br> 

 

Ainda, aponta Wisnik (2006, p. 65),  

[...] não podemos esquecer a generosa implantação desses edifícios, que fazem 

o piso do entorno fluir “naturalmente” para dentro dos seus espaços, sem 

portas nem entradas hierarquicamente definidas, incorporando a cidade quase 

que imperceptivelmente nesses lugares de excelência. Pode-se dizer, assim, 

que é um partido decididamente urbanístico que define tais projetos. 

Concebidos, portanto, sob um novo princípio ordenador, “esses edifícios escolares, [...] 

expressavam uma vontade firme de discutir à própria idéia de escola na sociedade moderna 

[...]” (SILVA, 2006, p. 55). Dessa forma, se as escolas “modernas” do Convênio, já 

representavam uma crítica e uma ruptura com relação ao passado (mas ainda contida dentro de 

certos limites), essa ruptura, como afirma Silva (2006, p. 56), “[...] vai se completar, de forma 

radical, nas obras dos arquitetos dos escritórios paulistanos, sobretudo nas de Vilanova 

Artigas.” A autora explica: 

A nova concepção de espaço desmobiliza, simbolicamente, a antiga ordem, 

permitindo que se multipliquem as intenções e usos de cada ambiente, 

favorecendo uma experiência sensível aos frequentadores, levando-os a 

diversificar suas concepções de espaço. O corredor não é só para passagem, 

em silêncio; o galpão não é apenas o lugar da educação física, e a sala de aula 

apenas o espaço da contraposição do professor com o aluno. O corredor pode 

servir como lugar de encontro, o pátio com uma boa acústica pode ser 

adequado para concertos musicais e a sala de aula com mobiliário móvel 

permitir um melhor deslocamento de seus ocupantes. Nesses edifícios, 

símbolos da modernidade, a forma verte os significados originais e quebra a 

relação tradicional entre uma forma e uma função: a porta entre dois ambientes 

pode deixar de existir para que atividades diferentes sejam incorporadas num 

mesmo espaço. (SILVA, 2006, p. 56) 

Assim,  

Não há dúvida que as escolas de Itanhaém (1959) e Guarulhos (1960), 

projetadas por Vilanova Artigas na primeira série de escolas construídas pelo 

Ipesp, se tornaram “modelos” para uma ampla reorientação de rumos na 
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arquitetura em São Paulo. Reorientação esta que termina por extrapolar o 

programa escolar, e lançar as bases de uma produção que, sugestivamente, 

veio a ser conhecida como “escola paulista”. (WISNIK, 2006, p. 63) 

Ensejou-se aí, então, como afirma Segawa (1986, p. 65), “[...] um campo de 

experimentação que, já à época, alguns arquitetos consideravam como a mais significativa após 

a inauguração de Brasília[66]”  

No entanto, “se nos períodos anteriores houve certa aproximação entre educadores e 

arquitetos na definição do projeto do edifício escolar, nos anos 60, tal diálogo torna-se 

praticamente inexistente [...]” (BUFFA; PINTO, 2002, p. 139). Segundo Katinsky (2006, p. 37):   

Não houve uma discussão dos rumos da educação desejável, nem dos recursos 

técnicos adequados ao ritmo de industrialização que o Estado sofria, ou 

poderia se beneficiar. Os arquitetos foram convocados para colaborar em um 

ambicioso “Plano de Ação”, sem dúvida positivo sob muitos aspectos, mas 

sem continuidade com a sociedade civil.  

O distanciamento entre arquitetos e educadores para o planejamento dos edifícios 

escolares acarretou, conforme analisam Buffa e Pinto (2002, p. 141), o surgimento “de 

idiossincrasias na articulação dos espaços internos dessas escolas [...]”:  

[...] quesitos como conforto térmico e acústico e iluminação muitas 

vezes deixavam a desejar; algumas dessas belas escolas eram 

extremamente frias no inverno e quentes no verão, tinham zonas 

importantes mal iluminadas e áreas onde o fluxo de ventilação era sem 

controle. 

Mas Silva (2006, p. 50 – grifos nossos) rebate: 

Para grande parte dos pedagogos e profissionais envolvidos no cotidiano 

escolar, os aspectos negligenciados pela arquitetura moderna provavelmente 

dizem respeito à perfeita adaptação do edifício a sua função de conformação 

do aluno. Portanto, banheiros distantes das salas de aula poderiam gerar, por 

exemplo, problemas de disciplina para o professor. Mas qual é a distância 

ideal entre uma sala de aula e um banheiro? O banheiro não seria, na escola 

tradicional, o lugar de um certo perigo moral? E, nesse sentido, ele não 

precisaria estar próximo do espaço do professor ou de outros funcionários para 

ser mais bem controlado e para que o aluno retornasse rapidamente à sala de 

aula? Mas, se a escola passou a ser vista pelos arquitetos modernistas e por 

uma série de intelectuais como o lugar apropriado para se levantar questões e 

críticas sociais, talvez essa fosse uma questão que merecesse ser discutida. A 

discussão sobre o tema permitiria o surgimento da dúvida de que as coisas 

tinham um sentido determinado e um lugar fixo. Como dizia Roland 

Barthes, dominar é formalizar. A escola era, e ainda é em muitos casos, o 

lugar do exercício da formalização, o lugar onde se aprende como se deve 

pensar e agir a partir de um modelo preconcebido e considerado ideal. 

Houve portanto, nesse momento, nos edifícios escolares criados por Artigas, o que 

Wisnik (2006, p. 64) chama de uma “entronização da crítica na forma construída”, na qual essa 

                                                 
66 Lembrando que Brasília (inaugurada ainda incompleta em 21 de abril de 1960) foi projetada por Oscar Niemeyer 

e Lúcio Costa, figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil. 
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“deixa de ser entendida como volume geométrico abstrato para ser pensada como estrutura” – 

o que leva, por sua vez, à “tornar visíveis as entranhas da construção”, deixando à vista sua 

“mecânica” assim como as “marcas dos processos de execução” (como o concreto aparente). 

Essas características, próprias do “movimento” (ou tendência) da arquitetura moderna chamada 

“brutalismo”, marcaram fortemente as obras de Artigas.  

 

 
Fig. 41 – Estruturas aparentes, FAU/USP. Fonte: <www.flickr.com/photos/gaf/> 

 

Quanto as realizações do IPESP, até 1963, para o ensino primário foram concluídas 

2782 salas de aula na capital e 3332 no interior (BUFFA; PINTO, 2002, p.135) (Fig. 42 e 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 – Mapa das obras escolares do IPESP 

na região metropolitana de São Paulo, 

capital. Fonte: Ferreira e Mello, 2006a, p. 182 
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Avanços e retrocessos 

Enquanto isso, em termos de política educacional nacional, se desenrolavam nesses anos 

as disputas em torno da controvertida questão do ensino público e privado: de um lado o 

“Projeto Lacerda”, que atendia os interesses da iniciativa privada e da Igreja Católica; de outro 

educadores e intelectuais que desfechavam uma verdadeira “Campanha de Defesa da Escola 

Pública” (HILSDORF, 2003, p. 110). Os debates travados no Congresso Nacional culminariam 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1961, que ratificava 

quase que integralmente o “substitutivo Lacerda”,  

[...] sem alterar a organização existente desde Capanema (1942), exceto pela 

proposição de currículos flexíveis e de mecanismos democratizantes do tipo 

de possibilidade de aproveitamento de estudos entre o ensino técnico e o 

acadêmico. Ao facilitar a expansão do ensino privado, principalmente para os 

 

Fig. 43 – Mapa das obras escolares do IPESP no Estado de São Paulo. Fonte: Ferreira e Mello, 2006a, p. 182 
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níveis secundário e superior, ao oferecer-lhes subsídios na forma de bolsas de 

estudo e auxílio na manutenção da infra-estrutura dessas escolas, ao tratar da 

expansão do ensino em termos de incentivo à escola privada sem alterações 

importantes no ensino público, ficam evidentes os limites do liberalismo 

democrático representado como inspirador da nova Lei, o qual definia 

ideologicamente o período: do ponto de vista do sistema escolar, os anos de 

1946 a 1964 são conservadores. 

O que há de inovador vem dos movimentos de base popular, que atendem as 

reivindicações de educação popular em paralelo ao sistema regular: como, 

entre outros, o Centro Populares de Cultura, criados pela UNE em 1961, e o 

método de Alfabetização de 40 horas, de Paulo Freire.  (HILSDORF, 2003, p. 

111 – grifos da autora) 

Assim, a “[...] idéia de um planejamento integral da Educação nacional é substituída 

pela expressão ambígua de “plano de distribuição de recursos” (HORTA, 1982, p. 49).  

Dessa forma, como dizem Buffa e Pinto (2002, p. 148), “se proposta arquitetônica dos 

edifícios para grupos escolares desse período era bastante inovadora, o mesmo não se pode 

dizer da proposta pedagógica. De fato não havia uma proposta pedagógica original.” 

Em meio a esse clima político-cultural de debate da educação e seus rumos no país e da 

tônica conservadora das prescrições legais, os projetos arquitetônicos de Artigas e os que 

seguiam sua “linha”, portanto, 

[...] foram responsáveis pela criação de espaços “verdadeiramente 

revolucionários” em meio a uma sociedade mais arcaica que moderna, mais 

burguesa que socialista. Conhecer uma escola como lugar da crítica 

correspondia, em termos arquitetônicos, à busca de uma fissura em uma 

estrutura simbólica bastante rígida e complexa [...]. 

O gesto do arquiteto correspondia, assim, à vontade de criação de um novo 

homem político, da civilidade como expressão maior da pólis. [...]  

(SILVA, 2006, p. 56). 

Mas, esse período – marcado pela criatividade dos arquitetos para conceberem 

livremente cada edifício escolar – foi breve: “em seguida, a política adotada foi a de uma 

economia ainda maior de custos de projeto e construção dos edifícios escolares. Como 

resultado, adotaram-se principalmente soluções modulares e projetos padrão repetidos por todo 

o Estado. (BUFFA; PINTO, p. 148). 
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2.5 ESCOLAS PADRONIZADAS E GRANDES COMPLEXOS EDUCACIONAIS (1964-

2000) 

 

Após o golpe de estado de 1964 e a instalação da ditadura no Brasil, a diretriz 

governamental nacionalista e desenvolvimentista baseada na indústria e dependente do capital 

estrangeiro teve importantes repercussões nas políticas educacionais implementadas no 

período. Essas passaram a ser realizadas “sob a justificativa ideológica liberal de que se investia 

na melhoria do ‘capital humano’, para adequar a sociedade brasileira aos patamares das 

exigências modernas da produção internacional.” (HISLSDORF, 2003, p. 122-123 – grifo da 

autora). A teoria do capital humano – propagada pelas agências financiadoras internacionais e 

que era tomada, então, como diretriz da política social nacional – considerava, basicamente, 

que o processo de educação escolar era um investimento que redundava “[...] em maior 

produtividade e, consequentemente, em melhores condições de vida para os trabalhadores e a 

sociedade em geral.” (HISLSDORF, 2003, p. 123).  Essas agências com seus programas de 

ajuda ao Terceiro Mundo, interviram no financiamento e na redefinição da organização escolar 

de vários países (HISLSDORF, 2003, p. 124).  Com a finalidade de diagnosticar e solucionar 

problemas da educação no Brasil, foram fechados, entre 1964 e 1968, doze acordos entre o 

Ministério de Educação e Cultura e a agência norte-americana USAID (United States Agency 

for International Development). De acordo com Hilsdorf (2003, p. 124) 

[...]as soluções apresentadas nesses programas envolviam, em primeiro lugar, 

os aspetos quantitativos do sistema escolar, buscando obter mais rentabilidade 

com maior economia de recursos; e, em segundo lugar, os aspectos 

qualitativos, promovendo treinamento de pessoal, uso de aparelhagem e 

reorganização curricular para formar pessoas para as empresas em expansão. 

As reformas do ensino de 1968 e 1971, portanto, a partir de princípios organizacionais 

da grande empresa capitalista e sob o critério da eficiência, seguiam essa direção tecnicista 

(divisão do trabalho pedagógico entre especialistas da educação e professores, detrimento das 

humanidades e das ciências sociais no conteúdo curricular, etc.), resultando na “[...] contenção 

do ensino público e formação de grandes aglomerados de escolas particulares, especialmente 

no ensino superior” (HISLSDORF, 2003, p. 125).   

Com interferência direta da USAID nos rumos da educação brasileira, a partir de 1964 

e durante toda a ditadura e sob fortes controle e repressão social, o debate nacional sobre 

diretrizes escolares e sobre as filosofias da educação foi eliminado – e só seria retomado no 

final da década de 1980 (KATINSKY, 2006, p. 38). 
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A “derrama de escolas” e o início da normatização dos espaços escolares 

Em meio a esse contexto político e educacional e passando o Brasil pelo período do 

“milagre econômico” e dos “anos de chumbo” (quando houve o acirramento da repressão e da 

censura e a restrição dos direitos dos cidadãos brasileiros com os Atos Institucionais), foi 

promulgada a nova LDB de 1971 (Lei 5,692).  

Essa lei unificou os ensinos primário e ginasial, que passou a denominar-se “Primeiro 

Grau” e introduziu a profissionalização compulsória no nível médio (então renomeado de 

“Segundo Grau”). Houve a expansão de vagas e a massificação do ensino do Primeiro Grau, 

mas que não foram acompanhadas da melhoria de sua qualidade.  

Conforme explica Hilsdorf (2003, p. 126) 

No ensino secundário e elementar a reforma de 1971 institui as escolas de 1º 

e 2º Grau, para ministrar um curso único, seriado, obrigatório e gratuito de 8 

anos de duração, resultante da reunião dos antigos grupos escolares e ginásios, 

e definiu o 2º Grau como curso profissionalizante, para formar técnicos para 

as indústrias, mas com o objetivo não explícito de contenção das 

oportunidades educacionais, isto é, de diminuir a pressão por vagas no ensino 

superior. Descentralizou-se a execução do ensino, ficando os 

estabelecimentos escolares com a responsabilidade de propor o currículo de 

estudos a ser seguido em atendimento às especificidades dos alunos. 

Além disso, a LDB de 1971 instituiu o ensino obrigatório de Educação Moral e Cívica 

em todas as escolas do país; não estipulou dotações orçamentárias precisas para o ensino 

público (o que só voltaria a ocorrer em 1983, já no final do regime militar); e atribuiu aos 

Estados a responsabilidade pelo ensino fundamental. Como consequência dessa reforma, Buffa 

e Pinto (2002, p. 138-139) comentam que  

[...] De imediato, essa Lei [...] ocasionou mais um transtorno na já precária 

situação de muitos prédios para grupos escolares que foram obrigados a 

dividir seu espaço com ginásios recém implantados, isto é, as quatro últimas 

séries do primeiro grau. Assim, muitos prédios projetados e construídos para 

grupo escolar, destinados a uma clientela na faixa dos 7 aos 10 anos, viram-se 

“invadidos” por uma outra clientela, mais numerosa e de outra faixa etária. 

Grupos Escolares que, ainda funcionavam em dois períodos, tiveram que, 

geralmente à noite, abrir turmas de quarta à oitava séries do primeiro grau. 

Obviamente, as condições físicas dos prédios tornaram-se ainda mais 

precárias: em muitos deles faltavam ambientes formativos e até mesmo 

sanitários; nas salas de aula, adolescentes sentavam-se em cadeiras feitas para 

crianças. 

Com o grande crescimento populacional que até então vinha se processando e a 

constante insuficiência de recursos públicos destinados à expansão da rede física de escolas 

públicas, o novo sistema escolar (de primeiro e segundo graus) já se iniciava enfrentando 

dificuldades (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p. 43). Além disso, a medida de ampliação do 

tempo de ensino obrigatório para oito anos repercutia diretamente “nas condições e na 
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disponibilidade da rede física existente de escolas, multiplicando – de imediato – as 

necessidades de espaços escolares” (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p. 43). 

Em vista disso, no âmbito federal, critérios para uma metodologia de elaboração de 

projetos escolares começaram a ser sistematizados e padronizados, incluindo o planejamento 

da unidade escolar e de toda a rede física:  

Vinculado ao Programa de Expansão e Melhoria do Ensino – PREMEN, 

através da iniciativa do MEC, é criado o CEBRACE que oferecia aos 

projetistas, [...] "um modelo para caracterização dos principais aspectos a 

serem considerados na elaboração, avaliação e aprovação dos projetos 

escolares" (CEBRACE[67], 1976, p. 05). (AZEVEDO; BASTOS; BLOWER, 

2009). 

Em São Paulo, desde 1966, o FECE já havia se tornado responsável não só pelo 

planejamento, mas também pelos projetos, obras e manutenção da rede estadual de ensino 

(MELLO, 2012, p. 13).  

Com o processo de urbanização acelerado (em 1970, com população de cerca de 18 

milhões de habitantes, 80% vivia em zonas urbanas), houve uma grande explosão de demanda 

por vagas nas escolas paulistas (MELLO, 2012, p. 13; BUFFA; PINTO, 2002, p. 128) e estas, 

por sua vez, deixavam a desejar quanto às suas condições físicas: “[...] não havia espaços para 

zeladoria, laboratórios, oficinas e práticas desportivas; funcionavam em quatro períodos diários 

com salas lotadas; etc.” (BUFFA; PINTO, 2002, p. 136-137). Era necessário ampliar a rede 

física de ensino em larga escala – e isso com restrição de recursos. O FECE adotou, então, a 

mesma metodologia utilizada pelo IPESP: contratação de escritórios de arquitetura para a 

realização das obras, mas com o apontamento de alguns parâmetros para a concepção dos 

projetos dos edifícios escolares (sistematização que será ampliada e reconfigurada após 1976), 

expressos nas “Normas FECE para Elaboração de Projetos de Arquitetura” (MELLO, 2012, p. 13).  

Segundo a análise de Mello (2012, s/p), a resposta dos arquitetos paulistas face a esse 

desafio foi, no geral, muito boa: “com recursos espaciais, construtivos e plásticos muitas vezes 

extremamente simples e de baixo custo, projetaram edifícios que surpreendem tanto 

espacialmente como também pelo aspecto plástico e volumétrico.” Entre esses arquitetos 

estavam: Eduardo Corona, Francisco Petracco, João Clodomiro B. de Abreu, Júlio Roberto 

Katinsky, Júlio Teruo Yamazaki, Ruy Othake, Sérgio Ferro, Rodrigo Léfèvre e Flávio Império 

(MELLO, 2012, 15). Quanto às obras realizadas até 1971, destaca-se a escola EE Presidente 

Roosevelt, criada por Paulo Mendes da Rocha (discípulo de Artigas), com seu forte 

expressionismo estrutural (próprio da linguagem arquitetônica da “escola paulista”) e que 

                                                 
67 CEBRACE. Critérios para Elaboração, Aprovação e Avaliação de Projetos de Construções Escolares. 

Brasília: MEC, 1976. 
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durante a década de 70, atingiu o excepcional número de 3.600 alunos matriculados, ocupando 

o posto de maior escola pública do Estado.  

 

  

   

Fig. 44 – EE Presidente Roosevelt, Liberdade, São Paulo/SP – arquiteto Paulo Mendes da Rocha.  

Fonte: < http://www.leonardofinotti.com/projects/roosevelt-school/image/07830-100511-038d> 

 

Mas com a nova gestão do governo do Estado assumida por Laudo Natel (1971-1975) 

houve uma mudança radical de rumos no FECE. Prevendo-se a construção de 10.000 salas de 

aula para atender às demandas surgidas com reforma do ensino de 1º e 2º graus, numa intensa 

ampliação da rede física do ensino estadual, foram criados os projetos “Padrão FECE”, sob 

extremo controle de área construída e dos custos envolvidos (MELLO, 2012, p. 17 e 23). 

Assim, o FECE construiu cerca de 900 novos edifícios em seus 10 anos de atividade (de 

1966 a 1976), com projetos elaborados por 230 arquitetos. 

De acordo com Kowaltowski (2011, p. 89): 

No Estado de São Paulo em especial, não era tarefa simples pensar numa rede 

de escolas, definir quantas e onde seriam e a quem atenderiam. Também era 

preciso saber quanto custariam, pois a verba era limitada. Para vencer esses 

desafios, o novo sistema de construções escolares era simplificado, distribuído 

em um grande corredor que dá acesso às dependências escolares, com paredes 

de alvenaria de blocos aparentes de concreto; o teto de laje pré-moldada, com 

cobertura de telhas de fibro-cimento. A modéstia dos materiais empregados é 
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Fig. 46 – EE México, Santo Amaro, São Paulo/SP – “Projeto Padrão 589. Fonte: <http://ee-mexico.blogspot. com.br/> 

 

consequência da política governamental de diminuir custos e prazos de 

construção (Xavier; Lemos; Corona[68], 1983).  

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 45 – EE Odair Pacheco Pedroso, Cotia/SP – “Projeto Padrão 1020”, arquiteto Milton Ikeuchi. 

Fonte:<http://www.nahasneto.com.br> 

 

Dentre os muitos projetos concebidos como “padrão”, alguns foram replicados em mais 

de 100 escolas em diferentes cidades ou localidades; e dentre os elaborados para uma escola 

específica, alguns deram origem a diversos outros estabelecimentos de ensino (MELLO, 2012, 

p. 16). O “Projeto Padrão 589” do arquiteto Djalma Cintra de Andrade, por exemplo, foi 

utilizado para a construção de 112 edifícios escolares: “certamente trata-se de um dos padrões 

mais reproduzidos em toda a história da arquitetura escolar paulista” (MELLO, 2012, p. 27). 

 

   
   

                                                 
68 XAVIER, A.; LEMOS, C.; CORONA, E. Arquitetura Moderna Paulista. São Paulo: PINI, 1983. 
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Racionalização construtiva, seriação e padronização 

Com o fim do “milagre econômico”, o país, sob o governo de Geisel (1974-1979), 

passava por um momento de redefinição de prioridades, grave endividamento externo, 

dificuldades inflacionárias e recessão. Era o início do movimento que levaria a abertura política 

institucional “lenta, gradual e segura”, segundo o próprio presidente, mas ainda sob ampla e 

irrestrita repressão aos opositores do governo militar (RESENDE, 2013). Quanto à educação, 

“a questão da demanda escolar era cada vez mais crítica em muitos Estados. No Estado de São 

Paulo em especial [...]” (KOWALTOWSKI, 2011, p.90). 

Em São Paulo, com Paulo Egydio Martins já como governador, o sistema de ensino de 

primeiro e segundo graus continuava enfrentando dificuldades e a demanda por salas de aula 

aumentava. Essas dificuldades eram, a rigor, segundo Teixeira e Rodrigues (2010, p. 41), 

[...] o reflexo da constante insuficiência de recursos públicos destinados à 

expansão da rede física de escolas públicas. No Estado de São Paulo os prédios 

são precários, recebem pouca manutenção e o número total de salas de aula é 

continuamente inferior à demanda crescente por vagas. O levantamento das 

necessidades da rede física realizado na década de 70 registra um espantoso 

déficit no Estado de 5513 salas de aula, das quais 3315 na grande São Paulo. 

[...] 

Em busca de racionalizar ainda mais todo o sistema projetivo e de construção de prédios 

escolares (para facilitar e agilizar o processo de ampliação da rede física estadual de ensino), o 

FECE foi desativado e substituído pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação – FUNDESP 

– e, em seguida, em 1976, pela então criada Companhia de Construções Escolares de São Paulo 

– CONESP (AZEVEDO; BASTOS; BLOWER, 2009, p. 25; SEGAWA, 1986, p. 65).  

O objetivo da CONESP era tentar equacionar o problema da falta de escola: a tarefa 

inicial seria sintetizar e elencar as principais informações necessárias aos projetistas contratados 

para a elaboração de projetos de forma rápida, eficiente e barata (KOWALTOWSKI, 2011, p. 

91) – dando sequência a normatização já iniciada pelo FECE e a instituindo de forma definitiva. 

 De acordo com Teixeira e Rodrigues (2010, p. 43), 

O dimensionamento modular das edificações foi entendido como condição 

fundamental para a racionalização do processo construtivo, organizando e 

disciplinando as atividades de projeto das novas escolas, dos construtores, da 

indústria e demais agentes envolvidos direta ou indiretamente no processo. 

Nessa perspectiva, a racionalização do processo construtivo garantiria 

benefícios de custo e tempos, primordiais às metas sugeridas, além de 

sistematizar o procedimento de projetos, facilitando a composição dos 

distintos ambientes e garantindo melhor controle sobre a execução das obras.  

Passou-se, então, à padronização de componentes construtivos, de “conjuntos 

funcionais” e de ambientes escolares e à listagem de preços e serviços, que deram origem aos 

“catálogos” da CONESP. Também foram elaboradas normas para cada etapa do processo 
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construtivo, baseadas nesses catálogos, além de normas para apresentação dos projetos e para 

a composição da estrutura funcional das escolas (KOWALTOWSKI, 2011, p. 91). Segundo 

Kowaltowski (2011, p. 91), 

os escritórios de arquitetura eram contratados para esse tipo de prestação de 

serviços, para agilizar a implementação das edificações, mediante 

concorrências públicas (Ornstein; Borelli[69], 1995). A racionalização era, de 

fato, a única maneira de suprir a demanda. Em vez de optar pela aplicação de 

um “projeto padrão”, os responsáveis da CONESP preferiram seguir o 

caminho do processo de projeto com a normatização de componentes e 

geometrias do prédio e seus ambientes: uma modulação de 90cm X 90cm em 

planta baixa, para facilitar a articulação entre os módulos; para a modulação 

vertical, um multimódulo de projeto com 20cm. Os programas arquitetônicos 

definem a quantidade dos ambientes e as respectivas áreas construídas, 

múltiplas de 0,81m. O dimensionamento das salas foi estabelecido em 51,84 

metros quadrados de área construída para as salas de aula comuns ou multiuso, 

e de 77,76 metros quadrados para as salas de aula prática. As dimensões em 

planta para as salas comuns eram de 7,20m x 7,20m, de eixo a eixo 

(CONESP[70], 1985). O pé-direito mínimo dava condições adequadas de 

iluminação natural em toda a sala, de modo a garantir as condições de leitura 

e estudo em seu interior. Os arquitetos procuravam soluções adequadas a cada 

local e a cada situação, pelo sistema de padronização, que definia dimensões, 

processos e materiais. 

Além dessa racionalização minuciosa, a CONESP criou “módulos mínimos” ou o 

“módulo embrião” (também denominados “Padrões de Emergência 83/84”) para a construção 

de escolas, que eram implantados e articulados de forma “pavilhonar” (MELLO, 2012, p. 27). 

O “módulo embrião” era composto de duas a seis salas de aula; direção e administração; 

sanitários e quadra de esportes e espaço previsto para futuras ampliações – nas décadas de 70 e 

80 foram construídos centenas deles (KOWALTOWSKI, 2011, p. 91; MELLO, 2012, p. 27). 

Dessa forma, “simplificava-se o padrão construtivo para um atendimento mais rápido à 

constante demanda de novas escolas, ampliações ou reformas” (Kowaltowski, 2011, p.91).  

Todas essas especificações, portanto, descreviam e normatizavam detalhadamente o 

ambiente escolar e ainda:   

caracterizam os usuários por faixas etárias, os currículos a serem adotados, e 

os objetivos e conceitos do prédio escolar, com aspectos das exigências 

funcionais e operacionais, flexibilidade no uso dos espaços, a possibilidade de 

ampliações e recomendações para uma simplicidade de projeto racional no 

sistema construtivo e o aproveitamento da industrialização. [...] 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 91). 

As especificações também incluíam considerações quanto ao conforto ambiental, mas 

sem o detalhamento que posteriormente seria padronizado pela FDE (KOWALTOSKI, 2011, 

                                                 
69 ORNSTEIN, S. W.; BORELLI, J. N. (coord.). O desempenho dos edifícios da rede estadual de ensino. O 

caso da grande São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 1995. 
70 CONESP – Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo. Ambientes: especificações da 

edificação escolar de primeiro grau. São Paulo: CONESP, 1985. 
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p.91). Com essa metodologia de racionalização e sistematização dos espaços escolares feitas 

pela CONESP, 

[...] foi possível baratear o custo das obras e agilizar a construção das mesmas, 

impondo, como conseqüência, limitações às soluções arquitetônicas. O 

aperfeiçoamento dessa sistemática resultou na elaboração de uma série de 

manuais de especificações escolares, que se tornaram referência para diversos 

organismos que tratam do projeto e construção de edificações escolares. 

(AZEVEDO; BASTOS; BLOWER, 2009, p. 25) 

Mas, conforme afirma Segawa (1986, p. 66), essa fase, altamente elogiada no início, 

sofreu duras críticas nos anos subsequentes. E, apesar da construção desses inúmeros edifícios 

(desde os tempos do FECE), com ou sem qualidades arquitetônicas e estéticas,  

[...], na prática, isto é, nas classes do curso primário, observa-se uma mistura 

de princípios educacionais tradicionais e modernos. Permanecem nas salas, 

carteiras fixas no solo, mesa do professor, quadro negro e giz, livros e 

cadernos do professor e dos alunos, características da escola tradicional. 

Porém, observam-se também alguns princípios da Escola Nova como uma 

maior liberdade de movimentação dos alunos, relações mais amistosas entre 

os diversos atores da escola, utilização de um ou outro recurso audiovisual, 

consideração das características e necessidades infantis no processo 

pedagógico, tudo isso, é fato, sob a égide do silêncio então imposto à 

sociedade brasileira. [...] (BUFFA; PINTO, 2002, p. 149-150) 

A atuação da CONESP como órgão responsável pelos projetos e obras da rede estadual 

de ensino do Estado de São Paulo se estendeu até 1987, quando foi substituída pela FDE. 

Durante seus onze anos de existência (de 1976 a 1987), a CONESP coordenou a ampliação, 

planejamento e construção de quase 1700 escolas no Estado de São Paulo, sendo que 51% (866 

prédios) desse total estava localizado no interior do Estado – “quantidade extraordinária 

qualquer que seja a época considerada” (Teixeira; Rodrigues, 2010, p. 44). Quanto à arquitetura 

escolar, observam Almeida e Rocha (2009, p. 8) que, nos anos de 1980, na construção de 

escolas, foi dada prioridade aos fatores econômicos com a “padronização dos materiais que 

tanto serviam para a indústria quanto para as escolas, dando certa rigidez aos edifícios”. Essa 

padronização, “[...] se tornou ‘aceitável’, mas gerou um desequilíbrio em sua percepção, e a 

escola, considerada como espaço, deixou de ser o caminho da imaginação para se tornar um 

lugar de controle [...]” (ALMEIDA; ROCHA, 2009, p. 8). 
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Fig. 47 – Edifícios escolares construídos entre 1986 e 1988. Fonte: <http://www.nahasneto.com.br/site/ 

portfolio-view/conesp-companhia-de-construcoes-escolares-do-estado-de-sao-paulo/> 

 

Conforme a (triste) análise de Lima (1989, p. 38), 

O espaço escolar não poderia ser outro: desinteressante, frio, padronizado, na 

forma e na organização das salas, fechando as crianças para o mundo, 

policiando-as, disciplinando-as. 

Em nome da economia, as soluções são comprometidas: a largura das 

passagens, dos corredores e das escalas reforçam a vontade permanente dos 

adultos colocarem as crianças em filas; as aberturas, pequenas, para impedir o 

acesso externo de estranhos servem também para impedir que as crianças se 

distraiam com o mundo externo. 

Janelas que dão para praças são “emparedadas”, grades metálicas são colocadas nos 

pátios para impedir a passagem livre dos alunos, são colocados visores nas portas das salas de 

aula, à altura dos olhos dos adultos (para que os diretores pudessem ter visão da classe): 

Assim, a infância é tratada como uma doença a ser curada ou um estado de 

desvio a ser corrigido, premiando as crianças capatazes de se aproximar mais 

do comportamento adulto e unindo aquelas que se afastam do padrão 

estabelecido. (LIMA, 1989, p. 38) 

Nessa fase, que adentra à década de 1980,  a ditadura brasileira estava em decadência e, 

junto com ela, a economia do país degringolava sob uma inflação crônica. Os movimentos pró-

democracia se fortaleciam e as restrições às liberdades civis começavam a ser relaxadas. Em 

1984 foram realizadas as eleições presidenciais já com candidatos civis e 300 mil pessoas 

gritavam por "Diretas já!" no centro da cidade de São Paulo. Em 1985 o congresso nacional 
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aprovava a emenda constitucional que acabava com os vestígios da ditadura. Esse processo 

político de redemocratização iria se completar com a promulgação da nova Constituição Federal 

de  1988 e culminaria, em 1989, na primeira eleição direta para Presidente da República (que 

desde 1964 não ocorria). 

Em relação à educação, a teoria do “capital humano” era questionada e as teorias crítico-

reprodutivistas ganhavam força. Vale acompanharmos o longo comentário de Buffa e Pinto 

(2002, p.156-157) sobre essa questão e sua relação com estrutura física de atendimento ao 

ensino fundamental no país: 

No Brasil, essa teoria que ressalta a função reprodutora da escola chega a 

tornar-se hegemônica entre os educadores, nos anos 70 e 80. Nossa escola 

pública massificada perde rapidamente a qualidade que a caracterizava 

outrora. A construção de edifícios escolares revela tais fatos com toda clareza: 

alguns poucos prédios magníficos preservam imponência e qualidade 

construtiva, e a maioria, situada mormente nas periferias, são barracões 

modulados, com blocos de concreto, telhas Eternit, sem sala de professores, 

sem biblioteca, às vezes sem pátio, com sanitários infectos, muito longe, 

portanto, dos padrões da escola republicana. Assim, é possível afirmar que 

excetuando-se alguns exemplos, as escolas construídas revelam a ausência de 

qualidade tanto da proposta pedagógica quanto do projeto arquitetônico. É por 

essa mesma época que se dissipam também as utopias de ascensão social por 

meio da escola, para a maior parte da população brasileira [...] No Brasil, essa 

teoria que ressalta a função reprodutora da escola chega a tornar-se 

hegemônica entre os educadores, nos anos 70 e 80. Nossa escola pública 

massificada perde rapidamente a qualidade que a caracterizava outrora. A 

construção de edifícios escolares revela tais fatos com toda clareza: alguns 

poucos prédios magníficos preservam imponência e qualidade construtiva, e 

a maioria, situada mormente nas periferias, são barracões modulados, com 

blocos de concreto, telhas Eternit, sem sala de professores, sem biblioteca, às 

vezes sem pátio, com sanitários infectos [...]. Assim, é possível afirmar que 

excetuando-se alguns exemplos, as escolas construídas revelam a ausência de 

qualidade tanto da proposta pedagógica quanto do projeto arquitetônico. É por 

essa mesma época que se dissipam também as utopias de ascensão social por 

meio da escola, para a maior parte da população brasileira. 

Até o final da década de 1980 a situação da educação e dos edifícios escolares 

continuaria a mesma, ao menos no Estado de São Paulo.  

Sobre esse período de padronização e racionalização do processo construtivo das escolas 

públicas estaduais iniciado com o FECE e que se estenderia durante toda a atuação da CONESP, 

Mayumi Watanabe de Souza Lima (citada anteriormente), pioneira arquiteta a discutir as 

relações entre espaço físico e educação no Brasil, dizia, já em 1989: 

As salas de aula tinham, como continuam tendo, orientação para aberturas de 

janelas à esquerda das carteiras, quadro negro à frente, a 1,10m de altura, junto 

à porta de acesso, com visor para a inspeção dos administradores. Essas salas 

sucediam-se lado a lado, ao longo de corredores mal iluminados, terminando 

no galpão de recreio e começando com as salas do diretor, da secretaria e dos 

professores. 
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Este esquema, sempre igual, dava às escolas um ar de caserna ou de presídio, 

onde as crianças caminhavam em filas, sob as vistas dos professores ou dos 

bedéis. Mas o esquema ainda hoje não mudou inteiramente. O 

condicionamento à disciplina dá o tom geral dos espaços escolares. O sinal de 

início e fim de cada aula nada tem de convidativo; é um alarme, uma sirene 

que uiva, esperando que cada criança, esteja onde estiver, se coloque em 

posição de sentido, obedeça ao chamado, se ponha em fila. As escolas que 

agem diferentemente ainda continuam sendo exceções. 

A relação que se espera estabelecer no interior dos espaços escolares não é 

uma relação entre iguais, no sentido de que todos os envolvidos tenham lugar 

para opinar, para questionar, para descobrir, para aprender. Todo o esquema 

espacial reflete a relação de autoridade, de disciplina. 

Janelas altas procuram impedir o olhar curioso das crianças para o mundo de 

fora. A disposição das carteiras, a posição do professor, tudo se volta para a 

tentativa de forçar a concentração que métodos e conteúdos desinteressantes 

não são capazes de manter. 

Trata-se, no entanto, de uma concentração passiva, onde a criança é mantida 

na imobilidade artificial e reflete a concepção de uma educação de mão única, 

onde só o professor tem a transmitir. Essa distribuição espacial dos alunos 

pressupõe que não há necessidade da troca de idéias entre seus pares; ouvir o 

colega, somente através do professor. Descarta-se a possibilidade de as 

crianças aprenderem a construir suas próprias idéias, manifestar-se, respeitar 

e ser respeitada nessa manifestação. (LIMA, 1989, p. 58) 

Enquanto isso, durante os anos de 1980, em outros Estados brasileiros outras soluções 

eram pensadas para resolver a falta de escolas e a precária situação da educação pública.  

No Rio de Janeiro, durante a gestão de Leonel Brizola, destacou-se o ambicioso projeto 

de Darcy Ribeiro, materializado nos seus “CIEPs” (Centros Integrados de Educação Pública), 

que tinha como objetivo de oferecer ensino público integral com qualidade e expandir a rede 

pública de ensino (CARVALHO, 2009, s/p). 

Os CIEPs inspiram-se nas escolas-parques concebidas por Anísio Teixeira nos anos 50 

e foram projetados por Oscar Niemeyer, que criou um projeto-padrão e propôs a utilização de 

técnicas que barateavam as construções e as agilizavam (AZEVEDO; BASTOS; BLOWER, 

2009; CARVALHO, 2009, KOWALTOWSKI, 2011). Esses grandes complexos educacionais 

foram pensados com a partir da ideia de que as crianças “[...] permanecessem mais tempo na 

escola, assistidas integralmente, extinguindo-se o terceiro turno e, dispondo de uma 

infraestrutura de saúde, alimentação e orientação adequadas” (AZEVEDO; BASTOS; 

BLOWER, 2009, p. 26). Além disso, outra ideia era manter as portas abertas durante os fins de 

semana para receber a população (CARVALHO, 2009, s/p). Visavam, com isso, aproximar 

comunidade e escola e eram instalados em bairros periféricos próximos a morros e favelas. 

Como explica Carvalho (2009, s/p), a implantação dos CIEPs nesses locais aconteceu com o 

intuito de reverter (ou amenizar) o quadro da desigualdade social e de transformar a situação 

territorial das localidades em que se encontravam. Eram (e são ainda) prédios enormes que 
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destoavam do seu entorno e que previam, também com isso, a valorização da região atendida. 

Como observam Azevedo, Bastos e Blower (2009, p. 26), 

com uma arquitetura padronizada – derivada dos processos de pré-fabricação 

– o projeto dos Cieps adotou como solução a imagem de um edifício-símbolo 

que pudesse resumir uma identidade de modernidade, oferecendo às classes 

populares a oportunidade de uma escola dita mais “digna” e de mais 

qualidade. Ao mesmo tempo, significava um verdadeiro marco da política 

educacional do Governo, com sua arquitetura sendo construída em pontos 

estratégicos – de grande visibilidade na paisagem –, espalhando-se por todo o 

território estadual. [...]  

Eram, portanto, idealizados como mais que uma simples escola: pretendiam, conforme 

apontam os autores acima citados, ser objetos de benfeitoria na localidade onde fossem 

instalados.  

Segundo Carvalho (2009, s/p),  

O projeto inicial previa construção de 500 unidades para Estado do Rio de 

Janeiro. Prova disso foi que, em 1994, esses CIEPs encontravam-se prontos, 

os quais, em alguns casos, eram construídos em um mesmo bairro ou muito 

próximos entre si, para facilitar acesso a escolaridade, em que a distância não 

fosse um empecilho para a escolarização. O primeiro, inaugurado em 1985, 

recebeu o nome de CIEP Tancredo Neves [...].  

 

 

    

Fig. 48 – CIEP Tancredo Neves, Rio de Janeiro. Fontes: <www.pdt.org.br> (foto no alto); <http://www. 

panoramio.com/photo/8722801> (foto à esquerda); <http://cieptancredoneves.blogspot.com.br/> (outras). 

 

Apesar do ideal grandioso, muitos educadores criticaram esse tipo de projeto pois 

acreditavam que seria mais eficaz gastar a vultuosa soma de recursos dispendidos nas 
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construções no modelo de rede escolar já existente, atendendo-se, assim, um maior número de 

crianças. (MENEZES; SANTOS, 2002, s/p). 

No Estado de São Paulo, em vista de toda a problemática enfrentada em relação a 

estrutura física da rede escolar pública estadual e também em relação a qualidade da educação 

oferecida, foi criada em 1987, por determinação das diretrizes do governo, a Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, passando esse órgão a ser responsável pelos assuntos relativos 

à educação no Estado, tanto sob os aspectos físicos quanto pedagógicos (CORRÊA; NEVES; 

MELLO, 1991, s/p; MELLO, 2012, p. 16). Sua atuação no campo das construções escolares 

aos poucos irá se diferenciar daquela da CONESP, tomando forte impulso a partir de 2003. 

Porém, antes disso, outras iniciativas no aparelhamento físico da educação pública, 

especialmente na cidade de São Paulo, merecem ser destacadas.  

 

  

Exclusão social e escolar e os grandes complexos educacionais 

Nos anos 80, com a brutal exclusão social e escolar, as perdas de oportunidades 

educacionais, o descompasso entre os níveis de ensino (já que o superior permanecia privilégio 

de poucos), o rebaixamento no padrão da escolarização e o crítico analfabetismo da população 

brasileira (em 44% desta), apresentava-se o problema de universalizar a escolarização 

elementar: “[...] mas não no sentido tradicional do acesso, já garantido pela legislação da escola 

de oito anos, e sim no da permanência no sistema de ensino” (HILSDORF, 2003, p. 128).  

As medidas tomadas nos anos de 1980 e 1990 serão pautadas por políticas de educação 

compensatória das carências materiais dos alunos, que “[...] procuravam eliminar ou amenizar 

a influência dos fatores extra-escolares ou intra-escolares que contribuíam para perpetuar a 

situação [de fracasso e exclusão escolar]”. A educação compensatória era, segundo Saviani 

(2003, p. 32), uma estratégia acionada para superar o problema da marginalidade escolar e 

educacional “[...] a partir do nivelamento das pré-condições de aprendizagem pela via da 

compensação das desvantagens das crianças carentes”. Portanto, segundo a análise do autor,  

[...] a educação compensatória configura uma resposta não-crítica às 

dificuldades educacionais postas em evidência pelas teorias crítico-

reprodutivistas. Assim, uma vez que se acumulavam evidências de que o 

fracasso escolar, incidindo predominantemente sobre os alunos 

socioeconomicamente desfavorecidos, se devia a fatores externos ao 

funcionamento da escola, tratava-se, então, de agir sobre esses fatores. [...] 

Foram articulados, então, um conjunto de programas destinados a compensar 

deficiências de diferentes ordens – de saúde, nutrição, econômicas, familiares, etc. –, que se 
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concretizaram na oferta de merenda escolar, transporte subsidiado, livros didáticos, escolas de 

tempo integral, etc. Dessa forma, “[...] atribui-se à educação um conjunto de papéis que no 

limite abarcam diferentes modalidades de política social. A consequência é a pulverização de 

esforços e de recursos com resultados praticamente nulos do ponto de vista propriamente 

educacional” (SAVIANI, 2003, p. 33).  

Concomitantemente, o governo federal continuava “transferindo recursos públicos à 

iniciativa privada, liberando-se da responsabilidade da oferta de ensino de qualidade para 

todos”, intensificando a mercantilização do ensino e a privatização do Estado (HILSDORF, 

2003, p. 130).  

Nos anos 90 a situação, tanto social quanto educacional, seria ainda pior: o país cresceria 

menos que na década anterior (HILSDORF, 2003, p. 130), e a privatização do Estado e do 

ensino se intensificaria. Segundo Lopes (2007, p. 88), a disseminação das ideias neoliberais 

ganhou ênfase com os governos de Collor e de Fernando Henrique, que 

[...] seguindo os passos propostos pelo programa em associação com os 

grandes órgãos internacionais, iniciaram um amplo processo de privatização 

das empresas e serviços estatais, cortaram gastos sociais e públicos, 

desestruturaram os movimentos de reivindicações sociais, aumentaram a taxa 

de desemprego – entendido como necessário e natural para o equilíbrio de 

mercado [...] 

“Globalização” e “internacionalização da economia”, entre outras semelhantes, foram 

(e são) as justificativas usadas para as políticas adotadas, nessa nova ordem que dava início a 

uma “nova era” (LOPES, 2007, p. 88). Consequentemente, aponta Hilsdorf (2003, p. 130), “a 

imposição do econômico sobre o sociocultural e o predomínio do interesse privado sobre o 

público, marcantes desde o período da ditadura militar, levaram à manutenção ou agravamento 

dos problemas da educação escolar [...].” No entanto, diz a autora,  

[...] as décadas de 80 e 90 não foram inteiramente perdidas. Particularmente a 

de 80: “merece ser vista sob o prisma dos ganhos em relação aos aspectos da 

organização e mobilização dos educadores (coma fundação de associações e 

sindicatos), da política educacional de interesse popular (desencadeadas no 

âmbito dos poderes locais democráticos) e do desenvolvimento da consciência 

dos professores (que abandonaram posturas de apatia ou ingenuidade 

identificadas nos anos de repressão). 

Quanto às construções escolares, o início da década de 1990 ficou marcada pela 

iniciativa, em âmbito federal, da criação dos grandiosos “CIACs” (Centros Integrados de Apoio 

à Criança). Os CIACs foram instituídos em 1991 pelo governo Collor como parte do “Projeto 

Minha Gente”, com o intuito de serem implantados em todo o país e a intenção de tornarem-se 

símbolos de seu governo (AZEVEDO, BASTOS, BLOWER, 2007, p. 26). Inspirados no 

modelo dos CIEPs do Rio de Janeiro e com objetivos e programa praticamente idênticos, sofreu 
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as mesmas críticas que aqueles, “inclusive a do potencial de clientelismo político implícito em 

um projeto de construir cinco mil escolas em todo o país a um custo de dois milhões de dólares 

por unidade, sem que o governo federal dispusesse de meios financeiros e humanos para operá-

las” (MENEZES; SANTOS, 2002, s/p). 

Mas o fim do governo Collor não significou o fim do projeto dos CIACS. Para não 

perder os investimentos já realizados, da ordem de um bilhão de dólares, foi decidido pelo novo 

governo (de Itamar Franco) dar continuidade ao programa, com algumas reformulações, 

inclusive de seu nome, tendo já uma previsão de gastos de 3 bilhões de dólares para o período 

1993-1995. Assim, a partir de 1992 os CIACs passaram a se chamar “CAICs” – Centros de 

Atenção Integral à Criança (MENEZES; SANTOS, 2002, s/p). 

Nos anos que se seguiram, os debates em torno das políticas públicas da educação 

continuavam e, após uma longa tramitação no Congresso Nacional, foi promulgada a nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394, de 20/12/1996) – que só seria posta em 

execução anos adiante.  

Havia, conforme explica Hilsdorf (2003, p. 131), três tendências principais, 

representadas por diferentes partidos políticos, quanto à questão dos rumos da educação no país: 

dar prioridade à iniciativa privada; abrir o sistema de ensino, com ênfase na parte técnica; 

defender o ensino público e gratuito em todo os níveis, aplicando as verbas públicas 

exclusivamente na educação pública e promovendo a qualidade do ensino no sentido da 

autonomia do aluno. Ainda segundo Hilsdorf (2003, p. 131), as duas primeiras vertentes tiveram 

“de fato” representantes no poder, o que explicaria “[...] a aprovação do projeto de LDB de 

autoria Darcy Ribeiro-Marco Maciel [...] derrotando outro projeto que havia sido elaborado por 

entidades e associações educacionais e tramitava no Legislativo.” O projeto de Darcy Ribeiro, 

permitia, entre outras coisas, “[...] a alocação de recursos públicos para instituições privadas 

mediante subvenções, doações e cooperação financeira, resultante de convênios com entidades 

públicas [...]” (HILSDORF, 2003, p. 131).  

Dessa maneira, com o reforço do viés privatista já verificável nas décadas anteriores, 

não é consensual, segundo Hilsdorf (2003, p. 130-131), que as novas medidas tenham 

comtemplado as necessidades do todo da sociedade. Mas, se para muitos educadores o texto da 

LDB de 1996 representava um retrocesso político e pedagógico na organização da educação 

escolar brasileira, para outros era olhado sob o ponto de vista dos ganhos (mesmo que ainda 

pequenos). 

Entre outras mudanças promovidas por essa nova lei, houve a ampliação da 

escolarização obrigatória (que passava a incluir a educação infantil como parte da educação 
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básica) e a determinação de que os currículos escolares tivessem uma base nacional comum 

(publicada depois nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs). 

. Também era reiterada a incumbência da União na elaboração Plano Nacional de 

Educação (PNE) e Estados e Municípios deveriam elaborar seus próprios planos em 

consonância com esse – que só viria a ser proposto em 2000 – (CURY, 2011, p. 804) e era 

explicitada a possibilidade de adoção de mecanismos como os ciclos, a aceleração de estudos, 

a recuperação paralela e a reclassificação (OLIVERIA, R., 2007, p. 674) 

 Além disso, até o final dessa década, outras medidas foram adotadas alterando o 

panorama educacional no país: o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) foi 

reabilitado, ficando responsável pela organização das estatísticas da educação no Brasil e pela 

implementação das Avaliações Nacionais em todos os níveis de ensino (SCHWARTZMAN, 

2005, p. 34-35); foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que estabelecia um piso para os gastos estaduais e 

municipais para o ensino fundamental, no intuito de reduzir diferenças regionais; começava o 

processo de municipalização do ensino básico (acarretando problemas principalmente para a 

rede municipal de ensino – quanto a estrutura para receber os alunos); o ensino profissional, 

como formação para atividades produtivas, foi elevado ao nível médio e separado novamente 

da formação regular acadêmica (1997); no ensino superior houve a separação de instituições de 

ensino e pesquisa (1998); etc.   

No início dos anos 2000 e ainda no governo de Fernando Henrique, como já apontado, 

a privatização das instituições públicas se acentuou e as políticas educacionais continuavam 

pautadas pela agenda (também privatista) de organismos internacionais como o FMI, o Banco 

Mundial e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) (HILSDORF, 2003, p. 132). 

Porém, apesar do forte viés neoliberal das políticas educacionais adotadas no período, 

Romualdo Oliveira (2007, p. 664) afirma que, de forma geral, as reformas implantadas não 

eram sua “pura” expressão, nem seguiam simplesmente a “receita” das organizações 

internacionais. É preciso lembrar, segundo o autor, que as reformas da educação no Brasil 

sempre foram fruto de disputas e conflitos entre grupos ideológicos diversos e que houveram 

algumas conquistas importantes.  

Quanto ao período que vai de 1995 a 2002, Schwartzman (2005, p. 35) alerta, nesse 

sentido, para o fato de ter sido “inigualável” em termos de expansão do ensino secundário, 

causada, em parte, “pelos esforços orquestrados para reduzir a reprovação dos alunos” – seja 

pela adoção dos ciclos ou da progressão continuada, seja pela criação do programa “Bolsa-

Escola”, que incentivava financeiramente a família da criança a mantê-la na escola.  
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Segundo o autor: 

[...] O fluxo de alunos melhorou devido a políticas controversas de promoção 

escolar, às vezes acompanhadas de programas para ajudar os alunos com 

menor desempenho a alcançarem os demais de sua faixa etária (as chamadas 

“classes de aceleração”). No fim da década [de 1990], o governo pode 

anunciar que, pela primeira vez, praticamente toda criança no Brasil tinha uma 

vaga e estava matriculada no ensino fundamental.” (SCHWARTZMAN, 

2005, p. 35-36) 

Dessa forma, segundo Romualdo Oliveira (2007, p. 674), com a implementação 

generalizada de processos para regularização do fluxo ao longo das décadas de 80 e 90, pôde 

ocorrer a redução gradativa da exclusão no ensino fundamental. Além disso, “durante a década 

de 1990, foi reincorporada parcela substantiva de alunos anteriormente excluídos ou que não 

haviam, ainda, ingressado no sistema escolar” (OLIVERIA, R., 2007, p. 669). 

Mas a reprovação, mesmo que menor, continuava a ser realizada e, consequentemente, 

ainda havia distorção série-idade – o que acarretava uma demanda maior de salas de aula nos 

estabelecimentos públicos de ensino fundamental e levava a um “imenso desperdício de 

recursos para manter os alunos que não deveriam estar mais na escola” (SCHWARTZMAN, 

2005, p. 16). A partir de 2003, as soluções para esse novo problema seriam repensadas. 

Em São Paulo, ainda nesse período, quanto à estrutura física de atendimento ao ensino 

fundamental,  

[...] o debate sobre prédios escolares tornou-se pauta de discurso por ocasião 

das “escolas públicas de lata” construídas na gestão do prefeito Celso Pitta na 

Prefeitura Municipal de São Paulo entre 1997 e 2000. Essas escolas eram 

construídas com material metálico, forro de PVC, pé direito abaixo de 3m e 

apresentavam precária circulação de ar e de isolamento térmico e acústico. A 

improvisação presente nas escolas de lata parece típica da ‘cultura do 

puxadinho’, isto é, das pequenas ampliações irregulares que vão sendo 

acrescidas a um projeto original. (ALMEIDA, ROCHA, 2009, p. 8) 

Havia 150 salas de aula funcionando nesses “contêineres” (ROCRIGUES, 2003). Isso 

mostra (num caso extremo, mas bastante representativo) o tipo de solução que se dava para a 

questão do atendimento público do alunato, que crescia enormemente desde de a década 1980 

e que incorporava cada vez mais as historicamente excluídas classes mais desfavorecidas da 

população.  Não eram incomuns, nos estabelecimentos de ensino, os tais “puxadinhos”: em vez 

de reformas planejadas pelos órgãos públicos responsáveis (ou enquanto se esperava 

inutilmente por elas), as escolas improvisavam salas e outros ambientes educativos que não 

constavam do seu programa arquitetônico original, com tapumes e divisórias de madeira iam 

“recortando” e reduzindo os espaços livres destinados ao recreio dos alunos (e essa situação, 

em muitas escolas, ainda hoje permanece igual).  
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E mesmo os espaços planejados e construídos pelos governos de diferentes Estados e 

cidades pelo Brasil não eram nada “convidativos” à uma vivência da escola pelos alunos como 

lugar significativo (de aprendizagens, encontros e relações diversas e também significativas). 

Conforme apontam Faria Filho e Vidal (2000, p. 32), 

Em que pesem as alterações materiais da escola ao longo desses dois últimos 

séculos e a cristalização de uma representação social de escola como um 

espaço dedicado especificamente à aprendizagem, ainda hoje, no Brasil, não 

há prédios escolares para a população infantil, nem distribuição de material 

escolar, como carteiras, a todo território nacional. [...] 
As escolas existentes nas grandes cidades, principalmente, são pichadas, 

demonstrando claramente a pouca identidade de alunos(as) com o espaço 

físico que habitam. Feios, cercados por muros altos e muitas vezes com grades 

e cadeados, os prédios escolares assemelham-se a espaços de reclusão. 

Enquanto isso, quanto ao âmbito privado, e retomando a discussão sobre o viés 

neoliberal das políticas públicas implementadas desde a década de 1990, Lopes (2007, p. 89) 

afirma: 

Para a parcela da população que tem acesso ao capital, a privatização dos 

espaços escolares tem produzido um novo modelo de escola, as “escolas-

shopping”, verdadeiros locais de consumo com praças de alimentação, áreas 

de esporte e lazer, ordenando um novo sentido pedagógico, organizando uma 

nova proposta de formação. Tais escolas permanecem fixas nas áreas nobres 

das cidades, ocupando até mesmo amplos quarteirões, e resgatando a idéia de 

escolas monumentos. [...]  

Há, ainda segundo Lopes (2007, p. 89 – grifos nossos), a incorporação da concepção de 

escola como empresa capitalista, “onde a projeção para ganhar o mercado se faz a partir da 

lógica do marketing e da publicidade. A própria proposta pedagógica torna-se secundária, o 

que vale é a venda da imagem institucional [...]” – os cursos tornam-se “pacotes” ou “produtos”, 

logo, os alunos tornam-se “consumidores” ou “clientes”.  

Portanto, se praticamente todas as crianças brasileiras estavam na escola, o problema 

passava a outro plano (e continua a ser): o da desigualdade de acesso a um ensino (e a uma 

escola) de qualidade (SCHWARTZMAN, 2005, p. 16) – e vale questionarmos, de acordo com 

o que foi apontado acima, que “qualidade” é essa que as escolas privadas estão oferecendo. 

Conforme aponta o arquiteto Segre (2006, s/p),  

o hiato produzido pelas duas décadas da ditadura militar e as dificuldades 

econômicas associadas à entrada do Brasil no sistema econômico globalizado 

não favoreceram o desenvolvimento de significativas obras públicas. Daí a 

importância das novas iniciativas, nesta passagem de século, tanto da 

prefeitura de São Paulo – a criação dos Centros Educacionais Unificados 

(CEUs) –, como da Secretaria da Educação estadual [na figura da FDE] com 

o conjunto de escolas espalhadas pelo território paulista (quase 80, entre obras 

e projetos concluídos até 2006).  
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Os CEUs nasceram como um grande projeto da prefeitura de São Paulo na gestão Marta 

Suplicy (2001-2004) para o atendimento escolar das populações mais carentes (de todo tipo de 

serviço, especialmente escolar). Eles foram inspirados (arquitetônica e pedagogicamente), 

assim como os CIEPs e CIACs, no modelo escolar idealizado pelo educador baiano Anísio 

Teixeira e na sua experiência com sua escola-parque na Bahia. E, tal como esses, tinham a 

finalidade de integrar a escola com a comunidade e oferecer uma educação “integral” a crianças 

e jovens. 

De acordo com Gadotti (2004, p. 4), 

[...] os CEUs estão localizados nas áreas periféricas da cidade, com grande 

densidade demográfica, alto grau de exclusão social e forte demanda escolar. 

São os principais bolsões de miséria da capital, regiões onde há carência de 

espaços e equipamentos culturais e para a prática de esportes, principalmente 

para os jovens. Por sua vez, o critério adotado para freqüentar o CEU é morar 

nas suas imediações, tanto para os alunos, como para a comunidade da região 

onde ele foi construído. 

Houve também, segundo Segre (2006, s/p), com a implantação desses equipamentos 

escolares em áreas com entorno físico degradado, “[...] a procura de uma significação não 

somente funcional, mas também estética, com o objetivo de criar um valor sociocultural, com 

uma identidade da imagem arquitetônica para os moradores.” 

 

 

Fig. 49 – Vista aérea do CEU Jambeiro, São Paulo, SP (com equipamentos ainda incompletos) Fonte: 

<http://arcoweb.com.br/projetodesign > 

 

Assim, segundo Gadotti (2004, p. 2),  

a proposta inicial dos CEUs, fortemente marcada pela idéia de transformá-los 

em “Pólo de desenvolvimento da comunidade”, implica num novo modelo de 
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gestão. Da mesma forma, a proposta de criar nos CÉUS o “Centro de 

Referência de Experiências Inovadoras”, implica numa visão de currículo com 

ênfase na diversidade cultural. 

Portanto, a ideia de configurarem-se como centros educacionais de educação integral 

implicava a adoção de programas pedagógicos abrangentes: 

Os centros atendem a todos os níveis de ensino, da pré-escola até o ensino 

profissionalizante. São incluídas as necessidades da comunidade, como 

bibliotecas públicas, teatros, piscinas e áreas de lazer e de estímulo cultural da 

população. O ensino é inicialmente programado para ser em período integral, 

e a criança passa o dia todo na escola, com refeições saudáveis, atendimento 

médico e atividades culturais e sociais após as aulas. (KOWALTOWSKI, 

2011, p.100)  

Os CEUs foram concebidos pelo Departamento de Edificações da Prefeitura Municipal 

de São Paulo e os projetos-padrão foram desenvolvidos, inicialmente, pela equipe coordenada 

pelos arquitetos Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza (KOWALTOWSKI, 

2011, p. 104; GADOTTI, 2004). Sua tipologia básica (e de inspiração modernista) foi definida 

por “[...] blocos dispostos de diferentes modos em terrenos amplos interligados por marquises 

abertas [...]”, semelhante à configuração dos CIEPs (CARVALHO, 2009, s/p).  

Como descreve Kowaltowski (2011, p. 100), 

os serviços oferecidos ficam nos blocos de edifícios, para atender à educação 

infantil e fundamental, e são complementados por blocos para instalação de 

creches, telecentros, padarias, centro comunitário, teatros, bibliotecas, salas 

de música e de dança, rádio comunitária, orquestras, ginásio coberto, quadras 

poliesportivas, pista de skate e piscinas [...]. 

Mas, afirma Segre (2006, s/p), 

se, por um lado, foram definidas normas construtivas essenciais baseadas no 

uso de elementos pré-fabricados de concreto armado – pilares, vigas e lajes 

alveolares –, assim como um sistema fixo de componentes funcionais, 

também se procurou a diversificação dos projetos, solicitando-os a escritórios 

paulistas de prestígio.  

A qualidade das soluções e certa homogeneidade da linguagem mostraram o 

desejo de obter respostas criativas sérias, sem cair em formalismos gratuitos. 

[...]  

Como um número considerável de prédios está situado em interstícios 

urbanos, predominou a solução compacta e verticalizada de quatro andares, 

com a quadra esportiva colocada no nível superior do edifício, em geral 

coberta com estrutura metálica.  

As variações formais e espaciais se basearam no tratamento dos espaços 

públicos e das áreas de convívio; na separação entre o setor administrativo e 

o bloco das salas de aulas; na procura de uma expressão plástica das 

circulações verticais e horizontais; e no tratamento das fachadas, tentando 

fugir do determinismo da modulação estrutural. 

A utilização de brises metálicos ou de concreto, venezianas industriais 

translúcidas, telas metálicas perfuradas, treliças de madeira e cobogós 

cerâmicos abriram, na maioria dos projetos, o prédio para o exterior, 

estabelecendo uma comunicação visual entre o volume translúcido da escola 

e a comunidade.  
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Outro elemento significativo é o cuidadoso detalhamento do prédio, a 

qualidade construtiva e a escolha de materiais que garantem a durabilidade e 

a facilidade de manutenção.  

Também foram privilegiados o relacionamento com o contexto e a facilidade 

de acesso, já que a escola tem o objetivo de funcionar como espaço 

comunitário, de congregação social.  

 

   

   

Fig. 50 – CEU Rocha da China, São Mateus, São Paulo/SP. Fonte: <http://arcoweb.com.br/projetodesign/ 

arquitetura/alexandre-delijaicov-andre-takiya-e-wanderley-ariza-centros-educacionais-23-10-2003centros> 

 

Quanto à funcionalidade dos espaços que compõem os CEUs, seus blocos são 

estruturados como: um pavilhão, distribuído em três pavimentos, para educação infantil e 

ensino fundamental; um bloco voltado para as atividades culturais e quadras esportivas de 

forma retangular, fechado por alvenaria (no primeiro pavimento há um teatro que pode 

funcionar como cinema e uma quadra dotada de piso flutuante com material que evita que os 

ruídos da prática de esportes cheguem ao teatro); um edifício circular de estrutura metálica em 

concreto, comporta a creche (ampla, clara e com vista para o exterior) (Fig. 51);  e um parque 

aquático com três piscinas (CARVALHO, 2009, s/p). 
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Uma característica marcante desses complexos educacionais – além das formas 

geométricas dos blocos e da monumentalidade da obra – são as cores fortes e alegres que 

chamam a atenção de usuários e passantes e fazem com que os CEUs se destaquem ainda mais 

na paisagem das localidades onde foram implantados.  

 

   
Fig. 51 – Edifício da “creche” do CEU Rocha da China e área interna da Educação Infantil. Fonte: 

<http://arcoweb.com.br/projetodesign/ arquitetura> 

 

As cores também são utilizadas internamente, para demarcar, segundo Carvalho (2009, 

s/p), “[...] os ambientes ocupados pelo ensino fundamental e pelo infantil, apesar da inexistência 

de separação física por faixa etária entre os prédios, prezando-se pela integração entre crianças 

de idades diferentes”.  

Ainda de acordo com Carvalho (2009, s/p), e como pudemos perceber durante essa 

descrição, “os CEUs têm características pouco usuais para uma arquitetura escolar pública, pois 

são de grande porte e sem muros, abrindo-se para o entorno e integrando a escola com aquilo 

que existe ao seu redor. [...]” 

Com alguns desses novos complexos educacionais entregues já no ano de 2003, o 

município de São Paulo conta, atualmente, com 45 CEUs, onde estudam mais de 120 

mil alunos, atendidos pela educação infantil, fundamental e pelo programa “EJA” (Educação 

de Jovens e Adultos), além daqueles que frequentam os cursos livres oferecidos à comunidade. 
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Fig. 52 – Projeto arquitetônico básico dos céus com taxa de ocupação diária 

aproximada. Fonte: Gadotti, 2004. 

 

Porém, apesar das inúmeras qualidades (educativas e arquitetônicas) dos CEUS, há 

críticas feitas a eles. Algumas referem-se ao aspecto arquitetônicos e urbanísticos: conforto 

acústico das salas de aula prejudicado, fluxos de circulação dificultados pelo posicionamento 

das salas de aula em relação a outros espaços escolares, implantação em terrenos inapropriados 

(várzeas de rios que deveriam ser preservados para o escoamento das águas pluviais), etc. 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 108). Outras referem-se aos aspectos pedagógicos e educativos, 

entre as quais destaco a desvinculação entre a proposta arquitetônico-educativa “idealizada” e 

as práticas pedagógicas efetivamente realizadas nesses espaços. E há ainda mais uma, e 

importante, levantada por Gadotti (2004, p. 9 e 10), que refere-se ao aspecto administrativo e é 

apresentada pelo educador nos seguintes termos: 

O desafio inicial colocado para os gestores dos CEUs escolhidos para a sua 

implantação foi a coordenação, tanto de um modelo de gestão, quanto de um 

projeto educacional que, por um lado, consolidasse os princípios e objetivos 

definidos para o CEUs, e, por outro lado, possibilitasse corrigir distorções 

historicamente consolidadas na gestão da educação, da escola, dos recursos, 

dos bens e dos serviços públicos. Levando em conta os antecedentes, a 

tradição autoritária do sistema educacional brasileiro e o projeto educacional 

dos CÉUS, observamos que o maior desafio está na implementação de sua 

proposta de gestão democrática. 
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2.6 ESCOLAS PRÉ-FABRICADAS (DOS ANOS 2000 ATÉ HOJE) 

 

 

Como dito anteriormente, a partir dos anos 2000 acentuou-se o processo de incorporação 

ao sistema de ensino da grande maioria da população em idade escolar. A universalização da 

educação pública estava sendo conquistada e superava-se, quase que plenamente, “[...] a causa 

histórica e mais significativa de exclusão: a falta de escolas” (OLIVEIRA, R., 2007, p. 670). 

Mas alguns problemas permaneciam e outros se evidenciavam. 

O governo iniciado em 2003, de Luiz Inácio Lula da Silva, colocou como prioridade, 

em seus primeiros anos, as políticas de inclusão social na educação, através de programas de 

alfabetização, da ampliação do programa “Bolsa-Escola” para famílias carentes com crianças 

em idade escolar (renomeado, então, de “Bolsa-Família”) e políticas de cotas para o acesso aos 

cursos superiores. Porém, segundo Schwartzman71, independentemente de seu mérito, estas 

políticas não tocavam diretamente nos problemas institucionais e de conteúdo da educação, que 

não deixavam de estar na agenda governamental, mas que terminaram por ficar em segundo 

plano.  

Segundo Lopes (2007, p. 90),  

as medidas políticas que vinham sendo tomadas pelo poder público deixavam 

claro as propostas educativas para essa parcela da população: subsídios do 

estado para o capital privado manter sua própria escola, adoção de escolas 

públicas por empresas, escolas organizadas por Organizações não 

Governamentais, por cooperativas locais e escolas comunitárias, retiram do 

estado o “peso” da educação.  

A escola pública fundamental, portanto, apesar de não ter sido deixada ao largo, não era 

colocada em “primeiro plano” pelas políticas dos últimos anos e governos e apresentava-se, na 

maior parte do país, “sem infraestrutura, profissionais adequados e condições mínimas de 

trabalho” (LOPES, 2007, p. 90). Além disso, ainda havia um grande contingente de alunos com 

distorção série-idade – em 2005, de acordo com Schwartzman (2005 p. 12), havia cerca de sete 

milhões de alunos no ensino fundamental com mais idade que o grupo de referência.  

Os programas de progressão continuada foram alçados a diretriz nacional do ensino 

público fundamental. Mas, apesar de praticamente ter regularizado o fluxo de alunos e de ter 

reduzido a distorção série-idade, principalmente nos anos iniciais da escolarização, acabaram 

                                                 
71 Citação não literal de trecho de texto de Schwartzman, publicado no site da Organização dos Estados 

Iberoamericanos, com título idêntico de seu artigo que consta da bibliografia dessa tese e já foi citado 

anteriormente, mas cujo conteúdo não é o mesmo, apesar de bastante próximo. Disponível em: 

<http://www.oei.es/reformaseducativas/desafios_ educacion _brasil_ schwartzman.pdf>. Acesso em: mai. 

2014. 
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por acentuar outras questões pertinentes a construção de uma escola pública de qualidade – 

questões que são debatidas atualmente. 

Assim, se, para alguns, a crítica a esse processo de regularização do fluxo por meio de 

programas de progressão continuada se dirige à “deterioração” da qualidade do ensino causada 

por esses programas (ou, ao menos, fortemente reforçada por eles), para outros, como 

Romualdo Oliveira (2007), a questão se coloca em outros termos. Ele argumenta que esse 

processo representa uma mudança de qualidade na educação brasileira (no sentido positivo): 

está-se minimizando “um dos tradicionais mecanismos de exclusão da escola, [a] reprovação 

seguida de evasão” (OLIVEIRA, R., 2007, p. 676). Evidentemente, prossegue Romualdo 

Oliveira (2007, p. 681), “[...] a desigualdade e a exclusão permanecem. Não é por isso que 

sequer o ensino fundamental tenha deixado de ser etapa produtora de desigualdade educativa.” 

Mas, por outro lado (e é esse o foco de sua argumentação), “esse processo coloca o sistema 

escolar, talvez pela primeira vez em nossa história educacional, ante o desafio de assumir a 

responsabilidade pelo aprendizado de todas as crianças e jovens, responsabilizando-se por seu 

sucesso ou fracasso. [...]” (OLIVEIRA, R., 2007, p. 676). Sendo assim, diz o educador, esse é 

o desafio mais importante da atualidade e não mais a garantia de acesso, permanência e sucesso 

na escola, como era defendido nas últimas décadas.  

Portanto, a questão (não inédita na nossa história) que se coloca é a da universalização 

da qualidade do ensino, e não somente do acesso a ele. O problema não é a “não reprovação” 

(foi mais que provado que a retenção do aluno não melhora sua aprendizagem), o problema é o 

que estamos oferecendo (e praticando) em termos de educação nas escolas públicas. Assim, 

“a principal forma de exclusão já não é a falta de escola, nem a evasão e nem mesmo a não 

conclusão do ensino fundamental. [...] Ainda que o sistema permaneça como excludente, com 

alta regressividade social etc., o lócus da exclusão não é mais o mesmo” (OLIVEIRA, R., 2007, 

p. 680). 

Em resumo, e como um primeiro remate dessa discussão, podemos dizer, reiterando a 

análise e as palavras de Romualdo Oliveira (2007, p. 686-687 – grifos nossos), que  

[...] no momento, em que os setores excluídos anteriormente passam a 

ingressar e permanecer no sistema, emerge com toda força o desafio de lograr 

democratizar o conhecimento historicamente acumulado. A superação da 

exclusão por falta de escola e pelas múltiplas reprovações tende a visibilizar 

a exclusão gerada pelo não aprendizado ou pelo aprendizado insuficiente, 

remetendo ao debate acerca da qualidade do ensino. É a qualidade “que 

oprime o cérebro dos vivos” e ocupa o centro da crítica ao processo presente 

de expansão, tornando-se a questão central da política educacional referente 

à educação básica nos próximos anos.  
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Essa preocupação parece, de alguma forma, constar no novo Plano Nacional de 

Educação (PNE 2011-2020), que, observa Cury (2011, p. 808), apresenta os seguintes 

“conceitos subjacentes”: 

[...] Educação, processo e prática constituída e constituinte das relações 

sociais; Direito à Educação; Regime de Colaboração; Sistema Nacional de 

Educação; Fórum Nacional de Educação; Conselho Nacional de Educação; 

Ministério da Educação como lugar da unidade nacional em matéria de 

educação por meio da formulação e indução de políticas nacionais; Gestão 

Democrática; Qualidade da Educação (com referência indireta ao CAQi72); 

Diversidade; Ações Afirmativas e Lei de Responsabilidade. 

Além disso, Cury (2011, p. 808) destaca que no próprio texto da proposta do novo PNE 

(2011-2020) há o reconhecimento de que o PNE que então se encerrava (em 2010) não pôde 

atingir suas metas porque vinha “desacompanhado dos instrumentos executivos para a 

consecução” delas.  

Junto a isso, a questão das verbas destinadas a educação é lembrada por Schwartzman 

(2007, p. 35) que observa que, na verdade, não há falta de recursos para a educação, o problema 

é sua má distribuição: “o Brasil já gasta mais de 5% do PIB com educação, o que o coloca no 

mesmo nível da Espanha, Itália e Japão, e acima do Chile e da Argentina. Entretanto, esse gasto 

está enviesado para o ensino superior” – e, completemos, principalmente para as iniciativas 

privadas, em forma de convênios diversos. Assim, apesar de parecer estar em busca de 

caminhos para a construção de uma melhor qualidade da educação básica, o atual PNE, segundo 

Cury (2011, p. 809), “[...] carece de uma radiografia que lhe dê o ponto de partida para a 

superação dos problemas detectados e maior clareza dos rumos a seguir.” O que pode levá-lo 

ao mesmo fim que o anterior: a não conclusão das metas estabelecidas. 

Voltando, agora, à questão da democratização do acesso ao ensino fundamental (que 

tem consequências para a estruturação física da rede escolar e dos próprios estabelecimentos de 

ensino, foco de nossa análise), Romualdo Oliveira (2007, p. 670) diz: 

Apesar de já se oferecer mais vagas no ensino fundamental do que a população 

de 7 a 14 anos, é possível que, ao se concluir o processo de regularização do 

fluxo escolar e incorporarem-se os contingentes hoje excluídos, mantidas as 

atuais condições de atendimento (número de horas-aula por dia, número 

médio de alunos por sala etc.), ainda haja falta de escolas em regiões 

específicas. Isto pode ocorrer porque a oferta excedente não se encontra, 

                                                 
72 Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), um dispositivo desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, tem como objetivo mensurar o financiamento necessário (por aluno) para a melhoria da qualidade 

da educação no Brasil. O gasto por aluno é resultado da divisão do total de recursos investidos em educação 

pelo número de estudantes. Para isso, a Campanha calcula o gasto por aluno a partir do número ideal de 

estudantes por sala e dos insumos mínimos necessários para uma escola, passando pela valorização do 

profissional de educação a infraestrutura como bibliotecas e quadras (informação baseado no texto do Centro 

de Referência em Educação Integral. Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/experiencias/caqi-da-

educacao-integral/> Aceso em: mai. 2014). 
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necessariamente, onde se encontra a criança excluída. Um exemplo típico 

disso é observável na Região Metropolitana de São Paulo. Apesar do conjunto 

de vagas ser suficiente para atender toda a demanda, nas regiões centrais 

“sobram” vagas e nas periféricas “faltam”, sendo comum, ainda, escolas com 

três turnos diários. [...]  

Portanto, apesar dos CIEPs, CIACs, CAICs e CEUs já terem sido concebidos no sentido 

de suprir essa falta de vagas nas periferias das cidades e da FDE vir atuando também nesse 

sentido em todo o Estado de São Paulo, esse problema ainda não foi resolvido. 

Quanto à qualidade, configuração física e composição dos edifícios escolares, a 

racionalização e sistematização dos parâmetros para o processo construtivo tornaram-se, a 

exemplo da experiência paulista, a política adotada por muitos Estados e também pelo próprio 

MEC – já que essa sistemática mostrou-se a mais acertada para a garantia de certas condições 

ambientais mínimas nas escolas, além de promover menor custo e agilidade, tanto na fase de 

criação de projetos quanto na de sua execução, a construção das obras. Assim, além do Centro 

Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares (CEBRACE) e dos cadernos técnicos da 

década de 1970 (com milhares de componentes, memoriais descritivos, etc., que ainda  estão 

disponíveis para consulta e funcionam como guias para obras escolares), há o trabalho 

desenvolvido pelo MEC, por intermédio do  Programa “Fundo de Fortalecimento da Escola” 

(Fundescola), que publicou, em 2002, os quatro volumes dos seus “Cadernos Técnicos: 

subsídios para a elaboração de projetos e adequação de edificações Escolares” 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 100). Esses cadernos contêm, como o próprio título indica, as 

normas, prescrições legais, diretrizes e recomendações técnicas para elaboração de projetos, 

construções, ampliações, reformas e adequações de edifícios de escolas públicas. De acordo 

com Kowaltowski (2011, p. 100), 

Essas recomendações foram inicialmente elaboradas para atender às regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, consideradas mais carentes quanto à 

qualidade do ensino público (segundo pesquisas realizadas pelo próprio 

MEC), e com a finalidade de se estenderem para as demais regiões do País 

(MEC, 2002). O trabalho foi sintetizado em fichas técnicas, nas quais se 

determinou o “Padrão Mínimo” para aplicar na avaliação das escolas 

existentes e as adequações possíveis, bem como recomendações para a 

elaboração de novos projetos de estabelecimentos de ensino.  

As fichas [...] apresentam alguns condicionantes de projeto, como a área útil 

por aluno, as dimensões mínimas e alguns parâmetros ambientais, para 

assegurar o mínimo de conforto térmico, lumínico, acústico e funcional. As 

ações pertinentes ao Programa Fundescola concentram-se em estabelecer 

diretrizes para a execução e assistência financeira suplementar aos projetos 

educacionais, considerando-se a situação de Estado/Município, por meio do 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (MEC[73], 2005).  

                                                 
73 MEC – Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases, 2005. Disponível em: 

<http://portal.cec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. 
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No Estado de São Paulo, a FDE é, desde 1987, o órgão da Secretaria da Educação 

responsável pelas ações para a edificação de escolas e vem atuando fortemente (desde a década 

de 1990, mas especialmente a partir de 2003) no sentido de melhorar e ampliar a rede física de 

ensino estadual, a partir da realização de pesquisas e documentação a respeito da experiência 

histórica adquirida no campo da arquitetura escolar pública e a sistematização e divulgação de 

catálogos técnicos com orientações e diretrizes para a construção, ampliação e reforma de 

escolas e com especificações sobre o mobiliário escolar.  

Para se ter uma ideia do montante de escolas beneficiadas, o Diário Oficial do Estado 

de São Paulo publicava, em 2002, os números da produção da FDE nos últimos anos:  

[...] de 1996 a 2001, o programa beneficiou 382 municípios, sendo 237 de 

1996 a 2000. Em 2001, foram firmados mais 145 convênios novos [entre 

Estados e Municípios] e 97 aditamentos. No período de 1998 a 2001, a 

Secretaria investiu aproximadamente R$ 226 milhões no programa. (SÃO 

PAULO, 2002c) 

Nesse mesmo artigo, o Governo anunciava a liberação de verbas – na ordem de 62 

milhões de reais – para a continuidade desse trabalho de ampliação e reformas da rede pública 

de ensino, por meio do “Programa de Ação Cooperativa Estado/Município para Construções 

Escolares” e com o objetivo de “garantir a infra-estrutura necessária à oferta de vagas do ensino 

fundamental nas escolas públicas da rede estadual de ensino” (SÃO PAULO, 2002c) – o que deu 

forte impulso à FDE para a construção de novas escolas. 

Então, a partir desse momento, a FDE passa estruturar uma metodologia de trabalho 

ainda mais sistematizada visando garantir a melhoria da qualidade das obras, reduzir prazos de 

entrega e facilitar a manutenção das escolas: aumenta a padronização de elementos construtivos 

e de especificações para a criação de projetos dos edifícios (procedimento estabelecido desde a 

década de 1960 pela a FECE e continuado depois pela CONESP) e adota o uso do sistema 

construtivo pré-moldado (FERREIRA, MELLO, 2006b, p. 6). Sobre essa questão, sempre 

estigmatizada, da opção pelos elementos pré-fabricados para a produção de escolas (pela feição 

fabril dos edifícios que usaram tal tecnologia), a FDE afirma que é possível fazer uma 

arquitetura diferenciada a partir deles (FERREIRA, MELLO, 2006b, p. 46). Além disso, essa 

opção se justifica, a seu ver, por outras razões: 

Constata-se que a opção pela estrutura pré-fabricada, por si só, já proporciona 

uma evolução significativa na melhoria da qualidade do produto oferecido aos 

usuários, pois a produção das peças em fábrica garante controle tecnológico, 

maior resistência e plasticidade devido às características do concreto e melhor 

acabamento em função das fôrmas utilizadas, reduzindo assim problemas de 

manutenção ao longo do tempo. As exigências do edital da obra, relativas à 

experiência da construtora em pré-fabricação, colaboram nesse sentido. 

(FERREIRA, MELLO, 2006b, p. 25) 
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Como vemos pelas atuações dos órgãos públicos historicamente responsáveis pela 

edificação de escolas no Estado de São Paulo e, mais recentemente, do próprio MEC,  

os princípios da racionalização construtiva e da seriação e padronização 

estarão no centro das políticas públicas.  No caso das padronizações, para o 

bem e para o mal. Para o mal porque, como explica João Honório de Mello 

Filho, responsável pela implantação da sistematização de componentes e pela 

criação de uma listagem de preços e serviços no Estado de São Paulo nos anos 

70 [...], "o que se tem de padronizar são os componentes construtivos, não o 

edifício". (BARROS, 2011, s/p) 

O problema, como afirma Barros (2007, p. 34), complementando o alerta acima, é que 

“a maioria dos estados brasileiros faz um único projeto [padrão] e ‘cola’ no terreno, sem 

considerar a topografia, a posição do sol ou a cultura local". 

No Estado de São Paulo, a metodologia de trabalho adotada desde os tempos da FECE 

e da CONESP é a terceirização da elaboração dos projetos e construção das escolas por meio 

da contratação de escritórios de arquitetura para realizar esse trabalho a partir de parâmetros e 

programas de necessidades pré-estabelecidos pela FDE – diferentemente dos outros Estados 

brasileiros que centralizam a produção e execução das obras. Isso, segundo Ferreira e Mello 

(2006b, p. 34), “muito contribui à diversidade da produção arquitetônica, à economia de 

recursos humanos na entidade pública e à geração de trabalho no setor” e, além disso, “a opção 

pela terceirização dos projetos aos escritórios de arquitetura oxigena essa produção e permite a 

redução dos quadros internos da instituição pública, numa parceria bem sucedida” 

(FERREIRA; MELLO, 2006b, p. 35).    

 

 

Fig. 53 – EE Parque São Bento, Campinas/SP. Fonte: <http://www.archdaily.com.br> 

 

Sobre a distribuição, localização e implantação das escolas, explicam Ferreira e Mello 

(2006b, p. 31): 
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Atualmente, a Secretaria da Educação, através de suas Coordenadorias de 

Ensino, aponta os locais onde há a necessidade de novas escolas, o número de 

salas e o tipo de ensino a atender. Cabe à FDE identificar os terrenos e fornecer 

o suporte técnico na programação das obras a serem construídas, desde a 

especificação dos ambientes que compõem o prédio até a provisão de recurso 

para executar as obras. [...]  

 

 
Fig. 54 – EE União da Vila Nova, São Miguel Paulista, São Paulo/SP. Fonte: Ferreira e Mello (2006b) 

 

Quanto ao programa arquitetônico das escolas, ele é estabelecido em função do tipo de 

ensino e ciclo a serem atendidos (EF I, EF II e EM) e de acordo com a demanda da região 

beneficiada, além disso, deve ser constituído por quatro conjuntos funcionais, que 

correspondem ao administrativo, pedagógico, de “vivência” e de serviços (FERREIRA; 

MELLO, 2006b, p. 30). Os edifícios e todos os ambientes devem também prever a 

acessibilidade às pessoas com deficiência – a maioria dos projetos já conta, inclusive, de acordo 

Ferreira e Mello (2006b, p. 38), com a instalação de elevadores nos ambientes internos e pisos 

podotáteis (aqueles com relevos que podem ser sentidos e indicam a direção a ser seguida) para 

circulação de portadores de deficiência visual. 

Há quatro tipos de tipologia predominantes nesses prédios construídos pela FDE: 

compactas e verticalizadas (um único volume, geralmente com quatro pavimentos, recreio no 

térreo, quadra no pavimento superior); escolas horizontais com a quadra em seu centro (único 

volume, grande vazio central com quadra, área de recreio e esportes como extensão da área de 

recreação externa, salas de aula e demais ambientes pedagógicos no andar superior); escolas 

dispostas em mais de um volume (dissociação da área pedagógica do espaço de esportes e 
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vivência, recreio isolado do bloco de aulas); e escolas longitudinais (blocos únicos compactos, 

quadra integrada ao recreio coberto no térreo) (FERREIRA; MELLO, 2006b, p. 39- 45). 

 

   

Fig. 55 – EE Conjunto Habitacional Campinas F1, Campinas/SP. Fontes: <http://www.archtendencias.com.br> 

(foto à esquesta) e  <http://www.arcoweb.com.br> (foto à direita) 

 

Conforme mostra Kowaltowski (2011, p. 98) 

[...] A escola do EE Conjunto Habitacional Campinas F1 [Fig. 55] exemplifica 

essa arquitetura escolar atual: o espaço interno apresenta fechamentos de 

alvenaria e elementos vazados de concreto; a topografia do terreno, 

constituída de pequeno desnível, contribui para a criação de dois grandes 

pisos: um para o convívio e a administração, inclusive com quadra esportiva, 

e outro para as salas de aula. Os demais itens foram distribuídos pelo piso 

intermediário. O programa com oito salas de aulas foi acomodado em dois 

setores de modulação padrão (cinco módulos de 7,20m por um vão de 

10,80m), separados por um vazio central da quadra de esportes coberta, 

envolta pela circulação de acesso às salas de aula do piso superior. Dessa 

forma, têm-se as salas de aula comuns de formato quadrado, com dimensões 

em planta de 7,05m x 7,05m e pé-direito de 3,10m. 

A configuração do espaço escolar presente nessas propostas, observa Kowaltowski 

(2011, p. 99), gera uma mudança significativa do partido arquitetônico que propicia 

experiências diferenciadas à população escolar e à comunidade do entorno da escola, que, por 

sua vez, concedem um novo valor (ou seja, sentido) a esse espaço:  a incorporação da quadra 

de esportes ao prédio, por exemplo, amplia suas funções e incentiva uma maior utilização desse 

espaço; quando ligadas ou próximas aos recreios e vivências (com refeitório, cantina, sanitários, 

etc.), permitem que jogos, festas e reuniões aconteçam com frequência; e as quadras cobertas e 

salas de informática incorporadas nos projetos potencializam a utilização dos espaços escolares 

nos fins de semana pela comunidade (Projeto Escola da Família). 

Essa análise coincide com o objetivo declarado pela FDE com a proposição dessas 

obras, qual seja:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=XXg68xFOG5tsXM&tbnid=DjnvJ5Haq-jaLM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Farcoweb.com.br%2Farquitetura%2Fmmbb-arquitetos-escola-de-19-10-2004.html&ei=40v0U7u2PLTKsQTd74CoDQ&psig=AFQjCNGBJTk4SitN30CxS9cK98iQCVtnFA&ust=1408605126306769
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[...] gerir o recurso público de modo que a configuração formal das escolas 

contribua para a qualificação do espaço urbano em que se inserem. E também, 

levar um edifício de qualidade às diversas regiões das cidades, 

indistintamente.  

Essa qualidade, traduzida no prédio bem construído, funcional, agradável ao 

convívio e de melhor resultado plástico e espacial, poderá obter o 

reconhecimento dessa população, isto é, despertar o sentido de pertinência e 

identidade desses moradores com seu equipamento público, contribuindo para 

sua preservação. (FERREIRA; MELLO, 2006b, p. 47) 

 

 

 

Fig. 56 – EE Jardim São João, Campo Limpo, São Paulo/SP. Fonte: Ferreira e Mello (2006b) 

 

Também fez parte da ideia inicial dessa nova proposta da FDE levar a arte para dentro 

da escola – e algumas experiências já foram feitas nesse sentido, com os próprios arquitetos 

desenhando painéis artísticos para seus respectivos projetos (FERREIRA; MELLO, 2006b, p. 

45) (FIG. 57). Outra ideia, mais recente, é a de que a execução dos mosaicos seja feita de forma 

interativa com os alunos da própria escola, “[...] com o propósito de suscitar o maior 

envolvimento deles e da comunidade com o novo edifício [...]” (FERREIRA; MELLO, 2006b, 

p. 46). 
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Fig. 57 – EE Ataliba Leonel, Tucuruvi, São Paulo/SP. Fonte: Ferreira e Mello (2006b) 

 

Quanto à questão do planejamento urbano e distribuição das escolas nas diferentes 

localidades, apesar da prioridade dada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ao 

suprimento de escolas nas periferias dos grandes centros urbanos (assim como acontecia com 

os CEUs), há a dificuldade de se encontrar terrenos adequados nessas regiões, por conta da 

ocupação desordenada (BARROS, 2007, p. 35). Por essa razão, segundo Barros (2007, p. 35), 

“cada vez mais os prédios têm de adotar soluções de verticalização e cada vez menos situam-

se em locais de maior centralidade – e importância – em cada comunidade”.  

As realizações da FDE entre 2001 e 2005 no campo das edificações escolares (projeto 

de obras novas, ampliações, adequações e serviços de engenharia em geral) tem a seguinte 

magnitude: 212 em 2001, 927 em 2002, 388 em 2003, 479 em 2004 e 500 em 2005. São 

números significativos: mostram que, ao menos em São Paulo, os órgãos públicos ligados à 

educação começam a ter um maior cuidado com o espaço escolar. 

Mas, conforme explicou e declarou a gerente (em 2011) de projetos da FDE, 

Há um decreto que diz que a escola, para fazer obras, tem de assinar um 

convênio com o Estado. Na prática, o que ocorre é que a escola consegue 

doações com a comunidade e constrói sem seguir as normas técnicas. Depois, 

pedem para regularizar a construção [...]. (BARROS, 2011, s/p).  

Além disso, ela informa que as escolas sofrem com o vandalismo e o mau uso: das quase 

mil escolas em que a FDE fez intervenções em 2007, apenas 30 eram unidades novas; as outras, 

em grande parte, eram reformas e reposição de material desgastado ou danificado. Com a 

violência próxima à escola (ou com a ideia de que ela esteja próxima), aparatos vão sendo 

instalados nos seus edifícios (por conta dos próprios administradores delas), muitas vezes 

desconfigurando sua arquitetura e estética e tornando o ambiente escolar bastante repressivo. 
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Conforme observa Barros (2007, p. 30), “no caso das escolas públicas, são as grades e os 

cadeados contra invasão e furtos particulares. Nas escolas particulares isso aparece em forma 

de câmeras, catracas e outros instrumentos de controle.” 

Assim, além do vandalismo que algumas escolas públicas vêm sofrendo (e por isso a 

ideia da FDE de maior integração dos alunos e população local também na construção “física” 

da escola – caso dos painéis artísticos – para a construção de uma identidade com esse espaço), 

outras questões são percebidas atualmente pela FDE como necessárias à reflexão para a melhoria 

da qualidade dos espaços e equipamentos escolares – e já começam a ser pensadas (por 

exemplo, a questão da sustentabilidade, com o aproveitamento da água, etc.).   

Segundo destaca o Centro de Referência em Educação Mário Covas (CRE MARIO 

COVAS), retomando as análises apresentadas por Stephanou e Bastos74 (2005), “hoje, a 

expansão escolar procura unir espaço físico e pedagogia, enquanto grades e muros altos tentam 

conter a violência urbana. Já a construção de escolas rurais continua marcada pela precariedade 

secular de sua situação periférica.”  

Pois, então, temos aí mais algumas outras questões a serem pensadas – para além do 

espaço físico da escola, mas que com certeza o envolvem: a contradição entre ideais, propostas, 

programas (principalmente em relação ao ensino fundamental) e o que é feito em termos de 

práticas (aquelas realizadas na e pela escola, no seu dia-a-dia, e aquelas postas em ação por 

meio das nossas políticas públicas); e a exclusão do processo educativo escolar de certas 

parcelas da nossa população e de nossas regiões geográficas (municipais, estaduais, federais), 

que têm sido historicamente relegada ao último plano das ações e reflexões dos responsáveis 

pelas decisões em termos de democratização do ensino público no país. 

 

 

Reflexões 

Para finalizar esse capítulo, após termos caminhado por toda história da arquitetura 

escolar no Brasil, desde os tempos do Império, cabe trazermos à tona algumas ponderações 

importantes de educadores que vêm, já a longo tempo, refletindo sobre a questão do espaço 

escolar e da cultura material escolar. 

 Lopes (2007, p. 92) diz 

Fruto de uma construção social, o arranjo espacial escolar é a manifestação 

concreta de encontros e desencontros dos grupos de interesses ao longo da 

                                                 
74 STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (orgs.)  História e memórias da educação no Brasil - 

Vol. III - Século XX. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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Fig. 58 – Aluno da escola pública estadual onde se realizou essa pesquisa 

olhando colegas na quadra brincando na chuva. Fonte: Arquivo pessoal 

história e é atravessado pelas concepções políticas presentes em dado 

momento, que, através do discurso e das edificações, erguem uma dimensão 

simbólica para uma nova representação, onde, “as idéias e noções sobre a 

verdade ligam-se às práticas sociais que elas fundamentam” (Matos75, 1997, 

p. 117).  

E Faria Filho e Vidal (2000, p. 33 – grifo nosso) concluem: 

Se a representação da escola como um espaço específico e um tempo 

determinado conseguiu ser hegemônica na sociedade, [...], os significados 

desse espaço e desse tempo escolares ainda são objeto de luta.  

A repartição das salas e dos corredores, a localização e o formato de janelas e 

portas, a distribuição de alunos e alunas na sala de aula e nos demais espaços 

da escola dos nossos atuais prédios apontam para a construção de lugares 

concebidos como cientificamente equacionados, em função do número de 

pessoas, tipo de iluminação e cubagem de ar. Frias, as paredes e as salas 

conformam a imagem de ensino como racional, neutro e asséptico. 

Implicitamente se afastam do ambiente escolar características afetivas. 

Mentes, mais do que corpos, estão em trabalho. E, nesse esforço, a escola 

abandona a criança para constituir o aluno. 

[...]  

[...] Nossa história tem sido sempre muito pródiga em discussões, mas a 

construção de uma escola de qualidade é, ainda hoje, sem dúvida um dos 

nossos maiores desafios. 

Já quase quinze anos se passam desde que essa consideração foi feita, mas, podemos 

afirmar, continua válida para os dias atuais. 

 

. 

 

  

                                                 
75 MATOS, V. M. G. Fontes, história e verdade. Revista Ciências e Letras, Porto Alegre, n. 18, 1997. 
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3 LEITURAS DO ESPAÇO ESCOLAR VIVENCIADO 

É, pois, graças aos olhos que o coração é incendiado. 

Giordano Bruno 

 

Nesse capítulo discorro sobre metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa 

empírica, seu processo de construção e reformulações ocorridas no decorrer do andamento da 

investigação bem como sobre a análise dos dados colhidos durante o trabalho de campo. 

Apresento, portanto: os critérios para a seleção da escola e dos sujeitos participantes; os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados e para sua análise; o histórico de criação e 

construção da escola pesquisada e suas características atuais (localização, público e séries 

atendidas, configuração arquitetônica, etc.); e a análise e discussão do material coletado – esta,  

numa composição que entremeia observações de campo, registros fotográficos, depoimentos 

dos sujeitos (funcionários e alunos) e discussões teóricas. 

 

 

 

3.1 INVESTIGANDO A ESCOLA 

 

Procedimentos metodológicos 

Quanto à pesquisa empírica (conforme apresentei na “Introdução”), uma das primeiras 

iniciativas realizadas foi a definição dos critérios adotados para a escolha da escola onde seria 

realizado o trabalho de campo. Após algumas análises e estudos preliminares, determinei que 

esta fosse uma escola pública estadual da cidade de São Paulo, tombada pelo CONDEPHAAT, 

com tipologia arquitetônica característica de determinado período da história da educação 

brasileira – e, portanto, considerada representativa para a história da arquitetura escolar paulista 

–, que continuasse funcionando como instituição de ensino e que ofertasse o segundo ciclo do 

Ensino Fundamental.  

Dentre as diversas escolas que enquadravam-se neste critério, a pesquisa realizou-se, 

como já indicado, numa escola construída no período da Primeira República, representativa dos 
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primeiros prédios construídos no Estado de São Paulo para funcionarem especificamente como 

escolas. A escolha baseou-se no pressuposto de que tal instituição não somente atendia às 

exigências estabelecidas como também oferecia condições que permitiriam o estabelecimento 

de relações entre configuração espacial do prédio escolar, ideário político, cultural e 

educacional de uma época específica e apropriação e ressignificação pelos novos usuários 

(especialmente os alunos), que estão inseridos em outro contexto sócio-cultural-histórico, o que 

subsidiaria as reflexões almejadas para o alcance dos objetivos desta pesquisa, da seguinte 

maneira:  

a) o fato de ser tombado indicaria que as características arquitetônicas originais do edifício 

escolar estariam de alguma forma preservadas; 

b) a configuração e estética arquitetônicas representativas de uma época da história da 

educação brasileira indicaria um prédio com características “materiais” e simbólicas que 

correspondem ao ideário cultural, político e educacional desse período; 

c) funcionar ainda como escola propiciaria a observação da maneira como os espaços 

foram e são rearranjados ou adaptados para seu funcionamento de acordo com as 

diferentes orientações legais ou necessidades pedagógicas impostas no decorrer dos 

anos; 

d) funcionar como escola também permitiria observar como os alunos de hoje se apropriam 

destes espaços, lhes atribuem significados e quais são estes; 

e) ser uma escola pública e, ainda mais, tombada possibilitaria a reflexão sobre a maneira 

como a  “Educação” e as “coisas públicas” são cuidadas pelo Estado; 

f) atender ao segundo ciclo do Ensino Fundamental propiciaria a coleta de relatos de 

estudantes com maior experiência e vivências de escolarização (e que, portanto, 

conhecem bem rituais e práticas escolares) e, por sua idade, com maior possibilidade 

(do que os estudantes dos primeiros anos do Fundamental I) de realizar reflexões 

elaboradas e críticas a respeito de suas relações com o espaço escolar – o propósito não 

era investigar o Ensino Médio pois esse ciclo já abrangeria outras questões, 

principalmente relacionadas à saída da escola e ao futuro profissional, temática que, por 

mais interessante que seja, não era desejada como a “tônica” dos depoimentos nem fazia 

parte dos objetivos desta pesquisa; 

g) e, finalmente, ser uma prédio escolar tombado e que, portanto, preserva sua 

configuração espacial original, que não pode ser alterada, daria, oportunamente, suporte 

à reflexão sobre a adequação e possibilidade de um espaço construído rigorosamente 

sob a égide de uma determinada concepção de escola e escolarização ser utilizado, 
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exatamente como foi projetado e construído, para se efetivar a educação de crianças e 

jovens de acordo com diferentes e mutantes entendimentos sobre o que é educação, 

escola, ensino, aprendizagem, aluno, professor (já que a “pedra” é a mesma e perdura 

longo tempo, mas os homens e suas ideias não). 

Para tanto, os principais procedimentos adotados para a coleta de dados em campo 

foram: observação do cotidiano da escola, da configuração e usos dos espaços escolares com 

registro em diário de campo e registro iconográfico (por meio fotografias e desenhos); registro 

de depoimentos espontâneos de funcionários e alunos em conversas informais durante as 

observações (também transcritos para o diário de campo); pesquisa documental (coleta de 

informações oficiais, atuais e históricas da escola, por meio da leitura de Projeto Político 

Pedagógico, Plano de Gestão, álbuns de comemorações com fotografias, com recortes de 

jornais e informações diversas sobre a escola e seu bairro, etc.) e uma entrevista coletiva 

semiestruturada com um grupo de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, que tinha como 

intuito investigar suas apropriações dos espaços da escola e sentidos a ela (e a eles) atribuídos.  

Para a participação da instituição escolar e dos sujeitos na pesquisa segui os princípios 

definidos pelos padrões éticos na pesquisa em educação76. Todos os envolvidos que 

contribuíram para a pesquisa foram devidamente comunicados quanto ao teor desta 

investigação e consultados quanto ao seu interesse em participar dela. As informações obtidas, 

portanto, só foram utilizadas mediante a concessão do consentimento livre e esclarecido dos 

sujeitos participantes, formalizadas por meio de termos de consentimento, devidamente 

assinado por ambas as partes (vide Apêndices A, B e C).  

Terminada a coleta de dados, passei à transcrição dos diários de campo e da gravação 

em áudio da entrevista com os alunos, à organização dos registros iconográficos (fotografias e 

desenhos da escola) e à sua análise. As observações de campo, fotos e relatos foram utilizados 

para relacionar a proposta original da configuração arquitetônica da escola em questão e seus 

usos atuais e apropriações feitas pelos alunos e para analisar os significados sobre a escola, a 

escolarização e a aprendizagem impostos por estes espaços ou ressignificados pelos seus 

usuários. Durante a análise, além do que já foi destacado anteriormente, atentei também para: 

os elementos dos espaços arquitetônicos indentitários do espaço-escola, capazes de mostrar a 

pregnância da cultura escolar; os elementos que sinalizassem haver alguma mudança na forma 

                                                 
76 Este trabalho, portanto, contempla as normas e princípios gerais afirmados no Código de Ética da USP e pelos 

princípios da Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 196/1996 – para pesquisas envolvendo seres 

humanos, conforme estipulado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEUSP, com base na portaria FEUSP 

15/2006, de 18/08/2006. 
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dos alunos ou da própria escola conceberem o que é a escola e o papel do aluno nela; os sentidos 

vivenciados dos espaços escolares declarados pelos alunos; a existência de espaços 

“intersticiais” (aqueles não determinados pedagogicamente ou utilitariamente, mas que os 

sujeitos se apropriam e ressignificam, dando-lhes sentidos e usos próprios). 

Quanto a todos os procedimentos adotados, procurei coerência entre a abordagem 

teórica e as práticas investigativas e interpretativas, com atenção àquilo que Charlot (2000, p. 

15) indica como a atitude apropriada do pesquisador: 

Procurará descrever os fenômenos, com fineza e reduzindo o quanto possível 

(e isso nunca é totalmente possível) a parte inicial de interpretação. Dará 

palavra àqueles que se envolveram nas situações e práticas que está estudando; 

ciente ao mesmo tempo de que ninguém é transparente para si próprio e que 

“dizer sua prática” é sempre pô-la em palavras e, pois, interpretá-la e teorizá-

la. [...] Deve também interrogar-se sobre a maneira como os que ele está 

observando e que lhe falam (bem como ele mesmo) organizam e categorizam 

o mundo [...], ele deve circunscrever o máximo possível os fenômenos, mas 

também manter a distância e sempre voltar aos fundamentos: descrever e 

escutar mas também conceituar e teorizar.  

 

 

A construção e a realização da pesquisa  

A configuração metodológica da pesquisa, como apresentada acima, foi construída no 

decorrer da investigação. Em resposta aos aspectos teóricos, a abordagem empírica ia se 

delineando melhor. Desse modo, conforme a investigação teórica avançava, reestruturações do 

projeto original se fizeram necessárias, tendo em vista o alcance dos objetivos pretendidos e de 

melhor abordar o objeto da pesquisa: o espaço escolar como mediador de sentidos sobre a 

escola.  

Inicialmente havia a dúvida quanto a realizar uma contraparte empírica para o estudo 

que vinha se desenvolvendo apenas teoricamente. 

Quanto à literatura que sustenta teoricamente a tese, no campo da Educação, encontrei 

razoável quantidade de publicações a respeito da relação “arquitetura e educação”, mas não o 

necessário para abranger o tema como desejava. Além disso, os textos, em grande parte, eram 

excessivamente reiterativos. Havia a necessidade de se investigar outros campos do saber para 

buscar um maior aporte às reflexões sobre o “espaço” (e, consequentemente, o “espaço 

escolar”) enquanto mediador simbólico. Vários trabalhos sobre o assunto, então, foram 

encontrados dispersos por várias áreas de interesse – como Arquitetura, Psicologia, Geografia 

e Filosofia. Reunir esse material, fazer sua leitura e triagem e elencar os mais significativos 

para compor as reflexões teóricas que dariam suporte às análises e que seriam fundamentais 
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para o desenvolvimento da tese aqui apresentada não foi tarefa fácil. A cada achado abriam-se 

novas e interessantes perspectivas de abordagem do espaço escolar a partir das diferentes ou 

complementares concepções de “espaço”: espaço vivido, espaço mediador, “lugar”, etc. Foi 

necessário fazer escolhas (difíceis) e deixar boas ideias ao largo (para, quiçá, serem 

desenvolvidas em outra ocasião). Além disto, a revisão bibliográfica sobre trabalhos que 

tratavam mais especificamente das relações entre arquitetura e educação acarretou a decisão em 

favor da realização da pesquisa empírica, percebida então como essencial para os 

desdobramentos analíticos necessários ao alcance dos objetivos77. A partir daí, passei à 

elaboração da metodologia a ser adotada para a coleta de dados.  

Várias ideias sobre a abordagem e métodos de investigação do campo empírico já 

vinham, desde o início do projeto de pesquisa, sendo consideradas. Mas qual “desenho” 

metodológico seria o mais apropriado? Era preciso propiciar subsídios às reflexões sobre a 

relação entre o que propõe o “espaço” como símbolo, representação, “materialização” da 

mentalidade e cultura de uma época e a sua apropriação e ressignificação pelos sujeitos que o 

experienciam (“experimentam” não seria uma boa palavra aqui). Então, defini, como linhas 

gerais, que era necessário: que a pesquisa se realizasse dentro da escola; que o prédio da escola 

(ou das escolas) fosse característico de um período da história da educação e de preferência 

tombado (pois garantiria minimamente que sua configuração arquitetônica original estivesse 

preservada); que se pudesse observar sua configuração espacial, arquitetônica e estética e 

registrá-la em imagens (pois seria objeto de análise, já que somente as palavras não dariam 

conta, sozinhas, de abarcar a força semiótica desses espaços); que se pudesse observar que 

função os espaços escolares cumpriam no programa escolar, como eram organizados e como 

eram apropriados pelos usuários (funcionários e, principalmente, alunos); que se pudesse 

conversar e entrevistar, ou seja, ouvir e saber desses usuários suas impressões e considerações 

a respeito da configuração, da estética, das condições materiais e dos usos e atividades 

realizadas nesses espaços e de sua adequação para tais. E, principalmente, que se pudesse 

aproximar, de alguma maneira, dos sentidos atribuídos pelos alunos a esses espaços e à escola 

como um todo. 

Inicialmente pensei em abordar três escolas com partidos arquitetônicos diferentes – o 

que permitiria, nas análises, a comparação das relações dos alunos de cada escola com estes 

espaços diversos construídos, em diferentes períodos históricos, a partir de diferentes 

                                                 
77 Estas percepção e decisão foram grandemente auxiliadas pelas considerações realizadas pelos membros da banca 

de qualificação dessa tese, os professores Diana Gonçalves Vidal e Antônio Carlos Barossi, em outubro de 

2012. 
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concepções de educação. Feito o processo de seleção das escolas para a realização da pesquisa 

empírica, de acordo com os critérios norteadores do recorte que se queria nesta pesquisa (escola 

pública, tombada pelo CONDEPHAAT e que ainda hoje atendesse à educação fundamental), 

passei ao processo de contatá-las e fazer o convite para participação da pesquisa.  

Das cerca de seis escolas pré-selecionadas, em diversas delas, mesmo após várias 

tentativas, não consegui fazer nem mesmo o contato com a direção para esclarecimentos sobre 

o projeto e para o pedido de autorização para realização da investigação no seu estabelecimento. 

Em outras, foram colocadas restrições por parte dos diretores responsáveis, pois ficaram 

receosos principalmente com o registro fotográfico que se faria dos espaços e de sua ocupação 

e vivência pelos alunos. Por fim, apenas uma escola aceitou integralmente o convite – a Escola 

Estadual Amadeu Amaral.  

A então diretora da EE Amadeu Amaral, no meu primeiro contato presencial com ela, 

declarou-se contente por poder receber uma pesquisa do campo da Educação em sua escola. 

Segundo suas palavras, “todas as escolas deveriam permitir pesquisas, que só têm a contribuir 

para a melhoria do ensino público em geral... a escola é também pra isso, não é?” Esta diretora 

mostrou-se, desde o início, esclarecida quanto ao intuito do desenvolvimento de pesquisas no 

campo da Educação, amplamente aberta a contribuir para esta investigação e confiante nos 

nossos procedimentos éticos. Esse seu posicionamento frente a realização de uma pesquisa no 

estabelecimento escolar que dirigia facilitou e contribui imensamente para o desenvolvimento 

a contento da investigação. Além disso, logo nos primeiros contatos, ela esclareceu que o 

projeto de pesquisa deveria seu aprovado também por sua supervisora e que acreditava que não 

haveria problemas – o que de fato ocorreu. Porém, devido à necessidade da realização de 

fotografias não somente da “estrutura arquitetônica” e espaços da escola, mas também do 

cotidiano de ocupação pelos alunos (ou seja, fotos dos espaços com os alunos presentes) e sendo 

essa uma questão mais específica, que não tinham domínio (nem ela nem a supervisora), 

indicou-me o encaminhamento do projeto à Diretoria de Ensino a qual a escola estava 

submetida, para que fosse pleiteado esse aval. Entretanto, fez a ressalva de que, mesmo antes 

dessa aprovação para a realização das fotos, a coleta de dados que não envolvesse esse registro 

podia ser iniciada quando se desejasse a partir daquele momento (meados de junho de 2013) e 

que poderia ocorrer também durante as férias escolares. Assim, nesta mesma ocasião, fazendo 

as devidas apresentações, colocou toda sua equipe à disposição para apoiar-me no que fosse 

necessário. Posteriormente declarou que havia ficado ao mesmo tempo admirada e intrigada, 

após a leitura do projeto, com as questões referentes ao espaço escolar, pois nunca tinha pensado 

na importância dessa influência (do espaço na aprendizagem e na construção dos sentidos da 
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escola). Esse seu modo de compreensão da função social de uma investigação acadêmica e essa 

sua receptividade para com a pesquisa parecem ter contagiado os funcionários, pois sempre 

atenderam prontamente os pedidos da pesquisadora, estabelecendo, desde o início, uma relação 

de respeito e colaboração.78  

Por conta dos percalços relatados anteriormente e desse encontro que parecia bastante 

frutífero, deliberei que a pesquisa seria realizada somente nessa escola, pois oferecia as 

condições e o “clima” necessários ao bom encaminhamento da investigação. Mantidos os 

objetivos da pesquisa, os métodos a serem utilizados para a coleta de dados foram 

reestruturados. Agora, além da observação em campo, do registro fotográfico e dos relatos 

espontâneos de funcionários e alunos, a pesquisa contaria também, a partir de então, como 

fechamento desse processo, com uma entrevista semiestruturada com alunos do Ensino 

Fundamental (pertencentes ao 8º ano, conforme foi posteriormente decidido). 

A autorização da Diretoria de Ensino para a realização na EE Amadeu Amaral da 

pesquisa de campo, como um todo, demorou dois meses para ser concedida (ANEXO A) – 

sendo recebida pela escola e por mim em final de agosto de 2013. A coleta de dados, que já 

vinha sendo realizada em parte, durou, então, mais três meses após o recebimento dessa 

autorização, encerrando-se em meados de dezembro de 2013. Portanto, a pesquisa empírica 

teve duração aproximada de cinco meses.  

A frequência de visitas e permanência na escola para a realização do trabalho de campo 

foi, em média, de dois dias por semana por um período de cerca de três horas cada visita 

(principalmente no período vespertino, mas com algumas visitas também no período matutino), 

totalizando cerca de 40 visitas à escola. Nesses momentos foram realizadas: a coleta de dados 

oficiais e históricos da escola e demais pesquisas documentais (principalmente nos primeiros 

dois meses antes da chegada da autorização da Diretoria de Ensino para os demais 

procedimentos); as observações e registros fotográficos dos espaços escolares, de sua ocupação 

e usos pelos alunos e funcionários e do cotidiano escolar; e as conversas informais com os 

diversos usuários (alguns alunos e, principalmente, funcionários, incluindo coordenadoras, 

professores, diretoras, pessoal administrativo, cozinheiras, etc.). A entrevista coletiva com os 

                                                 
78 Especialmente Luíza, funcionária antiga da escola, que merece o crédito de colaboradora desse trabalho: pelo 

apoio incondicional em todas as fases da pesquisa de campo; por me guiar e fazer conhecer, literalmente, cada 

canto, cada sala e cada espaço de toda a escola Amadeu Amaral (mesmo aqueles que estavam “interditados” ou 

“desativados”); pela confiança nos meus procedimentos (jamais se mostrou desconfiada de algo, como ocorreu 

em alguns momentos, em relação às fotos, com alguns membros da equipe pedagógica ou administrativa da 

escola); por suas contribuições com seus relatos detalhados sobre a história e cotidiano da escola e por suas 

explicações sobre todo o seu funcionamento (atualmente e em outros tempos, pois está lá desde a década de 

1970, quando foi aluna aí). Luíza, com sua simplicidade, parecia compreender de antemão o “espírito” de uma 

investigação científica e foi meu “braço direito” e meu “esteio” durante toda a pesquisa de campo. 
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alunos do 8ª ano ocorreu em outubro de 2013, sendo que após sua realização, continuou-se com 

o trabalho de campo. 

A coleta de dados transcorreu muitíssimo bem. Desde a solicitação de documentos 

oficiais, de explicações sobre o funcionamento da escola, passando pelas observações do 

cotidiano escolar até o registro fotográfico, houve a colaboração de todos (funcionários, 

professores, alunos). O contado com as coordenadoras (que eram duas) e a vice-diretora era 

amigável: mostravam-se sempre solícitas para responder perguntas, providenciar os 

documentos oficiais, oferecer-me acolhimento (“guarde sua bolsa ali”, “toma um café?”, “se 

precisar, pode ficar na nossa sala”, etc.) e até, muitas vezes, espontaneamente, traziam para meu 

conhecimento outros materiais que consideravam poder contribuir para a pesquisa (álbuns de 

fotos antigas, álbum de comemoração de aniversários da escola com recortes de jornais e 

depoimentos de antigos alunos e moradores do bairro, álbuns de fotos das comemorações de 90 

e 100 anos da escola, com desfile da fanfarra, etc.). Entretanto, com exceção da diretora e de 

uma das coordenadoras (que chamarei de Vera), que se mostravam bastante à vontade com a 

pesquisa, notei, no início, certa apreensão da outra coordenadora (Elisa) e, em alguns momentos 

pontuais, da vice-diretora, quanto aos procedimentos de observação da escola como um todo e 

dos alunos, principalmente, e a realização das fotografias. Outros funcionários da escola e 

professores, bastante solícitos, demonstravam curiosidade a respeito da pesquisa e 

perguntavam, às vezes, sobre o teor da mesma. Procurava, quando essas questões eram 

percebidas ou declaradas, explicar-lhes o que estava fazendo ali e do que tratava a pesquisa. 

Desses momentos (de apreensão ou de curiosidade) “nasceram” muitos dos esclarecedores e 

ricos relatos espontâneos sobre a escola, sua história, seus espaços, condições e usos, feitos 

pelos funcionários (incluindo aí os professores) que comentavam as explicações sobre a 

investigação. Foi notada também a curiosidade dos alunos por este novo elemento (“a 

pesquisadora”) circulando pela escola, anotando coisas em seu “caderninho” e carregando uma 

máquina fotográfica à tiracolo. Alguns ficavam acanhados, “cochichavam” algo entre si 

enquanto me observavam ou desviavam-se rapidamente de mim durante o recreio; outros 

vinham perguntar quem eu era, porque tirava fotos, o que anotava. Depois de certo tempo 

transcorrido, já mais acostumados com a presença na escola da “arquiteta” (profissão qual fiquei 

associada, mesmo explicando que era educadora) e sabendo do teor da pesquisa, vinham falar 

espontaneamente sobre o estado de conservação do prédio da escola ou perguntar algo sobre a 

pesquisa e também, muitas vezes, pediam para que se tirassem fotos deles (fazendo molecagens, 

caretas, posando com os amigos, etc.).  
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Quanto às fotos realizadas dos ambientes escolares em que havia a presença de alunos, 

essas eram realizadas e arquivadas somente com a autorização verbal dos envolvidos 

(imediatamente anterior ou posterior a realização da foto) e seus nomes eram anotados para o 

futuro pedido de autorização de pais e responsáveis no caso da utilização e publicação das 

imagens correspondentes. Nos casos das fotografias espontâneas cuja utilização na pesquisa 

não era autorizada pelos alunos, elas foram prontamente descartadas.  

Quanto à entrevista com os alunos, os critérios para o convite dos participantes foram 

elaborados a partir das observações em campo. Averiguei que os alunos mais curiosos e que 

vinham a todo momento perguntar-me algo – durante os recreios e as “escapadas” da sala de 

aula – eram praticamente todos pertencentes às classes do 8º ano do Ensino Fundamental e, não 

raramente, eram os mesmos que se aproximavam e estabeleciam algum diálogo comigo. 

Levando esse dado em consideração, pensei que a entrevista seria uma boa oportunidade de 

conversarem mais proximamente e longamente sobre o assunto e de dar voz a esses sujeitos 

que mostravam-se interessados por ele.  

Resolvi, então, que o convite para a entrevista seria feito a todos os alunos das classes 

de 8º ano. Esse foi realizado nas salas de aula, com permissão dos professores e prévio ajuste 

de horários com eles, para eu pudesse falar com o maior número de presentes possível e que 

quaisquer dos alunos das três classes de 8º ano pudessem se candidatar, independentemente de 

já terem conhecimento sobre a pesquisa ou de terem estabelecido contato anterior comigo. Em 

classe, foi explicado o teor da pesquisa e o intuito da entrevista, em linhas gerais, e feito o 

convite de participação espontânea e voluntária, mediante a entrega, no dia da entrevista, do 

termo de consentimento assinado por seus pais ou responsáveis (que foi entregue nesse 

momento aos alunos que se dispuseram a participar). Os nomes de todos os voluntários foram 

anotados e combinamos uma data e horário (no contraturno das aulas) para a realização da 

entrevista, que reuniria, de uma vez, os alunos das diferentes classes. 

O aceite do convite e prontidão para participar da para a entrevista ocorreu de forma 

espontânea na maioria dos casos. Porém, em duas das três classes, em vista dos poucos 

candidatos (na visão do professor responsável, não na minha), o professor manifestou-se 

incentivando a participação dos alunos e destacando a importância, a seu ver, da contribuição 

para a realização da pesquisa e do momento propício para falarem sobre o que pensavam sobre 

a escola de forma mais livre. A partir desta intervenção, alguns alunos acabaram por manifestar 

a concordância em participar (interessante que, desses três alunos, nenhum compareceu à 

entrevista, enquanto que, dos voluntários espontâneos, que foram onze, quase todos estavam 

presentes).  
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Também é importante destacar que boa parte dos alunos dessa escola é de origem 

boliviana, morando em São Paulo há não muito tempo. Percebi que, afora um aluno boliviano 

que espontaneamente se candidatou à participação, a maioria dos outros mostrava-se bastante 

receosa. Alguns diziam que gostariam de participar, mas que acreditavam seus pais não iriam 

deixar. Outros acabaram se manifestando a favor da participação somente depois de presenciar 

ou conferir se algum outro colega da mesma origem havia se voluntariado. Havia um clima de 

medo. E este se confirmou pois nenhum aluno boliviano participou da entrevista (eram seis 

candidatos), nem mesmo aquele primeiro que se mostrou mais interessado (realmente, os pais 

não autorizaram)79. 

Apesar de se tentar realizar a entrevista coletiva no contraturno das aulas (período da 

manhã, no caso), esta acabou acontecendo durante o horário escolar (no período da tarde). Isso 

ocorreu devido ao fato de que nenhum aluno apareceu no dia e horário marcados inicialmente 

(22 de outubro de 2013, uma terça-feira, às 9h30min). Não se sabe as razões dessa ausência. 

Em contato com os alunos logo após o dia marcado, eles diziam, apenas, que haviam esquecido 

ou “perdido a hora” (de acordar). Depois de mais uma tentativa sem sucesso (no dia seguinte), 

a coordenação da escola fez a sugestão da realização da entrevista no horário de aulas mesmo, 

para que não se perdesse a chance, por causa da proximidade do final do ano letivo, de fazer a 

pesquisa com esses alunos que haviam se predisposto a participar dela espontaneamente e com 

tanto interesse. E, com consentimento dos alunos e seus professores, assim ocorreu (a entrevista 

foi realizada no dia 24 de outubro de 2013, uma quinta-feira, iniciando logo em seguida ao 

término do recreio dos alunos, por volta das 16h).  

Para alcançar o objetivo dessa entrevista, elaborei antecipadamente um roteiro com 

alguns “passos” que norteariam a conversa com o grupo. O intuito era investigar sua percepção 

geral da escola e dos diversos ambientes desta em específico, sua apropriação destes espaços e 

quais vivências e sentidos eram experimentados neles (e este intuito foi explicado aos 

participantes no momento do convite e também reiterado no início da entrevista). A conversa 

seria estabelecida a partir de uma questão “disparadora”: a indicação de locais da escola para 

serem fotografados (posteriormente) e a razão de suas escolhas. Haviam cinco solicitações 

estruturadas: 1) dois lugares quaisquer à sua escolha; 2) lugares que mais gostavam (os 

preferidos); 3) lugares que não gostavam; 4) lugares misteriosos, desconhecidos ou “secretos”; 

                                                 
79 Essa recusa dos pais talvez esteja relacionada, supomos, ao seu receio – pelo fato de que suas famílias, ou a 

maioria delas, estarem no Brasil de forma clandestina – em comprometer, de alguma forma, a permanência dos 

filhos na escola ou a permanência da família no país, ao deixar os filhos (emitindo opiniões próprias, sem a sua 

supervisão) participarem de uma pesquisa de uma universidade pública. 
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5) lugares que achavam bonitos ou feios, agradáveis ou desagradáveis. Previa também a 

necessária flexibilidade para explorar outras ideias que aparecessem durante a entrevista, 

provindas dos alunos ou da minha parte (como, por exemplo, o assunto “as impressões da 

primeira vez que vi ou estive na escola”, surgido espontaneamente entre os alunos, ou o adendo 

feito por mim ao final da entrevista propondo que tentassem pensar num local que simbolizasse 

o que eles entendiam como “escola” ou sua principal função – definindo eles mesmos qual era 

essa – e um que representasse o que era a EE Amadeu Amaral para eles). Os alunos deveriam 

justificar cada escolha, comentando suas experiências e histórias vividas ali. Como a entrevista 

contava com a participação de vários alunos, usei o artifício de que deveriam eleger apenas dois 

lugares para cada solicitação (quanto as enumeradas acima e não as que surgiram durante a 

entrevista). Isto provocaria a discussão entre eles para essa eleição, permitindo tanto que se 

tomasse conhecimento dos espaços escolhidos e declarados espontaneamente por cada um 

como que se ouvisse as razões para a defesa de sua eleição como um dos dois principais da 

categoria indicada e as razões definitivas e comumente acordadas da escolha final de somente 

alguns desses espaços como os mais representativos de cada característica (“subjetiva”) 

apresentada. Para a análise, nada seria descartado, essa era somente uma estratégia utilizada 

para que se criasse um clima favorável à fluidez do debate e exposição de sensações e 

experiências (já que os alunos tomariam as decisões “entre eles” – eu, desta forma, apenas daria 

os motes para cada discussão e participaria reorientando o debate quando a conversa se 

desviasse muito do intuito da entrevista).  

Com a ajuda de Luíza, funcionária que tinha autorização plena para dispor dos meios e 

condições necessárias ao meu trabalho, foi reservada a sala de leitura para a realização da 

entrevista – pois era mais espaçosa e tinha mobiliário, disposição espacial e organização 

diferentes da sala de aula. Em visita prévia ao local, havia notado a presença de mesas redondas 

com cadeiras e também bancos que poderiam ser dispostos de maneira a compor um ambiente 

agradável e mais informal para a conversa que teria com os alunos e por este motivo solicitei 

esse local para a realização da entrevista – o que foi prontamente concedido. 

No momento da entrevista, ao adentrar a sala com os alunos, para minha surpresa, o 

espaço estava rearranjado de outra maneira: os bancos estavam colocados num canto e as mesas 

estavam ocupadas por material que tinha sido utilizado na “Feira Cultural” que ocorrera naquela 

semana na escola. Perguntei, então, onde gostariam de se sentar e de que forma organizariam 

as coisas para realizarem a entrevista. Logo um aluno apontou para os bancos no canto da sala 

(três bancos de madeira compridos, com encosto – parecidos com aqueles se se encontram em 

praças –, dispostos em “U”) e os outros concordaram que ali seria bom. A disposição 
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providencial dos bancos propiciou um clima de entrevista bastante amistoso, pois todos 

sentaram-se lado a lado, formando quase uma roda – foi mesmo uma “roda de conversas”.  

A entrevista correu muito bem, com a participação interessada e descontraída dos oito 

alunos participantes (de um total de dez que aceitaram participar e foram autorizados pelos 

pais). Eram eles três garotas e cinco garotos: Bendita, Linda, Érica, Malvado, Justo, Astolfo, 

Messi e Casillas. Esses pseudônimos foram escolhidos pelos próprios alunos participantes e  

decidi respeitar aqui sua escolha, pois a maioria desses parecem mesmo dizer das características 

pessoais ou gostos dos entrevistados80: Bendita é a garota mais influente do grupo e muito 

popular na escola; Astolfo é grandão, meio desengonçado, bastante falante e o melhor amigo 

de Bendita; Malvado é um garoto bonito, bastante gentil e educado mas que gosta de reafirmar 

sua “esperteza”, “malandragem”; Justo, quando fala, dá opiniões certeiras e bem pensadas; 

Linda é uma mocinha bonita e vaidosa; Casillas e Messi escolheram os nomes de seus ídolos 

do futebol. 

Astolfo tinha a idade de 16 anos e todos os outros, 13 anos (alguns prestes a fazer 14) e, 

com exceção de Érica que estava na escola há apenas sete meses, todos eram alunos da escola 

desde o 6º ano (estavam completando, portanto, quase três anos na EE Amadeu Amaral). Quase 

todos já se conheciam do bairro ou das escolas que estudaram anteriormente, até o 5º ano (antiga 

4ª série). Bendita e Astolfo, dentre outros colegas que não fizeram parte da entrevista, estudam 

juntos desde a escola infantil e convivem fora da escola também. Érica, que é nova na escola, 

veio de Guarulhos e mora com a avó em São Paulo, mas não quis revelar os motivos de sua 

mudança. 

Bendita, Astolfo, Malvado e Casillas eram bastante falantes e mostravam-se muito 

envolvidos com o assunto, animados com a conversa e ansiosos por darem suas opiniões e 

serem ouvidos – praticamente dominavam o debate. Érica e Justo participavam e 

acompanhavam as discussões com atenção e proferiam suas opiniões e comentários em 

momentos mais pontuais. Linda parecia distante e desatenta, o tempo todo mexendo no seu 

aparelho celular e raramente olhando para os outros colegas que debatiam os temas propostos. 

Parecia não estar interessada no assunto. Mas, curiosamente, em alguns momentos, mesmo sem 

tirar os olhos do seu celular, repentinamente fazia uma observação coerente a respeito do tema 

em discussão – o que demonstrava que estava, de alguma forma, ouvindo a conversa (ou as 

partes que lhe interessavam). Messi falava muito pouco, mas, ao contrário de Linda, 

acompanhava com atenção as opiniões proferidas pelos colegas, concordando ou discordando 

                                                 
80 Fiz apenas a adaptação de “Mau” para “Malvado” e “Bem” para “Bendita”, para facilitar a identificação de 

gênero desses participantes e para melhor fluidez da leitura durante as análises. 



183 

 

delas de forma mais sutil (com frase lacônicas, acenos da cabeça, expressões faciais, etc.). Dava 

sua opinião somente quando solicitado ou quando os colegas o deixavam falar sem interrompê-

lo (não disputava a palavra com e como os primeiros). Eu tentava, sem interromper a fluência 

do debate e as falas dos participantes, dar voz a todos que estavam presentes.81  

O fato de a entrevista estar sendo gravada (em áudio) também não interferiu na em seu 

andamento, tampouco ou inibiu a fala dos alunos. A princípio solicitei a permissão dos 

participantes para a gravação e explicadas a sua utilidade e a questão do sigilo. Com a 

concordância dos alunos, coloquei o gravador no meio da “roda”. Em pouquíssimo tempo após 

o início da entrevista, notou-se que os participantes já haviam se esquecido dele (como é 

possível demonstrar com um exemplo da própria entrevista, quando Casillas manifestou 

surpresa pelo seu esquecimento no momento em que, vendo os colegas falando todos juntos e 

rapidamente, pediu, sem ser escutado por eles, para irem mais devagar pra que eu pudesse 

anotar suas respostas e eu lhe disse que não havia problema, lembrando que a conversa estava 

sendo gravada). 

Quanto à solicitação de privacidade para a realização da entrevista, apesar de ter sido 

respeitada pelos funcionários da escola e garantida por Luíza, houve uma interrupção, após 

quase uma hora de entrevista, por parte do professor de uma das turmas da qual pertenciam 

alguns participantes. Este professor, da disciplina de Geografia, muito colaborador e mostrava 

interesse por essa pesquisa, costumava fazer atividades diferenciadas, fora da sala de aula, e 

havia permitido a saída da classe dos alunos que haviam se candidatado para a entrevista. Mas, 

agora, aproveitando que viera pegar algo na sala de leitura, requisitava sua volta às atividades 

que seriam realizadas no pátio coberto e que eram parte de um trabalho que apresentariam em 

outra escola. Avisei o professor que já estavam finalizando a entrevista e solicitei a presença 

dos alunos por cerca de mais dez minutos, apenas para seu encerramento. Ele amistosamente 

concordou e disse que iria, então, aguardá-los dando início, com os outros alunos, somente aos 

preparativos da atividade. Assim, após cerca de dez minutos desta interrupção, a entrevista foi 

encerrada – mais por necessidade da volta dos alunos às suas atividades escolares do que pela 

entusiasmada participação dos mesmos na entrevista, que, para além do roteiro estabelecido, já 

se estendia para outras questões colocadas pelos alunos durante a conversa.  

                                                 
81 Adiantando um ponto importante da análise, mas que cabe comentar aqui, essa disputa pela palavra, traduzida 

na ânsia de aproveitar a “voz” dada a eles e a minha escuta atenta e interessada, revela o quanto os alunos têm 

a dizer sobre a educação – o quanto têm vontade de dizer e colaborar e que têm o que dizer – e indica o quanto 

faltam “espaços” (e olhos e ouvidos) propícios a emergência de sua voz e sua importância (voltarei a isso 

depois).  
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Acabada a entrevista, encaminhei os alunos para o local onde estavam seus professores. 

Dois alunos (Malvado e Linda) se prontificaram – com a permissão de sua professora, de outra 

classe que não participava da atividade de Geografia – a acompanhar-me pelos locais que 

haviam sido citados na entrevista, para não haver dúvidas quanto a sua identificação (Malvado 

parecia  sentir-se “importante” na condução da pesquisadora por esse “passeio” pela escola; 

Linda deixava transparecer que tinham aí, ambos, um bom argumento para poder “escapar” 

mais um pouquinho das atividades maçantes que ocorriam em sua classe). Terminado este 

último procedimento (“passeio” que durou cerca de 15 minutos e no qual Malvado 

espontaneamente contava histórias e explicava mais detalhadamente o que era e o que se fazia 

em cada local pelos quais passávamos, mesmo os não indicados na entrevista), voltaram 

também à sua sala de aula. 

A opção por realizar a entrevista no próprio ambiente escolar foi considerada a melhor 

dentre outras, pois eu acreditava que facilitaria o consentimento dos pais para participação de 

seus filhos na pesquisa e o deslocamento dos alunos até o local, já conhecido por todos. Estava 

ciente do fato de que estar dentro da escola falando sobre ela poderia influenciar as declarações 

dos alunos, no sentido de sentirem-se intimidados em suas declarações, ocultando suas 

verdadeiras opiniões, ou no sentido de dizerem aquilo que acreditavam ser o mais correto ou o 

esperado deles como alunos. Para evitar isto ao máximo, tive o cuidado de esclarecer 

antecipadamente todos (diretora, coordenadoras, professores, funcionários e alunos) a respeito 

da confidencialidade dos relatos e não identificação do nome dos alunos na publicação de seus 

relatos. Esse cuidado – junto ao clima bastante “aberto” que, notou-se, essa escola propicia à 

expressão de seus alunos – parece ter surtido o efeito desejado. Observei, durante a entrevista, 

que apenas um dos participantes (Casillas) fazia considerações mais “clichês”, ou seja, 

impregnadas pela retórica da escola ou daquilo que ele acreditava ser o mais correto declarar a 

seu respeito (e quando falava, dava “ares” de importância ao que dizia). Os outros participantes, 

todos, foram bastante espontâneos e até críticos em seus depoimentos – inclusive alguns, de 

forma amigável ou ironicamente, apontavam a esse seu colega o tom “professoral” de suas 

declarações, mostrando, muitas vezes, discordar delas.  

Após toda a coleta de dados, iniciei a organização das informações obtidas por meio dos 

documentos oficiais e arquivos da escola e aquelas decorrentes da observação em campo 

(anotadas no diário de campo), à transcrição da gravação da entrevista, à organização do 

material iconográfico (desenhos e fotos de registro do espaço escolar e fotos vinculadas à 

entrevista dos alunos), além da produção dos desenhos ilustrativos que elucidariam alguns 

conceitos arquitetônicos apresentados na tese e espaços da escola pesquisada. 
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Fig. 60 – EE Amadeu Amaral 

em 2013. Fonte: Arquivo 

pessoal. 

Por fim, na análise, com a exuberância de informações do material coletado, tentei 

seguir os indicadores comentados anteriormente para realizá-la a contento, compondo, com esse 

material, um mosaico descritivo-analítico-interpretativo capaz de elucidar as principais 

questões problematizadas por este trabalho.82  

 

 

 

3.2 A ESCOLA ESTADUAL AMADEU AMARAL: ONTEM E HOJE 

 

  

 

 
 

 

 

 

Fig. 59 – EE Amadeu Amaral com as cores originais do edifício. 

Fonte: Corrêa; Neves; Mello, 1991. 

 

                                                 
82 Como contraparte à esta pesquisa, entreguei à escola um pequeno e exclusivo livro (que foi produzido por mim) 

com o histórico da EE Amadeu Amaral e do bairro do Belém (os itens seguintes desse capítulo) e ilustrado com 

imagens antigas e recentes da escola, coletadas durante a pesquisa, e fotografias dos espaços escolares durante 

o cotidiano escolar (com espaços para que alunos e funcionários subscrevam seus nomes quando presentes na 

foto como registro que ficará também para a história da EE Amadeu Amaral). Além disso, coloquei-me a 

disposição da escola para quaisquer outras atividades ou necessidades em que pudesse contribuir. A convite da 

vice-diretora irei postar a história completa da EE Amadeu Amaral e imagens do seu edifício no blog da escola, 

que será reativado ainda neste ano de 2014. 
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História da criação, construção e funcionamento da EE Amadeu Amaral 

A história da Escola Estadual Amadeu Amaral começa antes da inauguração de seu 

imponente prédio no Largo São José do Belém.  

Chamava-se inicialmente “Escolas Reunidas do Belenzinho”. Segundo os dados da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo83, as Escolas Reunidas do Belenzinho foram 

criadas em 1907 e funcionavam em prédio arrendado pelo governo do Estado, na Avenida da 

Intendência no número 260, sob a direção do professor Carlos de Escobar. Tinha, em 1908, 129 

alunos de ambos os sexos, divididos em turmas de 1º e 2º ano. 

Em 1909, as Escolas Reunidas do Belenzinho ganharam novo estatuto. Passaram a 

constituir o Grupo Escolar do Belenzinho, então criado oficialmente, mas ainda funcionando 

no mesmo lugar. Era composto por quatro classes do ensino básico e tinha 160 alunos 

matriculados.  

 

Fig. 61 – Grupo  Escolar do Belenzinho - 1929. Fonte: CRE Mário Covas 

 

Em 1911 foi inaugurado o novo prédio para abrigar a escola em local privilegiado do 

bairro: no Largo do Belém, em frente a Igreja. Como as outras escolas construídas no período, 

era um edifício grandioso, bonito, com imensas janelas verticais, pé direito altíssimo, portas 

grandes, escadarias, varandas laterais, etc. Embora os prédios dos grupos escolares da época 

tivessem, quase todos, dois andares, com cerca de oito a doze salas de aula, o novo edifício do 

Grupo Escolar do Belenzinho era diferente: contava com trinta salas de aula no total (dez em 

cada andar), distribuídas por seus dois andares e porão (chamado de “térreo”, pois já era 

                                                 
83 Disponíveis no site do CRE Mário Covas, vide referências bibliográficas. 
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configurado e estruturado para uso); e alguns espaços para a administração e para a sala dos 

professores no primeiro andar. O projeto arquitetônico foi elaborado por Hypolito Pujol Jr. – 

era uma adaptação do projeto do engenheiro arquiteto Manuel Sabater para os grupos escolares 

do Braz e de Santos, na qual simplificou o tratamento formal da fachada e dos corredores de 

circulação que dão acesso ao pátio central e alterou a disposição de alguns elementos internos 

(CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, p. 85).  

Nesse mesmo ano da sua inauguração do novo edifício do grupo escolar, “houve um 

desdobramento do horário de aulas em dois períodos, para ampliar o atendimento à população 

em idade escolar, como aconteceu em outras escolas: das 8h às 12h para os meninos e das 12h30 

às 16h30 para as meninas” (CRE MARIO COVAS)84. A escola teve como alunos, ainda no 

início do século, algumas personalidades – como o grande ator e cienasta Amácio Mazzaropi 

(que estudou lá em 1919).  

Em 1932, fase em que os valores e a cultura nacionais passaram a ser reforçados como 

currículo escolar, o Grupo Escolar do Belenzinho tornou-se “Grupo Escolar Amadeu Amaral” 

em homenagem ao insígnie poeta, folclorista, filólogo e ensaísta brasileiro Amadeu Ataliba 

Arruda Amaral Leite Penteado85. Em algum momento entre 1932 e 1968, não se sabe bem ao 

certo86, a escola ficaria conhecida também por “Ginásio Estadual Amadeu Amaral”, pois 

passara a oferecer, além do primário, o curso ginasial.  

Antigos alunos do “Grupo Escolar Amadeu Amaral” contam algumas curiosidades 

sobre a escola nesses tempos: o uniforme (dos meninos) era composto de calça azul-marinho, 

camisa branca e uma gravatinha com o número de listras correspondentes ao ano que o aluno 

cursava; quinzenalmente havia projeção de filmes para todos os estudantes (numa sala do 

segundo andar que foi transformada, na década de 1940, em auditório com acentos fixos de 

madeira e palco com piano, onde se projetavam também os filmes). Conforme conta o ex-aluno 

Fábio Lazzari (BELÉM, 2011), que estudou no Amadeu Amaral de 1939 a 1942: “nós, crianças, 

esperávamos ansiosos para ver os filmes de Chaplin e dos Três Patetas”. 

Em 1968, já sob a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 – que criava as escolas 

de primeiro e segundo graus em substituição aos grupos escolares e ginásios – a escola foi 

renomeada e passou a chamar-se “Escola Estadual de Primeiro Grau Amadeu Amaral”. Entre 

1969 e 1975, o edifício da EEPG Amadeu Amaral, que funcionava no período matutino, abrigou 

                                                 
84 Não foram encontradas informações consistentes sobre quais anos escolares eram então oferecidos, acredita-se 

que sejam os mesmos dos anos anteriores, ou seja, as séries iniciais do ensino básico. 
85 Idem nota anterior. 
86 As informações encontradas nos sites oficiais são controversas e não se encontrou documentação que confirme 

o ano correto. 
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em suas dependências o Colégio Estadual Brigadeiro Veloso, que funcionava nos períodos 

vespertino e noturno (e que oferecia o ensino “colegial” hoje denominado “Médio”). 

 

 

Fig. 62 – Vista aérea do Largo do Belém, 1970 (EEPG Amadeu Amaral ao centro). Fonte: 

<www.museudacidade.sp.gov.br> (fotografia de Ivo Justino). 

 

Em 29 de janeiro de 1976 houve a fusão da EEPG Amadeu Amaral com o Colégio 

Brigadeiro Veloso para constituir a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus (EEPSG) 

Amadeu Amaral, que passou então a oferecer, além dos ensinos primário e ginasial, como vinha 

fazendo, o ensino colegial. 

No ano de 1996 a escola deixou de oferecer o ensino primário – ou o Ensino 

Fundamental I (1ª a 4ª séries), conforme a nova terminologia – e também deixou de realizar o 

atendimento educacional especializado a portadores de deficiências mentais (que já oferecia há 

alguns anos). As classes de 1ª a 4ª séries foram transferidas para as escolas estaduais Sarmento 

Pimentel e Guerino Raso, localizadas na região, e estas, por sua vez, passaram a atender 

somente este nível de escolaridade e transferiram seu Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries) 

para a EEPSG Amadeu Amaral (que atenderia, a partir de então, os ensinos Fundamental II e o 

Ensino Médio, além de iniciar nesse mesmo ano a oferta de atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiências visuais ou múltiplas que a contenham). 

A partir de 1999, sob a égide da nova LDB da educação nacional (de 1996), a escola 

passou a chamar-se “Escola Estadual Amadeu Amaral”. 
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Entre os anos de 2007 e 2011 a escola ofertou o Ensino Fundamental II em período 

integral. Assim, as classes de 6º a 9º anos (conforme a nova nomenclatura estabelecida pela o 

ensino fundamental de nove anos87) funcionavam das 7h às 15h: no período da manhã 

trabalhava-se o currículo básico (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês 

e etc.); e no período da tarde trabalhava-se com oficinas pedagógicas (Informática Educacional, 

Atividades Esportivas e Motoras, Atividades Artísticas, Hora da Leitura e Experiências 

Matemáticas). O Ensino Médio (1º, 2º e 3º) com o currículo básico (Português, Matemática, 

História, Geografia, Inglês, Biologia, Física, Química e etc.), continuou funcionando em 

horário normal, no período matutino. Em 2008, em meio a essa época em que o Ensino 

Fundamental da escola funcionou em período integral, ocorreu famosa rebelião dos alunos. 

Famosa porque foi violenta (houve briga entre os alunos, que evoluiu para a tomada da escola, 

com danos materiais consideráveis ao patrimônio escolar, e posterior presença da polícia, 

acionada por alguns funcionários, para resolução da situação) e famosa porque foi amplamente 

veiculada pela mídia local e nacional. Esta “rebelião” desencadeou o questionamento dos 

administradores, funcionários, educadores e pais dos alunos da Amadeu Amaral sobre a 

adequação da oferta do Ensino Integral numa escola que não possuía as condições propícias 

para o desenvolvimento das atividades por este previstas nem o devido apoio do Estado para 

tanto.88  

Em 2012, após um período de reestruturação, a EE Amadeu Amaral deixou de oferecer 

o Ensino Integral e voltou a ser uma escola de Ensino Regular. Funciona, desde então, em dois 

períodos (manhã e tarde) e continua a oferecer os mesmos níveis de ensino (Fundamental II e 

Médio).  

Quanto ao histórico de seu tombamento, é preciso frisar que o edifício da EE Amadeu 

Amaral, datado do início do século XX, tem um aspecto imponente, belo e grandioso e uma 

tipologia arquitetônica característica das construções escolares realizadas no período da 

Primeira República. “Visando preservar a representatividade dessa arquitetura escolar pública 

pioneira”, como afirmava a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo (SÃO PAULO 2010), 

em 2002 seu prédio foi recomendado para tombamento pelo CONDEPHAAT, juntamente com 

                                                 
87 Interessante notar que os alunos e quase todos os funcionários dessa escola ainda hoje usam a terminologia 

anterior para se referirem aos anos escolares (ou seja, falam “5ª série”, “6ª série”...). Isso talvez ocorra, supomos, 

não apenas devido ao fato de que a reformulação seja relativamente recente, mas principalmente, porque há 

vários funcionários que trabalham na escola há muito tempo (há mais 20 anos, sendo que, dentre eles, alguns 

inclusive estudaram na Amadeu Amaral) que são bastante próximos dos alunos (como uma das agentes de 

organização escolar – figura central da escola, Luíza – e as cozinheiras e serventes do refeitório), que não se 

habituam à nova terminologia.  
88 Esse caso e as questões envolvidas serão melhor explorados em posterior item desse capítulo. 
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outras 122 escolas públicas (treze da capital e o restante do interior do Estado), dado o seu “alto 

valor na evolução educacional do Estado de São Paulo” (SÃO PAULO, 2002a; SÃO PAULO, 

2002b)89. Assim, por conta da arquitetura e da importância da conjuntura cultural e histórica da 

edificação da escola, o prédio em que se encontra a E.E. Amadeu Amaral foi efetivamente 

tombado em 11 de novembro de 201090. O texto da Secretaria de Educação, publicado no Diário 

Oficial do Estado junto à esta resolução, assim declarava os motivos considerados para tal 

medida (que incluía outras escolas com as mesma tipologia arquitetônica):  

O significado cultural, histórico e arquitetônico, aliados ao caráter inovador e 

modelar expresso pelo conjunto de edificações escolares públicas construídas 

pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930; 

A representatividade deste conjunto em relação às políticas públicas 

educacionais que, naquele momento, reconheceram como inerente ao papel 

do Estado prover as comunidades de ensino básico, dito primário, e de formar 

professores bem preparados para tal função; 

A representatividade deste conjunto em relação às políticas de construção de 

obras públicas que se estruturaram racionalmente para, dentre outras 

construções, instalar maciçamente em edificações adequadas seu programa 

pedagógico por todo interior e capital do Estado; 

A qualidade arquitetônica desse conjunto é caracterizada pela técnica 

construtiva simples, mas adequada; por uma linguagem que simplificou 

estilisticamente os atributos clássicos acadêmicos do século XIX e por uma 

organização espacial que, concebida primordialmente através de projetos 

arquitetônicos padronizados, limitou-se a distribuir salas de aulas ao longo de 

eixos de circulação em plantas simétricas que incorporaram os  preceitos de 

higiene, insolação e ventilação preconizados pela  ciência da construção civil 

daquele momento; 

E pela relevância de cada edifício em sua relação com os municípios de 

diferentes configurações urbanas então localizados [...]. (SÃO PAULO, 

2010).  

Devido à construção original ter sofrido várias alterações durante o passar dos anos 

(substituição de revestimentos, materiais de acabamento, equipamentos, alteração de cor da 

fachada e dos ambientes internos, subdivisões de salas, etc.), o edifício da escola necessitava 

passar por um processo de restauro para recuperar sua configuração espacial, arquitetônica e 

estética originais e assim fazer jus a sua condição de patrimônio histórico do Estado de São 

Paulo. O restauro teve início em fevereiro de 2014 e tem previsão de cerca de dois anos para 

ser concluído. 

 

 

                                                 
89 Conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 7 de agosto de 2002, páginas 1 e 52 

(SÃO PAULO, 2002a; SÃO PAULO, 2002b). 
90 Resolução de tombamento: SC n.º 60, de 21/07/2010, publicado no Diário Oficial do Estado de 11/11/2010, 

páginas 112 a 114 (SÃO PAULO, 2010). 
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O bairro do “Belenzinho”91 

 

 

Fig. 63 – Mapa do antigo bairro do Belenzinho. Fonte: 

<http://janallegra.blogspot.com.br/> 

 

A construção do enorme e suntuoso prédio que abrigaria o “Grupo Escolar do 

Belenzinho” na localidade em que se encontra até hoje não se deu ao acaso: foi planejada de 

acordo com a política de expansão da rede pública escolar para atendimento da população que 

crescia e da cidade que se expandia para além do centro – e também, como indicado no capítulo 

anterior, como estratégia dos governantes para fazer “ver” a obra republicana e ampliar seu raio 

de influência, instalando Grupos Escolares com seus prédios majestosos também nos bairros 

que se urbanizavam e apresentavam maior crescimento populacional.  

O bairro do Belenzinho (atualmente “Belém”92), que hoje se encontra na Zona Sudeste93 

de São Paulo, na região central da cidade (parte considerada como pertencente ao chamado 

“centro expandido”), era, no final do século XIX e início do XX, um bairro mais afastado. 

                                                 
91 Todo o texto deste item, com pequenas exceções, foi construído a partir das informações fornecidas no site 

<http://www.revistain.com.br/seu_bairro/belem.html> (BÉLEM, 2011), que trata dos bairros da Zona Leste da 

cidade de São Paulo e traz suas histórias em detalhes e dados atuais em artigos organizados por bairro. Para 

fluidez da leitura, optou-se por não colocar a referência a cada parágrafo, a não ser nas citações literais de 

passagens dos textos do site. Quando se usou outra referência, esta foi indicada. 
92 Tem hoje aproximadamente 40 mil habitantes e seis quilômetros quadrados de área e possui cinco bairros em 

seu distrito: Belenzinho, Catumbi, Chácara Tatuapé, Quarta Parada e Vila Canero (BÉLEM, 2011). 
93 “Zona Sudeste” é a denominação correta da região – que os paulistanos costumam incluir na grande “Zona 

Leste” da cidade. Ela compreende os bairros do Tatuapé, Vila Formosa, Água Rasa, Vila Carrão, Mooca, Jardim 

Avelino, Belém, Jardim Têxtil, Vila Santa Isabel, Vila Prudente, Vila Matilde e Penha (BELÉM, 2011). 
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Localizado numa região de grande altitude, cercada por chácaras, vastos arvoredos, pomares e 

ar puro, era considerada uma “estação climática” e, por essas qualidades, atraía as abastadas 

famílias paulistanas, que procuravam a região para estabelecer sua moradia ou para ter ali uma 

segunda residência para o descanso e o lazer. Um exemplo interessante da busca por um lugar 

“bucólico” no bairro é o do “Minarete” (Fig. 64), o chalé de Monteiro Lobato e marco da vida 

intelectual do local – nesse chalé o escritor promovia reuniões com os amigos literatos e foi 

imortalizado no seu livro “A Barca de Gleyre” (PENTEADO, 2001). Ele foi demolido com o 

progresso do bairro. 

 

 

Fig. 64 – O “Minarete” – única foto conhecida do local.  

Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia> 

 

Em 15 de agosto de 1897 foi fundada a Paróquia São José do Belém (em frente à qual 

o Grupo Escolar do Belenzinho, futuro “Amadeu Amaral”, foi posteriormente construído). 

Devido à dificuldade de locomoção e transporte enfrentada pelos fiéis da região para 

acompanharem as missas na Igreja Matriz (no centro da capital), o bispo D. Joaquim Arcoverde 

de Albuquerque Cavalcanti idealizou e traçou os limites de uma nova paróquia, substituindo a 

antiga capela paroquial do cemitério “Marco de Meia Légua”94.  

  

                                                 
94 Isto parece confirmar a suspeita de alguns funcionários da EE Amadeu Amaral (especialmente sua vice-diretora) 

de que a escola teria sido construída em terreno que abrigava anteriormente um cemitério. 
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Fig. 65 – Igreja São José do Belém (atualmente). Fonte: 

<http://pedalaresaopaulo.blogspot.com> 

 

Em 1899, o Belenzinho tornou-se bairro ao se desmembrar do seu vizinho, o Brás, pelo 

decreto do então presidente Fernando Prestes Albuquerque.  

Em 1910, já com uma população de cerca de 10 mil habitantes, foi inaugurado no bairro 

o Cine Teatro São José do Belém – o primeiro lazer dos belenenses. Nesse período o bairro 

começava a industrializar-se e as primeiras fábricas que se instalaram ali foram as vidrarias – 

chamadas moradores de “cristaleiras” (PENTEADO, 2011). Essas fábricas impulsionaram o 

desenvolvimento da região e eram a principal opção de emprego para os seus habitantes. Porém, 

as condições de trabalho eram péssimas: trabalho extenuante e perigoso; ambiente insalubre; 

excessiva jornada diária. Além disso, contava com o trabalho infantil, comum naqueles tempos. 

Nas palavras de Penteado (2011):  

Calor intolerável, dentro de um barracão coberto de zinco, sem janelas nem 

ventilação. Poeira saturada de miasmas, de pó de drogas moídas. Os cacos de 

vidro espalhados pelo chão representavam outro pesadelo para as crianças, 

porque muitas trabalhavam descalças ou com os pés protegidos apenas por 

alpercatas de corda, quase sempre furadas. 

Junto às “cristaleiras” vieram também as fábricas de tecido (como a das Indústrias 

Matarazzo). Esses dois setores eram os mais fortes da indústria local, mas havia também 

fábricas de meias, de licores, torrefações de café e várias gráficas. Os operários, tecelões e 

comerciantes eram, em maioria, de origem italiana, portuguesa, espanhola e alemã. 

Em meio a esse contexto de progressiva e rápida urbanização do bairro e aumento de 

sua população, o majestoso edifício do Grupo Escolar do Belenzinho foi inaugurado, em 1911, 
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no Largo São José do Belém, um dos pontos de maior circulação da região – era a primeira 

unidade educacional pública instalada ali. Nessa época, dois terços da população do Belenzinho 

era composta por operários que trabalhavam nas indústrias que lá já estavam estabelecidas e o 

bairro era composto de boas residências ladeadas de casas mais modestas e alguns cortiços. 

Em 1917 foi inaugurada uma vila operária no bairro, A Vila Maria Zélia (Fig. 66), marco 

histórico na cidade de São Paulo:  

[...] Idealizada e construída pelo empresário Jorge Street, abrigou os 2.100 

funcionários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta [fábrica de sua 

propriedade]. A Vila foi projetada pelo arquiteto francês Pedaurrieux e tinha 

como base cidades europeias do início do século. Era praticamente auto-

suficiente, pois possuía hospital, igreja, serviço de assistência social, médica, 

odontológica e farmacêutica, creche, clube e comércio, tudo em forma de 

cooperativas e regido por normas próprias, enfim, uma mini cidade. [...] 

(BELÉM, 2011). 95 

 

 

   

Fig. 66 – Inauguração da Vila Maria Zélia e uma rua da vila em 1917.                                                                     

Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br/vilamariazelia/> 

 

Já na década de 1930 foi instalado na Av. Celso Garcia (uma das principais do bairro) 

um complexo que abrigou durante muitos anos uma unidade da FEBÉM (Fundação Estadual 

para o Bem Estar do Menor). O edifício, de 4,5 mil m², foi quase totalmente destruído na década 

de 1990. Em 2010 a área onde ficava a antiga FEBEM foi transformada no Parque Estadual do 

Belém, tornando-se uma opção de lazer para os moradores do entorno, e o prédio que abrigava 

a antiga FEBEM foi recuperado e transformado na “Fábrica de Cultura Parque Belém” – que 

oferece “ateliês” de artes plásticas, aulas de circo, dança, música, “multimeios”, teatro e xadrez. 

Sobre a Febem, Nicolau Cassia (BELÉM, 2011), morador antigo do bairro, comenta: "no meu 

tempo não era Febem, era o ‘Instituto Disciplinar Modelo’. Aos domingos via-se aqueles 

                                                 
95 Atualmente a Vila Maria Zélia tem aproximadamente 300 habitantes e 180 casas distribuídas e luta contra a 

deterioração: há prédios, colégios e armazéns abandonados esperando por restauração. Essas áreas abandonadas 

pertencem hoje ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (BELÉM, 2011). 
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garotos internos de uniforme branco com botões dourados, de botas lustrosas, bem distante da 

realidade de hoje".  

 

 

Fig. 67 – Ruínas da FEBEM no bairro do Belenzinho. 

Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br> 

 

Avançando no tempo, além da sua crescente verticalização, algumas obras públicas 

mudariam a “cara” do bairro: em 1950 foi inaugurada a “Radial Leste”, pelo prefeito Faria 

Lima, e em 1970, o Viaduto Guadalajara, bem ao lado do Grupo Escolar e aos fundos da Igreja 

São José do Belém.  

 

 

Fig. 68 – Vista aérea do Viaduto Guadalajara em 1970, ano em que foi construído (com Igreja São José do 

Belém e EEPG Amadeu Amaral) Fonte: <www.museudacidade.sp.gov.br> (fotografia de Ivo Justino). 
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Hoje há no bairro casas térreas, prédios de poucos andares junto a grandes condomínios 

de prédios altos que passaram a ser construídos na região (ocupando locais que abrigavam as 

antigas indústrias). Mas a degradação, observada principalmente nas regiões centrais da cidade 

de São Paulo, é evidente no bairro. Segundo os moradores do local (BELÉM, 2011), a Av. 

Celso Garcia, que ostentava casarões e era lugar de boas compras (e que fica próxima à escola), 

agora assume ares fantasmagóricos tal o abandono desses casarões (que viraram cortiços) e de 

enormes galpões e das muitas lojas fechadas. Os moradores apontam ainda como problemas o 

aumento da violência (num local que já foi considerado o mais seguro de São Paulo), da 

poluição e do barulho (por conta dos muitos carros, caminhões e ônibus que por ali circulam 

ou cruzam o bairro para acesso a outras localidades) e a falta de opções de lazer. 

 

 

Fig. 69 – Palacete abandonado, Rua Conselheiro Cotegipe (ao fundo, condomínios verticais) 

Fonte: <http://www.saopauloantiga.com.br/palacete-da-conselheiro-cotegipe/> 

 

Apesar dos problemas enfrentados, é patente o “carinho” dos moradores e ex-moradores 

para com o bairro centenário. Em 2004, por exemplo, por iniciativa da própria paróquia e dos 

fiéis principiou-se o processo de revitalização do Largo do Belém. Em 2007 foi realizada a sua 

reforma, a cargo da subprefeitura local, e o largo recebeu novo paisagismo, mudança de 

mobiliário e iluminação, entre outras benfeitorias, e uma escultura de bronze do Santo que dá 

nome à localidade. Hoje quem cuida da manutenção dos jardins e outros equipamentos do largo 
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é a própria Igreja. Há também, desde muito tempo, uma associação (a “Associação dos Amigos 

do Bairro do Belém”) que luta por melhorias no bairro em todos os sentidos e mantém um jornal 

que circula pelo Belém com diversas notícias, entre as quais estão as pitorescas e tradicionais 

histórias do bairro – que continua a ser chamado de “Belenzinho” pelos seus habitantes, 

principalmente os mais antigos.  

 

 

EE Amadeu Amaral hoje 

 

 

Fig. 70 – Fachada do edifício da EE Amadeu Amaral. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

A Escola Estadual Amadeu Amaral localiza-se, como já apresentado, no Largo São José 

do Belém, número 66, esquina com a Rua Júlio de Castilhos, zona sudeste da cidade de São 

Paulo, capital do Estado. A escola está situada no centro do bairro do Belém, em local que 

concentra grande número de imóveis comerciais, os quais atendem às mais diversas 

necessidades da população local (agências bancárias, farmácias, bares, papelarias, 

supermercados, etc.). O local tem intenso fluxo de pessoas e automóveis, entre eles muitos 

ônibus e caminhões, pois o largo continua sendo a principal rota de circulação do bairro. Há 

também, como já dito anteriormente, um viaduto ao lado da escola, bastante movimentado, que 

liga o bairro à via arterial “Radial Leste” (Av. Alcântara Machado), uma das mais importantes 

da capital paulista.  
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A população que mora nos arredores da escola e que também integra boa parte do 

número de alunos é, na grande maioria, de classe média baixa. Entre eles há muitos bolivianos 

filhos de trabalhadores das fábricas do entorno ou que fazem trabalhos terceirizados de 

confecção de calçados e roupas e que, devido a um intenso e recente processo de imigração, 

mudaram-se para as proximidades do bairro, formando hoje um grande contingente de 

habitantes do Belém. 

Pertencente à Diretoria de Ensino Leste 5 da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, a escola oferece o Ensino Fundamental II (EF II) e o Ensino Médio (EM), trabalhando 

em dois turnos: matutino (das 7:10 às 12:30) e vespertino (das 13:00 às 18:20). Pela manhã há 

uma turma do 9º ano do EF II e cinco turmas do EM: duas classes de 1º ano, uma de 2º ano e 

duas de 3º ano. À tarde são nove turmas, todas do EF II: três classes de 6º ano, três de 7º ano e 

três de 8º ano. Além disso, realiza no contraturno escolar, desde 1996, como já apontado, o 

“Atendimento Educacional Especializado” (AEE) para portadores de deficiências visuais (ou 

múltiplas que as incluam), oferecendo: ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita; 

ensino do sistema Braille; ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos; ensino do uso do 

Soroban (cálculos matemáticos); estratégias para autonomia no ambiente escolar; e técnicas de 

orientação e mobilidade. 

Em 2013 (no momento da coleta de dados para esta pesquisa) a escola contava com um 

total de cerca de 400 alunos, sendo que destes 180 estavam matriculados no ciclo matutino e 

220 no vespertino. As turmas possuíam em média, portanto, 25 alunos no período da tarde e 30 

no período da manhã. O programa de atendimento a portadores de deficiência visual atendeu, 

nesse ano, 26 alunos provindos de várias regiões próximas ao bairro. 

O quadro de professores, em 2013, era composto por 44 docentes, entre eles os efetivos, 

eventuais e afastados e aqueles que faziam o atendimento educacional especializado. Os demais 

funcionários eram 16, entre eles um diretor, um vice-diretor, duas coordenadoras, um gerente 

de organização escolar, sete agentes de organização escolar, um auxiliar de serviços escolares 

e três agentes de serviços escolares96.  

Quanto à rotatividade dos professores na escola, os membros da diretoria afirmam que 

era bastante alta até o ano de 2012 – e acreditam que isso foi devido a repercussão da revolta 

dos alunos ocorrida em 2008, pois os professores não queriam ser remanejados para a Amadeu 

Amaral ou ser efetivados nela. No ano de 2013 foi sentida, por parte das dirigentes, uma 

melhora quanto à permanência dos professores na escola, configurando então uma baixa 

                                                 
96 No início de 2014 os serviços da cozinha foram terceirizados. As cozinheiras (“agentes de serviços escolares”) 

foram realocadas em outros departamentos na tentativa de mantê-las empregadas na escola. 
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rotatividade. Acreditam que com a reestruturação do ensino ocorrida a partir de 2012 (quando 

a escola deixou de oferecer ensino integral por decisão da Secretaria de Ensino em atendimento 

ao pleito realizado pela nova diretora e os pais dos alunos – diretora que veio removida de outra 

escola nesse mesmo ano) os professores voltaram a desejar ir trabalhar na escola e lá 

permanecer – devido também, declaram, a sua localização em bairro central da cidade, de fácil 

acesso, e também à localização central no bairro, com boa oferta de serviços de transporte, 

comércio e alimentação, etc. 

O Projeto Político Pedagógico da escola, do ano de 2013, era bem sucinto e apresentava 

de forma geral os pontos tratados, sem detalhamento. Os princípios pedagógicos norteadores 

das práticas escolares foram apresentados da seguinte maneira:  

[...] a comunidade escolar conclui, em consonância com Jacques D’Elors, que 

a educação deve ser organizada em torno de quatro pilares, ou seja, quatro 

aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer, isto é, adquirir os 

instrumentos da compreensão que pode ser enriquecido com diversas 

experiências; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio; aprender a 

conviver, a fim de participar e cooperar com os outros nas atividades humanas; 

e aprender a ser, que integra as três precedentes e busca a realização completa 

e autônoma do indivíduo a partir de desenvolvimento da personalidade e 

aquisição da responsabilidade pessoal. 

O diagnóstico da escola foi feito a partir de seus “traços identificadores”, a saber: 

A E.E. Amadeu Amaral localiza-se em um bairro central da cidade de São 

Paulo sem problemas aparentes, no entanto nossa comunidade é formada por 

moradores de uma comunidade próxima, constituída por invasões e cortiços, 

e muitos estrangeiros. A comunidade escolar não possui vínculo forte com a 

Escola, no entanto existe um conselho que conta com a participação de pais e 

ex-alunos.  

Não há, nessa Escola, espaço utilizado pela comunidade. 

Alunos carentes e pais pouco participativos compõem o quadro. 

Índice de transferência de alunos no Ensino Fundamental é baixo, aumentado 

no Ensino Médio, o que exige atenção e plano de ação a ser desenvolvido pela 

equipe escolar. 

A análise dos indicadores externos demonstra que a gestão pedagógica da 

escola necessita trabalhar mais para se adequar às metas previstas [...]. 

Há poucos professores efetivos na unidade e os demais, na sua maioria, 

acumulam cargos. 

Diante do exposto, a comunidade escolar entende que a proposta pedagógica 

foi construída a partir da reflexão conjunta, da revisão e atualizações das ações 

anteriores, visando à conciliação entre teoria e prática e a defesa do direito de 

aprender e de ensinar em condições adequadas. 

Sobre a justificativa da proposta, afirmava:   

A elaboração da proposta política pedagógica de forma coletiva e democrática 

favorece a confiança da comunidade possibilitando desenvolvimento de um 

currículo que vá ao encontro das necessidades dos alunos, da comunidade e 

de um mundo em constante transformação haja vista as múltiplas formas de 

transmissão de informação. Assim, a formação dos alunos, a transmissão do 

conteúdo, a revisão do que foi feito, o estudo de novas teorias, o 
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desenvolvimento da aprendizagem, o impacto de novas tecnologias foram os 

pontos de maior estudo.  

Vemos que o Projeto Político Pedagógico da escola é frágil tanto em seu diagnóstico 

como na justificativa e elaboração da proposta pedagógica. Declara-se, por exemplo, que havia 

a necessidade de se trabalhar por melhorias das práticas pedagógicas, em busca de um currículo 

e um ensino que pudesse atender à população frequentadora da escola e que a gestão 

democrática favorecia a conquista dessa meta (ratificando, quase com as mesmas palavras, as 

orientações contidas no Plano Nacional de Educação). Podemos observar aí, no entanto, uma 

dubiedade (ou inconsistência): a gestão democrática era considerada uma meta a ser 

conquistada ou se era considerada uma conquista já realizada? Se o caso era este último, 

pergunto: a própria equipe que elaborou o projeto entendia “comunidade escolar” como 

configurada apenas pelos declarados exíguos participantes do Conselho Escolar, ou seja, alguns 

professores, os membros da direção e da coordenação e, quiçá, algum representante dos alunos 

e de seus pais (já que descreve como um dos “traços identificadores” da escola a crônica falta 

de participação e envolvimento dos pais e alunos nas reuniões do conselho)? Acredito que não. 

Mas isso aponta, a meu ver, uma maior necessidade de reflexão da equipe administrativa e 

pedagógica sobre a população atendida pela escola, seus anseios e dificuldades (enfrentadas na 

escola e fora dela) e sobre os fundamentos e as práticas educacionais que promovam o 

desenvolvimento integral do aluno e uma aprendizagem significativa. Além disto é necessário 

refletir também sobre o que é a gestão democrática, sua real importância para a escola e para a 

educação das crianças e jovens e o que necessita para que se concretize (em termos de 

participação efetiva de funcionários, pais, alunos e outros membros da comunidade do entorno 

da escola; em termos de como conquistar esta participação; e em termos das formas como 

devem ocorrer esta participação no levantamento de problemas e expectativas quanto ao 

funcionamento e papel da escola, na elaboração do projeto político pedagógico e na sua 

realização).  

Essa não é uma situação exclusiva desta escola. Sabemos que o ensino público em geral 

enfrenta sérios desafios na articulação entre o cumprimento das exigências emanadas dos 

órgãos nacionais de educação, a carência de materiais para o trabalho e atividades realizados 

na escola (ou que deveriam ser) e a precária formação docente e do corpo dirigente, entre outras 

questões. É preciso, assim, que o Projeto Político Pedagógico das escolas e o Conselho Escolar 

deixem de ser mais um artifício “burocrático” e sejam realmente instrumentos de transformação 

da realidade escolar e concretização de uma escola pública a caminho da conquista de uma 

maior qualidade, em consonância com a realidade sócio-econômica-cultural e com os anseios 
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de sua população e promovendo, conforme defendia Paulo Freire (1985), sua autonomia, sua 

consciência crítica, criativa e cidadã. 

Apesar disso, há que se reconhecer o esforço do grupo pedagógico e diretivo, de forma 

geral, na busca de aproximação ao universo dos alunos atendidos e de novos referenciais para 

o desenvolvimento das atividades pedagógicas. O problema que pôde ser constatado é que o 

grupo de professores não trabalha com uma meta e uma concepção comum de educação escolar 

– como seria de se esperar a partir da leitura do projeto político pedagógico, que deixa claro o 

não envolvimento e participação efetiva de todos. Assim, quanto à abordagem pedagógica e as 

práticas didáticas ou escolares, as aulas seguem, grande parte, sendo realizadas segundo uma 

abordagem mais tradicional (professores à frente da sala de aula conduzindo a realização, por 

parte dos alunos, de tarefas individuais, com cópias da lousa, etc.). No entanto, observei a 

realização de propostas diferenciadas por alguns professores (alunos trabalhando em grupos, 

dentro ou fora da sala de aula e mesmo da escola, utilizando materiais alternativos, etc.). 

Também pude constatar, durante a pesquisa, que a escola se esforça para promover, dentro das 

suas grandes limitações materiais (comuns a quase totalidade das escolas públicas brasileiras), 

um razoável número de atividades coletivas intra e extraescolares, visando a integração dos 

alunos, o respeito à cultura da sua clientela, a ampliação do conhecimento e o acesso à cultura 

em geral. Na EE Amadeu Amaral, tomei conhecimento que foram ou são realizadas97: fanfarra, 

exposições de poesia, artes gráficas e visuais, participação em olimpíadas de conhecimentos ou 

torneios esportivos, passeios culturais ou de aprofundamento de conhecimentos, visitas a 

museus, eventos culturais internos da escola e também que têm a participação de outras escolas 

ou que são abertos à comunidade em geral (e muitos envolvendo a valorização da cultura 

boliviana por conta do grande número de estudantes da escola desta nacionalidade). Estas 

atividades não são necessariamente a tônica da escola: algumas poucas são oferecidas durante 

todo o ano (como a fanfarra) ou ao menos uma vez ao ano (como a “feira cultural”), enquanto 

outras ocorrem mais raramente, às vezes com intervalos de anos, e a maioria delas têm uma 

relação de grande dependência com a perspectiva educacional, a boa vontade ou a permanência 

na escola dos professores que estão à frente das disciplinas correlatas às atividades promovidas.  

 

 

 

 

                                                 
97 Por meio de documentação da própria escola (fotos, cartazes, etc.), relatos de alunos e funcionários, informações 

do “blog” da escola na internet, matérias de revistas e jornais do bairro ou presenciadas no momento da pesquisa. 
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3.3 CONFIGURAÇÃO E USOS DO ESPAÇO FÍSICO DA EE AMADEU AMARAL98 

 

 

Fig. 71 – Vista lateral e frontal do edifício da EE Amadeu Amaral em 2013. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A estrutura física da EE Amadeu Amaral é composta por um edifício principal e algumas 

construções anexas ao fundo. O prédio principal foi implantado no centro de num terreno de 

cerca de 3200m2, na esquina da quadra formada pelas ruas do Largo do Belém e Júlio de 

Castilhos. O terreno é cercado nas laterais e nos fundos por muros altos e na frente por um muro 

baixo com grades de ferro trabalhado e dois portões (sendo apenas um deles utilizado).  

Tomando como posição de referência a vista que temos do Largo do Belém (Fig. 71), o 

terreno fica à esquerda da quadra e toma praticamente dois terços dela. Possui, à direita, um 

terreno baldio anexo (que separa a escola das casas comerciais que ocupam o restante da quadra 

e onde foi improvisado um estacionamento para professores e funcionários com entrada pelo 

próprio portão frontal da escola).  

                                                 
98 Apesar da descrição minuciosa da estrutura física do prédio que se segue, não são todos os detalhes que serão 

objeto de nossa análise no item posterior. Mesmo sabendo que cada um deles provoca, em alguma medida, 

interferências nas sensações e vivência dos espaços, serão privilegiados aqueles que indicam as relações mais 

relevantes entre a configuração espacial, sua utilização e apropriação pela população escolar e os sentidos que 

emergem daí, de acordo com o que foi observado na pesquisa de campo e relatado pelos sujeitos participantes 

dela. 
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Fig. 72 – Perspectiva do entorno da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O prédio principal, datado do início do século XX, como já dito anteriormente, tem 

3.275m2 construídos99 e segue o estilo eclético, característico das construções escolares 

realizadas no período da Primeira República. É uma construção simétrica (em bloco) com pátio 

interno central aberto (de 270m2). 

 

 

1 – Sala de aula   2- Ambientes administrativos    3- Sanitários 

Fig. 73 – Planta baixa original dos pisos térreo (antigo “porão”), primeiro andar (“térreo”) e segundo andar 

(“superior”) do Grupo Escolar do Belenzinho (hoje EE Amdeu Amaral). Fonte: Corrêa; Neves; Mello, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74 – Configuração em bloco com pátio interno. 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

                                                 
99 Ocupando uma área de 1.400m2 do terreno, com três pavimentos e pátio interno central aberto, sendo o térreo e 

o primeiro andar com 1.126m2 construídos e o segundo andar com 1.023m2 construídos. 
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Sua pintura externa era originalmente das cores branca e verde azulado claro (Fig. 75), 

mas há muito tempo (mais de 30 anos) foi pintada de um tom “amarelo ocre”100 – pintura que 

se encontra já bastante desgastada. O telhado é feito de telhas de barro francesas. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 – Fachada do prédio da EE Amadeu Amaral com cores originais (foto) e perspectiva da fachada (desenho). 

Fonte: Corrêa; Neves; Mello, 1991 (foto) e Arquivo Pessoal (desenho). 

 

Conforme comentado anteriormente, o projeto do edifício é de autoria de Hypolito Pujol 

Jr., que fez intervenções no projeto-tipo original elaborado por Manuel Sabater em 1911 para 

os grupos escolares do Brás e de Santos – essas três escolas juntas compõem os edifícios da 

“tipologia Braz” (conforme classificação da FDE101 e já exposto anteriormente).  

                                                 
100 Os próprios funcionários, entre eles a vice-diretora e a diretora, não tinham conhecimento disso e vieram 

perguntar se eu sabia que a cor da escola era originalmente branca e verde, porque achavam que sempre tinha 

sido amarela e acabavam de descobrir, com o pessoal que iniciaria o restauro da escola, que não. Levei, então, 

para mostrar a elas (são maioria mulheres) um livro que tinha uma foto da escola com suas cores originais. 
101 CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, p. 85. 
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Na adaptação feita por Pujol para a escola do Belenzinho, a maior diferença está no 

tratamento formal do prédio. Nas escolas do Brás e de Santos,  

[...] a fachada e as galerias de circulação são ricamente ornamentadas, 

ostentando tapagens onduladas em vidro colorido, sustentadas nos vãos 

maiores por colunas de ferro que se harmonizam com o desenho dos pisos em 

ladrilhos hidráulicos. 

Outros elementos decorativos art nouveau estão presentes nesses prédios [...]. 

 A escola projetada por Pujol distingue-se pelo tratamento simplificado das 

fachadas, destacando-se as coberturas em telhas de barro com seus beirais 

aparentes, e os alpendres dos acessos laterais levemente arrematados por 

lambrequins de vidro [esverdeado].  

O pátio interno, por sua vez, recebe um tratamento bem diferente, não estando 

mais presentes os vitrais das circulações [...], o que modifica, 

significativamente, a integração com o pátio. (CORRÊA; NEVES; MELLO, 

1991, p. 85) 

A fachada da EE Amadeu Amaral, que faz frente ao largo, é mesmo bastante austera, 

com poucos adornos: “ganham destaque os beirais, com calhas e condutores aparentes” e “as 

superfícies são lisas, praticamente desprovidas de ornatos, sobressaindo-se os alpendres que 

compõem as entradas do edifício” (CORRÊA; NEVES; MELLO, 1991, p. 91). Esses bonitos 

alpendres (Fig. 76 e 77) ficam no alto das duas escadarias laterais (que antigamente serviam 

para a entrada diferenciada de meninos e meninas).  

 

 

 

Fig. 76 – Alpendre do edifício da EE 

Amadeu Amaral com vista do Largo do 

Belém. Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 – Alpendre do edifício da EE Amadeu Amaral com portão de entrada à frente. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Há também uma escadaria central, ladeada por algumas pequenas palmeiras102 (única 

vegetação presente ali) que leva à grande porta da entrada nobre encimada pela inscrição 

“Grupo Escolar Amadeu Amaral”, preservada (essa entrada era utilizada originalmente pelos 

professores ou pelo público em geral em dias festivos, mas foi fechada há muitos anos e não é 

mais utilizada em nenhuma situação). A fachada da escola é separada do muro frontal por um 

espaço amplo todo cimentado que, junto à pouca vegetação presente, dá um ar um tanto “árido” 

ao prédio (Fig. 78). 

 

   

   

Fig. 78 – Fachada EE Amdeu Amaral com portão da frente, antiga entrada nobre, espaço frontal cimentado e 

acesso ao estacionamento da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 

  

O edifício principal é ladeado por áreas externas (Fig. 79), cujo piso é de paralelepípedo 

e que contém, cada uma, um estreito e comprido um canteiro encostado ao muro, com algumas 

árvores e poucas plantas, de aspecto descuidado. Esses espaços laterais são isolados da escola 

por portões de grades de ferro à frente e muros na parte dos fundos (um deles tem uma porta de 

                                                 
102 Da espécie conhecida como “Palmeira Marcarthur”. 
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ferro que liga aos fundos da escola, mas que só é utilizada em casos excepcionais). Portanto, 

esses espaços permanecem fechados aos alunos na maior parte do ano letivo (veremos detalhes 

mais adiante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fig. 79 – Espaços laterais da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Aos fundos do prédio há construções anexas que fazem parte da escola e estão 

localizados dentro de seu terreno: um galpão (ou pátio coberto, “recreio” coberto, de 300m2); 

dois passadiços cobertos que ligam o prédio principal ao galpão; uma área descoberta e 

cimentada (de 167m2); uma quadra poliesportiva (de 216m2); a casa da zeladoria (uma 

construção de dois andares, encostada na lateral do terreno, de 280m2 construídos, onde também 

funciona o depósito e o arquivo da escola e cuja parede dos fundos forma a continuação do 

muro da escola na R. Júlio de Castilhos); e o corredor de entrada dos alunos, anexo à lateral da 
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casa da zeladoria e aos fundos do prédio principal. Exceto a quadra e esse corredor, as outras 

são construções originais da escola. 

 

 

Fig. 80 – Vista aérea da EE Amadeu Amaral (edifício principal e construções anexas).                            

Fonte: <http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo> 

 

O prédio possui três pavimentos (Fig. 81 e Apêndice E), sendo que o pavimento térreo 

(“porão”) e o primeiro andar são ocupados pela EE Amadeu Amaral e o segundo andar pela 

extensão da Escola Técnica Estadual (ETEC) Rocha Mendes – cuja sede fica na Vila Prudente, 

relativamente próxima ao Belém. A EE Amadeu Amaral “empresta” os espaços não utilizados 

do prédio por suas turmas de educação regular (salas de aula e demais espaços do pavimento 

superior da escola) para a ETEC, desde o segundo semestre de 2009, por meio de parceria 

firmada entre o Centro Paula e Souza, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a Secretaria de 

Educação do Governo do Estado de São Paulo103. Nesse segundo pavimento da escola, no 

período noturno, funcionam as aulas dos cursos técnicos de Administração, Logística, 

Contabilidade e Finanças (período noturno) e, no período vespertino, as classes de Ensino 

Médio regular da ETEC Rocha Mendes (em 2013 eram duas classes, uma sala de 1º ano e uma 

sala de 3º ano, lembrando que nesse período a EE Amadeu Amaral não tem classes de EM, 

concentradas no período matutino).  

                                                 
103 Segundo uma secretária da EE Amadeu Amaral, esse acordo ocorreu após a crise instalada na escola pela 

ocorrência da revolta dos alunos em finais de 2008 (pais não queriam matricular seus filhos ali, outros os 

retiravam de lá, etc.). A EE Amadeu Amaral seria fechada e cogitava-se a utilização de seu prédio para o 

funcionamento de uma biblioteca pública ou de algum outro órgão público vinculado ao Governo do Estado. O 

acordo possibilitou que a escola continuasse aberta e funcionando nesse espaço e, então, começou seu processo 

de reorganização geral (vinda de nova diretora, retorno ao ensino regular, etc.). 
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Legenda: 

1 – Sala de aula 

2 – Sanitários 

3 – Biblioteca 

4 – Laboratório de Informática 

5 – Laboratório de Física 

6 – Laboratório de Ciências 

7 – Cantina 

8 – Sala de leitura 

9 – Cozinha 

10 – Refeitório 

11 – Sala de Recursos de Visão 

Subnormal 

12 – Sala de vídeo 

13 – Pátio 

14 – Corredor de entrada e 

saída dos alunos 

15 – Zeladoria 

16 – Galpão coberto 

17 – Área descoberta 

18 – Quadra de esportes 

19 – Alpendres (no alto da 

imagem - entrada dos 

funcionários da EE Amadeu 

Amaral; embaixo – entrada da 

ETEC)  

20 – Secretaria 

21 – Sala da vice-diretora 

22 – Sala da diretora  

23 – Almoxarifado 

24 – Sala dos Professores 

25 – Coordenação 

26 – Secretaria da ETEC 

27 – Antigo auditório 

 

P – Porta de acesso à área dos 

fundos da escola 

J – Janelas do corredor do 

refeitório 

 
Fig. 81 – Plantas baixas dos três pisos 

do edifício da EE Amadeu Amaral com 

áreas anexas (desenho de Vladimir 

Castilho). Fonte: Arquivo pessoal.  
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O edifício escolar (como um todo) tem hoje três entradas que dão acesso ao seu interior: 

duas estão localizadas na parte da frente do prédio, uma em cada alpendre das extremidades da 

fachada (uma dá acesso à EE Amadeu Amaral e outra à ETEC); e a terceira está situada na Rua 

Júlio de Castilhos (Fig. 82), ao final do muro lateral da escola, entre os fundos do prédio 

principal e a casa da zeladoria (destinada à entrada e saída dos alunos da EE Amadeu Amaral). 

 

.  

 

Fig. 82 – Perspectiva EE Amadeu Amaral com indicação da entrada para alunos. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A entrada localizada no alpendre à esquerda da fachada do prédio (visto de frente) é 

destinada aos professores e funcionários da EE Amadeu Amaral e ao atendimento do público 

em geral. No alpendre, que se chega pela escadaria, há uma porta alta de duas folhas de madeira, 

que fica sempre aberta e dá acesso a um pequeno vestíbulo (de 10m2) em que há uma cadeira 

de madeira, três vasos de plantas e um mural com alguns informativos. Esse vestíbulo é 

separado do corredor defronte por uma parede de tijolos à vista com uma porta de vidro jateado 

(que fica trancada) e encimada por grades de ferro que vão até o teto, que fecha todo o espaço 

de acesso ao interior da escola (Fig. 83). Há uma janela na parede (perpendicular a essa parede 

de tijolos e “cortada” por ela e protegida com grades de ferro) por onde é feito o contato com 

as secretárias e atendentes (através de uma estreita parte da janela que fica do lado do vestíbulo). 

Essa janela era originalmente uma porta que dava acesso à sala de aula – que foi adaptada para 

funcionar como secretaria (não sabemos desde quando). A parede de tijolos à vista com a porta 

de vidro que fecha o corredor, pelas características do material, é resultado de uma reforma 

relativamente mais recente. 
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Fig. 83 – Hall de entrada de funcionários e visitantes e atendimento da secretaria. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Abrindo-se a porta de vidro e entrando efetivamente na escola, há um corredor onde 

estão localizadas as salas da secretaria, da vice direção, da direção, o almoxarifado da escola 

(nessa ordem, posicionados do mesmo lado do corredor que a secretaria) e as salas da 

coordenação e dos professores (no lado oposto), ladeadas pelas escadarias internas que levam 

aos outros andares. Nesse corredor vemos, do lado de dentro da tal parede de tijolos à vista, no 

alto, uma câmera de segurança e, no piso, de ladrilhos hidráulicos decorados portugueses 

(originais), alguns vasos de plantas (Fig. 84). 

 

  

Fig. 84 – Corredor frontal do 1º andar e antigo hall de entrada nobre. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 85 – Corredor esquerdo do 1º andar visto de frente (com 

bebedouro e portas das salas de aula) e visto de trás (da 

entrada do banheiro feminino) e corredor dos fundos. Fonte: 

Arquivo pessoal. 

Nas paredes estão dispostos diversos cartazes com fotografias e desenhos, resultado de 

trabalhos escolares realizados pelos alunos do ano corrente ou de anos anteriores (tais como 

fotos da apresentação da fanfarra, do plantio da horta, desenhos temáticos ou sobre datas 

comemorativas, etc.). Bem no centro desse corredor, pelo lado interno, vemos o antigo hall da 

entrada nobre com a grande porta central trancada, por onde entra uma bonita luz natural. Nesse 

hall também há, nas paredes, alguns trabalhos de alunos e no centro, pendurada ao teto, pende 

a bandeira do Brasil. No local da parede do corredor que se situa de frente para a antiga entrada 

nobre (bem no centro do corredor, entre as salas da coordenação e dos professores), está 

pendurado, ao alto, o retrato de Amadeu Amaral, patrono da escola, também cercado de 

desenhos dos alunos (a maioria dos trabalhos dos alunos pregados nas paredes desse corredor 

são substituídos periodicamente, sendo que há períodos em que não há nenhum ou há poucos 

que permanecem ali). 

Nos corredores laterais, que saem da ponta direita e da ponta esquerda desse primeiro 

corredor (que chamarei de “administrativo”, pois que concentra a diretoria, secretaria, etc.) e 

no corredor que os une ao fundo, há oito salas de aula (três em cada corredor lateral e duas no 

corredor de trás). Logo no início desses corredores, estão posicionados os bebedouros coletivos 

(de alvenaria com torneiras de água filtrada), um em cada corredor lateral, e, no final desses, há 

os banheiros feminino e masculino, também um de cada lado da escola (Fig. 85).  

 

    

 

 

 

O acesso ao andar térreo, faz-se pelas escadarias internas (Fig. 86), que se situam ao 

lado da sala dos professores e ao lado da sala da coordenação, próximos aos corredores laterais 
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– como já indicado –, e despontam nas laterais do refeitório, situado no andar de baixo. Também 

é possível acessar o andar inferior por duas outras escadarias “externas”, situadas no centro de 

cada corredor lateral do primeiro andar e posicionadas uma de frente para a outra, que levam 

ao pátio interno descoberto (Fig. 87). 

 

     

 

No andar inferior, térreo, ficam a cozinha, o refeitório e, no mesmo corredor desses, a 

sala de leitura e a “Sala de Recursos de Visão Subnormal”, uma de cada lado da cozinha. Exceto 

esse, os outros três corredores desse pavimento são abertos para o pátio e fazem seu contorno.  

 

 

Fig. 87 – Pátio com escadarias para o 1º andar e corredores em volta. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Fig. 86 – Escadaria interna do corredor frontal. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Num dos corredores do térreo (o direito) estão localizadas a sala da fanfarra e duas salas 

de aula (sendo que uma dessas salas de aula foi ocupada durante alguns anos pela sala de 

recursos audiovisuais – “sala de projeção” – e foi desativada, voltando a funcionar como sala 

de aula, durante o segundo semestre de 2013). No outro corredor (esquerdo) estão localizados 

os laboratórios de Física e de Ciências e uma “cantina” (uma antiga sala de aula onde funciona 

a lanchonete, espaço que é arrendado para a zeladora da escola, que comercializa alimentos e 

bebidas ali). No corredor perpendicular, ao fundo, ficam a biblioteca e o laboratório de 

informática. E, seguindo a mesma disposição do andar superior, há também dois banheiros 

coletivos (feminino e masculino) e dois bebedouros nesse pavimento. 

Os alunos da EE Amadeu Amaral, conforme dito anteriormente, acessam a escola pela 

entrada situada na R. Júlio de Castilhos: uma porta larga de ferro de duas folhas totalmente 

fechada ao contato visual (Fig. 88). Ela é aberta somente nos horários de entrada e saída dos 

alunos e permanece trancada (com corrente e cadeado) durante todo o período de aula.  

 

 

   

   

  

 

 

 
  Fig. 88 – Porta de entrada e saída dos alunos na Rua Júlio de Castilhos e corredor com porta interna e 

externa. Fonte: Arquivo pessoal. 
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  A porta de entrada lateral da escola é rente à 

calçada. Não há nenhuma cobertura ou área reservada 

junto a ela para a circulação ou a espera dos pais e 

familiares que vêm deixar e buscar os alunos. Não há 

também aí placas indicativas com horários de 

funcionamento da escola ou qualquer orientação sobre a 

localização da secretaria, etc. E não há faixa para travessia 

de pedestres (ou qualquer sinalização de travessia de 

alunos) no local da rua em frente a essa porta – há apenas 

as faixas que se localizam nas esquinas desse quarteirão, 

um tanto distante da porta de entrada da escola, que fica 

bem no meio da quadra. 

Essa porta da rua da lateral do prédio abre para um 

corredor emparedado e coberto que tem mais uma porta de 

ferro na outra ponta e que leva ao interior da escola (Fig. 

89). Essa segunda porta também é trancada com corrente e 

cadeado e é praticamente idêntica à primeira (mas não é 

“maciça”, tem uma espécie de rede vazada de ferro que 

permite a visualização da escola ou do corredor, 

dependendo se se está dentro ou fora desse). Esse corredor 

está localizado em frente à quadra de esportes, na lateral 

aos fundos do prédio principal.  

Para entrar no prédio de aulas, há outra porta (à 

direita de quem entra), também de duas folhas de chapas 

inteiriças de ferro, com um estreito visor na altura dos 

olhos de uma pessoa (Fig. 90), que fica permanentemente 

trancada (com corrente e cadeado) e separa o espaço entre 

o final de um dos corredores laterais internos do prédio, no 

andar térreo, e a área aos fundos da escola (onde estão a 

quadra poliesportiva e o galpão coberto).  

Fig. 89 – Portas de entrada e “intermediária” 

vistas de dentro da escola. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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Assim, somente pelos fundos da escola os alunos 

têm acesso ao prédio de aulas e somente depois de passar 

por três grandes portas de ferro providas de correntes e 

cadeados. Além disso, a porta “intermediária” só é aberta 

pelas agentes de organização escolar (“inspetoras”, 

conforme o pessoal da escola se refere a elas) para a 

passagem dos alunos por ocasião do recreio, das aulas de 

Educação Física ou por solicitação dos professores que 

desejem realizar alguma atividade ali e, como já dito, no 

início e no final do horário letivo para a realização da 

entrada e da saída dos alunos. 

A outra entrada (Fig. 91), localizada no canto 

direito da fachada principal, é por onde é feito o acesso dos 

alunos da ETEC ao prédio. Ao passar pelo alpendre chega-

se a uma porta de madeira de duas folhas (idêntica à que 

dá acesso à secretaria, do outro lado), que é mantida 

trancada e onde fica um guarda (funcionário da escola 

técnica) responsável por abri-la e fechá-la de acordo com 

a chegada ou saída dos alunos do ensino técnico para as 

aulas. Ao adentrar o corredor administrativo da EE 

Amadeu Amaral por esta porta, bem proximamente fica 

uma das escadas internas que leva ao segundo andar (onde 

estão as salas da ETEC). As salas desse andar são 

distribuídas da seguinte maneira: oito salas de aula 

localizadas nos corredores laterais e do fundo; uma sala 

onde funciona a parte administrativa (diretoria e 

secretaria); sala-auditório; saleta do café e mais uma sala 

de aula, todas essas no corredor frontal. O local onde fica 

o “cafezinho” é uma pequenina sala, aos fundos desse 

corredor frontal, que era originalmente destinada ao agente 

sanitário e, posteriormente, foi adaptada para funcionar 

como gabinete dentário (refletindo as orientações 

nacionais para a educação vigentes nas respectivas 

épocas). A antiga “sala-auditório” – com palco, telão de 

Fig. 90 – Porta “intermediária” vista 

de dentro do prédio de aulas. Fonte: 

Acervo pessoal. 

Fig. 91 – Entrada de alunos da ETEC 

– pela frente do prédio. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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Fig. 93 – “Sala-auditório” nos anos de 1960 e 

atualmente.  Fonte: Acervo da EE Amadeu Amaral 

(foto antiga) e acervo pessoal (fotos atuais).  

projeção de filmes e piano (onde eram feitas as sessões de 

cinema para os alunos do grupo escolar na década de 40, 

como vimos anteriormente, e também as sessões solenes e 

apresentações em datas comemorativas) – foi desativada 

completamente. Suas fileiras de cadeiras de madeira fixas 

no chão (arranjadas no formato de auditório) foram 

recentemente retiradas e substituídas por algumas cadeiras 

comuns, de plástico “PVC” (que ficam amontoadas no 

fundo da sala). É utilizada para algumas reuniões da ETEC, 

somente, e o piano continua lá, sobre o palco, servindo de 

apoio a duas caixas e um aparelho de som compacto 

(segundo a diretora da EE Amadeu Amaral, o piano não é 

tocado nem afinado há muitos e muitos anos)104.  
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. 

 

 

 

                                                 
104 Eu não tinha autorização formal para realizar observações e pesquisa no pavimento onde funciona a extensão 

da Escola Técnica Rocha Mendes, porém com a indicação da diretora da EE Amadeu Amaral, que contou-me, 

com certa indignação, o caso da recente reforma feita na “sala do piano”, e  sendo que anteriormente todo o 

espaço do segundo andar fazia parte da EE Amadeu Amaral, a vice-diretora conseguiu uma autorização verbal 

do responsável administrativo pela extensão da ETEC para que, ao menos, eu pudesse fotografar a “sala do 

piano”, antigo auditório da escola, e para que circulasse rapidamente por ali para conhecer os espaços desse 

andar. Por esta razão foram realizadas poucas fotografias do local e a descrição e considerações a respeito deste 

pavimento são bastante sucintas. 

Fig. 92 – Porta de entrada ETEC. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Além desses espaços, há também no piso da ETEC, como nos outros andares do prédio, 

dois banheiros, um feminino e outro masculino, um em cada corredor lateral. Quanto ao 

mobiliário das salas de aula da Escola Técnica, as carteiras dos alunos são novas ou estão muito 

bem conservadas e há ventiladores de teto em todas as salas de aula. Cabe observar ainda que 

os recreios das turmas da EE Amadeu Amaral e aquelas da ETEC funcionam em horários 

diferenciados e as duas escolas são totalmente separadas – não é permitido o acesso dos alunos 

de uma escola às dependências da outra (exceto aos alunos da ETEC que acessam o pavimento 

térreo no horário do recreio, onde estão localizados a cantina e os pátios).   

Voltando à EE Amadeu Amaral, retomemos sua configuração espacial e a utilização dos 

espaços da escola e atentemos agora mais detalhadamente para os aspectos formais, 

construtivos e estéticos desses, o estado de conservação e também para o mobiliário de cada 

um deles.  

Os dois pavimentos (térreo e 1º andar) do prédio principal da EE Amadeu Amaral 

possuem um total de 25 ambientes internos. Retomando nossa descrição acima, agora em seu 

conjunto, são eles: dez salas de aula (e que funcionam como tal); uma sala subdividida em dois 

ambientes – sala da diretora e almoxarifado –, separados por meio de divisória de chapas finas 

de madeira prensada (que isola totalmente os espaços, já que vai de uma ponta a outra da sala 

e do chão ao teto) e com portas individuais para acesso; sala da vice-diretora; sala da 

coordenação (com banheiro anexo); sala dos professores (também utilizada como sala 

multimídia e com banheiro anexo); secretaria; biblioteca; três laboratórios – de Informática, de 

Ciências e de Física (desativados, todos); sala de ensaio da fanfarra; sala de leitura; “Sala de 

Recursos de Visão Subnormal”; refeitório; cozinha e despensa; e a cantina. Há também os 

quatro banheiros, que são destinados aos alunos, localizando-se dois em cada andar. 

Todos os espaços internos da escola são iluminados por lâmpadas fluorescentes duplas 

– que, de acordo com as orientações do Ministério da Educação (MEC, 2002) são as mais 

apropriadas, pois não interferem no conforto térmico dos ambientes. Os tetos são brancos e todo 

o interior da escola é pintado da cor bege, sendo a metade superior das paredes de um tom bem 

claro e a metade inferior de um tom mais escuro. Nos corredores e em algumas salas há uma 

faixa estreita da cor marrom escuro que marca essa divisão, a mesma cor das grandes portas e 

janelas de madeira de toda a escola. Ressalto esse detalhe, pois, sabe-se (desde os modernistas, 

pelo menos) que as cores dos ambientes influenciam o modo dos sujeitos de experimentá-los e, 

de acordo com o manual de arquitetura escolar do MEC (2002, p. 115), a escolha da cor 

dominante da escola deve ser feita “com cuidado e atenção, pois será ela que dará a sensação 

desejada para o ambiente [...]”. Assim, as atuais cores dominantes da EE Amadeu Amaral, o 
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bege e o marrom, que dão o “tom” o “clima” psicológico da educação praticada ali, conferem 

um aspecto um tanto “desinteressante” ou “carregado” à escola (que poderia ser tão “luminosa”, 

já que as grandes janelas e o pátio aberto interno permitem a entrada de boa luz natural por 

quase todos os ambientes). Junto a isso, a pintura interna de toda a escola, principalmente nos 

corredores, salas de aula e pátio, está bastante desgastada, sendo observado o seu 

“descascamento” e a queda do reboco da parede em muitos pontos do prédio. Há pouquíssimos 

“rabiscos”, escritos ou outras intervenções espontâneas feitas pelos alunos nas paredes, mesmo 

nas salas de aula (nos banheiros e algumas áreas externas aparecem mais, como veremos 

adiante).  

As salas de aula (Fig. 94), como já explicado, estão distribuídas no primeiro andar e no 

térreo, sendo oito localizadas no primeiro andar e duas no térreo. A salas são planas e sem palco 

à frente, são retangulares e têm 54m2 cada, permitindo a acomodar os cerca de 25 a 30 alunos 

de cada classe confortavelmente – segundo os parâmetros indicados pelo Ministério da 

Educação (MEC, 2002), que é de no mínimo 1,5m2 por aluno. E isto é visível: há espaço 

suficiente para a circulação e movimentação dos alunos e para fazer diferentes arranjos da sala 

quanto à posição das carteiras, de acordo com as propostas das aulas. Esses outros arranjos da 

sala pelos professores foram observados durante a pesquisa, conforme comentei no início desse 

capítulo, apesar de ter sido mais frequente e comum encontrar os alunos e suas carteiras 

dispostos conforme o arranjo “tradicional” (carteiras enfileiradas individualmente e voltadas 

todas para a frente da sala, onde fica o professor e a lousa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94 – Salas de aula do primeiro andar. Fonte: Arquivo pessoal. 
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No primeiro andar as salas de aula têm pé direito altíssimo (4,5m) e, por toda a extensão 

da parede externa, há grandes janelas verticais de vitrôs transparentes basculantes, algumas com 

cortinas de pano (essas janelas com vitrôs em esquadria metálica substituíram, há décadas, as 

originais da construção, de folhas duplas de madeira e vidro, provavelmente por conta de sua 

maior durabilidade e facilidade de conservação). As janelas iniciam-se cerca de um metro acima 

do solo e se estendem até quase o teto, permitindo boa luminosidade natural e, apesar de não 

haver ventilação cruzada105, razoável circulação de ar (os vitrôs basculantes barram em certa 

medida a ventilação natural) (Fig. 95). No térreo, que tem o pé direito menor que os outros 

andares (com 3,5m), as janelas são menores, quase quadradas (que são as originais, de duas 

folhas de esquadria de madeira e vidros lisos, que abrem para dentro e são protegidas por fora 

com grades de ferro), são providas de cortinas de tecido branco semitransparente (praticamente 

todas), permitindo também uma boa iluminação natural e uma melhor circulação de ar do que 

nas salas do primeiro andar.  

 

 

Fig. 95 – Circulação de ar. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O piso de todas as salas de aula é feito de tábuas de madeira (originais da construção da 

escola ou substituídas por semelhantes) que, em algumas salas, estão ruins (algumas soltas, 

outras com rachaduras e desgaste acentuado, gerando risco de acidente aos alunos e professores 

– conforme comentou um professor da escola e um dos alunos entrevistados).  

As salas de aula têm duas portas cada, uma à frente (perto da lousa frontal) e outra aos 

fundos, sendo que esta última é mantida fechada em todas as salas – o acesso se dá somente 

pela primeira. A porta da frente é trancada pelas “inspetoras”, muitas vezes, durante o recreio 

                                                 
105 Quando o ambiente possui aberturas (janelas, elementos vazados, etc.) em dois lados opostos. 
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(as funcionárias alegam motivo de segurança) e durante o horário de aula, quando fechadas, 

trancam-se automaticamente e só podem ser abertas por dentro – no entanto, pude observar que 

alguns professores as mantêm abertas mesmo durante o correr das aulas. O mobiliário das salas 

de aula é composto por cadeiras e mesas móveis individuais para os alunos (em bom estado de 

conservação), mesa e cadeira para o professor, lousa frontal e lateral (mantidas na posição 

original desde a construção da escola) e um lixo alto com tampa acoplada. Não há armários ou 

estantes de nenhum tipo para os alunos ou professores guardarem seus materiais. Quanto ao 

conforto acústico das salas de aula, é bastante bom, com exceção das três salas que ficam 

posicionadas no corredor do primeiro andar paralelo à Rua Júlio de Castilhos, onde há trânsito 

intenso de automóveis e ônibus (pois é um dos acessos do bairro ao viaduto que leva à “Radial 

Leste”, uma das mais importantes vias de tráfego da cidade). Isso gera, além da poluição do ar, 

poluição sonora (às vezes, forte barulho, quando passam os ônibus), o que poderia atrapalhar 

as atividades desenvolvidas em aula. Porém, os alunos que estudam nessas salas declaram que 

não se incomodam com o barulho da rua (que, segundo minha observação e avaliação, era no 

máximo tolerável na maior parte do tempo, mas em alguns momentos bastante desagradável e 

incômodo) e disseram que “nem percebem” (acostumaram-se?). Quanto ao conforto térmico, é 

razoável. As grandes janelas permitem que ocorram trocas de ar, como dito anteriormente, e o 

pé direito alto garante grande volume de ar na sala e boa convecção do ar interno, o que 

proporciona boa estabilidade térmica. No entanto, durante a pesquisa de campo, observei, nos 

dias mais quentes, forte calor na escola, tanto nos ambientes internos (fechados) quanto nos 

externos (ou “abertos”). E as agentes escolares e as coordenadoras afirmaram que faz mesmo 

muito calor dentro das salas e em toda a escola principalmente no verão, mesmo tendo as salas, 

todas, um ventilador fixo no alto de suas paredes frontais. Isso pode ser explicado pela grande 

incidência de luz direta nas paredes (Fig. 96), já que há pouquíssima vegetação na escola, seja 

nos ambientes internos ou externos do prédio, o que regularia a temperatura (sombras, umidade, 

etc.) –, e também porque em toda a extensão dos ambientes externos os pisos são feitos de 

cimento ou pedra – o que aumenta a acumulação de calor, aumentando a temperatura do local. 

 Ainda sobre a sala de aula, os alunos entrevistados declaram que ela é, junto com a 

diretoria, um dos lugares que menos gostam de ficar na escola. E isso se deve, segundo eles, 

especificamente porque as aulas “são muito iguais” e é sempre “aquela rotina” – ou seja, 

reclamam da manutenção das práticas pedagógicas tradicionais, sem quase nenhuma proposta 

diferenciada ou qualquer “inovação”, como dizem, por parte dos professores. 
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Fig. 96 – Incidência de luz solar direta e 

indireta. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

No primeiro andar, além das salas de aula, ainda temos as salas da direção, da vice-

direção, da coordenação, dos professores, a secretaria e o almoxarifado (no corredor 

“administrativo”). 

A sala da diretora (Fig. 97), como explicado anteriormente, é uma subdivisão de uma 

sala maior (do mesmo tamanho da secretaria, na ponta oposta do corredor), que acomoda, na 

outra (e maior) parte, o almoxarifado (que fica trancado e guarda materiais diversos para uso 

na escola). A sala da diretoria é pequena (tem 19,5m2), retangular e comprida. A porta alta de 

duas folhas de madeira (como praticamente todas as portas da escola) tem, colados nela pelo 

lado de fora, dois adesivos de “joaninhas” coloridas e é mantida (uma das folhas) sempre aberta 

(só quando a diretora está atendendo alguém é fechada, mas mesmo nesses casos observei que, 

muitas vezes, a porta é deixada aberta). Entrando na sala há, mais ao fundo, encostada 

perpendicularmente à uma das paredes laterais, a mesa da diretora com uma cadeira de um lado 

e, do outro, banco com encosto e acento forrado com uma manta amarela (onde podem sentar-

se até três pessoas); atrás dessa mesa há uma janela de vitrôs basculantes e com cortina, por 

onde entra boa luz natural; na outra parede lateral há armários de metal com portas (onde são 

guardados documentos importantes da escola, como os Projetos Político Pedagógicos, os Planos 

de Gestão, etc.) e computador, impressora e outros equipamentos em mesas menores; e, na outra 

parede à frente da mesa da diretora, há uma mesinha (um pequeno aparador) pintada de azul 
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sobre a qual estão uma bíblia, velas decorativas e outros bibelôs, com um mural de recados cor 

de laranja sobre ela. 

 

     

Fig. 97 – Sala da diretora. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Essa sala, decorada com motivos florais (adesivos de fadas, borboletas, ramos de flores 

e folhas colados nas paredes e nos armários) e com diversos objetos que ficam sobre os armários 

e mesas (bandeirinha do Brasil, pequenos troféus e estátuas, vasos de flores naturais e 

artificiais), é a sala mais colorida e alegre da escola. Há também um quadro com uma cópia do 

documento original da criação do bairro do Belenzinho e outros dois com homenagens da 

Associação “Amigos do Belém” distribuídos pelas paredes. Isso tudo confere um ar gracioso e 

receptivo à diretoria – e, sendo que a sala foi decorada pela atual diretora, pode ser um indício 

de suas características de personalidade, do seu entendimento de sua função na escola, do seu 

modo de se relacionar com os alunos e funcionários ou de como desejaria que isso se desse. 

Mesmo assim, parece que não muda a visão que os alunos têm sobre esse espaço, já que, 

conforme os entrevistados disseram, é um dos lugares que mais “detestam” na escola (pois as 

práticas disciplinares – de repressão – continuam as mesmas e continuam muito depositadas 

ainda na figura do diretor escolar, apesar dessa diretora, especificamente, ter bastante 

proximidade com os alunos de toda a escola e ter sempre com eles um tom amigável, mesmo 

nos momentos de repreensão de suas atitudes, conforme os próprios alunos contaram e 

conforme observei empiricamente). A sala da direção é usada, portanto, para – além das 

atividades específicas da diretora e da recepção de autoridades (autoridades locais, pessoas 

representativas do bairro, supervisora escolar, pessoal da Diretoria ou da Secretaria de 

Educação, etc.) e de pais de alunos (quando da necessidade de se conversar particularmente 

com eles) – também, e principalmente, para as conversas com os alunos que se desviam das 

normas de comportamento praticadas na escola. Mas a boa vontade da atual diretora (que está 
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na escola desde 2012) pode ser percebida também, por exemplo, pela atual distribuição das 

salas do corredor administrativo, pois foi ela quem colocou a coordenação (que ficava na sala 

onde hoje é o almoxarifado) no espaço onde era a diretoria (uma sala grande e com banheiro 

anexo), transferindo essa última para esse espaço bem menor (ou seja, deslocando a posição 

central e privilegiada da diretoria e abrindo maior espaço para a coordenação – o que é 

significativo em termos da semiótica da distribuição espacial dos ambientes em correlação com 

sua funcionalidade). 

A sala da vice-diretora (Fig. 98) fica ao lado da sala da diretora, sendo um pouco menor 

que essa (17m2), de formato mais quadrado, e também com janela de vitrôs ao fundo. Em termos 

de decoração e mobília, é simples e formal: não tem enfeites ou outros objetos artísticos, não 

tem nada colorido e é mobiliada com uma mesa com cadeiras (que fica no centro da sala), 

mesinha com computador, um pequeno armário (próximo à janela) e um armário maior de metal 

com portas (na parede esquerda, atrás da porta) e tem alguns calendários, informativos e um 

mapa do mundo pendurados nas paredes. Está permanentemente com as portas abertas e, tal 

como a sala da direção, também é utilizada para as conversas com os alunos “mal-

comportados”, quando a diretora não está presente. Além disso, constatei que a sala é utilizada 

para guardar os objetos de valor dos alunos que não querem deixar na sala de aula (com a 

autorização da vice-diretora) ou aqueles cujo uso não é permitido na escola e que foram 

apreendidos pelos funcionários. 

 

 
Fig. 98 – Sala da vice-diretora. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A sala da coordenação (Fig. 99) e a sala dos professores ficam no centro desse mesmo 

corredor (o corredor “administrativo”, como o denominei) e têm o mesmo tamanho (31m2) e 

formato (quadrado), além de serem organizadas de forma parecida. Ambas têm duas janelas 
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grandes verticais de vitrôs basculantes com cortina, banheiros anexos, mesas retangulares 

grandes com diversas cadeiras ao redor que ficam no centro da sala e outras mesas menores, 

encostadas nas paredes, com computadores e outros equipamentos. Há também, nas duas salas, 

estantes (de metal) com livros e materiais didáticos diversos, alguns armários de metal com 

portas e alguns objetos pendurados nas paredes (calendários, informativos, mapas mundi, etc.).  

 

 
Fig. 99 – Sala da coordenação. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A sala da coordenação é, além de suas funções habituais, utilizada para recepção, 

armazenamento e triagem dos livros e outros materiais recebidos da Secretaria de Educação do 

Estado, é disponibilizada aos alunos e professores em alguns momentos para realizarem tarefas 

diversas e vê-se a circulação razoavelmente livre deles por ali (a porta sempre está aberta) – e, 

no caso dos alunos, é utilizada, por exemplo, para fazerem trabalhos de artes que serão usados 

em festas da escola, muitas vezes sob a orientação da coordenadora Vera, que também foi 

professora de Educação Artística; para fazerem suas tarefas ou estudar, quando não tem 

permissão para ficarem na aula ou por outras razões (que não só o “castigo”), etc.  

A sala dos professores (Fig. 100), ao contrário da coordenação, permanece com a porta 

fechada. Só é permitida a entrada de professores e funcionários ali. Os alunos raramente têm 

acesso a ela. Essa sala tem como mobiliário ainda, além do que já descrito da sala da 

coordenação, um sofá de três lugares de couro (ou “corino”) e uma televisão. A grande mesa 

central, de madeira, tem o tampo cor de laranja dobrável que permite que se transforme, quando 

aberta, numa enorme mesa quadrada (utilizada, aí sim, para realização de trabalhos mais 

específicos com os alunos – como a preparação de trabalhos para participação em concursos 

promovidos pela Secretaria de Educação do Estado, conforme presenciei durante a pesquisa – 
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e para reuniões dos professores). Também, nessa sala, há a mesinha do café (com as garrafas 

térmicas de café e chá e copos descartáveis) e um filtro de água eletrônico. A divisória que 

separa a sala do banheiro interno é da cor verde claro vivo, o que, junto ao tampo laranja da 

mesa, confere à sala um ar descontraído e agradável.  

 

    

Fig. 100 – Sala dos professores. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A secretaria (Fig. 101) fica na ponta oposta da diretoria, nesse mesmo corredor. 

Funciona também como recepção (pela janela com grades que abre para o vestíbulo adaptado, 

conforme descrevemos anteriormente). É uma sala bem espaçosa (tem 58m2) mobiliada com 

algumas escrivaninhas, mesas e cadeiras, computadores, armários de metal com portas e 

arquivos, para atender as necessidades do trabalho ali realizado. Também tem ventilador, uma 

geladeira (onde os funcionários, incluso os professores, guardam itens para lanches – coletivos 

ou individuais) e uma mesa com o micro-ondas e as garrafas de café e chá. Não há objetos 

decorativos nessa sala e a pouca mobília faz com que haja bastante espaço livre na sala. 

 

 
Fig. 101 – Secretaria. Fonte: Arquivo pessoal. 
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O laboratório de Física, de Ciências e de Informática, a biblioteca, a sala da fanfarra, a 

sala de leitura, a sala de “recursos de visuais” (de atendimento educacional especializado), o 

refeitório, a cozinha, a “cantina” (lanchonete) e também a sala que era utilizada para projeção 

de filmes, antes de seu desmonte, como indicado anteriormente, ficam todos localizados nos 

corredores do piso térreo que circundam o pátio aberto interno. Nenhum desses espaços estava 

previsto no projeto original do prédio da escola e foram instalados em salas de aula adaptadas 

ou reformadas para receberem suas diferentes funcionalidades106. Isto ocorreu em diferentes 

épocas para cada um desses locais, já que são o reflexo e foram decorrência das reformulações 

das políticas educacionais realizadas durante o transcorrer dos anos, nesse um século de 

existência da EE Amadeu Amaral, que promoveram mudanças a respeito do conteúdo curricular 

escolar obrigatório e a respeito dos equipamentos necessários ao atendimento das atividades 

previstas, implicando a reestruturação do espaço escolar (como pudemos ver no capítulo 

anterior). Sendo assim, exceto o refeitório e a cozinha, os outros ambientes mantém 

praticamente as mesmas características descritas das salas de aulas, ou seja, mesmo formato e 

tamanho, mesmos acessos e aberturas (portas altas de madeira de folha dupla, janelas como as 

das salas de aula do andar térreo) e mesmos revestimentos (pisos, pintura, etc.).107  

A sala de “projeção” (“sala de vídeo” ou de recursos audiovisuais), antes de ser 

desativada e retornar ao uso como sala de aula (o que ocorreu no período da realização do 

trabalho de campo dessa pesquisa, por razões não declaradas), era equipada com telão, projetor 

e equipamento para reprodução de filmes além de uma televisão de plasma, um pequeno 

armário com duas portas, cadeiras voltadas de frente para o telão (e de costas para a lousa) e 

uma mesa de apoio à frente da sala. Durante a realização da pesquisa empírica ainda presenciei 

sua utilização por uma professora com sua classe, que realizava ali uma atividade escolar que 

envolvia a projeção de um filme. Os alunos entrevistados contaram, no entanto, que mesmo 

quando era sala de projeção, estiveram lá pouquíssimas vezes, ou seja, eram raros os professores 

que incluíam essa atividade como recurso para as aulas e raríssimas as vezes que o faziam – 

preferindo, a maioria dos professores, segundo o depoimento dos alunos, as aulas tradicionais 

com cópia de lousa e muita escrita. É provável que esta seja a razão da sua desativação: os 

professores não utilizavam esse recurso com suficiente frequência para justificar a manutenção 

de uma sala exclusiva para atender essa função, já que a escola tem pouco espaço disponível, 

mesmo para realizar suas habituais atividades. Essa sala (Fig. 102) foi então rearranjada e 

                                                 
106 Vide Fig. 72 (planta baixa da escola com a função dos espaços prevista originalmente) e Fig. 81 (planta com 

descrição da funcionalidade atual dos espaços). 
107 Quando apresentarem diferenças, comentarei ao descrevê-los individualmente. 
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mobiliada com uma grande mesa de estudos com catorze cadeiras ao redor e mais cinco outras 

mesas para quatro pessoas (com quatro cadeiras) e é usada por alguns professores quando 

propõem aulas com dinâmica diferente da tradicional (durante o trabalho de campo observei e 

registrei, com a devida autorização de todos, a utilização dessa sala pela professora de Português 

que uniu duas classes, uma de 7º e outra de 8º ano, e organizou grupos de alunos mistos que 

trabalhavam juntos na realização de um projeto de redação).  

 

 

 

 

 

 

O laboratório de física e o de ciências tem piso em ladrilho (diferente das salas de aula 

com piso de tábuas de madeira) e janelas de caixilho de madeira e lâmina de vidro inteiriça 

(sem vitrôs ou outras divisões), que, ao que tudo indica, são mais apropriadas a entrada de forte 

luminosidade natural nesses espaços. Como disse, esses laboratórios estão “desativados” 

(fechados) e isso há muitos anos. O laboratório de física está vazio, com alguns poucos 

materiais antigos, aguardando reforma (pois o teto e o piso estão em mau estado de conservação 

gerando risco para a utilização pelos alunos e, conforme explicou Luíza, “como é tombado, não 

se pode simplesmente trocar os ladrilhos... e não existe mais desse [original], tem que esperar... 

[o restauro prometido e já anunciado oficialmente pela Secretaria de Educação]”. Os alunos não 

têm ideia de que ali é (ou foi) o laboratório de física, acreditam eles, de acordo com as 

declarações dos alunos entrevistados, que é uma sala comum ou uma extensão do laboratório 

de ciências cujo teto está “caindo” – e por isso interditada. 

Fig. 102 – Sala de projeção de vídeo rearranjada como sala de 

aula para trabalhos diferenciados. Fonte: Acervo pessoal. 
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O laboratório de ciências (Fig. 103), por sua vez, é ricamente equipado com material, 

ferramentas e utensílios de laboratório e material didático diverso: microscópios, lâminas de 

vidro para análises diversas, dois “manequins” do torso humano com os órgãos vitais em 

tamanho natural, mapas do corpo humano (do sistema nervoso, esquelético, muscular, etc.), 

tabelas, estufas, espécimes de répteis e de outros animais em formol, bandejas de alumínio, etc.; 

e ainda tem bancadas com tampo de alumínio para experiências, pias, armários, cadeiras, 

computador. Apesar de não apresentar problemas estruturais, esse laboratório – 

surpreendentemente – não é utilizado pelos professores para as aulas (ninguém soube explicar 

a razão disso). 

 

 

   

Fig. 103 – Laboratório de Ciências. Fonte: Acervo pessoal. 
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O laboratório de ciências é um dos espaços que desperta a curiosidade e o interesse dos 

alunos. Vários deles já entraram ali – sorrateiramente ou acompanhando algum professor ou 

funcionário para pegarem algo da sala para usarem nos eventos da escola – e contaram aos 

outros o que há lá dentro (“cobra, escorpião...um monte de animais!”, entre outras coisas). Os 

alunos, portanto, sabem que a escola tem um laboratório de ciências todo equipado e têm imensa 

vontade não só de conhecê-lo (aqueles que nunca entraram lá), mas principalmente, conforme 

os alunos entrevistados, de “usá-lo” (para as aulas) e não compreendem porque isso não é feito. 

O laboratório de informática (Fig. 104), também muito bem equipado, com 

computadores novos, há mais de dois anos está fechado. Funcionários e alunos da escola 

contaram que até pouco tempo atrás o laboratório de informática era utilizado pelos professores 

e alunos e funcionava perfeitamente, mesmo com menor quantidade de computadores e sendo 

esses não tão modernos. Isso foi assim, conforme conta Luíza, até que o “pessoal” da Secretaria 

de Educação “resolveu” reformar o laboratório para instalar os novos equipamentos (com 

internet de banda larga, programas atualizados em todos os equipamentos, bancada 

ergométrica, cadeiras novas com encosto almofadado, etc.). Ao que tudo indica, essa decisão 

está relacionada ao “Programa Banda Larga nas Escolas” que, de acordo com as informações 

disponibilizadas no site do MEC e pela Secretaria de Educação à Distância (MEC, 2010), foi 

lançado em 2008 pelo Governo Federal, por meio do Decreto nº 6.424, e cuja gestão é feita pelo 

MEC e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em parceria com o Ministério 

das Comunicações, o Ministério do Planejamento e com as Secretarias de Educação Estaduais 

e Municipais. O programa previa a conexão de todas as escolas públicas brasileiras urbanas à 

Internet por “banda larga” até o ano de 2010, mas, de acordo com os ofícios e termos “Aditivos” 

complementares do programa, seria alcançado efetivamente só em 2011 – necessitando, para 

tanto, ainda de acordo com as informações do MEC, da reforma dos laboratórios das escolas 

que não tivessem os recursos técnicos necessários para essa instalação (como no caso da EE 

Amadeu Amaral). 

Com as palavras de Luíza (sobre as condições da sala de informática e seu mobiliário): 

Tudo impecável [mostra-me, apresentando a sala]. Olha: as cadeiras estão 

ainda com o plástico! Mas eles [os técnicos responsáveis por essa reforma] 

dizem que falta isso, falta aquilo, que ainda não está pronto, que ainda não 

instalaram os programas em todos os computadores... que não pode usar. E 

fica aí, tudo parado. Os professores não podem trazer os alunos pra cá... Faz 

dois anos que está fechado. 
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Fig. 104 – Laboratório de Informática. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os alunos também reclamam do fechamento da sala de informática e se incomodam 

com sua interdição. Entendem a razão da não disponibilização dos computadores (que não é 

“culpa” da escola), mas acreditam que, já que não é usada dessa maneira, poderia ser usada de 

outra (“só fica ocupando espaço”). 

A biblioteca (Fig. 105), instalada na sala ao lado do laboratório de informática, é 

equipada com prateleiras para os livros (a maioria com identificação numérica e por assunto), 

uma mesa grande retangular com oito cadeiras na frente e ao centro da sala, um banco de 

madeira com encosto embaixo de uma das janelas, algumas mesas individuais com banquetas 

(sem encosto) distribuídas pela sala, duas mesas com uma cadeira cada sobre as quais está um 

computador e um fichário pequeno, e uma lixeira pequena.  

 

   
Fig. 105 – Biblioteca. Fonte: Acervo pessoal. 
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O acervo da biblioteca é composto especialmente de livros didáticos das diversas 

ciências do currículo comum do ensino fundamental e médio (biologia, matemática, história, 

etc.) e dos chamados “assuntos transversais” (sexualidade, principalmente). Há também muitas 

enciclopédias e dicionários (principalmente de língua portuguesa) e alguma literatura geral – 

como romances (principalmente os “clássicos” nacionais e alguns internacionais), literatura 

infantil e juvenil, quadrinhos (como “Mafalda”) e livros com pequenas histórias ilustradas em 

língua inglesa – e alguma literatura científica. Parte desse acervo é fruto de doações, mas a 

grande maioria dos livros da biblioteca da escola foi fornecida ou publicada pela própria 

Secretaria de Educação do Estado (de acordo com informações dos funcionários e conforme 

observei em campo). Em toda a parede lateral da biblioteca há janelas com cortinas – idênticas 

às janelas das salas de aula do andar térreo, originais do prédio. Entre duas dessas três janelas 

foram pintados, na própria parede, alguns desenhos dispersos (alguns dinossauros, outros 

bichinhos com asas, um pequenino arco-íris, sol, etc., todos bastante infantilizados, o que não 

condiz com a faixa etária do alunato da escola). Apesar de estar “em funcionamento”, a 

biblioteca permanece sempre trancada. Só é permitida a sua utilização por ocasião de atividades 

escolares dirigidas pelos professores (que, segundo depoimentos, muito raramente o fazem), 

não sendo possível, por parte dos alunos, a consulta espontânea de livros e retirada de literatura 

para suas necessidades de estudo ou para seu deleite (durante as observações em campo, nunca 

observei a utilização da biblioteca por qualquer pessoa que seja e esse espaço sequer foi 

lembrado ou citado pelos alunos durante a entrevista coletiva). Além disso, suas janelas abrem-

se para o fundo da escola onde estão localizados a quadra de esportes (imediatamente atrás da 

biblioteca) e o galpão externo coberto – muito frequentados pelos alunos, não só durante os 

recreios e aulas de Educação Física, mas também na entrada e saída das aulas e quando há 

“aulas vagas” (quando o professor falta). Essa localização da biblioteca no prédio escolar não 

é nada adequada para um ambiente que supõe silêncio e tranquilidade para seus usuários, devido 

ao alto vozerio e do barulho que vem do lado de trás – mas como ela não é “efetivamente” 

utilizada, não há essa percepção pela população escolar da EE Amadeu Amaral. 

É importante assinalar que o laboratório de informática e a biblioteca têm, cada um, uma 

enorme porta de grades de ferro por dentro da porta de duas folhas de madeira que dá acesso a 

esses ambientes e ambas são mantidas sempre trancadas. Somente podem abri-las as inspetoras, 

que têm as chaves das portas e dos cadeados das grades (e mesmo as funcionárias, para tanto, 

têm que fazer um certo esforço para conseguir abri-las, porque as portas de madeira abrem para 

dentro das salas, e a grade está logo ali atrás, encostada na porta). O mesmo acontece com a 

“Sala de Recursos de Visão Subnormal”, a sala de leitura, a sala da fanfarra e a secretaria (a 
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sala de projeção de filmes também tem grades, mas não ficam mais trancadas, já que voltou a 

ser utilizada como sala de aula). Além disso, há grades também no corredor do refeitório, 

fechando os dois lados que dão acesso a esse. Segundo informações dos funcionários, as grades 

foram instaladas na escola por volta do início dos anos 2000, quando começaram a chegar os 

maquinários mais sofisticados (e valiosos) – como computadores, televisão, aparelhos de vídeo 

e projetores, etc. –, por motivo de segurança – para que não fossem roubados ou danificados. 

Esse argumento, no entanto, parece um tanto frágil, pois não explica, de acordo com essa lógica, 

as grades nas portas da biblioteca e nos acessos ao refeitório e a não presença delas no 

laboratório de ciências e nas salas dos professores, da coordenação, da diretora e da vice. E, 

conforme veremos mais adiante, os alunos percebem sua presença – desagradável, segundo eles 

– e contam que as grades continuam sendo colocadas em mais espaços da escola (como nas 

janelas das salas de aula do primeiro andar – nenhuma dessas as tinha – e os portõezinhos das 

escadas). (Fig. 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106 – Grade na janela de uma sala de aula e portões das escadas e 

refeitório. Fonte: Acervo pessoal. 
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Continuando a descrição dos espaços do andar térreo, temos ainda a sala da fanfarra, a 

sala de leitura, a “Sala de Recursos de Visão Subnormal”, a cantina, o refeitório com cozinha e 

despensa e o pátio central. 

A sala da fanfarra (Fig. 107) fica num dos corredores laterais do térreo e é mobiliada 

com cadeiras (posicionadas em semicírculo), uma mesa ao canto, suportes para partituras e 

estantes abertas com muitos e variados instrumentos musicais de banda (principalmente 

bumbos e trompetes de vários tipos e que estão bem conservados). Além disso há a lousa de giz 

frontal que é usada para as lições de música (estão desenhadas nela pautas com notas musicais, 

etc.). Os ensaios acontecem às segundas e terças-feiras e são abertos a todos os alunos da escola 

que queiram participar (meninos e meninas de diversas idades eram seus componentes no 

momento da pesquisa). Os dois maestros e professores de música são voluntários de fora da 

escola – um é funcionário da polícia militar e o outro é membro de uma igreja Batista108. A 

fanfarra da escola existe desde 2012, quando foi oferecida como uma das atividades do 

contraturno das aulas, vinculada ao programa “Mais Educação”. Os participantes se apresentam 

em eventos e datas comemorativas, dentro e fora da escola (em praças, no largo, etc.).  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 107 – Sala da Fanfarra – aulas e apresentação no Largo do Belém. Fonte: Acervo pessoal (foto maior) e 

<http://eeamadeuamaral.blogspot.com.br/> (fotos menores). 

                                                 
108 As igrejas dessa religião têm como costume a formação musical de seus membros, que frequentemente 

participam dos seus corais e recitais de música, presentes nos cultos, tocando (e aprendendo a tocar) também 

instrumentos de sopro e de corda (principalmente piano e órgão de tubos, característico nessas igrejas). 
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A cantina (Fig. 108) fica no corredor em frente ao da fanfarra, do mesmo lado dos 

laboratórios de ciências e física. Tem balcões e mostruários com os alimentos e bebidas 

comercializados, geladeiras, uma televisão e uma mesinha com cadeiras para os alunos se 

sentarem. Só abre sua porta durante o recreio e nos horários de entrada e saída da escola. É 

razoavelmente frequentada pelos alunos (a maioria deles, observei, faz seus lanches no 

refeitório, consumindo a merenda oferecida pela escola, ou levam de casa). 

 

 
Fig. 108 – Cantina. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O refeitório, a sala de leitura e a “Sala de Recursos de Visão Subnormal”, ficam 

localizados no corredor imediatamente abaixo do corredor administrativo da escola, na parte 

frontal da escola. Esse corredor tem um diferencial: em cada uma de suas pontas há uma porta 

de madeira de duas folhas que leva à um vestíbulo aberto para as laterais externas da escola, na 

parte mais próxima à fachada. Esse vestíbulo tem uma porta de grades de ferro e cadeado que 

fecha essa abertura para o exterior.  

 

 
Fig. 109 – Porta do corredor térreo com vestíbulo aberto para a lateral do prédio. Fonte: Acervo pessoal. 
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Fig. 110 – Refeitório e cozinha. Fonte: 

Acervo pessoal. 

Uma dessas portas (Fig. 109), a que fica ao lado da sala de leitura, é bem pouco utilizada 

– somente para passagem de funcionários quando precisam ter acesso ao material guardado no 

pequeno cômodo anexo ao vestíbulo (um antigo banheiro), onde são guardados alguns materiais 

para manutenção e pequenas reformas da escola. Às vezes também se passa por ali para retirar 

o lixo (mas a retirada habitual desse é feita pela saída aos fundos da escola). A outra porta, do 

outro lado do corredor e próxima a “Sala de Recursos de Visão Subnormal”, é usada para fazer 

a entrada e saída dos alunos portadores de deficiência, que utilizam essa sala (por razões que 

veremos adiante). 

O refeitório (Fig. 110) está localizado, portanto, no centro desse corredor frontal do 

andar térreo, entre a sala de leitura e a “Sala de Recursos de Visão Subnormal”, e à sua frente 

fica a cozinha com a despensa. Ele faz fundo com o pátio interno (suas janelas de vitrôs 

basculantes se abrem para este), mas não há ligação direta entre eles. Para se ter acesso ao 

refeitório é necessário entrar por uma das pontas dos corredores laterais e passar pelos portões 

de grades de ferro que fecham a passagem pelos dois lados do corredor frontal. Esses portões 

(trancados com cadeados) só são abertos no momento do recreio. O refeitório ocupa o lugar de 

duas antigas salas de aula, cujas paredes internas foram derrubadas (a que as separavam uma 

da outra e as que as separavam do corredor), deixando um espaço aberto conjugado entre a 

cozinha e o refeitório. Esses dois ambientes são separados apenas pela parede da cozinha, que 

tem uma janela com balcão por onde é entregue a merenda e uma porta por onde entram os 

“merendeiros” (duas cozinheiras e um servente).  
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O refeitório tem quinze mesas com bancos compridos sem encosto e comporta cerca de 

100 alunos sentados e tem uma lixeira grande (apenas uma) posicionada perto da cozinha. Seu 

piso é de ladrilho (cinza) e paredes são todas recobertas por azulejos comuns brancos, até dois 

terços de sua altura (para maior facilidade de limpeza e por questões de higiene), sendo a parte 

superior pintada de branco. Também há ali um balcão térmico de distribuição de alimentos 

(móvel) de inox (conhecido como “buffet” nos restaurantes “self-service”, onde se dispõe os 

alimentos para mantê-los aquecidos), mas que nunca é utilizado. Não há muito espaço para 

circulação na área das mesas, porém o espaço aberto entre essa área e a cozinha é amplo, 

comportando bem a movimentação dos alunos que se aproximam da janela-balcão para pegar 

a merenda. Para fazer sua refeição, os alunos revezam-se naturalmente na utilização das mesas 

(que nunca ficam totalmente ocupadas) ou se dirigem a outros espaços da escola (para o pátio 

interno ou para o galpão externo). 

A sala de leitura (Fig. 111) é idêntica às outras salas de aula do andar térreo, sendo 

apenas diferente a sua mobília e distribuição no espaço: quatro mesas redondas para quatro 

cadeiras (e com elas) e três bancos de madeira com encosto (tipo “banco de praça”). Tem 

também um armário com duas portas de metal, equipamento de projeção de imagens, caixas de 

som, computador e telão. É utilizada mais para os ensaios dos alunos para apresentação de coral 

nos eventos da escola e fora dela do que como sala de leitura mesmo (durante a pesquisa não 

constatei seu uso para essa função).  

 

  
Fig. 111 – Ensaio na Sala de Leitura (ainda com a decoração usada na Feira Cultural). Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nos ensaios, arrumam-se os bancos enfileirados no centro da sala e de frente para o telão 

para que as crianças acompanhem as letras das músicas com legenda nele. Em outros 

momentos, fica organizada com as mesas redondas distribuídas pela sala e os bancos encostados 
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nas paredes. Também é usada nas festas da escola como sala de exposição de trabalhos – como 

na “Feira Cultural”, quando funcionou como sala temática da Bolívia, decorada com motivos e 

cores característicos do país, onde serviam-se os pratos típicos da cultura boliviana 

(valorizando, dessa forma, a cultura dos muitos alunos da escola dessa nacionalidade). Essa 

sala, como comentei anteriormente, tem uma porta de grades de ferro por dentro da porta de 

entrada, de madeira, que fica trancada com cadeado. Só é aberta quando solicitada para 

realização de atividades com os alunos nela. Portanto, assim como no caso da biblioteca, os 

alunos não têm livre acesso a esse espaço. 

A “Sala de Recursos de Visão Subnormal” (Fig. 112 e 113) é onde se realiza, como 

apontei anteriormente, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para portadores de 

deficiências visuais (ou múltiplas que as incluam). É também idêntica às salas de aula do andar 

térreo, mas tem um banheiro anexo ao fundo, para maior comodidade desses alunos. Ela é 

equipada com oito carteiras comuns (enfileiradas de duas em duas, uma atrás da outra próxima 

a uma das laterais da sala) e uma carteira adaptada (para cadeirantes) que fica à frente dessas 

outras e encostada na mesa com cadeira para o professor, próxima da lousa.  Há também na sala 

diversos armários de metal com porta, uma estante pequena (distribuídos nas paredes da sala), 

um aparelho de som, dois computadores, dois televisores pequenos, uma impressora e duas 

luminárias portáteis (que ficam sobre as mesinhas encostadas numa das paredes laterais, 

providas de cadeiras com encosto estofado e rodinhas) e os materiais específicos para 

atendimento de alunos com deficiência visual (ou “visão subnormal”, conforme a terminologia 

utilizada pela escola e que parece ser a expressão apropriada para definir essas deficiências). 

Entre esses materiais específicos estão o Soroban e a máquina de braile (essa fica dentro de um 

armário com duas portas que é aberto para sua utilização, localizado ao lado dos computadores).  

 

  
Fig. 112 – Sala de Recursos de Visão Subnormal. Fonte: Acervo pessoal. 
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Além disso, essa é a única sala da escola da escola que possui uma placa de identificação 

na porta e tem funcionários (professores especialistas) especificamente designados (e treinados) 

para atender às demandas das atividades ali realizadas (o que não ocorre com a biblioteca e com 

a sala de leitura, que não têm nem placa de identificação, nem funcionários designados para o 

atendimento dos alunos, muito menos um informativo dos horários de funcionamento – o que 

nem faria sentido, já que não ficam abertas para receber os estudantes em momento algum).  

 

   

Fig. 113 – Máquina de braile e equipamentos da Sala de Recursos de Visão Subnormal. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Quanto à acessibilidade da escola aos portadores de deficiência, há guia para cegos e 

rampas de acesso para cadeirantes nas calçadas que contornam a escola (Fig. 114). Mas, 

internamente, as dependências não são acessíveis a eles, pois não foram realizadas as 

adaptações estruturais necessárias (como rampas, instalação de elevadores, box específico para 

uso de cadeirantes nos banheiors, etc.). Por essa razão, há o banheiro anexo à sala de “Recursos 

de Visão Subnormal” (que é adaptado) e o acesso a essa sala se faz, como já indicado, pela 

porta da lateral do andar térreo, que fica próxima à fachada da escola (Fig. 115).  

 

   

Fig. 114 – Calçada da escola com guia 

para cegos. Fonte: Acervo pessoal. 
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Fig. 115 – Entrada para a Sala de Recursos de Visão Subnormal. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O pátio interno descoberto (Fig. 116) é retangular (15m x 18m) e fica no centro do 

prédio principal. É cercado (três lados) pelos corredores com as salas de aula e outros espaços 

escolares e em um dos lados é fechado pela parede dos fundos das salas do 1º e 2º andares dos 

corredores frontais da escola. Os corredores que circundam o pátio são abertos para ele, 

permitindo ter a visão tanto do pátio como dos outros corredores e das portas das salas de aula 

e outros ambientes presentes neles (e, claro, o mesmo ocorre do pátio – tem-se a visão quase 

total de todos os três corredores de cada andar que o circundam).  

 

  

Fig. 116 – Pátio interno. Fonte: Acervo pessoal. 
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Há, como já comentei, duas escadas grandes de alvenaria e piso de granito, uma de 

frente para a outra, no centro de duas das laterais do pátio, que levam ao 1º andar. Elas são 

fechadas, no alto, por portões baixos de ferro (não faz muitos anos que foram instalados ali) 

que são abertos somente no horário da entrada e saída do período escolar e no horário do recreio, 

para que os alunos que estudam nas salas do primeiro andar possam acessar o pátio ou passar 

por ele para ir até a área dos fundos da escola e vice-versa (é o caminho mais curto). O chão é 

todo de cimento e há um ralo no centro. Não há plantas, nem árvores, nem mesas, nem bancos, 

nem lixeiras ali (os cestos de lixo, somente dois, ficam no centro dos corredores laterais do 

pátio).  

Os alunos gostam de ficar nesse pátio nos recreios: brincam no espaço livre, sentam-se 

nas escadas ou no chão dos corredores ao redor para conversarem, lerem, lancharem, ouvirem 

música, etc. Mas ele é principalmente um local de passagem, já que faz a ligação entre as salas 

de aula (tanto do térreo quanto do primeiro andar) e área dos fundos da escola (onde estão o 

galpão e a quadra – os lugares preferidos para a hora do recreio – e onde está localizada a porta 

de entrada e saída dos alunos). 

 

 

Fig. 117 – Pátio interno durante o recreio. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nos dias de chuva o pátio forma grandes poças de água e praticamente “alaga” (o ralo 

central não funciona bem e a inclinação do solo não é propícia para o escoamento da água). Isso 

impede a permanência ou circulação por ali, mesmo quando a chuva já parou de cair (nesse 
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caso, os alunos que estudam no primeiro andar acessam o refeitório e outros espaços do andar 

térreo da escola pelas escadas internas dos corredores frontais). 

Conhecemos, com essa descrição, cada espaço do prédio principal da escola, faltando 

apenas os banheiros coletivos, os corredores e as escadas internas. 

Os banheiros dos alunos (Fig. 118 e 119), como já indiquei, são quatro (dois femininos 

e dois masculinos) e estão localizados nos fundos dos corredores laterais, dois em cada andar, 

um de cada lado do prédio (masculinos à direita e femininos à esquerda de quem entra no prédio 

pela frente). Eles têm um bom espaço interno (18m2 cada), com uma janela grande de vitrôs 

basculantes ao fundo, pia comprida retangular de alvenaria com duas torneiras numa das 

paredes e, em frente a ela, as cabines individuais com vasos sanitários cujas portas são de 

madeira pintadas de marrom. Todo o espaço dos banheiros (piso e paredes até a metade da 

altura) é coberto por azulejos brancos.  

Nos banheiros femininos há cinco cabines individuais de bom tamanho (cerca de 1,5m2 

cada), providas com cestos de lixo pequenos, que são separadas uma das outras por paredes de 

placas de cimento que não vão até o teto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118 – Banheiro feminino. Fonte: Acervo pessoal. 
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Nos banheiros masculinos há apenas duas cabines individuais com vaso sanitário e 

lixeiras, construídas com paredes de alvenaria que também não fecham o espaço todo até o teto.  

Ao lado das cabines e escondida por elas de quem olha da porta de entrada, está o mictório 

coletivo (de aço inoxidável sobre base de alvenaria).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 119 – Banheiro masculino. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os banheiros parecem bem cuidados e limpos (ao menos foi o que observei durante a 

pesquisa de campo) e tudo funciona bem (descargas, torneiras, ralos). No entanto, todos os 

vasos sanitários não têm tampa, não há sabão de nenhum tipo para lavar as mãos e não há papel 

higiênico disponível em nenhum dos banheiros dos alunos (é necessário solicitar às agentes 

escolares). Além disso, os banheiros não têm porta de entrada (foram retiradas, ficando só o 

batente ou, como no caso de um dos banheiros femininos, há apenas o reboco exposto que faz 

o contorno do espaço deixado pela porta). Essa, junto à falta de papel higiênico e sabão 

disponível, é uma das principais reclamações dos alunos (meninos e meninas) quanto a esse 

ambiente (pois não garante a mínima privacidade). Por esses problemas os alunos entrevistados 

consideram o banheiro um dos piores, mais feios e mais descuidados espaços da escola e, ao 

contrário do que observei, declararam que não há higiene, que os banheiros estão sempre sujos 

(por parte dos próprios alunos ou do cuidado dos funcionários responsáveis?). Os banheiros são 

os locais da escola onde há maior quantidade de “inscrições” ou “intervenções” espontâneas 
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dos alunos (os rabiscos, escritos e desenhos feitos a caneta, giz, etc. ou “raspados” na madeira 

com instrumentos pontudos). Nos banheiros femininos estão concentradas nas portas e 

separações das cabines, principalmente do lado interno delas, e constituem-se de corações com 

os nomes dos casais apaixonados (ou supostos), mensagens com xingamentos e palavrões, 

nomes e apelidos, outros escritos e alguns desenhos geralmente feitos a caneta ou líquido branco 

corretivo. Nos banheiros masculinos essas inscrições encontram-se nas paredes, acima dos 

azulejos (é até difícil imaginar como conseguiram alcançar esses locais), e constituem-se de 

nomes escritos com letras estilizadas, desenhos de rostos de pessoas com cigarro, números (de 

significado indecifrável), siglas, etc. Não observei o registro de palavrões ou xingamentos nos 

banheiros dos meninos e as inscrições, como um todo, aparecem aí em menor quantidade do 

que as feitas pelas meninas nos seus. Complementando essa descrição, é importante comentar 

que esses são os únicos banheiros disponíveis atualmente para o uso dos alunos em toda a escola 

– não há sanitários na parte dos fundos do prédio principal, sendo necessário, no caso dos alunos 

estarem nesses espaços, acessar os banheiros do andar térreo (o feminino é relativamente 

próximo à quadra e ao galpão, pois fica bem ao final do corredor com a porta que leva aos 

fundos da escola, mas o masculino é do outro lado do pátio interno e a porta do final daquele 

corredor, que também daria acesso àquela área, fica permanentemente trancada). Havia até uns 

anos atrás mais um banheiro masculino, ao final do corredor que leva à quadra, localizado bem 

próximo a ela, após o banheiro feminino. Porém a entrada desse banheiro foi interditada com 

tapumes de madeira, pois, contam os alunos entrevistados, ocorreram duas mortes ali (por 

enforcamento, relacionadas a dívidas com drogas dos estudantes mais velhos, no mesmo 

período que ocorreu a rebelião dos alunos – portanto, próximas ao ano de 2008). 

Há também problemas quanto à localização dos bebedouros: há dois deles instalados 

em cada andar, nas pontas opostas aos banheiros, e um bebedouro grande na quadra, na parede 

que a divide que faz fundo com a biblioteca. No galpão coberto e espaço livre aberto aos fundos 

(muito frequentados pelos alunos) não há nenhum e é preciso utilizar o da quadra (que só tem 

uma torneira funcionando e, além disso, a quadra, no momento dos recreios, está sempre 

ocupada pelos alunos e alunas que ficam jogando bola – o que, se por um lado, facilita sua 

utilização por esses, por outro lado, atrapalha o seu acesso e utilização pelos outros). 

Os corredores (Fig. 120) são todos abertos, de um lado, para o pátio ou para a o espaço 

correspondente a esse que se estende verticalmente no centro do prédio principal. Assim, de um 

lado estão as diversas salas descritas e do outro, a parede com grandes aberturas (vãos) e 

parapeito de alvenaria, que permitem a visão do pátio interno e dos outros corredores e andares 
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do prédio. Apenas os corredores frontais (o “administrativo” e o do refeitório) são fechados 

para o pátio, tendo paredes e salas dos dois lados de sua extensão.  

 

 

 Fig. 120 – Corredor “administrativo” e corredores das salas de aula (1º andar e térreo). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O piso dos corredores de toda a escola é feito de ladrilhos hidráulicos portugueses 

decorados (originais da época da construção do prédio e o primeiro elemento da escola tombado 

pelo CONDEPHAAT), que estão em bom estado de conservação, apesar do desgaste natural e 

de apresentarem, em alguns pontos, remendos de cimento feitos por ocasião de consertos de 

estruturas que ficam no subsolo (como os encanamentos). Exceção se faz a uma parte do 

corredor do refeitório, próximo à sala de leitura, no térreo, e a uma parte do piso do corredor 

perpendicular a esse, próximo do laboratório de ciências (que é caminho dos alunos para os 

fundos da escola), cujos ladrilhos estão “fofos”, descolando do solo. Conforme disse Luíza, 

mostrando à pesquisadora: “Olha: você pisa e afunda. Mas disseram que não pode consertar. A 

moça que veio ver [a arquiteta responsável pelo restauro] disse que é porque não tem mais desse 

ladrilho. Tem que esperar a reforma.” 

Pregados nas paredes dos corredores, principalmente no administrativo e no andar 

térreo, aparecem, em certos períodos do ano, painéis com os trabalhos realizados pelos alunos 

(geralmente trabalhos realizados durante as aulas – não só de educação artística – que contêm 

desenhos ou figuras com escritos ou legendas). Isso ocorre geralmente próximo às datas de 

finalização dos bimestres ou semestres letivos (momento em que os alunos entregam ou 

finalizam as atividades propostas no período) e dá um “ar” alegre e “vivo” a essas passagens. 
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As escadas internas, que ligam os três pavimentos pelos corredores frontais, ficam 

localizadas uma de cada lado desses corredores. As que ligam o primeiro e o segundo andares 

(e levam, portanto, às dependências da ETEC) são de madeira (degraus, corrimões e guarda-

corpo). Já as que ligam o primeiro andar ao térreo (ou seja, as dependências da EE Amadeu 

Amaral) têm o piso de granito, o corrimão de madeira e o guarda-corpo de barras de ferro 

trabalhado. Todas são originais da construção da escola e estão em bom estado de conservação. 

Há janelas (de vitrôs basculantes) aos fundos das escadas, que dão visão ao pátio interno ou ao 

vão que formado acima dele. Elas permitem a entrada de boa luminosidade natural e, além 

disso, há lâmpadas fluorescentes nas paredes do fundo entre as janelas. Todas as saídas das 

escadas para os corredores são providas de portões baixos de ferro (iguais aos das escadarias 

que levam ao pátio interno e instalados na mesma época, ou seja, recentemente), que servem 

para impedir a livre circulação dos alunos por elas quando necessário (não se soube definir ao 

certo quais seriam esses momentos, os funcionários não conseguem explicar direito). 

 As escadas internas da EE Amadeu Amaral são usadas, portanto, mais para o trânsito 

de funcionários do que de alunos, que não têm livre passagem por elas a qualquer hora do 

período escolar – os portõezinhos ficam trancados com cadeados e só são abertos pelas 

“inspetoras” em alguns momentos (mas, como disse, não há uma regra geral para isso, às vezes 

os alunos podem passar por eles). No entanto, como durante os recreios os portõezinhos que 

abrem para o térreo ficam abertos nesse horário, os alunos conseguem acessar a parte de baixo 

da escada, entre o térreo e o primeiro andar, e as utilizam não para transitarem pela escola, mas 

de outra maneira: sentam-se ali, em duplas ou pequenos grupos, mais escondidinhos, para 

conversar ou lanchar enquanto espiam o que se passa no pátio pela janela (Fig. 121). 

 

    

Fig. 121 – Escada interna. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Na área externa do prédio principal (aos fundos) há alguns equipamentos da escola (que 

vim comentando durante a descrição dos seus espaços) que têm grande importância no 

cotidiano escolar e, portanto, merecem ser ressaltados: a quadra, o galpão coberto e a área 

descoberta.109 

A quadra poliesportiva aberta (Fig. 122), de 12m x 18m, é toda cercada por alambrado 

e coberta por rede de nylon. Ela fica incrustrada entre a parede do fundo do prédio principal e 

o galpão externo, sendo ladeada pelos passadiços cobertos. Tem o solo pintado com as 

tradicionais cores e riscas das quadras de futebol, basquete e vôlei e é equipada com as duas 

traves de gol e as duas tabelas com cesta, fixas.  

 

 

 

Fig. 122 – Quadra. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A quadra encontra-se em razoável estado de conservação: os alambrados e a pintura no 

solo estão bem conservados, mas as traves de futebol e as tabelas de basquete estão todas em 

péssimo estado (cestas e redes do gol muito puídas e rasgadas, quase inexistentes, e traves de 

                                                 
109 O corredor de entrada e saída dos alunos e a casa da zeladoria, para fins dessa análise, já foram suficientemente 

descritos e comentados e os retomarei oportunamente nos próximos itens desse capítulo. Os passadiços serão 

descritos junto das áreas que comentarei agora. 
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gol tortas). O único material utilizado para a prática esportiva é a bola de futebol, cedida aos 

alunos apenas durante as aulas de Educação Física – para o recreio ou outros momentos livres, 

os alunos têm que levar a sua própria bola, muitas vezes improvisada com papel amassado. 

Nunca observei seu uso para a prática de vôlei ou basquete ou para outros jogos com bola, como 

a “queimada”, muito tradicional nas escolas (o que foi confirmado pelos funcionários: não são 

jogos realizados espontaneamente pelos alunos ou ensinadas na escola). É frequentada, nos 

recreios, principalmente pelos meninos (de várias idades, juntos), mas há garotas que às vezes 

jogam o futebol junto com eles (ou ficam assistindo e conversando, junto com outros garotos, 

sentadas do lado de dentro do espaço da quadra, na mureta que a divide com o galpão).  

O galpão coberto (Fig. 123), de 300m2 (10m x 30m) é um espaço retangular bastante 

amplo, construído na mesma época que o prédio principal, e que se localiza nos fundos do 

terreno da escola, junto ao muro posterior que marca o limite do terreno, e é acessado por um 

dos passadiços cobertos que ladeiam a quadra (que faz a continuidade do corredor térreo da 

escola, com a porta de ferro utilizada para passagem dos alunos, e onde há também a abertura 

para entrar na quadra). É aberto em dois lados e fechado nos outros dois (um pela parede junto 

ao muro e outro pelo palco em semicírculo que tem, atrás, dois vestíbulos – antigos “camarins” 

– onde se guardam os materiais para as aulas de Educação Física). Os dois lados abertos são a 

lateral que faz divisa com a quadra (fechada por alambrado) e os fundos do galpão que dá acesso 

à área livre descoberta e ao passadiço atrás da quadra (esse outro passadiço não é utilizado como 

ligação entre o prédio principal e a área dos fundos, pois, como expliquei por conta da descrição 

dos banheiros, a porta do corredor do prédio da escola que o liga a esse espaço foi “desativada”, 

estando permanentemente fechada).  

 

 

Fig. 123 – Galpão coberto. Fonte: Arquivo pessoal. 
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O galpão (em conjunto com a quadra) é o espaço preferido dos estudantes nos momentos 

do recreio e outros horários livres, porém, quando chove, há muitas goteiras no local, 

impossibilitando sua permanência ali. O mesmo ocorre com o telhado dos passadiços e com os 

lambris de madeira que arrematam todo o teto desses espaços – estão em mau estado de 

conservação, com telhas quebradas e faltando componentes dos lambris. O galpão é também o 

local onde se realizam as festas e eventos culturais promovidos pela escola, quando 

frequentemente são expostos trabalhos realizados pelos alunos. Nesses eventos, os alunos 

enfeitam todo o galpão (com a ajuda dos professores e de Vera, a coordenadora formada em 

Artes), colocam mesas distribuídas em seu espaço para exposição dos trabalhos e fazem 

apresentações de teatro, música, etc., no palco (Fig. 124).  

 

 

Fig. 124 – Galpão decorado para a Feira Cultural da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A área livre descoberta (Fig. 125), em formato de “L”, de 167m2, fica, como indiquei 

anteriormente, aos fundos do galpão. Ela é limitada pelos altos muros lateral e dos fundos do 

terreno (que estão com a pintura em mau estado e onde há também algumas inscrições dos 

alunos), pelo o galpão e o passadiço do outro lado e pelo muro com portão de chapa inteiriça 

de metal que fecha o final de uma das laterais externas do prédio principal. Parte dessa área 

livre (a que fica encostada ao muro dos fundos do terreno) já foi ocupada por uma construção 

onde funcionava a cantina, que foi demolida. O chão e a metade das paredes (muros), nessa 

parte, permanece com os pisos de ladrilho da antiga cantina. Na outra parte, o chão é de cimento. 

Esse lugar, que mais parece um resto de espaço abandonado, é bastante frequentado pelas 
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meninas, de várias idades, principalmente as de origem boliviana (que não se misturam muito 

com as outras, brasileiras), que gostam de usá-lo para jogar bola (também futebol) – raramente 

se vê meninos frequentando essa parte da área externa da escola, ou seja, nos recreios e horários 

livres (e mesmo durante as aulas de Educação Física, conforme observei), enquanto eles 

ocupam a quadra, elas ocupam essa área livre. 

 

  

 

Fig. 125 – Área livre nos fundos da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Quanto à vegetação, há escassez visível e preocupante de “verde” na escola (conforme 

pôde-se perceber por meio da descrição dos espaços feita desde o início desse item). Na fachada 

há apenas algumas pequenas palmeiras ladeando a escadaria central; nas laterais externas do 

prédio principal da escola, há uma ou outra árvore e algum mato nos canteiros de terra estreitos 

e compridos, que ficam encostados nos muros – mas esse espaço é fechado ao uso livre dos 

alunos (apenas em alguns momentos do ano, e raramente isso ocorre, os professores de biologia 

ou ciências levam os alunos para cultivarem algumas hortaliças nesses canteiros); no pátio 

central interno aberto e em toda a área dos fundos (galpão, quadra, área livre, passadiços) não 

há arborização alguma nem nenhum tipo de planta em jardim ou vasos e todo o espaço é 

recoberto por cimento; e na parte interna do prédio principal, na grande maioria dos ambientes 

e corredores, também não há nenhuma planta (somente, como já comentei, os poucos vasos no 

corredor administrativo e na sala da diretora).  Isso é preocupante porque, além da presença de 

vegetação contribuir para a qualidade do ar e para o conforto térmico e acústico do local (pois 

as árvores também barram o som e ruídos externos), a presença de árvores e plantas contribuem 

com a sua estética (suavizam a aparência “árida” dos espaços construídos, principalmente nas 

áreas urbanas) e permitem que se criem, espontaneamente, espaços de convivência ou de 

descanso ao seu redor ou à sua sombra. Conforme diz Tuan (1983, p. 158), “as árvores são 
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plantadas para efeitos estéticos, deliberadamente, mas seu valor real pode ser como pontos de 

encontros afetuosos e espontâneos.” Durante a pesquisa de campo, descobri que, ao menos até 

a década de 1980, o pátio interno descoberto contava com um pequeno jardim com árvores e 

plantas que cobria a enorme parede dos corredores frontais que fazem fundo com o pátio. 

Olhando as fotos dessa época têm-se outra sensação desse lugar: uma sensação agradável e 

acolhedora promovida pela presença desse “verde” (diferente da que se tem atualmente, nada 

hospitaleira).110 

Além disso, em nenhum local (interno ou externos ao prédio principal) há bancos 

coletivos ou mesas com bancos dispostos para o descanso, trabalho ou conversas dos alunos 

fora da sala de aula. Apenas no galpão coberto há bancos, conforme descrevi, mas são fixos no 

solo, encostados na parede e distantes uns dos outros, não permitindo sua mobilidade ou seu 

arranjo de outras maneiras e dispostos de forma bastante desfavorável à reunião de colegas para 

conversas e jogos (consequentemente, é raro ver alguém sentado neles). Nesse espaço, o palco 

acaba sendo utilizado com esta função – muitos alunos e alunas, em “rodinhas”, sentam-se ali 

durante o recreio para jogarem jogos, fazerem lições, conversarem e observarem os colegas que 

jogam bola na quadra. Mas, cabe destacar, nenhum material recreativo é disponibilizado pela 

escola aos alunos durante o recreio ou qualquer outro momento livre – as bolas, jogos de 

tabuleiro, de cartas, gibis, etc., têm que ser levados pelos próprios alunos para a escola e, mesmo 

assim, não há bons lugares para se usufruir deles (exceto a quadra para o uso da bola). 

 

    

Fig. 126 – Alunos sentados no pátio do galpão e corredor e escada do piso térreo. Fonte: Arquivo pessoal. 

                                                 
110 A vice-diretora e eu, víamos um álbum de fotos da escola da década de 1970, quando reparamos que havia esse 

jardim, esse “verde”, ocupando toda essa parede do pátio e que tornava sua aparência mais acolhedora – o pátio 

não tinha o aspecto “duro”, “seco”, como atualmente, era mais agradável. Ela comentou que nunca havia notado 

isso e, olhando para a foto, disse que achava que fazia muita diferença. Por fim, arrematou dizendo (com uma 

espécie de “insight” que teve na hora) que iria perguntar aos restauradores, que iniciariam as reformas em 2014, 

sobre a possibilidade de incluir esse jardim novamente no pátio. 
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Também o chão dos corredores das salas de aula (principalmente os do piso térreo, que 

circundam o pátio interno) e as escadas do pátio são utilizados pelos alunos para se sentarem 

para descansar, conversar, jogar, estudar, ler, etc. (Fig. 126) – o que mostra o quanto faz falta a 

disponibilização de bancos, fixos ou móveis, nos corredores, pátio e área dos fundos, e também 

de mesas nessas áreas para uso livre dos alunos.  

Os cantos das pontas do corredor do refeitório (providos de grande janela de duas abas 

que abrem para dentro e com grades do lado de fora) são lugares ocupados pelos alunos que 

querem mais privacidade ou tranquilidade (Fig. 127). Como também não há bancos ali, os 

alunos (sozinhos ou com alguns poucos colegas) apoiam os cadernos no parapeito da janela 

para fazerem a lição, ficam debruçados nela conversando e olhando para o lado de fora, ouvem 

música no aparelho com fone de ouvido sentados no chão e comendo tranquilamente seu lanche 

(todas situações presenciadas durante a pesquisa). São espaços sem movimentação ou 

circulação frequente de pessoas e onde há sombra, boa luz natural, certo silêncio e de onde se 

tem uma agradável vista do corredor lateral externo da escola: o sol ou o vento batendo na 

árvore que fica próxima, as sombras que se formam no chão, os pássaros voando... Esses são 

cantos “mortos” da escola e um dos poucos espaços “intersticiais” da escola (ou seja, não têm 

utilidade definida alguma e podem ser apropriados, portanto, das mais inusitadas maneiras).  

 

      

Fig. 127 – Alunas na janela do corredor do refeitório. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A parte da frente da escola, na fachada externa, também poderia ser considerada um 

espaço intersticial, pois é utilizada apenas para entrada e saída dos poucos visitantes ou dos 

funcionários da escola. É um espaço enorme, livre, que fica praticamente vazio o tempo todo. 

Os alunos entrevistados contaram que adoram esse lugar, que, além de ter a bonita fachada 

(declaração deles), brincam de esconde-esconde e pega-pega ali depois do fim do horário 
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escolar ou antes da entrada. Mas declaram que essa prática e esse tipo de ocupação dessa área 

é proibida pela escola (não entendem qual seria a razão disso). Quando estão lá, após algum 

tempo, vem sempre um funcionário para os expulsarem do local ou mesmo os policiais (que 

ficam posicionados na praça da igreja em frente da escola, no Largo do Belém) aparecem 

obrigando-os a se retirarem – e os alunos ficam indignados com isso, pois, afirmam, são alunos 

da escola, estão brincando num lugar seguro e desocupado dessa e não “cometendo um crime”.  

Outro detalhe importante observado foi a pouca quantidade de cestos de lixo 

distribuídos pela escola, principalmente nas áreas de uso coletivo e de recreação – como no 

refeitório, no pátio interno, no galpão e na área livre externa. Essa pode ser uma das explicações 

para a constante sujeira espalhada no chão desses espaços e mesmo dentro das salas de aula 

(papeizinhos de bala e outras embalagens de alimentos, etc.).  

Assim, apesar de ser grandioso e de ter sua beleza, o prédio da EE Amadeu Amaral e 

suas construções adjacentes apresentava muitos problemas no ano que realizei lá a pesquisa de 

campo (2013). Encontrei, naquele momento, o prédio em péssimo estado de conservação 

(paredes e tetos de algumas salas e outros ambientes ruindo, pintura muito desgastada, 

equipamentos coletivos danificados, etc.). Isso já havia sido mote de diversas e constantes 

solicitações de reparos e reformas pela direção da escola à Diretoria de Ensino (já que, assim 

como afirmou Luíza, sabemos que o orçamento repassado às escolas é destinado, em parte, para 

fazer reparos pequenos, mas não dá conta dos de grande porte). Mas os pedidos não eram 

atendidos, conforme conta Luíza: 

A gente estava esperando sentado. Agora já é deitado mesmo! [disse rindo, 

mas claramente inconformada com o descaso das autoridades responsáveis]. 

Porque a verba que repassam pra gente é pequena. É pra manutenção... 

consertar uma torneira, trocar um vidro que quebrou... Mas pra isso não dá 

[refazer tetos que caíram por toda a escola, arrumar a escada do pátio que 

estava despencando e colocando em risco a vida dos alunos, restaurar o piso 

dos corredores que estavam “fofos”, etc.]. É muita coisa. Eles falam que vão 

fazer e... [ela dá de ombros]. 

Assim, além dos vários problemas já apresentados na descrição dos espaços da escola 

feita acima, e do desabamentos de pedaços do teto em diversos pontos da escola nos últimos 

anos, gerando risco aos alunos e funcionários, havia outros problemas: algumas paredes 

também ameaçavam desabar, uma das escadas do pátio interno estava prestes a ruir (e tinha 

sido interditada pelos funcionários da própria escola de forma provisória, o que não impedia os 

alunos de passarem por baixo ou muito proximamente dela) e o teto e a escada do alpendre da 

entrada da secretaria acabava de cair literalmente, interditando a passagem por ali e ocasionando 

o fechamento deste acesso (também feito pela própria escola enquanto aguardavam alguma 
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solução definitiva) (Fig. 128). Os funcionários da EE Amadeu Amaral tinham que entrar agora 

pela porta destinada aos alunos e funcionários da ETEC.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 128 – Alpendre de entrada dos funcionários da escola e escada do pátio, ruindo. Fonte: Arquivo pessoal. 

   

Cerca de uma semana depois que o alpendre da entrada da secretaria começou a ruir e 

foi interditado, a secretária da escola, indicando-me que entrasse pela porta do outro alpendre, 

onde estava, comentou: 

Falaram que vinham no dia seguinte fazer um isolamento da área para depois 

reformar. Aliás aqui não é “reformar”, é “restaurar” [disse em tom irônico], 

porque aqui é tombado [o edifício da escola]. Vai é ficar “tombado” mesmo! 

[caído no chão, em ruínas]. Já veio um pessoal aqui que disse que vai ter que 

esperar porque estão restaurando outra escola. Só depois. A escola vai cair na 

nossa cabeça! Você viu a escada do pátio? E cupim? Em tudo! Eu não sei... 

Tem que botar tudo abaixo e fazer outra. 
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Essa observação não é só da secretária. Diversos funcionários da escola, já 

desesperançados e irritados com a situação de descaso do Governo com o estado precário do 

prédio da escola, declaravam quase a mesma coisa. Mediante o acelerado e visível ritmo de 

desgaste do prédio e a demora do início das reformas, diziam em tom sarcástico (em momentos 

diversos da pesquisa e repetindo quase as mesmas palavras): “Pra que tombamento? A escola 

vai ficar ‘tombada’ mesmo de qualquer jeito!”111  

Bom, esse último evento ocasionou também o fim da tolerância da direção da escola e 

dos pais dos alunos com esse estado das coisas. Segundo o relato da vice-diretora da escola, 

algumas semanas depois: 

Veio o supervisor do programa “Mais Educação” e eu falei do problema e que 

não íamos nos responsabilizar pelo que ocorresse. As mães da APM 

[Associação de Pais e Mestres] estavam presentes e falaram com ele, em 

reunião, dos vários acontecimentos: a queda dos tetos, dos rebocos do corredor 

do térreo... Que por sorte ocorreram à noite, pois poderiam ter caído sobre os 

alunos. Exigiram uma solução e ameaçaram fazer uma manifestação no Largo 

do Belém, fechar a rua e chamar a tevê, os jornais... para darem ciência à 

população da situação da escola. O supervisor levou a questão para 

conhecimento da Diretoria de Ensino que fez ata e enviou à Secretaria de 

Educação, ameaçando interditar a escola caso não começassem a reforma e o 

restauro prometidos e já publicados no Diário Oficial. Logo veio a arquiteta e 

os técnicos enviados pela Secretaria de Educação. Aí os funcionários da 

empresa contratada pelo Estado, pra essa reforma urgente, começaram a 

colocar os tapumes que você viu nos lugares mais críticos [como na escada do 

pátio] e arrumar os tetos das salas e dos banheiros mais prejudicados. Em três 

meses [fevereiro de 2014] disseram que inicia o restauro pra valer, com a 

empresa que ganhar a licitação. 

Foi assim, então, somente mediante à pressão constante feita à Diretoria de Ensino pela 

direção da escola junto com os pais dos alunos, que a reforma dos locais mais prejudicados se 

iniciou (em novembro de 2013) e em caráter de urgência – havia mais de 8 anos, de acordo com 

vice-diretora, que havia sido feita a última reforma da escola. A Secretaria de Ensino do Estado 

de São Paulo, via Diretoria Regional, informou também naquele momento, conforme vimos, 

que o restante das reformas para os pontos de maior necessidade começaria em fevereiro de 

2014 e que em seguida seria iniciado o restauro de toda a escola – já publicado anos antes no 

Diário Oficial, por conta de seu tombamento (em 2010), mas que até então não havia sido 

marcado efetivamente junto à direção da escola. 

A previsão da conclusão do restauro é de cerca de dois anos e esse ocorrerá sem a 

desativação do atendimento dos alunos ou a transferência provisória deles para outra escola ou 

                                                 
111 Frases com o mesmo teor (“Vai cair!”, Vai cair tudo na nossa cabeça!”, “Está tudo despencando!”) eram 

reproduzidas por toda a comunidade escolar, inclusive pelos alunos que a repetidas vezes me disseram isso, 

informalmente, nos momentos em que perguntavam quem eu era (durante o recreio, etc.) e o que eu fazia ali. 
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da própria escola para outro edifício. Ou seja, o restauro do prédio ocorrerá concomitantemente 

às atividades escolares – o que nos leva a pensar sobre quais condições ambientais e 

psicológicas essas atividades ocorrerão, já que uma reforma desse porte por certo causará 

barulho intenso, limitação e improvisação de espaços para circulação e para a realização de 

atividades pedagógicas e recreativas.  

 

 

 

 

3.4 O OLHAR DOS ALUNOS: EXPERIÊNCIA, APROPRIAÇÃO E SENTIDOS DO 

ESPAÇO ESCOLAR 112 

 

 

As experiências íntimas, não sendo exaltadas, passam despercebidas. 

(TUAN 1983, p. 158) 

 

A impressão que se tem quando se olha pela primeira vez para o edifício da EE Amadeu 

Amaral pode ser bastante variada, dependendo da experiência anterior do sujeito com a escola, 

sua construção, suas histórias. Mas é quase unânime a sensação (ou o sentido incipiente) de 

grandiosidade, imponência.  

Como pudemos compreender durante a apresentação da história de construção da 

escola, ela foi uma das maiores escolas (com maior número de salas) construídas na cidade de 

São Paulo no período da Primeira República (apesar, claro, de não ter a suntuosidade de 

algumas, como as Escolas Normais, ou de não ter o refinamento e o detalhamento da fachada 

de outras). Além disso, é um marco do bairro, está localizada num local privilegiado desse e 

                                                 
112 Como já dito no início desse capítulo, os comentários e análises que seguem sobre as relações entre os espaços 

da escola, seus usos, apropriações e significados estão fundamentadas nos relatos de alunos e funcionários, nas 

observações de campo e nas informações coletadas durante a pesquisa empírica e que, por sua vez, têm como 

fonte as anotações registradas no “diário de campo”, os registros fotográficos dos espaços e de sua utilização 

pela população escolar, as gravações em áudio de entrevistas abertas e conversas com os funcionários da escola, 

bem como a gravação em áudio da entrevista coletiva com os alunos do 8º ano. Também é preciso salientar que 

não passou despercebido o fato, também já comentado anteriormente, de que a coleta de dados deu-se 

principalmente no período vespertino, sendo que poucas visitas foram realizadas no período matutino. 

Consequentemente, a análise sobre a apropriação e significação dos espaços da escola pelos seus usuários foi 

referendada pela “escola” composta e vivida pelos alunos desse (e nesse) período escolar, ou seja, alunos dos 

6os, 7os e 8os anos do Ensino Fundamental II (espaços e escola, portanto, que podem ser experienciados e 

significados de forma diferente, em alguma medida, no período matutino – a começar, por exemplo, pela 

característica de sua população discente de ser, quase a totalidade, composta por estudantes do Ensino Médio). 
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faz, até hoje, contraste com as construções do entorno, composta de moradias e comércios que 

funcionam em casas ou pequenos prédios de poucos andares, mais baixos e bem menores que 

a escola (apesar de hoje o bairro já estar tomado por inúmeros prédios ou condomínios de 

prédios altos, que parecem estar, junto com o intenso trânsito de veículos, “sufocando” o Largo 

do Belém cada vez mais). 

A minha113 primeira impressão – ou seja, a impressão de uma pessoa que nunca tinha 

visto a escola – foi de aridez e abandono: aquele prédio imenso, todo “pedra” (a frente toda 

cimentada, a cor amarela já desgastada e envelhecida da fachada, as rachaduras nas paredes e 

muros, alguma coisa pichada neles e praticamente sem nenhum “verde”). Tinha sua beleza, mas 

não achei-o bonito – pode ter sido ou vir a ser de novo, mas não era. E não era “viçoso” – 

parecia ter sido esquecido ali naquele espaço do bairro. Mas lá dentro havia vida, e muita. Vidas 

que habitavam aquele lugar com movimento, vozes, amizade, brincadeiras, brigas, broncas, 

corre-corre, música, dança, arte, festas, alegrias, frustrações, responsabilidades, tarefas, 

vontades. Vontade dos alunos de se envolverem com algo significativo; vontade de “receber” 

o conhecimento e o reconhecimento de outra forma; vontade de conhecer e ocupar os espaços 

fechados, inúteis, proibidos ou de ocupar os habituais de outra maneira; vontade de mudar tudo 

ou mudar-se; vontade de fugir. Vontade também dos professores, coordenadores, dirigentes e 

demais funcionários de fazer melhor, fazer diferente – mas sem saber direito como; vontade de 

serem ouvidos e atendidos pelas “autoridades”; vontade de compreender os alunos; vontade 

também de transformá-los ou de expulsá-los de uma vez; vontade de ficar, vontade de sair... 

A primeira impressão de Linda foi mais triste. Linda disse que sentiu “desgosto” quando 

viu o prédio e pisou na escola pela primeira vez (quando veio para a EE Amadeu Amaral para 

cursar o EF II, saindo de outra escola da região, que já apontado, só atende até o 5º ano). Achou 

tudo “velho”. Sua vontade desde então é fugir: das aulas que acha maçantes, das lições e 

atividades que não vê sentido, da escola que não é “moderna” nem “bonita”. E faz isso a todo 

custo: se candidata a participar de uma entrevista para uma pesquisa para escapar da terrível 

aula de Português por um bom e garantido período de tempo e ainda com a autorização da 

diretora (e quase não participa da entrevista, distraída com seu celular); consegue esgueirar-se 

do olhar das “inspetoras” e acessar os fundos da escola (precisando passar primeiro por uma 

                                                 
113 Exponho aqui, nesse item, em alguns momentos, também as minhas impressões subjetivas, pois que são fruto 

de minha própria experiência com esse espaço e com essas pessoas como sujeito: aquele que é humano, que 

“sofre” o contexto e atua sobre ele e o interpreta sempre. Sujeito, portanto, que, mesmo no papel do pesquisador, 

sabemos, não fica isento de sentir esse espaço e as relações ali vivenciadas e de conferir-lhes sentido também a 

partir do viés que conduz esse estudo (a psicologia do “homem concreto” de Vigotski – ser cuja subjetividade 

é inseparável de seu meio e de suas experiências – e, arriscaria acrescentar, o envolvimento de tipo etnográfico 

– no qual a neutralidade total não é possível nem recomendada). 
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porta de ferro trancada com cadeado) para pular o muro dos fundos, altíssimo, e fugir 

literalmente da escola, seguindo o conhecido método utilizado por alunos mais velhos para 

fazê-lo (e isso sendo uma garota delicada e vaidosa e até um tanto apática); pede à professora 

para ir ao banheiro e demora para voltar ou fica pelos corredores e não entra na sala de aula 

depois do sinal do recreio (o que já lhe rendeu uma ida à diretoria); e, dentro da sala, mas não 

interessada na aula, coloca fogo, discretamente, num pedacinho de papel com a ajuda de outros 

dois colegas (um deles Malvado, que participou da entrevista) e joga pela janela “só para ver o 

que acontecia”, ocasionando um novo convite para mais uma demorada visita à diretoria, agora 

acompanhada pelos amigos. Esses modos de atuar não são incomuns entre os alunos da EE 

Amadeu Amaral (e de tantas outras escolas). É bastante frequente, praticamente diário, ver, 

depois do sinal do final do recreio, alunos da escola fugindo das inspetoras pelos corredores, se 

escondendo atrás das muretas ou dos pilares, não querendo voltar para as salas de aula (e fazem 

isso com um “ar” maroto no olhar e no sorriso, como se fosse uma brincadeira de pega-pega 

com elas). E elas caem na cilada e correm atrás deles, exigindo que entrem nas classes. Os mais 

resistentes continuam escapando, numa provocação corporal que parece-lhes divertida. 

Coordenadoras e diretoras ajudam-nas a fazê-los voltar, muitas vezes falando com eles com 

mais paciência que as inspetoras e sem aparentar “braveza”. Já com as aulas acontecendo nas 

salas, e depois das inspetoras terem conseguido colocar todos para dentro, alguns alunos fogem 

novamente (com a mesma desculpa de Linda de ir ao banheiro ou beber água). Os professores, 

de tempos em tempos, aparecem na porta para chamá-los de volta e a coordenadora já está atrás 

de outro aluno que se esconde atrás do parapeito do corredor do lado oposto do dela. Um 

professor, da porta de sua sala, comenta comigo, rindo: “Eles ficam fazendo isso!” E a 

coordenadora, apontando na direção do garoto que se escondia, diz: “todo dia é isso!” (meio 

sem graça, sem saber se age com mais “firmeza” ou se ri da situação, talvez tentando adivinhar 

o – e corresponder ao – meu julgamento a respeito).  

Essas são algumas das “táticas” de Linda e de outros alunos, são seus “modos de fazer” 

(CERTEAU, 1998), ou seja, de refazer e desfazer as práticas consideradas legítimas, seus 

modos próprios de ocupar os espaços de forma diferente do que lhe é imposto pela escola – 

escola vivida e sentida por eles através das “lentes de sua experiência anterior”, como diria 

Tuan (1983), e atual. E essas maneiras de atuar nesse espaço mostram como os sentem e como 

se sentem ali. Que sentido tem, então, a escola (essa escola ou essas práticas educativas e esses 

espaços) para Linda? Não sabemos ao certo, mas podemos supor, no caso dessa aluna, que não 

é, ao menos, o de um lugar acolhedor, agradável, interessante. E por que isso é sentido assim? 
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Talvez os relatos de seus colegas e das outras pessoas que “habitam” a escola possam nos 

auxiliar a encontrar as pistas para algumas respostas. 

Érica e Astolfo ficaram apreensivos na primeira vez que estiveram na escola. 

Acompanhemos dois diálogos sobre suas impressões, ocorridos durante a entrevista, um logo 

em seguida do outro (o primeiro com Érica dando seu depoimento, o segundo com Astolfo): 

(1) 

– A primeira vez que eu vim aqui foi horrível, eu quase chorei na porta. De 

tristeza. A primeira vez que eu vim aqui eu chorei. (Érica) 

– Por quê? (Pesquisadora) 

– Sei lá, foi a pior impressão, assim... (Érica) 

– Ela ficou com medo! (Justo) 

 

(2) 

– A primeira vez que eu pisei aqui no Amadeu Amaral, eu tipo... Tipo, eu não 

entrei... Eu fiquei olhando as escadas... Meu deus! Onde é que eu estou? Eu 

ficava tipo... (Astolfo faz uma cara de quem ficou admirado) 

– Mas admiração de feio, de bonito, de estranho? (Pesquisadora) 

– Não... alguma coisa de bonito, alguma coisa de medo, por causa das 

histórias... (Astolfo) 

– Por causa das histórias de violência? (Pesquisadora) 

– É. (Astolfo)  

A história da rebelião dos alunos ocorrida no ano de 2008 teve uma grande repercussão, 

principalmente na região da cidade onde fica a escola, que reforçou a imagem da EE Amadeu 

Amaral como mais uma daquelas escolas públicas onde há violência generalizada e práticas 

ilegais, como uso e venda de drogas, etc. Já haviam ocorrido dentro da escola, um pouco antes 

disso, aquelas duas mortes de alunos por dívidas com drogas. O quebra-quebra generalizado 

com os alunos fugindo pelos muros da escola, que caracterizou a rebelião de 2008, acabou por 

marcar de vez a Amadeu Amaral como uma escola que concentra os “piores” alunos ou para 

onde os alunos com mau comportamento, provindos de outras escolas, são enviados. É o que 

pensa Casillas, apesar de sua colega tentar mostrar a ele que não é essa a razão do 

encaminhamento dos alunos para cursarem o segundo ciclo do Ensino Fundamental na EE 

Amadeu Amaral: 

– Geralmente o pessoal vem de lá? [de uma escola próxima, que atende até o 

5º ano do EF] (Pesquisadora) 

– Sim... Mas só vem de lá as pessoas que tem mau comportamento. (Casillas) 

– As pessoas que moravam mais perto do Amadeu que estudavam lá eles 

mandaram pra cá e as que moram mais perto do Plínio [outra escola], eles 

mandaram pra lá. Não é nada de comportamento! (Bendita) 

[...] 

– E Casillas, por que você falou que vem por causa de comportamento? Você 

tem essa ideia, você acha que é isso mesmo? (Pesquisadora) 

– Não é que eu tenho essa ideia, é que a minha mãe falou pra mim que as 

pessoas que vieram pra cá eram as pessoas que bagunçavam. E, por exemplo, 
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quase todo mundo da minha sala foi pra escolas boas [...]. (Casillas – como 

quem diz: “é fato”) 

– E por que você veio pra cá? (Pesquisadora) 

– Eu faltava. Só que eu tinha boas notas, só que eu faltava. Aí eu morava na 

divisa de Jaçanã e Guarulhos e vim morar aqui. (Casillas) 

Bendita tem razão: o que define a distribuição dos alunos pelas escolas públicas é a 

proximidade com sua moradia e não o seu comportamento. E Casillas é um aluno daqueles que 

chamaríamos de “exemplar”: é estudioso, têm boas notas, é comportado em sala de aula, é 

conhecido na escola por todos e tem a admiração dos professores e outros funcionários da 

escola. Sua ideia de que para ali “só vão as pessoas que têm mau comportamento” não é 

confirmada por seu próprio exemplo e experiência (sua família havia se mudado para o bairro 

naquele ano). E, apesar da escola já estar bastante mudada quanto à questão da violência entre 

os alunos, o imaginário da população local permeia fortemente as representações sobre a EE 

Amadeu Amaral – principalmente daqueles que não conhecem os alunos ou não tem filhos que 

estudam ou estudaram ali, como era o caso da mãe de Casillas, que morava em outra região da 

cidade (o mesmo caso de Érica, que veio de Guarulhos para morar com a avó nas proximidades 

da EE Amadeu Amaral). Isso ocorreu também porque a rebelião teve uma ampla repercussão, 

principalmente em âmbito local. Luíza conta como as coisas ocorreram: 

[Pesquisadora pergunta sobre a rebelião de 2008: Como foi?]  

Foi uma festa! [risos] Foi uma aluna que começou a brigar com a outra, um 

aluno que resolveu tacar uma cadeira no pátio... e a hora que a gente viu já 

estava uma confusão! Pra mim pareceu que foram dois minutos. Do jeito que 

começou acabou. Eu estava no corredor da secretaria [1º andar] quando dei 

por mim já estava dentro da cozinha, junto com as merendeiras [no térreo]. 

Nem sei como desci e fui parar lá. E de repente ficou tudo quieto. Eles 

chamaram quem tinha que chamar [a polícia] e foram tudo lá pra frente 

conversar. E acabou. 

A funcionária explica que quando a polícia chegou “a mídia toda já estava lá”, em frente 

à escola. E que só depois da repercussão da notícia (em âmbito local e nacional) a escola 

conseguiu que a Secretaria de Educação autorizasse o retorno do funcionamento do EF II em 

período regular. Com isso e desde então, segundo Luíza e também de acordo com a vice-

diretora, os esforços para tentar melhorar a escola (tanto o clima “psicológico” geral, quanto as 

relações de ensino-aprendizagem, aluno-professor, aluno-aluno, etc.) estão surtindo efeito. A 

vice-diretora aponta a forte diminuição, após o retorno ao ensino regular, da (alta) rotatividade 

dos professores, característica naqueles anos – e que podemos interpretar como um sinal de que 

a situação da escola, quanto a estas questões, está mesmo melhor –, mas diz que ainda “há muito 

o que fazer”. Porém, a “fama” da Amadeu Amaral ainda continua, como pudemos ver por meio 

do relato dos alunos entrevistados.  
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Assim, apesar do medo do que iam encontrar na escola, explícito nos depoimentos de 

Érica e Astolfo, quando eles efetivamente começaram a estudar lá não encontraram o que o 

confirmasse. Ao contrário, hoje, com a experiência vivida ali (de anos no caso de Astolfo e de 

alguns meses no caso de Érica), dizem que, apesar de ainda haver aqueles alunos que fazem o 

uso de drogas (escondidos em lugares estratégicos) e de haver algumas brigas ou casos de 

depredação de equipamentos da escola, isso é muito raro, são casos esporádicos e não 

caracteriza o comportamento da maioria da população discente. Eles chegaram à conclusão que 

essa visão da EE Amadeu Amaral e de seus alunos é preconceituosa e foi gerada, 

principalmente, com a repercussão da história da tal rebelião – e agora sentem o preconceito na 

própria pele. Isso fica explícito nos comentários dos alunos feitos à história contada por Bendita. 

Ela relata o caso de uma ex-aluna da escola que fazia uma entrevista para um emprego e ao 

final dela, quando já estava quase acertada sua contratação, o empregador perguntou sobre a 

escola em que havia estudado e ela, respondendo que era a EE Amadeu Amaral, foi dispensada 

na mesma hora. Astolfo explica seu entendimento (e de outros alunos) do ocorrido:  

– É que tipo assim, como a escola já tem uma fama de rebelião, vandalismo... 

(Astolfo; Érica e Malvado concordando e complementando) 

– Só porque aconteceu aquele negócio em 2008! (Bendita inconformada) 

– ...eles têm “racismo” com a gente. Porque pensa que é vândalo. (Astolfo, 

querendo dizer “preconceito generalizado” e não especificamente de raça, 

pois a população da escola não é de maioria negra e apenas um dos alunos 

entrevistados, Messi, é negro) 

Mas essa imagem é relativamente recente se levarmos em consideração os cem anos de 

existência da escola. Até os anos de 1980 pelo menos, conforme conta Luíza, não havia “esse 

tipo de coisa” na escola, era considerada uma “boa escola”. Tanto Luíza quanto outros 

funcionários, coordenadoras e diretoras acreditam que a situação (quanto ao comportamento 

dos alunos) piorou muito com a adoção do período integral para o funcionamento do Ensino 

Fundamental II, em 2006. A coordenadora Vera, analisando as condições em que levaram à 

rebelião de 2008, diz:  

Eles inventam [o Governo], impõem uma proposta [pedagógica] e querem que 

a gente se vire. Oficinas disto e daquilo, ótimo. Mas onde eu vou desenvolver 

estas atividades? Em que lugar? E material? Não tem. Não dão verba pra isso. 

A gente conseguiu [por meios próprios] dois terrenos para fazer a quadra e 

eles falam que não têm verba [para construí-la]. E daí acontece o que 

aconteceu [rebelião de 2008]. Vai falar que a culpa é dos alunos? Ficavam 

trancados aqui dentro o dia inteiro. Quando chovia não tinha pra onde levar: 

o pátio [interno] alaga e o coberto tem goteiras... Ficavam presos na sala. Aí 

já viu. Essa coisa de violência, tem que ver direito, né? 

Além do apontamento do (reconhecido e patente) descaso do Governo para o 

provimento de recursos para o funcionamento adequado dos Planos de Educação elaboradas 
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pelo MEC e impostos às escolas públicas, Vera, nessa reflexão, faz uma relação direta entre o 

comportamento dos alunos e a falta de recursos materiais e de espaços disponíveis ou 

apropriados para a realização das atividades complementares ao currículo comum, levando em 

consideração o tempo de permanência dos alunos na escola no período integral (das 7h às 16h). 

Luíza também comenta sobre como foram os anos em que o EF II funcionou em período integral 

(2006 à 2011) e detalha a problemática vivida na escola: 

Foi um horror! Imagina ficar o dia todo aqui. Não tinha o que fazer. Levavam 

os alunos pra sala de Informática enquanto outra turma ficava no pátio... Eles 

ficavam um tempo, revezavam, mas chegava uma hora que não tinha mais o 

que fazer com eles. Os alunos da 8ª série [9º ano], vários, pediam para ir 

embora, ou falavam que iam embora e pronto. A gente não podia segurar. Iam 

ficar presos aqui sem ter o que fazer? A diretora então falou que era pra eu ir 

anotando os nomes dos que saiam... todo dia. Ir juntando essas coisas pra 

tentar falar com alguém “lá de cima”. Tinha mãe que vinha buscar os filhos... 

E assim foi. A diretora foi mostrando pra um, pra outro, para chegar em 

alguém que pudesse resolver. Aí entrou a nova diretora que deu continuidade 

nisso. Até que conseguiu [fazer voltar ao ensino regular]. Foi um período 

difícil. 

Tanto Vera (de forma mais explícita) quanto Luíza demonstram, dessa forma, terem um 

olhar cuidadoso e “afiado” sobre as causas da indisciplina e desinteresse dos alunos para com 

as “coisas” escolares. Suas declarações evidenciam que elas contextualizam os fatos ocorridos, 

buscando suas causas no dia-a-dia escolar, nas vivências propiciadas por aquele lugar (com 

seus espaços e recursos limitados) e por aquelas práticas. Isso revela uma importante (e rara no 

meio escolar) visão crítica dos problemas escolares, fundamental para a mobilização de 

processos (“de baixo para cima”) essenciais às mudanças e melhoras reais da Educação. No 

entanto, essa não é uma compreensão compartilhada por todos. A coordenadora Elisa, por 

exemplo, não pensa assim. Ela tem uma visão naturalizada da violência e da indisciplina na 

escola: diz que esse problema provém das famílias dos alunos (que são “desestruturadas”) e da 

educação que dão aos filhos. Deposita, assim, a responsabilidade pelos problemas apresentados 

ou vividos na escola pelos alunos (seja de comportamento, seja de aprendizagem) em causas 

individuais, isentando a escola dessa responsabilidade e, portanto, retirando a possibilidade da 

própria escola de se implicar na solução das problemáticas ali vividas (BOCK, 2003; MOYSÉS, 

COLLARES, 1993; PATTO, 1990). Essa forma de ver as coisas (e não olhar para elas, já que 

não vai além do que está na “superfície” da problemática) leva, por exemplo, à conduta de 

repressão do comportamento dos alunos – presente na EE Amadeu Amaral – e até o ensejo de 

sua criminalização. Conforme declaração de alunos e funcionários, a polícia é acionada para 

resolver qualquer ocorrência fora do comum que aconteça na escola (como no caso do 

papelzinho pegando fogo que Linda jogou pela janela ou, num caso mais sério, ocorrido no ano 
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em que se realizou a pesquisa de campo, em que alunos do 9º ano – estudantes do período 

matutino – levantaram uma tábua solta do piso da sala de aula e colocaram ali uma bolinha de 

papel em que também haviam ateado fogo, gerando risco de incêndio). E chamam a polícia 

mesmo que a solução já esteja em andamento (o fogo apagado, a conversa com a diretora, a 

retratação ou a punição dos alunos, etc.). Um professor confidenciou a mim que muitos temem 

que as coisas cheguem no ponto que chegou em 2008, por isso agem assim. E os alunos 

entrevistados mostram a forte indignação e o seu desagrado com esse procedimento: “chamam 

a polícia pra qualquer coisa agora!” – exclama Bendita, que, como estamos vendo, é 

questionadora e faz observações bastante interessantes e críticas, sempre apoiada pelo seu 

melhor amigo, Astolfo. 

Retomemos a discussão sobre a implicação dos espaços escolares nas dinâmicas 

relacionais e didático-pedagógicas da EE Amadeu Amaral, conforme iniciadas por Vera e 

Luíza, para as explorarmos melhor do ponto de vista das relações entre espaço e lugar e da 

concepção de espaço enquanto mediador de significados e sentidos. 

Não há na escola, como vimos durante as descrições no item anterior, espaços 

configurados e equipados de tal forma que se possa utilizá-los de maneiras mais flexíveis: as 

salas estão distribuídas e organizadas por funções bastante definidas. Isso, por um lado, é 

importante para que alguns espaços escolares cumpram sua função “educativa”, pois indica 

usos e aprendizados específicos com aquele lugar (como, de forma geral, no caso das 

bibliotecas, dos laboratórios de ciências, etc.). Por outro lado, a rigidez na sua organização, 

impede (quando não há oferta suficiente de espaços “flexíveis” na escola) a sua apropriação de 

acordo com mudanças ou implementações do currículo ou do Projeto Político e Pedagógico da 

escola para o ano corrente e também de acordo com as necessidades e vontades mais pontuais 

de professores e alunos (não menos importantes para o processo de ensino-aprendizado, para o 

processo de apropriação da cultura e dos saberes historicamente produzidos e para o 

desenvolvimento cognitivo, moral, psicológico, enfim, integral das crianças e jovens). 

Sendo assim, essa escola, segundo nossa análise sobre as relações entre espaço e lugar 

e conforme a sugestão de Viñao (1998, p. 61), está configurada e ocupada de forma “totalitária”. 

Ou seja, a grande maioria de seus espaços seguem um “projeto totalitário” que, lembremos,  

[...] seria aquele em que os indivíduos, isolados ou em grupo, não dispusessem 

de espaços ou de tempos. [...] Seria aquele em que alguém [ou uma prática ou 

uma ideia] ocupa todos os espaços e tempos possíveis, aquele no qual não 

restem nem resquícios nem intervalos. 

Portanto, a maioria dos espaços da EE Amadeu Amaral não permite uma apropriação 

mais pessoal e criativa dos alunos ou de acordo com necessidades (recreativas, pedagógicas, 
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artísticas) não previstas de antemão; foram organizados rigidamente segundo uma determinada 

função e sua composição ou utilização só é modificada, como no caso das salas de aula, pelos 

professores, quando muito. Apesar haver algum movimento de valorização do aluno, como com 

a colocação de seus trabalhos nas paredes dos corredores (permitindo, portanto, que algumas 

de suas “marcas” pessoais apareçam, mas ainda de forma bastante controlada), não há espaços 

ali que acolham uma experimentação mais livre, pessoal, temporal, participativa e criativa da 

escola e da escolarização: estão todos “ocupados” pelas racionalidades educativas. 

Além disso, o edifício da EE Amadeu Amaral já foi construído segundo uma perspectiva 

“panóptica”, pela qual a vigilância é favorecida (tudo pode ser visto) e o poder de controle dos 

movimentos e atuações dos seus habitantes é exercido pela força simbólica da própria estrutura 

espacial, sem necessitar-se apelar para a força física (FOUCAULT, 2009).  

 

 

Fig. 129 – Galpão decorado para a Feira Cultural da escola. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esse tipo de configuração do prédio escolar era importante para que a escola cumprisse 

sua função social, como compreendida na época (formação moral e disciplinar do novo cidadão 

republicano). Dessa forma, como outros grupos escolares construídos na Primeira República 

no Brasil (inspirados em experiências estrangeiras, principalmente europeias), sua configuração 

arquitetônica combina “[...] clausura ou encerramento com a acentuada ostentação de um 

edifício sólido [...]” (VIÑAO, 1998, p. 91). Parafraseando Viñao (1998, p. 91 e 97), o seu grande 

edifício urbano, com fachada imponente de frente para a rua, pátio interno não visível do 
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exterior, muros e grades com um espaço de terreno que assinalam os limites da escola, indicam 

claramente as fronteiras entre o interno e o externo, entre o que lhe é próprio e o que não é, e 

marcam a especificidade e diferenciação desse lugar – essa instituição –, das práticas aí 

legitimadas e dos comportamentos admitidos e autorizados. Por dentro, o prédio de forma 

quadrada estruturado simetricamente, as alas internas retilíneas, o pátio interno aberto com as 

salas de aula ao seu redor (do qual se tem excelente visão dos corredores e de todas as portas 

dessas salas) permitem o amplo controle dos alunos e de sua movimentação pela escola (Fig. 129).  

A disciplina, a ordem, a vigilância constante e a domesticação dos corpos e mentes 

ficam, assim, sugeridas pela configuração e distribuição espacial dos ambientes escolares e pela 

ausência de curvas do prédio (que permitiriam o jogo de esconder e mostrar). Conforme explica 

Viñao (1998, p. 109), o predomínio geral do retilíneo e do quadrado sobre o redondo ou curvo, 

favorece a visibilidade e, portanto, o controle e a vigilância. E, ainda, no caso da “atual” EE 

Amadeu Amaral, isso é reforçado pela “nudez” dos espaços comuns ou destinados à circulação 

(pátios, corredores, parte dos fundos e parte da frente da fachada).  

Assim, apesar de cerca de cem anos já terem se passado desde sua construção, a função 

disciplinar da escola e o sentido de “enclausuramento” (e enclausuramento da infância), que a 

própria edificação da EE Amadeu Amaral sugere, parecem resistir ao tempo tanto quanto suas 

fortes paredes. Vimos que a noção de “prisão” perpassa os depoimentos de Vera e Luíza (os 

alunos “ficavam presos...”) – e é reiterada e enfaticamente reforçada pelos estudantes 

entrevistados (a redundância acima é pertinente, como verão). Quando questionados, já quase 

ao final da entrevista, sobre qual espaço ou qual lugar poderia representar, segundo sua 

experiência, o que é, no geral, a EE Amadeu Amaral para eles, os alunos foram categóricos: 

– O Carandiru! Aqui é o Carandiru! (Astolfo, rindo) 

– Porque parece que você tá num presídio nessa escola! (Bendita) 

– Olha a grade nas portas! (Malvado – apontando para a porta da sala onde 

estávamos). 

– Em quase todas as salas tão colocando grades! Pra que isso? Não é 

necessário isso. (Bendita, levantando-se e em tom sério, indignada) 

– Ah, mas aqui bem óbvio isso... Pra ninguém fugir. (Érica, calma) 

– Pra que isso? A gente é o quê? A gente é ladrão? (Bendita, já de pé, quase 

gritando, muito indignada e com raiva) 

Em comparação com outras escolas, disseram que estas também são cheias de grades e 

há também o controle da circulação dos alunos pelos funcionários: 

– ... aberto. (Malvado – a pesquisadora não consegue ouvir sobre o que se 

referia, pois todos falavam ao mesmo tempo)  

– O que você falou? Era tudo aberto? (Pesquisadora) 

– Era. (Malvado, explicando porque gostou da EE Amadeu Amaral quando 

chegou ali) 

– Onde? (Pesquisadora) 
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– As portas. (Malvado). 

– Aqui? Ou em outras [escolas]? (Pesquisadora, ainda confusa) 

– Não, aqui. (Malvado). 

– [A outra escola] Também parecia uma Febem, porque tinha que... pra descer 

as escadas, no meio da escada... tinha um portão assim. (Bendita) 

– Mas dava pra pular. (Malvado). 

– Não, o portão era grande. (Bendita) 

– Mas dava pra pular! (Malvado, insistindo). 

– Se você subisse. Tinha umas rampinhas... Aí eles fechavam o portão com 

cadeado que tinha lá embaixo pra passar pro pátio, pra quadra tinha outro 

portão que ficava com cadeado também. (Bendita – referindo-se a outra 

escola, mas que é muito semelhante ao que ocorre na EE Amadeu Amaral) 

– É. (Malvado). 

– Pra ir pra quadra tinha outro portão que eles fechavam com cadeado 

também. Era um presídio total. (Bendita) 

– É. Tudo branco! (Astolfo) 

– E aqui vocês sentem essa coisa de presídio ou não? (Pesquisadora) 

– Não, aqui também. Aqui mais. Mas lá era mais rígido, as coisas, também. 

(Astolfo, ponderando) 

– Porquê? (Pesquisadora) 

– Era muito fechado. E, qualquer coisa que você faz... (Astolfo). 

– Aqui não tinha o portãozinho [das escadas]. (Malvado). 

– É, antigamente [há cerca de 2 anos] não tinha. (Bendita) 

– Podia passar, depois não, então todo mundo subia. Mas pensando bem, o 

Amadeu é mais “livre” assim, entre aspas... (Astolfo) 

– Aham, eu também senti isso. (Bendita, também se referindo às suas 

primeiras impressões da escola) 

– (Astolfo, continuando) ...porque em outras escolas tem câmera dentro da 

sala, tipo... Por um lado é bom, por um lado é bom porque dá segurança, quem 

roubar nossas coisas aí sabe. Mas por um lado é ruim, porque, tipo, qualquer 

coisinha que nós fizermos, vai pra diretoria porque tem a prova. 

Propositalmente destaquei algumas palavras e frases que são significativas das 

sensações vividas por esses alunos no seu ambiente escolar – e que fazem referência ao sentido 

explícito de “prisão” destacado por eles como o mais representativo de sua vivência da escola. 

As grades, o cadeado, as portas e portões entrecortam, interrompem e interditam os caminhos, 

os percursos e trajetos dos alunos e marcam os lugares autorizados ou não à circulação e 

ocupação livre da população discente. Esses elementos são sentidos pelos alunos como 

equipamentos de cerceamento da sua livre movimentação pela escola e são controlados pelas 

figuras de “autoridade” (em geral, as “inspetoras”) responsáveis por permitir ou não a ocupação 

de certos espaços de acordo com as atividades estipuladas para ocorrerem em cada tempo do 

horário escolar ou de acordo com as orientações dos seus superiores, em casos imprevistos. 

Além de deterem a posse das chaves dos cadeados e portas, as “inspetoras” da EE Amadeu 

Amaral têm também a função de vigiar os corredores das salas de aula enquanto essas 

acontecem (ficam estrategicamente sentadas em cada uma das pontas dos corredores das salas) 

e de vigiar os alunos durante os recreios, quando brincam pelos pátios (esse lugar das escolas 
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reservado à livre fruição dos alunos, mas que nem por isso deixa, também, de ser “controlado”). 

Dessa maneira, como diz Astolfo, “qualquer coisa que você faz...” (fora do que é “autorizado”) 

o olhar vigilante captura e condena. Assim,  

Ao mesmo tempo em que se define o espaço escolar, buscando inclusive 

regulamentar seu "preenchimento" e "ocupação" pelos utensílios escolares 

que cada vez mais passam a fazer, real ou imaginariamente, parte da ação 

educativa escolar, há uma pretensão também de disciplinar os próprios 

movimentos nestes espaços, através da imposição de formas "autorizadas" de 

sua apropriação. Também isto reflete-se na sala de aula e nos "caminhos" de 

acesso à mesma. (FARIA FILHO, 1998, p. 156). 

O cadeado e as grades, em específico, são símbolos fortes do encarceramento – signos 

“vivos”, como diria Tuan (1983, p. 130), já que não necessitam de explicação para serem 

compreendidos. E os alunos incomodam-se e se revoltam não somente com a não-liberdade (ou 

a pouca liberdade) para transitarem e ocuparem os espaços da sua escola que esses elementos 

indicam, mas também, e talvez principalmente, como enfatiza Bendita, com o sentido 

subjacente que esses signos carregam sobre os próprios habitantes desse lugar (ou seja, sobre 

si mesmos, os alunos) e que explicita a suposta compreensão ou expectativa que outras pessoas 

têm do seu comportamento e do seu caráter.  Eles são ladrões? Então, “pra que essas grades?” 

O sentido de “prisão” emerge com toda sua força.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130 – “Grades” da EE Amadeu Amaral. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Mas existem aqueles para quem isso parece passar desapercebido – porque o convívio 

constante com esses elementos faz com que “se misturem” à paisagem e percam, não sua força 
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simbólica, mas o aspecto de “destaque”, mesmo que continuem “a operar suavemente” (TYACK, 

CUBAN, 2006). Daí a importância também do “visitante”, como diz Tuan (1980, p. 75): 

Obviamente, o julgamento do visitante é muitas vezes válido. Sua principal 

contribuição é a perspectiva nova. [...] O visitante, frequentemente, é capaz de 

perceber méritos e defeitos, em um meio ambiente, que não são mais visíveis 

para o residente. [...] 

O pesquisador que adentra à escola exerce esse papel, pois, querendo ou não, ele acaba 

trazendo certos elementos à tona, de acordo com o viés de sua pesquisa. E, muitas vezes, isso 

acontece de forma não intencional. Foi o que ocorreu claramente, em um determinado dia, 

durante o trabalho de campo que fiz na EE Amadeu Amaral. Conto. 

Eu estava fotografando os espaços próximos ao refeitório e era hora do recreio. Havia 

algumas um garoto boliviano próximo àquela janela do canto do corredor, que já relatei a vocês, 

comendo seu lanche tranquilamente e ouvindo seu “i-fone”. Achei bonita a cena, pedi para 

fotografá-lo e ele aceitou. Virando-me para o outro lado fui até o refeitório e virando-me 

novamente em direção à janela, resolvi fotografar as grades que funcionam como portão desse 

ambiente. Havia algumas garotas mais velhas ali, de pé, bem à frente do portão. Quando me 

viram, insinuaram sair achando que iriam atrapalhar a foto. Disse a elas que poderiam ficar se 

quisessem e que era até bom, porque comporia melhor o quadro (só pedi para que virassem os 

rostos se não desejassem que aparecessem). Elas, alegremente, aceitaram a proposta e ficaram 

onde estavam. Em seguida se aproximaram de mim para pedir para ver a foto na câmera (Fig. 131).  

 

 

Fig. 131 – Corredor do refeitório. Fonte: Acervo pessoal. 
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Foi aí que se deu o fato. Uma delas, ao olhar a foto, exclamou surpresa: “Nossa! Parece 

uma prisão!”  Pela primeira vez, ela via as grades.  

Interessante como o próprio trabalho de pesquisa “mediou” o olhar dessa aluna. E não 

só dela. Toda vez que minha presença se fazia na escola, o assunto emergia. Os comentários 

feitos (e anotados) daqueles que cruzavam comigo pelo caminho; os álbuns de fotos e trabalhos 

sobre a escola que a vice-diretora trazia até mim espontaneamente; sua observação (que relatei 

durante a descrição no item anterior desse capítulo) sobre as árvores que existiam antigamente 

no pátio e que lhe davam um aspecto agradável; as denúncias sobre as condições espaciais feitas 

pela coordenadora Elisa (que explicitamente perguntou, em tom de cobrança, se eu os iria 

relatar nesse trabalho, ensejando o seu desejo de que eu pudesse dar voz às reivindicações da 

escola, não atendidas pelo Governo, e dar visibilidade ao estado de coisas ali); tudo isso parecia 

indicar esse movimento de reflexão sobre a “materialidade” da escola e sua relação com 

aspectos educativos outros. Claro, o assunto não foi instaurado ali a partir dessa pesquisa, já era 

tema fortemente presente na escola (a cada dia um pedaço seu “caia”, literalmente, e colocava 

o assunto sob “holofotes”). Mas creio que, com a pesquisa, o tema pôde ser “revelado” aos 

olhos e à consciência de um círculo maior de pessoas. 

A garota surpresa, portanto, reconheceu, num insight, os signos dos quais falavam 

nossos entrevistados, mas que ela parecia não enxergar mais. Novamente, o aspecto de “prisão” 

vinha à tona.  

Voltando à entrevista, vimos que a resposta imediata de Astolfo, “Carandiru” (resposta 

completamente inesperada por mim, pois supunha que fossem indicar um lugar da própria 

escola como representação dela), desencadeia uma série de denúncias dos alunos sobre as 

práticas de controle e vigilância existentes nas escolas, mostrando claramente que não é uma 

situação exclusiva da EE Amadeu Amaral e sim uma prática constante das instituições de ensino 

fundamental e médio, ao menos nas públicas, onde estudaram (e que não se localizam, como 

preconceituosamente poder-se-ia pensar, nas periferias urbanas; estão cravadas no meio da 

cidade, numa região central de São Paulo e, além disso, ao menos no caso da EE Amadeu 

Amaral, tem como membros do corpo administrativo e docente pessoas bem intencionadas, que 

estão procurando melhorar a escola e aproximar-se dos alunos114).  

                                                 
114 A boa intenção é um aspecto importante, mas sabemos que não basta para que a Educação e as condições em 

que se realiza nas escolas melhorem. A questão se relaciona muito mais com a formação (e a formação 

continuada) dos educadores que atuam nas escolas (seja qual for a função que ocupem) e com as políticas 

públicas em Educação vigentes atualmente e aquelas que têm perpassado e marcaram nossa História. No 

entanto, como esse não é o foco de minhas análises e como esse assunto tem sido debatido e vem sendo 

explorado de forma criteriosa por educadores, pesquisadores e militantes da área, deixo apenas indicado aqui 

esse outro importante e possível caminho para a reflexão sobre os dados da realidade escolar aqui trazidos.  
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Comparando as escolas anteriores em que estudaram com a Amadeu Amaral, os alunos 

acabam chegando à conclusão de que essa é menos “rígida” e até mais “livre”. Realmente, além 

da diretora, da vice e das coordenadoras, muitos professores da EE Amadeu Amaral deixam as 

portas de suas salas abertas enquanto realizam seu trabalho ali, como percebeu Malvado quando 

foi estudar lá, numa atitude que pode ser sentida como amistosa e que poderia indicar uma 

relação de confiança. Também, como esse aluno conta, até recentemente não havia os 

portõezinhos nas escadas que impedem a passagem livre por elas (e que são fundamentais ao 

atual jogo de “abre-e-fecha” feito pelas inspetoras e que delimitam o tamanho e a composição 

dos ambientes permitidos ao uso dos alunos nos diferentes momentos durante o horário escolar). 

Na escola que Malvado estudou anteriormente (a mesma que Bendita e Astolfo), havia mais 

portões fechados e maior vigilância – além dos olhos dos funcionários, as câmeras de segurança 

cumpriam até mais eficazmente o seu papel denunciador, como comenta Astolfo. E, além disso, 

era “tudo branco!” – Astolfo é muito perspicaz nessa observação, mostrando mais do que ele 

mesmo pôde colocar em palavras. A escola em que estudavam, além do que já haviam apontado 

como aspectos negativos, era “toda branca”. Isso revela uma crítica quanto a sua cor 

predominante que nos remete à importância (já destacada no Capítulo 1) da escolha cuidadosa 

das cores de um ambiente educativo, pois que também são aspectos que “dizem algo”, que 

compõem “o clima psicológico” desse lugar. Uma escola sem cores? O que sugere? Um lugar 

“neutro”, sério? Ou um lugar sem vida, sem alegria? O que sugere um lugar “todo branco”? 

Um lugar limpo? Um hospital? Um lugar “iluminado” pelo saber? Ou um lugar que nada tem 

a dizer? Um lugar opressor, onde tudo é claramente visto e qualquer “sujeira” é percebida? 

Tantas poderiam ser as sensações vividas a partir dessa “experiência” cromática. Mas Astolfo 

indica que a estava considerando como um aspecto ruim, que não lhe agradava (pois o cita para 

complementar a lista de coisas que faziam sua anterior escola parecer um “presídio”). E sua 

percepção desse fato é importante, não para decidirmos o que cada cor representa para a 

psicologia humana ou que sensação desperta em cada indivíduo, mas para compreendermos 

que diversos aspectos físicos do ambiente escolar em conjunto – e junto com as práticas e 

relações humanas, da maneira como são realizadas e estabelecidas ali – compõem uma estética, 

um todo que é significativo e que diz (silenciosamente) do mundo e das relações sociais, e que 

diz, no caso da escola, o que é educar, o que é aprender, o que é ser aluno, ser professor, o que 

é e o que deve ser, enfim, uma criança e o homem que se tornará. É como diz Paro (2010, p. 64 

– grifos negritos nossos): 

[...] À escola não basta oferecer uma boa educação no interior da sala de aula, 

porque não é apenas aí que a criança e o jovem são educados. Sua experiência 
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é com a escola em sua totalidade. No dizer de Jerome Bruner[115]: “o 

currículo de uma escola não trata apenas de ‘matérias’. A principal disciplina 

da escola, do ponto de vista cultural, é a própria escola. É esta a experiência 

de escola que a maioria dos alunos têm e que determina, por sua vez, o 

significado que eles atribuem à escola.” 

E para nossos alunos entrevistados, como vimos, o significado dessa escola é o de 

prisão. Apesar de sentirem que a EE Amadeu Amaral era menos “rígida” que a outra escola de 

onde vieram, Astolfo, Malvado e Bendita apontam que, a cada ano que passa, a escola torna-se 

mais cheia de portões, cadeados e grades. “Pra que isso?” – pergunta Bendita. Os funcionários 

e dirigentes da escola alegam a necessidade de segurança da escola – de preservar tanto os 

equipamentos valiosos como os próprios alunos contra danos ou perigos.  Indicam, assim, a 

função de “proteção” desses equipamentos. Mas proteção contra o quê ou quem? O perigo está 

do lado de fora ou de dentro? Os alunos sabem que essa questão diz respeito a eles. 

Fechar e abrir, um jogo mesmo complexo. Fechar: aprisionar, sufocar ou proteger, 

aconchegar? Abrir: libertar ou expor? Segurança, insegurança... Tuan (1983) chama nossa 

atenção para a não generalização dessas sensações porque isso depende da experiência e da 

história pessoal e cultural de cada indivíduo. Mas ele faz uma observação interessante. Tuan 

(1980, 1983) relaciona o lugar ao “fechado”, organizado, definido e o espaço ao “aberto”, 

indefinido, que está à espera de ser vivido, significado. O “espaço” poderia, assim, ser sentido, 

dependendo da pessoa, como dito anteriormente, como liberdade ou como ameaça; e o “lugar”, 

como segurança ou como aprisionamento. No entanto, por outro ponto de vista, o da experiência 

humana mais ampla, da história dos grupos em diferentes culturas, Tuan (1983, p. 224) 

pergunta: “são o espaço e o lugar os equivalentes ambientais da necessidade humana de 

aventura e segurança, de amplidão e definição?” E responde: “[...] os seres humanos necessitam 

de espaço e de lugar. As vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio e aventura, 

dependência e liberdade” (TUAN, 1983, p. 61). A escola, portanto, como lugar de vida e de 

formação de sujeitos (humanos), deveria acolher esses significados, deveria levar isso em conta 

em sua organização e estruturação espacial (e daí também a importância de arquitetos e 

educadores estarem cientes dessas implicações e “afinados” quando da elaboração de um 

projeto arquitetônico para a construção – ou reforma – de um edifício escolar). Refletindo sobre 

o planejamento, a racionalização e normalização dos espaços escolares e da necessidade disso 

(sim, é necessário) para a organização das atividades educativas, Viñao (1998, p. 138-139) 

conclui: 

O problema se coloca quando tais precisão e regularidade, normalização e 

racionalização, realizam-se mediante dispositivos e engrenagens mecânicas 

                                                 
115 BRUNER, Jerome. A cultura da educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 35 (grifo itálico original). 
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ou organizações maquinais de seres vivos. [...] Então, curiosamente, a alta 

eficácia do mecanismo planejado revela-se altamente ineficaz. O lugar 

construído trona-se um sistema fechado, não flexível nem adaptável, no qual 

as necessidades de apropriação territorial do ser humano e de configuração de 

espaços pessoais e alheios, comuns e compartilhados, tornam-se inviáveis. [...] 

[Por isso é necessário] [...] abrir o espaço escolar e construí-lo como lugar de 

um modo tal que não restrinja a diversidade de usos ou sua adaptação a 

circunstâncias diferentes. Isso significa fazer do mestre ou do professor um 

arquiteto, isso é, um pedagogo e, da educação, um processo de configuração 

de espaços. De espaços pessoais e sociais, e de lugares. [...] A questão final é 

se [a escola] se transforma em um espaço frio, mecânico ou em um espaço 

quente e vivo. Em um espaço dominado pela necessidade de ordem implacável 

e pelo ponto de vista fixo, ou em um espaço que, tendo em conta o aleatório e 

o ponto de vista móvel, seja antes possibilidade que limite. [...] 

Parece que na EE Amadeu Amaral, principalmente depois do caso da rebelião dos 

alunos em 2008, os dirigentes e funcionários sentem essa necessidade de uma “ordem 

implacável” – na tentativa de evitar que fatos semelhantes ocorram novamente, como comentou 

aquele professor, ou porque consideram mesmo os alunos uns “vândalos”? Quanto a essa 

questão, é significativo o que é revelado pelas relações dos alunos da EE Amadeu Amaral com 

os espaços da ETEC e a parte da frente da escola (que chamarei de “fachada” simplesmente, 

mas que inclui tanto a fachada do prédio como o espaço livre e cimentado a sua frente, que vai 

até o muro).  

A ETEC é um dos lugares do edifício escolar da EE Amadeu Amaral que os alunos 

entrevistados dizem que gostariam de conhecer: 

– Na ETEC. Eu queria muito ir na ETEC, lá em cima, no terceiro andar. 

(Érica) 

– Ah, eu já dei umas escapadas e fui lá. (Malvado) 

– É! A ETEC! Eu queria subir lá. (Messi) 

– Eu já subi, entrei no banheiro dos meninos na ETEC, quando não tinha 

ninguém lá em cima. (Bendita, referindo-se também a sua curiosidade de 

conhecer o banheiro dos meninos, que havia revelado anteriormente) 

A ETEC é um espaço não autorizado à experimentação e ao uso dos alunos da Amadeu 

Amaral, como já contei. Por que é proibido o seu acesso em qualquer circunstância?  Para se 

preservar o bom andamento das atividades da ETEC? Ou porque os alunos da EE Amadeu 

Amaral são “vândalos”? Para acessar esse espaço que gera curiosidade é, então, necessário criar 

algumas táticas – táticas “de escape” do controle dos olhares vigilantes. E, como essas são 

práticas não consideradas legítimas pela escola, podem novamente servir, caso descobertas, 

para reforçar a imagem de indisciplina que os alunos da EE Amadeu Amaral parecem ter aos 

olhos dos demais. Mas não haveria outras formas de dar conta dessa curiosidade quase que 

“natural” dos alunos da EE Amadeu Amaral e conhecida dos seus educadores e dirigentes 

quanto a esse lugar que, afinal, faz parte do prédio da sua escola e é separada dela por apenas 
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um lance de escada? A própria escola, em conjunto com a ETEC, poderia instituir meios de dar 

conta disso de forma que os alunos pudessem se apropriar desse espaço, mesmo que não 

autorizando formalmente o livre acesso, e ter contato com seus habitantes (os alunos do ensino 

técnico – que são vistos, pelos alunos da EE Amadeu Amaral que estão no pátio, circulando por 

seus corredores; que são vistos no próprio pátio no seu horário específico de recreio, mas com 

os quais é proibido o contato). A ETEC poderia ser um espaço a ser explorado pelos próprios 

educadores para, por exemplo, promover uma maior integração dos alunos de ambas as escolas 

(e quebrar os preconceitos que existam) e também para conhecerem os cursos técnicos que são 

oferecidos ali (e permitir que se tenha conhecimento de opções para a continuidade do Ensino 

Fundamental). Tanta coisa poderia ser feita para integrar as duas escolas. E de modos tão 

diversos: conversas organizadas com depoimentos de alunos de ambas as escolas e com trocas 

de experiências, o que romperia a distância instituída entre eles; visitas monitoradas tanto à 

ETEC quanto à Amadeu Amaral (afinal, seu prédio é tombado pelo Patrimônio Histórico!); etc. 

Por que evitar o contato dos alunos com esses lugares e com os outros estudantes? 

Vemos que a escola não acolhe nem permite a apropriação dos espaços do prédio que 

não aqueles previstos para o funcionamento das práticas pedagógicas já estabelecidas. Não há 

flexibilidade. Isto fica também, e mais ainda, evidente quando tomamos ciência da experiência 

dos alunos com o espaço da “fachada”. Ela é citada pelos entrevistados, junto com a quadra, 

como um dos seus lugares preferidos da escola: 

– Lugar bom é a quadra. (Malvado) 

– Porque ali a gente gosta do... (Bendita) 

– É um lugar que a gente se diverte, né Bendita? (Casillas) 

– É um lugar de lazer. (Justo). 

 [...] 

– As meninas também vão pra quadra? (Pesquisadora) 

– É, a gente também vai de vez em quando. (Érica) 

– Onde as meninas gostam mais de ficar? (Pesquisadora) 

– Eu gosto da quadra também. (Bendita) 

– Lugar bom é a parte de fora! (Linda; todos concordam) 

– Onde? (Pesquisadora; os alunos explicam que é a parte da frente da 

fachada da escola) 

– E por que gostam dali? (Pesquisadora) 

– Porque é bonita, dá uma impressão... (Érica) 

– Não, não é por isso. (Bendita) 

– É isso também. (Érica insiste) 

– É porque quando a gente sai mais cedo, a gente fica brincando de esconde-

esconde lá. (Astolfo) 

– Você gosta por que você acha bonita, é isso? (Pesquisadora) 

– É, eu acho bonita, dá uma impressão bacana da escola. (Érica) 

– É... Mas não querem deixar a gente brincar lá. Chamam a polícia pra tirar 

a gente. (Astolfo) 

– E quando vocês usam aqui na frente? Só quando sai mais cedo? 

(Pesquisadora) 
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– É. E ainda usa como se a gente tivesse fazendo uma coisa fora da lei, porque 

eles chamam a polícia pra gente. (Bendita) 

– Só porque a gente tá brincando... e olha lá [porque muitas vezes ficam só 

sentados conversando]. Imagina se fosse traficando, matando... (Malvado) 

– Uma vez a gente saiu, aí tava combinando se ia brincar ou não, aí a polícia 

tava ali, aí a polícia falou: “Sai todo mundo se não eu vou levar todo mundo 

pra delegacia!” (Bendita) 

– Nossa! A gente saiu voando! (Érica) 

– Vamos supor que o pessoal aí começa a usar droga, aí eles não fazem nada, 

mas quando estamos brincando aí na frente... (Bendita) 

Como afirma Faria Filho (1998, p.153), “a apropriação não-autorizada do espaço 

escolar, bem como a de seus equipamentos, é objeto de um número significativo de referências 

à relação dos(as) alunos(as) com o mesmo. [...]” E o que a apropriação da “fachada” pelos 

alunos mostra é que a escola carece de espaços suficientemente flexíveis para a experimentação 

livre e criativa desse ambiente que, afinal, deveria oferecer “abrigo” ou “aconchego” às crianças 

e jovens que ali vivem boa parte de suas vidas e às suas diversas e características formas de 

expressão e ação (práticas infantis, juvenis, culturais, etc.). A “fachada” da escola é um local 

onde esses alunos se sentem protegidos, pois é um espaço da escola, está ainda dentro dos seus 

muros – e a megalópole urbana e superpulosa e superocupada onde moram não dispõe mais ou 

dispõe de forma insuficiente, sabemos, de espaços livres e seguros para que crianças e jovens 

possam usufruir despreocupadamente. E a brincadeira, como é o caso do que fazem na 

“fachada”, é uma importante forma de apropriação do mundo, da cultura, dos conhecimentos 

(as ciências da Educação ou afins já não o afirmaram reiteradamente?). É uma prática 

significativa a partir da qual os alunos também se apropriam da escola, dos lugares por ela 

“instituídos” e por meio da qual podem descobrir e criar nela novos espaços (que podem ser 

acolhidos pelos seus “dirigentes”), podem conferir-lhes um sentido pessoal e próprio e, assim, 

torná-los também “lugar habitado”. É difícil mesmo entender as razões da não permissão da 

ocupação desse espaço da escola pelos alunos para realizarem suas brincadeiras. Mas é possível 

refletir sobre o que significa. 

Um aspecto pregnante da cultura escolar, quanto à configuração espacial da escola, é 

que, conforme afirma Souza (1998, p. 144), junto com o pátio, “a entrada da escola configura-

se [...] como espaço intersticial mais coletivo, o lugar de encontro por excelência, uma extensão 

do espaço escolar não normatizado. [...]”. No caso da EE Amadeu Amaral, como a entrada dos 

alunos não é mais localizada na frente da escola, junto à fachada, (e isso a décadas), esse espaço 

perde sua característica de “lugar de encontro por excelência”. Ele continua a ser um lugar 

intersticial, não normatizado, mas agora sua ocupação e utilização pelos alunos é proibida. A 

atual “entrada” dos alunos se localiza na lateral do prédio: uma porta rente à calçada. Não existe 
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aquele importante espaço reservado ao encontro da hora da chegada e saída dos alunos. Perde-

se esse lugar intermediário, de transição, entre o exterior e o interior da escola. Essa função de 

transição entre o fora e o dentro fica, então, concentrada no pátio, mas ele já é interno, já se 

encontra sob o “domínio” das práticas educativas da escola, mesmo sendo um lugar que permite 

certa liberdade de apropriação. Os alunos perdem, então, mais um espaço de convívio e 

liberdade. E, dessa forma, em vez de serem ampliados, os espaços “por excelência” dos alunos 

são restringidos. Portanto, essa proibição indica, conforme aponta Viñao (1998, p. 106), o valor 

atribuído a esse espaço pelos administradores e educadores da escola, já que a distribuição e 

organização dos espaços escolares (e a legitimação ou não das práticas desses espaços) refletem 

quais “[...] funções ou atividades são consideradas relevantes até o ponto de que se deva 

reservar, a elas, um lugar próprio [...]”.  

Outro aspecto ligado à fachada e que aparece no trecho da entrevista trazido acima está, 

novamente, relacionado à questão estética – que agora aparece de forma mais explícita. Érica 

acha a fachada “bonita”. Alguns colegas concordam com ela. Casillas, Astolfo e Justo em outro 

momento da entrevista, reafirmam que acham a escola (e agora como um todo e por seu aspecto 

arquitetônico) “bonita”, mas observam que está muito mal cuidada, “caindo aos pedaços” (o 

que lhes gera profundo incômodo). Nas palavras de Casillas e Érica: 

– A primeira vez que eu vim aqui, que eu ia começar a estudar aqui, a primeira 

coisa que eu reparei foi o estilo dela, ela é muito “da hora”, eu achei “louca” 

essa escola. Eu olhei, assim, e falei: nossa! O jeito, a arquitetura mesmo. 

[...] 

– É uma escola antiga, né? Se fizerem a restauração ela vai ficar linda!”  

A beleza numa escola (ou em qualquer lugar) também interfere nas relações 

estabelecidas entre as pessoas e esse ambiente. Não passa desapercebida pelos alunos e é 

importante para eles (já vimos que Linda não gosta da escola e uma das razões é porque é feia, 

malcuidada, “velha”). E a fachada é agradável também por esse motivo, porque, além de ser 

um espaço intersticial – espaço livre, desocupado, não definido, não-funcional que permitiria 

as mais variadas formas de apropriação –, ela é bonita. A estética, como já indiquei, faz 

diferença no ambiente de estudo. A beleza agrada os olhos e a alma do Homem. E ser um lugar 

público “bonito” também indica à qualquer pessoa respeito e o reconhecimento de si como 

sujeitos merecedores de algo “bom”. Mas a escola só se torna realmente “agradável” e 

“acolhedora” quando oferece, além de um mínimo cuidado estético, a possibilidade de co-

ocupação, co-criação, apropriação flexível... Ou seja, se ela puder ser um lugar que permite ser 
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experimentado de maneira mais autêntica pelos alunos, como sujeitos da educação e não seus 

meros “objetos” (PARO, 2010, p. 30 e 50)116.  

De acordo com o que a reflexão de Faria Filho (1998, p. 157) sugere, as múltiplas 

práticas dos espaços escolares, conforme vão se dando e se alterando no tempo histórico, 

acabam por compor a “forma escolar”, a cultura escolar de um tempo, de um país, de um lugar 

específico (e a cultura própria de um estabelecimento de ensino). Sendo assim, as práticas “não-

autorizadas” produzem também este lugar que é a escola, emprestam sentidos a ela e sentidos 

novos não previstos pelas intenções originais dos políticos, arquitetos e educadores que 

erigiram seu edifício. Serem consideradas ou serem incorporadas às práticas escolares como 

“legítimas” irá depender, e em grande parte, da concepção que uma sociedade, em determinado 

momento, tem de “Educação” e também de como os próprios educadores (de um 

estabelecimento específico de ensino) a concebem e de como entendem a função da escola no 

âmbito social mais amplo e no âmbito social restrito em que vivem.  

Sendo assim, na EE Amadeu Amaral, parece resistir ao tempo, além da função 

disciplinar da escola e do sentido de “enclausuramento”, a concepção de uma educação que não 

compreende o aluno como participante de sua construção, mas como mero “receptor” (objeto 

que é “moldado” pelos educadores e pela sociedade e no qual é “depositado” o conhecimento). 

Isso emerge claramente nas relações dos alunos com o espaço escolar quando constatamos, por 

meio das observações em campo e dos seus relatos expostos aqui (e outros que virão adiante), 

que eles não podem participar da construção ou da composição dos espaços da escola, nem com 

suas formas específicas de praticá-los nem com seus julgamentos, opiniões, ideias. Realmente, 

como afirma a coordenadora Vera (em outro momento que não o trazido anteriormente), “não 

tem muito espaço para eles” (grifo nosso). Ela faz referência a essa falta de espaços físicos para 

que os alunos usufruam da escola de maneira mais livre, informal, pessoal. Mas a frase tem 

também um forte apelo simbólico, deixando transparecer a concepção de ensino e aprendizado, 

de desenvolvimento humano e de educação tanto de Vera – que se mostra entristecida com essa 

condição – quanto de outros educadores da escola ou de outras instâncias de onde provém as 

resoluções e as verbas (ou a falta delas) que acabam por determinar (ou contribuir fortemente 

com) as condições em que se realiza a Educação na escola e os métodos educativos e 

disciplinares adotados.  

                                                 
116 Paro (2010) traz, no livro, “Educação como exercício do poder (...)”, uma importante discussão sobre a condição 

especial e específica de “sujeito” desse que é o “objeto” do trabalho da Educação – “sujeito” porque é humano 

e que, sendo humano, é ético (portanto, age e é movido pela vontade). 
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Além da falta de espaço “para os alunos”, os espaços que existem poderiam ser melhor 

usufruídos. Mesmo aqueles instituídos e estruturados pela própria escola – como a biblioteca, 

a sala de leitura e os laboratórios de ciências e de informática ou mesmo a sala de vídeo (que 

não existe mais). Todos esses estão (ou estavam) bem equipados e poderiam enriquecer o 

cotidiano e a vivência escolar dos alunos, levando-os a experimentar o conhecimento por outros 

modos que não apenas aquele “verbalista” tradicionalmente praticado na sala de aula. Mas estão 

fechados, não são utilizados pelos professores ou sua utilização é vetada aos alunos (que é o 

caso, inconcebível, da Biblioteca). Como os alunos contam, há diversos espaços da escola nessa 

situação. Isso os mobiliza de diferentes maneiras: curiosidade em conhecer, interesse em 

usufruir (de acordo com o que está posto ou de outras maneiras), incômodo com a sua 

inacessibilidade, indiferença, etc. Perguntados sobre quais lugares da escola não conhecem, são 

proibidos ou têm curiosidade a respeito, estabeleceram-se os dois diálogos transcritos a seguir 

(e que se encerraram com a questão trazida acima da “ETEC”): 

(1) 

– Laboratório [de ciências], eu queria muito ir no laboratório. (Justo; todos 

concordam)  

– Você já entrou no laboratório? (Casillas para Bendita) 

– Já. Mas não pra ter aula... Foi na feira cultural que teve agora, aí 

conseguimos entrar lá, vimos os bichos. (Bendita) 

– Tem bicho lá? (Casillas) 

– Tem cobra, aranha... (Astolfo) 

[...] 

– Mas por quê gostariam de conhecer o laboratório? Não usam o laboratório? 

(Pesquisadora) 

– Não. (Bendita) 

– A professora de ciências, antes de entrar de licença, porque ela estava 

grávida, ela falou que ia levar a gente lá, mas nunca levou. (Bendita) 

– Ela também falou pra gente, mas nunca levou. (Malvado – que faz parte de 

outra classe, junto com Linda) 

[...] 

– Então, posso anotar o laboratório como um lugar que todo mundo gostaria 

de conhecer? (Pesquisadora) 

– Todo mundo quer conhecer. (Casillas) 

– Eu já entrei lá, então... (Bendita) 

– “Entrar”, mas não “usar”. (Casillas, enfatizando a diferença dos verbos) 

 

(2) 

– [Laboratório de Informática] Tô aqui faz 3 anos, faz 3 anos que não mexe. 

(Astolfo) 

– Não, faz dois. (Bendita) 

[...] 

– Você lembra quando elas levavam a gente pra mexer lá? (Casillas) 

[Os colegas balançam negativamente a cabeça] 

– Levavam! (Casillas) 

– Levavam na sua cabeça! (Bendita) 

[Casillas fala o nome da professora e Bendita explica:] 
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– Ela dava aula de informática [fora da escola]. Ela prometia que ia levar e 

nunca levava! (Bendita, dando ênfase a palavra destacada) 

– Nunca levava! (Astolfo) 

[...] 

– E por que a sala está fechada agora? (Pesquisadora) 

– Porque a sala tá quebrada há muito tempo, a gente nem usa ela. (Casillas) 

– Nem conhece. (Justo) 

– Só tá ali ocupando espaço. (Bendita) 

– Eu conheço, mas faz tempo [que foi lá]. (Malvado) 

– É um espaço que poderia usar pra outra coisa... Pra sala de artes! A gente 

não tem uma sala de artes... Bendita) 

– Pra pesquisa, pra trabalho, projetos... (Astolfo) 

– A gente poderia, ó, se tivesse boa ali, a sala, e não tivesse os computadores, 

que a gente mal tá usando porque tá tendo um problema lá com os 

computadores, a gente podia ter usado aquele espaço ali pra fazer a “prancha”, 

pra apresentar a prancha! (Bendita referindo-se ao projeto com materiais 

reciclados “prancha ecológica” do professor de Geografia do qual participa 

– o grupo envolvido com o projeto tem sido convidado a apresentá-lo em 

outras escolas da região) 

Complementando essas ideias, vejamos mais um trecho da entrevista, ocorrido em outro 

momento, que também fortificará os argumentos de nossa subsequente análise sobre esse assunto: 

– Tem várias salas aí que dá pra aproveitar, mas não tem como aproveitar 

essas salas porque tá com problema, o teto tá caindo ou o piso... (Astolfo) 

– E vocês acham que há necessidade de outros espaços? (Pesquisadora) 

– Sim... porque... (Astolfo) 

– A gente só fica dentro da sala de aula. Aí sexta-feira, que é Educação 

Física, a gente desce. Raramente a gente desce pra sala de vídeo e assiste um 

vídeo, fala que vai dá trabalho daqui e nunca dá. [e falando mais baixo:] ...Mas 

também não queria trabalho. [risos; depois séria de novo:] E, tipo, pra que 

aquele vídeo? (Bendita) 

Como podemos constatar, os alunos se ressentem da falta de espaço para realizarem as 

atividades escolares (artísticas e outras previstas no currículo escolar ou aquelas mais 

“alternativas”, como a “prancha ecológica”, que detalharei mais adiante) e de usufruir daqueles 

lugares já estruturados pela escola mas que ficam fechadas por problemas nos equipamentos ou 

pela falta de interesse dos professores. Eles têm, inclusive, ideias para a utilização dos espaços 

“inativos” visando o enriquecimento de seus conhecimentos. Vemos que nos casos citados, não 

se falou de lugares para lazer, recreação, o que aponta que não é (só) disso que sentem falta, 

mas de poder entrar em contato com o conhecimento a partir de experiências diversificadas ou 

mais interessantes que aquelas propostas exclusivamente no âmbito de suas salas de aula.  

Isso leva a duas conclusões.  

Primeiramente, mostra que os alunos têm ideias e propostas para uma melhor utilização 

dos espaços do edifício da escola para a realização das atividades próprias da educação escolar 

(e não só para o “lazer”). Eles querem (como diz Casillas) usar esses espaços. Querem usar 

(não só “conhecer”) o laboratório de ciências que já está devidamente estruturado e equipado 
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para receber os alunos e seu professor e para que possam trabalhar os conteúdos das disciplinas 

afins. Querem usar a sala de vídeo e o laboratório de informática, que, de acordo com o que 

contam, mesmo quando estavam “ativos” não eram também explorados o suficiente pelos 

professores. E se não for para ter aulas de computação ou verem vídeos ali, que se possa “dar 

espaço” a outras atividades e disciplinas consideradas importantes pelos estudantes e que não 

contam com um lugar próprio para elas, sendo ministradas em locais improvisados (como 

“Artes”). Vemos que querem “ter aulas”, mas aulas interessantes. Querem tê-las em lugares e 

com os recursos apropriados para um contato mais “íntimo” e talvez mais proveitoso e 

significativo com o conhecimento a ser aprendido. E o “querer” mostra a motivação, a vontade, 

aquilo que faz o sujeito (humano) entrar em atividade, que mobiliza seu corpo e sua “maquinaria 

cognitiva” e que, de imediato, já indica a abertura para o novo e o lança na apropriação do 

conhecimento, colocando-o em franco processo de aprendizagem (LEONTIEV, 2004; 

PIAGET, 2003). Vemos, portanto, que dos discursos dos alunos emerge a importância 

subjacente dada por eles aos espaços da escola e a seus usos para efetivar-se uma melhor e mais 

rica educação escolar – e podemos perceber que a querem (querem aprender). Mas suas 

opiniões e ideias sobre a escola, seus espaços, suas práticas não parecem ser conhecidas (ou 

reconhecidas como valorosas) pelos educadores da escola. Esses ainda não conseguem olhar 

para as importantes e possíveis contribuições que os alunos podem dar para a construção 

conjunta e para a criação de uma escola “viva”, ou seja, para que seja um lugar “de vida”, um 

lugar que possam realmente habitar – com toda a força e todas as possibilidades que essa 

palavra carrega. O aluno ainda não tem espaço de participação nas decisões ou nas reflexões 

quanto a vários aspectos da sua vida escolar (seja em termos da ocupação e utilização dos 

espaços da escola, seja em termos de práticas escolares, métodos de ensino, etc.) E eles têm o 

que dizer. Eles não são especialistas em pedagogia, didática ou em arquitetura, mas já têm longa 

experiência com a escola, na escola (nessa e em anteriores) e dos processos de escolarização – 

e é preciso levar em conta sua experiência como aluno. Suas opiniões também envolvem 

conhecimentos provindos do(s) mundo(s) e da(s) cultura(s) que vivem fora da escola 

(experimentados empiricamente ou “virtualmente” – através da televisão, da internet, dos 

relatos de outras pessoas). Suas opiniões estão, assim, baseadas na experiência real, concreta, e 

são fruto da reflexão sobre a escola que têm e a que desejam, sobre a educação que recebem ali 

e que almejam que lhes seja propiciada.   

A segunda conclusão é quanto à atuação dos professores. Vamos lembrar (como sugeri 

no “Capítulo 1” e ampliando a discussão lá iniciada) que os educadores, de forma geral, são 

parte daquele “outro social” – as outras pessoas, as relações intersubjetivas – que é uma das 
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bases do tripé “espaço-tempo – experiência pessoal – relações humanas” que conduz a (ou 

intervém na) apropriação da cultura, do conhecimento produzido historicamente (ou seja, a 

apropriação das formas de pensamento, de sentimento, de ação e atuação dispostas pela 

sociedade e tempo em que se vive). Apropriação que, consequentemente, implica a 

reconstrução de significados (sociais) e sentidos (pessoais) do mundo – das coisas, fatos e 

fenômenos de qualquer ordem do mundo vivido – e que é o mecanismo crucial do 

desenvolvimento das funções psicológicas e comportamentos tipicamente humanos, por um 

lado, e da individualidade do sujeito, por outro. Na escola, os professores, em particular, têm o 

importante papel de propiciar a articulação entre os conhecimentos (a cultura, em sentido lato) 

e as experiências do aluno (passadas e presentes), por meio das práticas e atividades educativas 

que propõem (e que são, necessariamente, práticas do e no espaço escolar). Eles, os professores, 

compõe, junto com os alunos, os “elementos-chave” dessa instituição de nossa sociedade 

destinada a educação formal e onde crianças e jovens passam longo tempo de suas vidas. São, 

portanto, os educadores, segundo uma leitura vigotskiana, mediadores privilegiados de 

aprendizagens e desenvolvimento (OLIVEIRA, 2006, p. 62). No entanto, muitos dos 

professores da EE Amadeu Amaral117, segundo os alunos entrevistados, restringem as 

experiências de aprendizagem dos alunos à sala de aula e ao restrito material de que se dispõe 

ali. Vimos que há poucos espaços disponíveis na escola para outras formas de atuação 

pedagógica que fujam dos tradicionais giz e lousa (e nada contra eles!). Mas os lugares que são 

criados e recursos que são disponibilizados para uma possível diversificação das práticas 

didáticas não são aproveitados por esses docentes, conforme apontam os alunos entrevistados 

e conforme fica patente, por exemplo, com a desativação da sala de projeção (ou sala de vídeo), 

com a não utilização do laboratório de ciências e da biblioteca e com o subaproveitamento da 

sala de leitura. Exceção se faz ao professor de Geografia, por quem os alunos têm profunda 

admiração.  

Esse professor atua de forma bastante diferenciada na escola e com os alunos. Suas aulas 

são desenvolvidas a partir de “projetos temáticos” e envolvem a experimentação e utilização de 

outros espaços não só da escola, mas também de fora dela. O projeto da “prancha ecológica”, 

por exemplo, surgiu do tema “reciclagem”. A ideia de se fazer uma prancha de surf surgiu dos 

alunos. Assim, além de trabalharem os vários assuntos da disciplina de Geografia relacionados 

                                                 
117 Apesar de cada escola ser única e de não podermos generalizar as condições e situações vividas em cada uma 

delas para outras sem recair numa abstração inócua, sabemos que essa não é situação exclusiva da EE Amadeu 

Amaral: muitas outras escolas (públicas e também privadas) passam por problemas semelhantes aos expostos 

ao longo de toda a análise realizada nessa tese.  
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ao tema da reciclagem, a ideia dos alunos acarretou também outras aprendizagens, pois 

implicava outros conhecimentos: o material apropriado e a montagem da prancha (como iriam 

construí-la, como fazer para ficar estável e suportar o peso de uma pessoa, etc.); o esporte surf 

(onde era praticado, que habilidades eram necessárias); o litoral paulista (organizaram uma 

viagem pedagógica para testarem a prancha e vários dos alunos que nunca tinham visto o mar 

puderam conhecê-lo, experimentá-lo, tentar entender o que sustenta o peso da pessoa com a 

prancha na água, etc.). O professor de Geografia conta que um pouco antes das férias de julho 

daquele ano propôs uma outra atividade aos alunos: fazer um mapa dos lugares de lazer do 

bairro. Disse que pensou nessa temática para trabalhar com “mapas” porque os alunos, a 

maioria, são de famílias pobres, muitos moram em aglomerações (cortiços), sem espaço para 

brincarem, e que não teriam o que fazer nas férias e, por meio dessa atividade, poderiam 

descobrir lugares onde encontrar atividades de lazer, de recreação e artísticas das quais 

poderiam participar por serem gratuitas – como o SESC Belenzinho e outros locais próximos. 

Os alunos, imaginem, adoram esse professor e essas aulas. E por que gostam tanto? 

Acompanhemos o diálogo abaixo transcrito, que traz algumas pistas para entendermos 

melhor a questão através do olhar dos próprios alunos: 

– E quais lugares da escola vocês não gostam, detestam? (Pesquisadora) 

– A parte de dentro. (Bendita)  

– A sala de aula. (Astolfo) 

– A sala de aula. (Justo) 

– É, a sala de aula. É porque eles só sabem dar lição. É “que nem” o professor 

fala: “Tem que inovar!” Não ficar só passando texto, texto, texto. (Bendita) 

– Qual professor que fala isso? (Pesquisadora) 

– O...[de geografia]. Por isso que eu gosto da aula dele, é “da hora”. (Bendita) 

– É dele o projeto da prancha. (Casillas) 

– Sexta-feira vamos eu, ele [Astolfo] e a Luana pra outra escola apresentar. 

(Bendita) 

[...] 

– E vocês gostam de estudar? Ou não? (Pesquisadora) 

[Todos fazem uma expressão de desânimo, sem dizer nem que sim nem que 

não] 

– É que cai numa rotina, é chato. (Justo) 

– É. (Malvado, confirmando a razão dada por Justo, e todos concordando) 

– É, isso, por causa da rotina. (Casillas). 

– Porque tipo, ficar todo dia ali dentro da sala copiando texto, aí chega amanhã 

texto, amanhã texto, amanhã texto... (Bendita) 

– E o único dia que tem a lição livre é a sexta-feira. (Astolfo) 

– É, na escola. (Casillas) 

– Livre... duas aulas... (Bendita) 

– Que seria a Educação Física... (Casillas) [pela expressão com que me olhou 

após as reticências da fala reforçadas pelo gesto de sua mão, pareceu querer 

dizer gostaria de ter efetivamente as aulas de Educação Física, pois, 

conforme observado por mim e é sabido na escola toda, a professora 

responsável apenas dá a bola aos alunos e os deixa brincando sem propor 

nada nunca] 
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Então, conforme aponta Bendita, os alunos gostam das aulas do professor de Geografia 

porque ele “inova” e não cai naquela “rotina” das aulas (tradicionais). Realmente, esse professor 

é um dos poucos ali que foge do modelo de educação da escola tradicional, que “[...] separa de 

maneira drástica a ‘aula’, que se pratica dentro das classes, do que acontece nos outros espaços 

e situações escolares. [...]” (PARO, 2010, p. 65). E podemos perceber também que “sair da 

rotina”, “inovar” quer dizer mais que apenas “sair da sala de aula”. As atividades propostas pelo 

professor de Geografia acontecem em sala de aula, e também com “giz e lousa”. Mas podem 

ocorrer no galpão dos fundos da escola ou, mais esporadicamente, fora dela. O essencial, como 

vimos na descrição dos projetos desse professor feita acima, é que suas aulas envolvem a 

participação do aluno, sua atuação, suas experiências prévias, seus conhecimentos, envolvem 

reflexão conjunta, raciocínio, descobertas, vontade. O professor de Geografia da EE Amadeu 

Amaral, dessa forma, e como recomenda Paulo Freire (1996, p. 43 – grifos do autor), em vez 

de fazer “[...] um discurso ao aluno [...] transforma-o em uma fala com ele.” E isso está 

relacionado a um outro aspecto que os alunos percebem (e valorizam) nesse professor: o seu 

interesse por esses jovens (por suas vidas, suas ideias, seus anseios) e pela “Educação” – 

interesse que o levou, conforme ele mesmo conta, a conseguir uma reunião com o conhecido 

educador português José Pacheco (idealizador da Escola da Ponte118), para “trocar ideias”, 

conhecer o trabalho feito no Projeto Âncora (em Cotia, na grande São Paulo) e para ter 

referências para melhorar sua atuação com os alunos de forma a lhes oferecer oportunidades 

diversificadas de aprendizado, já que declara prezar as pedagogias “ativas” e o movimento da 

“escola democrática”.   

Também fica sugerido nesse diálogo dos alunos, e em conjunto com outros já trazidos 

aqui, que não querem simplesmente ficar “livres” das aulas ou fugir delas (apesar, claro, de 

apreciarem muito os momentos de recreação na escola e de, sim, quererem se ver livres 

daquelas aulas “rotineiras”). Linda, ao que tudo indica, age assim (fugindo) porque a escola não 

corresponde aos seus anseios (“tudo é velho aqui” – será que está se referindo somente à 

estrutura física do prédio?) Érica prefere ficar na sala de aula, aliás diz que gosta e que esse é 

um dos seus lugares preferidos na escola. Mas “foge”, na verdade, de outra forma: os amigos 

revelam que ela não considerava, como os outros, a sala de aula como um lugar ruim da escola 

                                                 
118 A Escola da Ponte é uma instituição pública de ensino situada em Portugal, que abrange o correspondente no 

Brasil ao ensino infantil e fundamental. Faz parte do chamado “Movimento da Escola Moderna”, alicerçado 

nas ideias pedagógicas do francês Célestin Freinet, e se inspira também nas ideias do educador brasileiro Paulo 

Freire. Adota práticas educativas que se afastam do modelo tradicional, não tem turmas separadas por idades e 

sim por assuntos (“projetos”), não tem salas de aula e é reconhecida mundialmente pelo seu projeto inovador, 

iniciado em 1976, baseado na autonomia dos estudantes e professores, na solidariedade, cooperação e 

responsabilidade. (Fonte: <www.escoladaponte.pt>) 
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porque é onde ela fica “namorando”, enquanto os outros estão no recreio e mesmo durante as 

aulas (junta a sua carteira com a do amigo de quem gosta para fazer as tarefas, conversar, trocar 

carinhos – claro, inebriada com sentimento que os envolve e pouco atenta ao que se passa à sua 

volta). Casillas, apesar de não fugir das aulas e ser bom aluno (portanto, resigna-se a 

acompanhar mesmo aquelas mais maçantes), mostra, no entanto, durante vários momentos da 

entrevista, que gostaria de ter aulas mais interessantes e com professores mais comprometidos 

com o ensino. Como um exemplo disso, no final do último diálogo transcrito, ele deixa essa 

crítica subentendida em relação às aulas de Educação Física – que efetivamente não acontecem. 

A partir dessa sua postura em relação as aulas (somando-se a ela alguns depoimentos dos 

colegas e o exemplo da relação de todos com o professor e com as aulas de Geografia), podemos 

inferir que, se uma postura autoritária do educador não é bem-recebida pelos alunos, tão pouco 

uma atuação docente do tipo “laissez-faire” é o esperado por eles (ou por esses alunos) e, 

portanto, não estimula ou “facilita” a “construção” do conhecimento ou a “criatividade” 

simplesmente porque o aluno está “livre” para “fazer o que quiser” – como os defensores das 

linhas educacionais espontaneístas ainda podem acreditar. Nem sempre eles querem estar tão 

“livres”. Pelo menos não dessa maneira.  

Os alunos, portanto, têm a expectativa de receberem uma educação melhor. Bendita e 

Justo mostram isso quando contam sobre suas primeiras impressões da EE Amadeu Amaral:  

– A escola, ela era perfeita pra mim [falando da estética arquitetônica]. Só que 

na hora que eu entrei aqui, eu...puf! (Justo, arriando os ombros e o corpo, 

demostrando frustração) 

– Eu não [fiquei surpresa, como ficou Casillas]. Eu já tinha vindo aqui com a 

minha mãe, porque ela votava aqui, aí eu vinha aqui. Eu achei meio estranho, 

a primeira vez que eu entrei, porque essas portas... tudo grande... E lá no G. [a 

outra escola] não era tudo grande, era mais moderno... igual as portas de casa, 

era igual. Aí, depois, quando eu entrei [na EE Amadeu Amaral] na 5ª série [6º 

ano] foi normal... A mesma merda! [de ensino, comportamento dos alunos e 

tratamento dos funcionários e educadores]. (Bendita) 

Fica claro que tanto Justo quanto Bendita esperavam mais da escola, dos educadores, 

das aulas. Movidos pela “grandiosidade” do edifício escolar criaram uma expectativa quanto à 

educação aí praticada. Tiveram esperanças que ia ser diferente da outra escola em que haviam 

estudado, mas constataram que a diferença era só mesmo “arquitetônica”. O ensino, a atuação 

dos professores, o comportamento dos alunos e o tratamento dado a eles pelos funcionários era 

igual, ou seja, tão ruim quanto (e compreendemos que é essa a visão desses alunos, pela 

expressão idiomática, o palavrão, que Bendita usa ao arrematar a sua frase). A realidade 

cotidiana das práticas educativas realizadas e vividas na escola continuavam pautadas na ideia 

de controle e vigilância dos alunos e de sua experimentação do espaço escolar. 
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Mas, se o sentido específico dessa escola, como vimos anteriormente, é para eles o de 

“prisão”, de “cerceamento” da sua expressão como sujeito de saberes e quereres, o significado 

de “escola”, como instituição social de nossa sociedade, continua a ser o de “lugar da 

educação”, do conhecimento, das aprendizagens. Essas aprendizagens incluem para eles 

também, como veremos a seguir, o sentido não implícito, mas consciente, de aprendizagens do 

“outro” com o outro (os outros alunos, os colegas).  

O diálogo que se segue é extremamente revelador da consciência dos alunos do o que é 

(ou deveria ser) a escola, dos “elementos-chave” de sua existência e funcionamento e dos 

objetos e equipamentos identitários (signos) dessa instituição e de sua principal atividade (o 

ensino). Perguntados, para encerrar a entrevista, sobre qual espaço melhor representava “o que 

é uma escola” para eles, respondem: 

– Eu acho que a sala. A sala de aula, porque na sala de aula tem o professor, 

tem a lousa, tem os alunos, estudantes, enfim. Eu acho que a sala de aula 

representa o Amadeu Amaral. É a sala, o professor. (Astolfo) 

– É porque o Amadeu Amaral é uma escola, uma instituição que é coletiva 

e ajuda todos nós a termos um futuro melhor. (Casillas) 

– E também saber dividir as coisas. (Érica) 

– Na sala a gente faz várias coisas, assim. Tem uma grande diversidade a sala 

de aula. (Bendita) 

– Mas a sala representa pra vocês o que é “escola”, no geral, ou o que é a 

Amadeu Amaral especificamente? (Pesquisadora) 

– O que é escola, assim, no geral. (Casillas) 

– A sala é mais importante de tudo. A sala é mais importante porque na sala 

de aula tem que conviver com as pessoas, tem atividades, tudo, então... 

Aprende... (Astolfo, empolgado) 

– É, nós aprendemos. (Casillas) 

– É a sala, porque, a partir do momento que fecha a porta, você tem que 

aprender a conviver com a pessoa mesmo você não gostando dela. (Bendita) 

– Então, é uma bela lição de vida também. (Astolfo – dizendo que aprendem 

mais que apenas os “conhecimentos” das disciplinas) 

– É, você não aprende em si... Você... Ela... Tipo, você tem um estilo, ela 

[aponta para a colega] tem o outro, às vezes tem que aprender a lidar com 

aquilo, misturar com as pessoas, e respeitar a opinião dela. (Bendita) 

– É, na sala de aula você convive com a pessoa, você tem a amizade, então é 

uma coisa, tipo, boa, sabe, a sala de aula. Não adianta falar a sala de vídeo, a 

quadra, porque não é. Porque pra começar tudo é a sala de aula. O principal 

de tudo é a sala de aula. Então, é na sala onde acontece tudo. (Astolfo)   

– É de onde vem [a escola], é o início de tudo. (Justo) 

– O início de tudo é a sala de aula. Não adianta falar é a quadra. Não é a 

quadra... Antes de ter a quadra, tem que ter a sala de aula, ter os alunos, 

então... (Astolfo, concluindo seu pensamento e encerrando o assunto) 

– Tem que ter a sala de aula... e as pessoas que eduquem também. Justo - 

falando em tom irônico e mais baixo, olhando para o vazio) 

– É! E não tem. (Malvado - sussurra em meio a falação dos outros colegas, 

que já haviam desviado o assunto, respondendo a Justo e mostrando que 

compreendeu a insinuação do amigo; Justo levanta o olhar e, então, riem 

juntos, confirmado um ao outro que compartilham da opinião) 
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Se, como aponta Viñao (1998, p. 121), a sala de aula é “o núcleo por excelência da 

atividade instrutiva”, os alunos entrevistados concordam com ele e a reconhecem como tal. 

Astolfo, ao elaborar seu pensamento durante a conversa, e com a ajuda de Justo, vai chegando 

a uma conclusão que revela a historicidade desse ambiente: ela é (e foi) “o início de tudo”.  

Entendemos que ele quer dizer que sem “sala de aula” (o lugar onde se realiza o ensino formal) 

não existe escola. Para ser uma escola, eles afirmam e reafirmam, é preciso também, e 

essencialmente, ter alunos e professores. O encontro entre eles acontece num espaço específico, 

um dos mais pregnantes da cultura material escolar: a sala de aula. Claro, com ela vem o 

mobiliário e, desse, é destacada a lousa, o objeto que representa o ensino – principalmente o 

ensino tradicional, que é aquele que mais fortemente faz parte do imaginário social sobre o que 

é a “escola real” (TYACK, CUBAN, 2006) ou, no caso aqui, uma aula “de verdade”. Vimos, 

no entanto, durante as análises anteriores, que esses alunos discordam da ideia de que a sala de 

aula seja o único espaço da escola onde se possa aprender e de que o ensino verbalista, com o 

uso massivo de “giz e lousa”, seja sinônimo de uma escola “de qualidade”. A alta fragmentação 

e diferenciação do espaço escolar, elementos característicos da “gramática da escola” (TYACK; 

CUBAN, 2006) – e também da EE Amadeu Amaral –, já está sendo rompida por eles, ao menos 

conceitualmente, e isso com base nas poucas experiências escolares que eles consideram 

realmente significativas como experiências de aprendizagem (e que, não por acaso, rompem 

com o modelo pedagógico tradicional). Os alunos, assim, ao mesmo tempo que ainda tem a 

visão da sala de aula como espaço fundamental da escola – refletindo um sentido histórico e 

cultural desse lugar –, já conseguem também pensar em outras formas de ensino e outros 

espaços da escola como lugar da “atividade instrutiva”. De qualquer forma, a sala de aula e a 

lousa continuam sendo “os” signos dessa instituição (o que significa que sem esses aparatos 

seria difícil reconhecer um lugar como tal). E a sala de aula surge, em suas reflexões, como o 

elemento arquitetônico que dá identidade à escola.  

Nos diálogos acima, além do significado (social) de lugar de ensino e aprendizado de 

saberes (escolares), aparecem outros sentidos da escola. Os sentidos “consonantes” 

(CASTILHO, 2009, p. 73 e 115-117) de lugar de preparação para o futuro e de lugar de 

socialização e de convívio com os amigos ficam também explicitados nas falas dos alunos. 

Destaca-se aí a reiteração por eles da importância da convivência com os colegas, a convivência 

com a diversidade individual humana, para o seu aprendizado e para seu desenvolvimento como 

pessoa. Que a escola tenha o sentido, compartilhado por jovens e crianças, de lugar de encontro, 

de socialização, isso é sabido. Mas que os jovens tenham a consciência do que implica para seu 

aprendizado e desenvolvimento essa experiência coletiva de convívio diário com o outro – o 
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radicalmente “outro”, que não compartilha suas ideias, que discorda de você, como diz Bendita 

– é um fato interessante. Sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da consciência 

na perspectiva histórico-cultural, expliquei em outro trabalho (CASTILHO, 2009, p. 56):  

A relação eu-outro – relação não só intersubjetiva, mas também social, ou seja, 

historicamente produzida – torna-se o fundamento da constituição cultural do 

ser humano (PINO, 2005, p. 103). E a “consciência” (do mundo e de si 

mesmo) emerge dessa relação, ou melhor, é fruto desse modo de adaptação 

ativo [a apropriação do mundo e dos modos ser e de fazer do Homem], que 

acontece sob influência intersubjetiva e da cultura. A consciência deve ser 

considerada, dessa forma, um caso particular da experiência social, ou seja, a 

“vertente individual” da consciência se constrói como derivada e secundária 

sobre a base e segundo o seu modelo social (VYGOTSKY, 1991, p. 57-58). 

Sendo assim, há uma dualidade da consciência – que se fundamenta num 

princípio de reversibilidade: conhecemos os demais à medida que nos 

conhecemos, ou mais precisamente, temos consciência de nós mesmos porque 

temos consciência dos outros; tenho consciência de mim mesmo só na medida 

em que para mim sou outro (VYGOTSKY, 1991, p. 57).  

Bendita tenta explicar a importância da “diversidade” presente na sala de aula quando 

diz, belissimamente: “você não aprende em si”. Realmente, ninguém aprende sozinho: é 

necessário “misturar” com as pessoas, respeitar suas opiniões, ou seja, levá-las em conta. Isso 

sim garante significativas aprendizagens sociais, afetivas e também dos saberes escolares. E 

esse é um pensamento bastante vigotskiano. Oliveira (2006), a partir desse ponto de vista, 

explica a importância da interação social para o desenvolvimento e a aprendizagem: 

[...] O desenvolvimento individual se dá num ambiente social determinado e 

a relação com o outro, nas diversas esferas e níveis da atividade humana, é 

essencial para o processo de construção do ser psicológico individual. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 60) 
 

Com relação à atividade escolar, é interessante destacar que a interação entre 

os alunos também provoca intervenções no desenvolvimento das crianças. [...] 

Assim como o adulto, uma criança também pode funcionar como mediadora 

entre uma outra criança e às ações e significados estabelecidos como 

relevantes no interior da cultura. 

Essa posição explícita de Vygotsky, sobre a importância da intervenção do 

professor e das próprias crianças no desenvolvimento de cada indivíduo 

envolvido na situação escolar, sugere uma recolocação da questão de quais 

são as modalidades de interação que podem ser consideradas legítimas 

promotoras de aprendizado na escola. [...] (OLIVEIRA, 2006, p. 64) 

A interação com os outros, a convivência e trocas com os colegas são, portanto, como 

diz Astolfo, “uma lição de vida”. Lição que cada um experiencia e se apropria de uma maneira, 

dando-lhe sentidos próprios e, assim, construindo sua própria pessoa nessa “mistura” com os 

outros. E lição, também, que precisa ser repensada pelos educadores, como sugere Oliveira 

(2006, p. 64).  
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Quando olhada sob esse foco, o da interação social, a sala de aula é reconhecida por 

Astolfo como uma “coisa boa”. Aqui o aluno contradiz o que todos, inclusive ele, disseram no 

início da entrevista – quando a sala de aula foi considerada um dos piores e mais detestados 

lugares da escola. Parece haver, portanto, uma disparidade entre o que é e o que deveria ser a 

sala de aula (e a escola, como já concluímos antes), relacionada, respectivamente, à sua 

experiência real na EE Amadeu Amaral (e em outras escolas) e à sua concepção de uma escola 

“ideal”.  Ou então essa disparidade está relacionada às diferentes funções sociais cumpridas 

pela escola e que aparecem na sala de aula: ensino – a sala é considerada ruim quando olhada 

sob essa perspectiva funcional porque as aulas, em sua maioria, são sempre “rotina”, baseadas 

num modelo ultrapassado que não conta com a participação dos alunos na apropriação dos 

saberes;  socialização – a sala de aula é considerada boa quando olhada sob o aspecto de 

encontro com os amigos e reunião de pessoas com diferentes modos de pensar e de viver 

(“estilos”, segundo Bendita), pois propicia aprendizagens sociais e afetivas. Parece-me que essa 

segunda interpretação é mais acertada, já que a escola, a sala de aula especificamente, para 

cumprir sua função “instrutiva” não basta ter um lugar próprio, mas, como observou Justo, 

precisa ter, além dos alunos, “as pessoas que eduquem”. Não basta, portanto, o espaço físico. 

Ele “educa”, como defendem Escolano e Viñao (1998), mas não sozinho. É necessário a sua 

prática e experimentação pelas pessoas, pois são as relações humanas que mediam as 

experiências e significados desse e nesse espaço, que o qualificam e que podem, inclusive, 

transformá-lo.  

Na EE Amadeu Amaral não há falta de professores para ministrar as disciplinas 

constantes do currículo do EF II e, embora haja ainda algum absenteísmo, a assiduidade vem 

aumentando e a rotatividade diminuindo – de acordo com as declarações da vice-diretora e 

também observado durante o trabalho de campo. Mas também não basta que os professores 

carreguem esse “título” e estejam na sala de aula para que esta seja o lugar “por excelência” da 

educação escolar: é necessário serem “pessoas que eduquem”. Assim, de acordo com Justo e 

Malvado, parece que, apesar dos professores estarem presentes, eles não estão desempenhando 

seu principal papel. Essa é uma crítica importante e foi constantemente reiterada pelos alunos, 

de forma subliminar ou explícita, em seus relatos e reflexões sobre os diversos temas abordados. 

Mas qual a razão disso? Por que os professores não educam? A questão envolve muitos 

aspectos (formação docente, salário dos professores públicos, gestão escolar, disponibilidade 

de recursos para desenvolvimento das atividades escolares, condições materiais e psicológicas 

de trabalho, etc.). E não basta, nem caberia, colocar toda a responsabilidade por esse estado em 

que se encontra a Educação pública, em geral, e na EE Amadeu Amaral, em específico, nos 
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ombros dos professores. Há questões de ordens diversas aí, políticas principalmente. Mas em 

relação ao aspecto que aqui tratado, o do espaço escolar, Paulo Freire (1996) nos dá uma boa 

resposta: 

O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para 

isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, espaciais, estéticas, sem as 

quais se move menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as 

condições são de tal maneira perversas que nem se move. O desrespeito a 

este espaço é uma ofensa aos educandos, aos educadores e à prática 

pedagógica. (FREIRE, 1996, p. 27 – grifos nossos) 

É mesmo assim como os alunos, funcionários, educadores e gestores da EE Amadeu 

Amaral se sentem: ofendidos. Ofendidos com o descaso do Governo com o espaço em que 

exercem suas atividades profissionais, onde estudam, onde vivem boa parte de suas vidas. 

Ofendidos com o descaso da nossa sociedade para com a Educação pública e para com a 

qualidade do que estão ofertando, o que chamam de “educação”.  

Bendita, Astolfo, Malvado e Justo mostram, com seus jeitos diferentes de ser, de se 

comportar na escola e de se expressar, sua indignação com o estado das coisas e que esperavam 

(e querem) mais da escola e da educação do que aquilo que lhes é oferecido. Bendita tem o 

olhar afiado para as questões escolares e expõe aquilo que os outros às vezes temem falar. 

Astolfo sempre apoia a opinião da amiga e complementa seu raciocínio, explicando-o mais 

claramente ou sugerindo novas ideias para pensarem. Malvado também aponta sua insatisfação 

com a escola, falando abertamente sobre elas ou mostrando-a por meio do relato de seus 

“escapes”. Justo coloca sua indignação por meio de opiniões sintéticas, contundentes, 

conclusivas e faz isso, algumas vezes, de forma irônica (que revela seu senso crítico). 

Érica e Messi também querem mais da escola, mas não mostram isso com a indignação 

de Bendita ou Astolfo e sim demonstrando frustração e certa resignação com o estado das coisas 

na escola e com um certo silêncio significativo.  

Casillas, bastante observador, oscila entre a crítica e a defesa da escola (crítica a essa 

escola, mas defesa da “instituição-escola”), tentando conjugá-las: aponta situações de descaso 

(do ensino, da manutenção do prédio e espaços escolares), ao mesmo tempo em que tenta 

contemplar as qualidades da escola, com considerações que aparentemente ou explicitamente 

são reproduções do discurso ouvido de seus pais ou outros adultos, discurso que reconhece 

como legítimo (“meu tio, que é arquiteto, falou que a escola foi bem planejada, mas que as 

pessoas é que estragam” – defendendo a arquitetura e distribuição da escola; “o Amadeu Amaral 

é uma escola, [...] ajuda todos nós a ter um futuro melhor”). Mas, em diversos momentos, ele 

deixa claro que não está contente com a educação que recebe ali e as condições materiais em 

que ela se realiza na EE Amadeu Amaral. 



289 

 

Portanto, todos sentem-se ofendidos com a situação precária da escola. Por isso Linda 

quer fugir. Porque ela não quer essa escola e essa educação – e nem isso ela pode não querer. 

Uma outra “visitante” da escola, Maiara, estudante de pedagogia da Faculdade de 

Educação da USP, que desenvolvia seu trabalho de iniciação científica ali e que colaborou com 

esta pesquisa119, também contou sobre suas impressões da EE Amadeu Amaral120, incluindo no 

seu relato as ponderações de dois estudantes do 9º ano que entrevistou (do período matutino)121. 

Vale a pena lê-lo por inteiro, pois, além de revelar um olhar educador outro, reitera e sintetiza 

diversos aspectos da escola que os entrevistados destacaram e que foi analisado aqui, dando 

uma imagem global do que é a escola e da sensação dos alunos que estudam lá: 

Logo que vi o prédio, achei a construção realmente imponente, grandiosa, que 

me deu aquela impressão de “como sou pequena e isso tudo aqui é grande”. É 

de se reconhecer que a conservação deixa um pouco a desejar, ainda mais 

quando olhamos para o estacionamento e para as escadas, mas ainda assim, as 

portas grandes das salas, o pé direito alto, passam a ideia de grandiosidade, de 

superioridade. O fato das salas de aula e da coordenação serem grandes e 

espaçosas poderiam gerar um aconchego, bem estar, parecendo que ali sempre 

há espaço para todos. Porém devido ao descuido com o prédio, não é isso que 

acontece.  

As paredes e escadas desabando, as salas interditadas ou mau usadas (como 

no caso dos laboratórios de Informática e Ciências) passam uma sensação de 

desleixo, descuido, como se não houvesse ninguém ali que se importasse com 

aquele espaço e com a utilização feita ou dada a ele. E mais ainda, parece que, 

ao não se importar com a utilização feita do espaço da escola, não se importa 

também com o cuidado com o ensino realizado ali. É como se o espaço não 

fizesse parte de uma boa aula, de uma boa escola, como se ele não contasse 

para um maior interesse dos alunos no processo.  

O que os alunos relatam reflete bem essa minha fala. Eles diziam que nunca 

tinham a oportunidade de ter uma aula diferente, que usasse o espaço externo 

da escola, os laboratórios, nem os professores se preocupavam em usar 

“métodos” diferentes. Todos os dias acontecia aquela aula com lição de cópia 

da lousa, do mesmo jeito. Muitos dos alunos não se importavam com as aulas, 

estando desatentos, com fones de ouvido, ou mesmo até pulando o muro da 

escola para fugir da aula, mas os professores não interferiam nisso, deixavam 

isso acontecer e sabiam das ocorrências. 

Além disso, eles relataram uma crítica constante ao estado de conservação da 

escola, dizendo que tudo aquilo precisava de uma reforma urgente. Diante 

disso, eles diziam que não se sentiam bem e confortáveis naquele lugar, e que 

                                                 
119 Maiara Quaglio, aluna que esteve sob a supervisão da professora Teresa Cristina Rego, contribuiu com a coleta 

dos dados oficiais da escola e com a transcrição da gravação da entrevista feita com os alunos do 7º e 8º anos. 

Ela autorizou a revelação de sua identidade e a reprodução de seu depoimento aqui. 
120 Relato livre feito a meu pedido após a fase de coleta de dados e finalização do trabalho de iniciação científica 

da estudante e antes das transcrições das entrevistas dessa pesquisa. A intenção foi coletar as impressões 

subjetivas gerais sobre a escola, especialmente sobre o espaço escolar, de alguém de fora da escola mas que 

pôde conhecê-la – uma ideia que surgiu após o término da pesquisa de campo e que me pareceu interessante, 

pois mostraria um outro olhar que não o meu sobre a relação espaço-educação, o olhar de alguém que tinha 

condições de fazer essa reflexão de forma crítica já que era estudante de pedagogia e teve contato com outros 

alunos da escola pesquisada. 
121 Apesar de sua pesquisa não estar relacionada diretamente à questão do espaço, esse tema também era recorrente 

nos relatos dos alunos que Maiara entrevistou, conforme ela comentou comigo pessoalmente.  
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não gostavam de ter que estudar ali, que não tinham amigos naquela escola[122] 

e que, caso a escola continuasse do mesmo jeito quando os filhos deles fossem 

estudantes, não deixariam que eles (filhos) estudassem ali. (Informação 

pessoal)123 

Assim, apesar da EE Amadeu Amaral ter um grande espaço construído e ser 

relativamente pequena em número de alunos, a configuração arquitetônica dos espaços dessa 

escola, tal como foi concebida originalmente, impinge (ou reforça) uma certa concepção de 

educação que parece difícil de ser transformada. Além disso, os espaços da EE Amadeu Amaral 

ou não estão em condições de uso (devido aos problemas estruturais e de conservação do prédio 

ou dos equipamentos desses ambientes) ou são mal aproveitados (laboratórios que funcionam 

mas não são utilizados, etc.).  

Parte da atual situação da escola se deve a ocupação dos seus espaços por dispositivos 

não previstos no seu projeto educativo e arquitetônico inicial e que foram sendo incorporados 

à escola em resposta às mudanças em termos do conteúdo curricular fixadas pelas diferentes 

políticas públicas que se seguiram no decorrer desses cem anos da construção do prédio. Assim, 

as adaptações das salas para funcionamento de novos ambientes, apesar de incrementarem a 

escola com novos espaços para diversificação das práticas didáticas, acabaram acarretando a 

falta de outros, também importantes para a experiência de uma educação integral (não de 

“tempo integral”): espaços livres ou espaços “flexíveis” para a apropriação mais fluida de 

alunos e professores e para o desenvolvimento de atividades diferenciadas. Além disso, a não-

atenção das autoridades com as solicitações dos gestores da escola acarretou problemas 

estruturais no prédio, o “enfeiamento” de todo o espaço escolar e o impedimento do uso de 

alguns desses “novos” ambientes por causa de problemas técnicos com seus equipamentos (caso 

do laboratório de informática). 

Mas parte disso também se deve aos educadores (sejam eles os administradores da 

escola ou os professores). Como vimos, mesmo os espaços razoavelmente bem equipados 

(laboratório de ciências, sala de leitura, biblioteca e mesmo a quadra) não são usufruídos pelos 

professores (por conta da não capacitação para usar os recursos disponíveis ou “simples” 

desinteresse?). A biblioteca é tão insignificante nessa escola que não foi sequer citada pelos 

alunos durante toda a entrevista (é importante lembrar que os alunos só podem utilizar a 

biblioteca para atividades orientadas pelos professores e somente com a presença deles – o que 

já restringiria sua experimentação –, mas que, na realidade, não ocorrem nunca).  Ela é um 

daqueles lugares instituídos que não são habitados, é um “não-lugar”, como diria Certeau 

                                                 
122 Fazia um ano ou menos que esses alunos estavam estudando lá, segundo informações de Maiara. 
123 Mensagem recebida por <claracastilho@hotmail.com> em 26 mar. 2014. 
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(1994), uma ausência do lugar em si mesmo, um espaço que não cria nem identidade singular 

nem relação – não há como se apropriar e dar sentidos a um espaço que não é experienciado. 

Dessa forma, para os alunos, a biblioteca sequer existe. E o impedimento de seu livre acesso e 

uso aos alunos tem terríveis implicações para um ambiente de ensino: não incentivo à leitura, à 

pesquisa, à consulta espontânea de livros e dicionários, à curiosidade literária, ao acesso à 

cultura geral, científica, enfim, letrada. Num lugar como a escola em que as principais práticas 

educativas são a escritural e a leitora e uma das principais tarefas é a alfabetização de crianças 

e jovens, esse impedimento é, no mínimo, incoerente e paradoxal. 

A configuração arquitetônica e a organização e distribuição espacial de um lugar – que 

é “fonte de experiência e aprendizagem” (ESCOLANO, 1998, p. 26) –, como já vimos no 

Capítulo 1, influencia fortemente as práticas aí realizadas. Mas, por outro lado, os espaços 

podem ser recriados pelas práticas humanas. Lembremos que um processo de significação e 

elaboração mais consciente e crítico da experiência e do espaço vividos e dos elementos 

simbólicos presentes nele depende fundamentalmente das relações humanas e das práticas 

realizadas ou propostas nesse espaço. Assim, quanto à escola e o processo de escolarização, 

repito, se não cabe e não é possível ao educador quebrar paredes, cabe a ele a proposição de 

práticas e reflexões que levem seus alunos a vivenciar a experiência escolar de forma a 

possibilitar uma apropriação mais pessoal, reflexiva e crítica desse processo, desse lugar e dos 

significados envolvidos nele – aprendizagem, conhecimento, saber, relação e papéis do 

professor e do aluno, da escola, etc. (como faz, ao que tudo indica, o professor de Geografia). 

No caso da EE Amadeu Amaral, sua configuração arquitetônica (que se mantém 

praticamente igual ao da época em que foi construída, pois é um edifício tombado) e os seus 

educadores, de forma geral, não permitem a mobilidade de experimentações e significações dos 

espaços da escola, e sim dirigem-nas e as instituem de forma bastante delimitada e restrita. Não 

há “brechas” nos espaços ou nas práticas dessa escola para construção de outras ou novas 

possibilidades de ser e estar ali. Os alunos (e alguns professores) tentam e querem recriar 

algumas práticas desses espaços, querem transformá-los, ressignificá-los, dar “vida” a eles, mas 

são cerceados pela própria configuração espacial da escola e pelas práticas de vigilância e 

controle ainda em uso. Somente nas festas da escola ou na fase de seus preparativos vê-se “vida 

nova”, vê-se expressão livre, experimentações diversas (dos materiais, dos espaços, das 

relações entre todos...).  

Poderíamos dizer que essa escola ou a escola é um “não-lugar” para os alunos? Sim e 

não. Primeiramente, lembremos que um “não-lugar” seria aquele que não se define nem como 

identitário nem como relacional nem como histórico, ou seja, é aquele que induz “a um rápido 
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movimento associado a uma não personalização do espaço e do indivíduo [...]” (REIS-ALVES, 

2007, s/p). Sendo assim, a escola não pode ser definida como um “não-lugar” porque, sob certo 

ponto de vista, ela é um lugar habitado: é vivenciada longamente pelos alunos (todo dia, 

durante muitos anos) e, ao longo dessa experiência continuada e multifacetada, eles constroem 

sentidos vários para a escola e para cada um de seus espaços em particular, produzindo uma 

história (pessoal, escolar, cultural) ali – mesmo que seja uma história de “negação” ou não-

pertencimento. Sentidos que carregam o “instituído” e também percepções e sensações 

singulares, sentidos positivos e negativos, “bons” e “ruins”, compartilhados e pessoais, 

excludentes ou intercambiantes. Porém, se tomamos a definição de Certeau (1994), trazida 

acima por Reis-Alves (2007), apenas no que toca à definição do “não-lugar” como “não-

identitário”, aí sim a escola (essa escola), como vivida por seus alunos, poderia ser definida 

como tal: os alunos não se “identificam” com esse espaço, essa instituição; não é possível nem 

permitida a “personalização” do seu espaço e dos indivíduos que o ocupam, ou seja, não há 

abertura e flexibilidade para uma apropriação mais pessoal, singular, desse espaço, no sentido 

de o aluno depositar nele também a sua “marca”, habitando-o integralmente como sujeito da 

escola, co-criador da educação e de si mesmo. Por esse ângulo, a escola seria um lugar 

meramente “instituído”, por onde os alunos “passam” mas do qual não se apropriam (tornam 

seu); um lugar de pausa da vida cotidiana, da vida “real”; lugar de transição (longa transição) 

entre a “liberdade” da criança pequena e a “liberdade” do adulto; lugar do sem-sentido, do 

estranhamento, do amorfo e do inócuo das práticas “instrutivas” e dos saberes escolarizados. 

Aqui, as próprias nuances de sentido da concepção de “não-lugar” (e também de 

“habitar” e “apropriação”) não permite que se chegue a uma conclusão definitiva (talvez nem 

devamos querer isso, pois a questão deixaria de ser, ela mesma, produtora de sentidos). 

O que posso afirmar é que o espaço escolar da EE Amadeu Amaral é um espaço bastante 

utilitário e racional, pois não permite uma construção de lugares, de espaços e de significados 

e usos mais temporal, processual, conjunta e humana. Seus espaços não oferecem a 

possibilidade de transformações de comportamentos e reelaboração de relações 

(FAVARETTO, 2000). Sendo assim, não são espaços “criativos” ou “potenciais”, pois depõem 

contra o desenvolvimento de sujeitos autônomos e não possibilitam uma vivência diferenciada, 

onde nasce o prazer pela experiência e onde o sujeito edifica seu espaço de criação 

(WINNICOTT, 1994). Não permitem, portanto, o diálogo entre os sujeitos que o habitam e a 

cultura e as ideias representadas (e incorporadas) por sua materialidade. Por tudo isso, sua 

arquitetura escolar, além de enunciar, ainda media praticamente os mesmos significados de 

escola de cem anos atrás: ordem, disciplina e enclausuramento (concreto e simbólico).  
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E se posso dizer que há algo, que seja perceptível e sobressaia aos olhos, que parece ter 

mudado nesse um século de existência dessa escola, esse algo foi a percepção, a consciência e 

a concepção dos alunos do que é e do que deveria ser a Educação. 

Algumas palavras finais, deles: 

– Eu acho “da hora” estudar em escola velha, porque escola velha representa 

as pessoas, o tempo passando... (Casillas, em tom de discurso) 

– As gerações de várias pessoas, então... (Astolfo) 

– Nós vamos fazer parte daqui! (Bendita) 

Está presente aí a laboriosa negociação entre o velho e o novo, entre o espaço concreto 

(o mundo) e as pessoas que o habitam (o elemento vivo e criador), entre a cultura e a experiência 

dos sujeitos. Somente nesse encontro, que é cultivado pelo tempo e é onde se constrói a História, 

pode advir algo que faça sentido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comecemos pelas escolas: se alguma coisa deve ser feita para 

“reformar” os homens, a primeira coisa é “formá-los”. 

O argumento é quase esgotado, avalanches de livros e opúsculos, os 

ecos de intermináveis discursos e preleções o acompanham;  

é natural que se deva começar pelas escolas, todos o sabem, é uma 

coisa adquirida, que como todas as coisas adquiridas passou logo 

para a rotina das coisas que não produzem mais efeitos. 

Fazer escolas, fazer escolas, fazer escolas, está bem, fazê-las, o fato 

enquadra-se em iniciativas abstratas, em retumbantes decisões 

ministeriais: 

falta o interesse ardente, falta a “dramaticidade” da coisa. 

Lina Bo Bardi124 

 

 

“– Então você faz a pesquisa pra quando, por exemplo, forem fazer escolas, saberem fazer de 

um melhor jeito para as pessoas?” (Casillas) 

A pergunta pode parecer ingênua. Claro, há sim, nessa pesquisa, o intuito de contribuir 

para a melhoria da Educação. Mas a ideia não foi fazer um receituário sobre como deve ser o 

espaço escolar, muito menos um receituário “descontextualizado”. A pergunta de Casillas, no 

entanto, é importante. Não pela resposta que poderíamos dar a ela, mas pelo que revela. Ela 

contém, ao mesmo tempo, a denúncia da situação das escolas públicas e da Educação em nosso 

país e a esperança de que se possa mudá-la.   

Como diz Bardi (1951), “fazer escolas, fazer escolas”, a solução não é somente 

quantitativa. O Brasil conseguiu alcançar uma meta: colocar todas as crianças em idade escolar 

nas escolas. Para recebê-las, todas, no entanto, foi e é preciso “fazer” escolas. Mas a que custo? 

Quais as condições materiais dessas escolas? E se temos que “fazer” escolas, quais os 

parâmetros para sua construção? Qual escola deve ser construída? E qual queremos construir 

(concreta e simbolicamente)? 

                                                 
124 Trecho do Editorial do número 4 (1951) da revista de arquitetura “Habitat - Revista das Artes do Brasil” que 

foi fundada e dirigida pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi e seu marido, o crítico de arte italiano Pietro 

Maria Bardi, nos finais da década de 1940. Este número da revista foi dedicado especialmente aos edifícios 

escolares construídos pelo Convênio Escolar de São Paulo, dirigido então pelo arquiteto Hélio Duarte. Nesse 

mesmo número da revista consta também o artigo “Um presságio de progresso”, do próprio Anísio Teixeira, 

pouco comentado ou citado pelos estudiosos do autor na área da Educação, porém, curiosamente, bastante citado 

em pesquisas desenvolvidas sobre o tema no campo da Arquitetura. 
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Não precisamos de “palácios luxuosos”, já nos disse Teixeira125 (1935 apud DÓREA, 

2000, p. 157). Porém, não se pode realizar boa educação em escolas “de lata”, em classes 

apinhadas de alunos, sem equipamentos de recreação e esportes, etc. Mas já se ouviu falar que 

uma boa educação, um bom ensino pode ser realizado “em qualquer lugar”, basta que o 

educador se comprometa a isso. Talvez. No entanto, se na nossa sociedade esse lugar é uma 

instituição que funciona num edifício que chamamos de “escola”, temos que pensar nas 

implicações que sua estruturação física tem para a Educação. Não fazemos “boa educação” em 

qualquer escola. Um educador pode oferecer uma excelente aula, ter princípios educacionais 

que consideramos os mais potentes para possibilitar o desenvolvimento e a aprendizagem do 

aluno, e segui-los, e pode conseguir fazê-lo em qualquer lugar, em qualquer espaço. Mas a 

escola não é somente esse educador, não é um educador. Não há somente uma turma ou uma 

disciplina no currículo. A escola é o todo, como disse Paro (2010). São todos os seus educadores 

(professores, gestores, funcionários outros), são todos os seus alunos, são todos os seus espaços, 

são todos os seus recursos. E mais, é esse todo funcionando junto, respirando junto, criando 

maneiras de ser e fazer juntos. E se há diversos aspectos (pedagógicos, didáticos, 

administrativos, políticos) que devem ser considerados para refletirmos sobre a qualidade da 

educação ofertada, o elemento espacial, como diz Viñao (1995, 1998), não é uma dimensão 

tangencial: é educação. O espaço escolar concreto é uma importante engrenagem, como as 

outras citadas, desse todo educativo. Então, como convoca Teixeira (1951, p. 2), 

“reconheçamos [...] que nenhum outro elemento é tão fundamental, no complexo da situação 

educacional, depois do professor, como o prédio e suas instalações. [...]” Quanto tempo mais 

será preciso dizer isso para que o espaço físico escolar seja considerado como elemento 

constituinte da educação? Para que seja cuidado por nossas políticas públicas? É preciso pensar 

o espaço (e repensá-lo) se queremos uma “boa” escola. 

Dessa forma, não adianta “fazer escolas”. Não basta construí-las. Como diz Bo Bardi, 

“falta a dramaticidade da coisa”. O drama: a “alma” da psicologia humana, o motor de nossas 

histórias pessoais, de nossas dores, de nossas alegrias, de nossas vontades... O drama que nasce 

do encontro e do conflito entre a indeterminação da vida e a inexorabilidade da morte, entre 

sujeito e sociedade, entre razão e emoção (VIGOTSKI, 1991); a eterna disputa e negociação 

dos significados no encontro do sujeito com a cultura e com os outros. O drama é a busca 

humana por sentidos, é o viver. E a dramaticidade das construções escolares, da arquitetura 

                                                 
125 TEIXEIRA, Anísio. Educação pública: administração e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Diretoria Geral de 

Instrução Pública, 1935. p. 204 (Relatório Administrativo) 
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escolar (que raramente se encontra nos seus edifícios) é o que ela exala e transpira, é o que ela 

enuncia, convidando-nos ao diálogo com ela. É o que nos afeta – nós, sujeitos que 

experienciamos esse lugar. Para ser “dramática” ela tem que permitir esse diálogo, esse 

inacabamento e busca humanos; permitir que a habitemos com experimentações diversas, 

apropriações variadas, riqueza nas produções de sentido, vida. Tem que permitir revelar e 

esconder, se distrair ou se concentrar, chorar e se alegrar; tem que propiciar luz e sombra, 

tranquilidade e movimento, reclusão ou exposição, convívio e privacidade, proteção e 

liberdade. Essa riqueza é possível de ser pensada, em termos espaciais e simbólicos, pelos 

arquitetos – que responderão com as soluções mais complexas ou as mais simples (como fez 

Artigas). Às vezes uma árvore e um banco do lado de fora da sala de aula e uma janela 

estrategicamente posicionada, já são o suficiente. Com uma ressalva: serão suficientes se os 

educadores (não só professores) souberem como transformar, pelas práticas propostas aos 

estudantes, esses espaços (sala de aula, jardim, pátio, etc.) em lugares de experiências 

significativas, lugares que acolham a diversidade.  

A arquitetura não é a solução dos problemas da educação, como já disseram Hélio 

Duarte (1951) e Anísio Teixeira (1951). Mas a “má” arquitetura não é inócua.  

“Dramatizar” e repensar o espaço não implica necessariamente derrubar as paredes 

daqueles que consideramos obsoletos (mas podemos fazê-lo também, caso seja necessário e 

possível). Repensar o espaço é refletir sobre aquele que temos e sobre como usá-lo ou 

transformá-lo pelas práticas, com ferramentas apropriadas para acessar seus significados 

emergentes e poder atuar de forma a incorporar esse conhecimento ao processo de ensino-

aprendizagem de forma consciente – e não ignorando suas influências, pois elas estarão agindo 

sobre o educando e sobre todos nós, queiramos ou não. A partir da consciência dessa influência, 

da reflexão sobre as práticas educativos no e do espaço, daquele espaço que dispomos (desde 

que ele seja minimamente flexível), é possível articular novas racionalidades (que não só 

disciplinares) e novos sentidos para sua ocupação, seu uso, sua fruição pelos educandos e 

demais habitantes da escola e dar “vida” a ela. 

Mas como auxiliar a construção desse “olhar” do educador para o espaço escolar? Quais 

ferramentas temos para refletir sobre a questão? Como ter acesso a elas? Todos os educadores 

terão que ser “arquitetos” agora? No sentido lato, sim, todos já são. Como diz Viñao (1998, p. 

75): “todo educador, se quiser sê-lo tem de ser arquiteto. De fato, ele sempre o é, tanto se ele 

decide modificar o espaço escolar, quanto se o deixa tal e qual está dado”. A questão crucial, 

no entanto, é estar consciente disso. E há ferramentas para auxiliar os educadores a fazer essa 

reflexão. O problema é que não são divulgadas. Tão pouco o assunto é aprofundado na 
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formação dos pedagogos. Assim, se, por um lado, tem-se pesquisado bastante sobre o assunto 

no âmbito acadêmico, por outro lado, faltam informação e conhecimento a respeito que 

cheguem até os professores e administradores das escolas.  

Mas já existem produções destinadas a eles. O Centro de Educação e Documentação 

para Ação Comunitária (CEDAC) publicou recentemente um livro chamado “O que o espaço 

escolar revela?” (2013). É um livro direcionado a diretores de escola. Ele é uma espécie de guia 

para observação e avaliação dos espaços escolares que contém explicações sobre sua 

importância na vida escolar e para aprendizagens diversas (cidadania, convívio, meio ambiente, 

etc.) e também contém orientações para sua reestruturação. Esse livro é uma edição revisada e 

reformulada de outro também publicado pelo CEDAC (em 2012), em parceria com o MEC, 

chamado “Livro do diretor: espaços e pessoas”. Ambos têm distribuição gratuita e estão 

disponíveis para acesso e “download” no site do CEDAC. Nesse livro há ainda a informação:  

O MEC disponibiliza também a ferramenta de gestão LSE – Levantamento da 

Situação Escolar, por meio da qual é possível, a partir do preenchimento de 

questionários, avaliar a situação de todos os ambientes da escola do ponto de 

vista arquitetônico e pedagógico. Esse recurso apoia a gestão no 

estabelecimento de prioridades e adequação aso Padrões Mínimos de 

Funcionamento das Escolas, documento disponibilizado e elaborado pelo 

MEC. [...]”  

E o CEDAC sugere a consulta desse documento (o “LSE”) no site do MEC. No entanto, 

se o interessado procurar por ele lá, não conseguirá encontrá-lo. Apenas existem “notícias” 

sobre ele. O que se encontra disponibilizado são os “cadernos técnicos” para arquitetos e 

engenheiros que trabalham com construções escolares e contém normas, prescrições legais, 

diretrizes e recomendações técnicas para a elaboração de projetos de construção, reforma ou 

adequação de edifícios escolares aos padrões mínimos exigidos (cf. KOWALTOWSKI, p. 100). 

Daí a questão: os materiais dirigidos aos diretores de escolas (o do MEC e os do CEDAC), tão 

bem elaborados, baseados em relevantes pesquisas sobre o assunto, com indicações de critérios 

de avaliação e esclarecimentos diversos e que seriam uma excelente ferramenta para os 

educadores refletirem sobre a relação entre espaço escolar e educação, não são devidamente 

divulgados e distribuídos – e, mesmo quando se quer muito, nem sempre se consegue encontrá-

los.  

Esse é um indício que nas políticas públicas educacionais o espaço escolar ainda ocupa 

um lugar secundário. Apesar do trabalho de pesquisa, documentação e reavaliação de políticas 

de construção escolar do Estado de São Paulo realizado pela FDE, das prescrições do MEC 

para a composição do espaço escolar e das tentativas de melhora das condições ambientais (das 
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escolas), as políticas públicas brasileiras (e os educadores e arquitetos da área, em sua maioria) 

ainda têm uma visão empobrecida sobre a questão espacial para a educação.  

Basta tomar o exemplo do restauro do prédio da EE Amadeu Amaral que se iniciou 

nesse ano de 2014. A empresa de engenharia e arquitetura responsável pela empreitada já 

chegou, quanto às reformas, com resoluções prontas, elaboradas pela FDE. Como é um edifício 

tombado, é certo que haja prescrições (que são baseadas em pesquisas sobre a história 

arquitetônica do prédio) que devem ser seguidas para recaracterizá-lo e torná-lo o mais próximo 

possível da construção original. E isso não depende dos educadores da escola, nem dos alunos, 

nem dos usos que se faz hoje dos seus espaços. Porém, a não ser pela quadra nova que está 

sendo construída no terreno anexo (adquirido pela própria escola) e que foi uma solicitação da 

direção da EE Amadeu Amaral, quanto aos espaços já constantes do projeto original e que serão 

restaurados não houve nenhuma consulta ou conversa (da empresa responsável ou da Secretaria 

de Educação do Estado, na figura da FDE) com a população escolar, para conhecer seus hábitos, 

seu cotidiano, suas necessidades atuais, etc. Quando entrei em contato com a arquiteta 

responsável, pessoalmente e por e-mail, para obter alguns dados de ordem técnica que estava 

com dificuldade de encontrar nos documentos oficiais disponibilizados pela FDE e em qualquer 

outro lugar (e os quais ela dispunha), essa também não demonstrou o menor interesse em 

colaborar (e efetivamente não forneceu os dados) e muito menos, o que não foi surpresa, 

demonstrou interesse pelas reflexões e “achados” de uma pesquisa que tratava exatamente do 

aspecto com que trabalhava – a arquitetura escolar – e do lugar onde iria intervir – a EE Amadeu 

Amaral.  

Esses exemplos reforçam a patente cisão ainda existente entre espaço escolar e educação 

e também, por consequência, entre arquitetos e educadores na concepção ou reestruturação dos 

edifícios escolares (ao menos na ordem pública). Parece que uma coisa não diz respeito a outra. 

Não há diálogo, não há “construção” conjunta – como já denunciavam o educador Anísio 

Teixeira e o arquiteto Hélio Duarte desde os meados do século passado.  

Em um de seus “cadernos técnicos”, o MEC (2002, p. 120) afirma que o “programa de 

necessidades” para a realização de projetos arquitetônicos para edificações escolares deve 

definir “metodicamente o objetivo do projeto” e expressar as exigências do administrador e dos 

usuários do edifício escolar. Para tanto, o programa de necessidades deve atentar para os 

aspectos técnicos e arquitetônicos relativos a construção do prédio (como o uso adequado de 

materiais, conforto ambiental, térmico, acústico e visual, condições de iluminação, de 

circulação de ar, lotação, as prescrições legais para construções escolares, as normas pertinentes 
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da ABNT126, estética da forma e cores, etc.) e é recomendado que leve em consideração também 

outras questões consideradas importantes para o desenvolvimento de um “bom” projeto, tais 

como: a “experiência arquitetônica escolar anterior”, ou seja, nossa experiência histórica com 

os ambientes de ensino e sua funcionalidade (atualmente os projetos já preveem, por exemplo, 

ambientes administrativos, de recreação, distribuição funcional dos ambientes e da circulação 

dos alunos, etc.); as práticas educativas previstas segundo a metodologia de ensino da escola; 

as características da área do entorno da escola (urbanismo, densidade populacional, presença 

de comércio, transporte, lazer, etc.); entre outros (MEC, 2002; KOWALTOWSKI, 2011, p. 

209-210).  

Mas como isso é feito na esfera pública?  

Quem elabora e define o programa de necessidades das escolas são as Secretarias de 

Educação Municipais ou Estaduais (no Estado de São Paulo, a FDE). Em geral, são programas 

pré-fixados e fechados que são fornecidos aos arquitetos contratados ou ao departamento de 

obras responsável para a elaboração do projeto da escola – e portanto, esses não participam da 

elaboração desse programa de necessidades (KOWALTOWSKI, 2011, p. 207). A utilização 

desses programas padronizados, como explica Kowaltowski (2011, p. 101-102), é justificada, 

no âmbito público, pela “economia pela produção em massa, a redução de custo de projeto e o 

tempo de elaboração [...].”  

Mas o MEC, como vimos, prescreve que se leve em conta as exigências “dos usuários 

do edifício escolar”. O termo “usuários” aí, podemos perceber, é bastante vago (quem são eles: 

os alunos, os educadores, a comunidade do entorno...?) Ao compreendermos quem realmente é 

“ouvido”, acabamos por entender que “usuários” são as próprias Secretarias de Educação. 

Assim, o processo de construções escolares em nosso país, apesar de prescrever uma avaliação 

prévia junto aos usuários da escola para a elaboração do seu projeto arquitetônico, não leva em 

conta, efetivamente, a opinião deles (daqueles citados acima, que são os reais usuários da 

escola). O mesmo ocorre com dos restauros e das “adequações” dos edifícios escolares que já 

existem e estão em funcionamento. Ou seja, assim como no caso da EE Amadeu Amaral, não 

é regra ser feita nenhuma avaliação prévia junto a alunos e educadores para proceder também 

com essas reformas (isso, se ocorre e quando ocorre, é exceção).  

É possível sim elaborar um bom projeto arquitetônico para uma escola sem a consulta 

aos seus “usuários” (alunos e educadores) desde que se conheça bem a população escolar (atual 

ou futura), suas necessidades, a filosofia de ensino da escola, etc. Isso tudo pode ser fornecido 

                                                 
126 Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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pelo diretor escolar (ou pelo proprietário da escola, no caso das particulares), se esses (e o 

arquiteto) tiverem um olhar sensível para a relações educacionais e humanas que se quer 

construir ali. Dessa forma, o novo edifício escolar construído poderia não só dar conta das 

necessidades relacionadas às práticas educativas, como, instaurando outras distribuições dos 

ambientes ou criando novos espaços, poderia até propor novas experiências, novos modos de 

fazer, viver e ocupar a escola (talvez nem imaginados ou consolidados pela experiência anterior 

dos educadores e alunos daquele lugar). Mas, para tanto, os arquitetos têm que ter maior 

participação na confecção do programa de necessidades e maior liberdade para criar o projeto 

do que prevê atualmente as nossas instâncias públicas reguladoras das construções escolares.  

Conforme a arquiteta e educadora Kowaltowski (2011, p. 207-208) diz em seu excelente 

livro sobre arquitetura escolar e projeto de ambientes de ensino127: 

Uma das críticas desse processo tradicional [que é adotado por nossas políticas 

públicas educacionais] é a rigidez dos programas de necessidades, 

estabelecidos pelas secretarias de educação de cada local, e a falta de 

detalhamento, do ponto de vista de metas, objetivos, desejos e desempenhos, 

nos momentos iniciais do processo criativo. Isso faz com que as escolas sejam 

sempre projetadas com um mesmo padrão, o que mostra pouca preocupação 

com as necessidades específicas de cada comunidade. [...]  

Kowaltowski (2011, p. 208) diz que isso é resultado da nossa política que determina que 

é a Secretaria de Educação a responsável por elaborar o programa de necessidade das escolas. 

E alega que a preocupação principal das autoridades do assunto em nosso país é com o 

atendimento quantitativo da demanda: “assim, o projeto pedagógico da escola e as necessidades 

da comunidade escolar em geral não ocupam lugar de destaque na configuração dos ambientes 

escolares” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 121). Além disso, deixa-se de lado “as particularidades 

do tempo, do espaço e da cultura” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 109). A autora considera 

essencial e recomenda expressamente, em qualquer e todo caso, a realização (de preferência 

pelos próprios arquitetos) de uma pesquisa prévia, detalhada e criteriosa com os alunos, 

educadores, funcionários e comunidade do entorno da escola para a elaboração do programa de 

necessidades, pois um edifício escolar de qualidade só o será se seus espaços responderem as 

demandas, deficiências, necessidades, cotidiano, desejos dos usuários: “[...] não pode faltar a 

participação dos usuários atuais ou futuros, ou usuários escolhidos para representarem alunos, 

pais, funcionários e membros da comunidade. [...]” (KOWALTOWSKI, 2011, p. 214). Ela 

defende, dessa forma, que os projetos sejam mais participativos e levem em consideração 

                                                 
127 Nesse livro a autora apresenta importantes recomendações e sugestões para o planejamento de edificações 

escolares, a partir de uma extensa e minuciosa pesquisa (teórica e empírica) que levou em consideração 

diferentes ideias e ideais pedagógicos, políticas públicas em educação e experiências no campo da arquitetura 

escolar, tanto nacionais quanto internacionais. 
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também as “informações subjetivas” (mais difíceis de serem percebidas e avaliadas), e diz que, 

além disso, baseando-se em Dudek128 (2007),  

[...] Esse processo [de elaboração do projeto arquitetônico da escola] necessita 

lidar com os questionamentos sociais do presente sem esquecer o futuro, uma 

vez que os edifícios projetados hoje devem responder às necessidades 

imediatas da sociedade contemporânea e também ser adequados a questões 

futuras, difíceis de prever. (KOWALTOWSKI, 2011, p. 210) 

A autora defende também a necessidade – novamente em todo e qualquer caso (reforma 

ou construção) – das “avaliações pós-ocupação” (APOs) que são feitas com os usuários das 

escolas (após um certo tempo de funcionamento da escola sob as novas condições espaciais). 

A partir dessas avaliações são feitos os ajustes necessários de acordo com a experiência real 

dos usuários, ou seja, daqueles que podem dizer sobre este espaço e sua adequação ao cotidiano 

e à vida daquela escola. Mas isso, ela afirma, apesar de ser indicado em âmbito nacional pelo 

MEC, raramente ou quase nunca é feito, ao menos no caso das escolas públicas 

(KOWALTOWSKI, 2011, p. 121). 

Assim, quando se trata especialmente de um restauro ou de uma reforma – como é o 

caso do que se inicia na escola aqui pesquisada – parece-me não somente aconselhável mas 

imprescindível ouvir previamente a população escolar (diretor, professores, demais 

funcionários e alunos). Será realizada uma intervenção, com possíveis alterações, num espaço 

que é experienciado e vivido por muitos sujeitos, diariamente. Portanto, os habitantes da escola 

que sofrerão essa intervenção podem contribuir para a reflexão sobre a reestruturação desse 

espaço de forma a torná-lo mais apropriado às suas necessidades (pedagógicas, funcionais, 

estéticas e da fruição da vida escolar) e tem o direito de serem ouvidos (afinal, aquele espaço 

não é seu?). Não se quer dizer com isso que eles tomarão as decisões quanto ao que deve ou 

não ser feito e de que maneira, mas cabe abrir a possibilidade de diálogo para que também os 

responsáveis pela reestruturação física desse espaço escolar (os arquitetos) possam contribuir 

de forma ainda mais potente com seus conhecimentos e sua arte, respondendo às necessidades 

identificadas ou propondo novas ideias.  

Porém, na nossa realidade educacional pública, as decisões quanto à configuração e 

estruturação arquitetônica da escola continuam, como vimos, “apartadas” da realidade escolar 

vivida pelos alunos e educadores. Elas são tomadas, em conjunto, pelas Secretarias de Educação 

e arquitetos contratados – “entidades” que não vivem o cotidiano específico, as qualidades e 

vicissitudes do espaço físico de cada escola que é restaurada, reformada ou construída. Não há 

a participação nessas decisões dos mais interessados e, em certo sentido, mais experientes no 

                                                 
128 DUDEK, M. Schools and kindergartens: a design manual. Basel (Boston): Birkhäuser, 2007. 
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assunto quando esse diz respeito à sua escola (os alunos, professores, diretores e demais 

funcionários). E, é preciso enfatizar, as prescrições legais do MEC para a edificação dos espaços 

escolares públicos, mesmo que criteriosas, são prescrições gerais e, portanto, 

descontextualizadas. 

Quando olhamos para a realidade das escolas brasileiras, podemos constatar que a 

grande maioria das escolas (públicas ou privadas) continua sendo construída ou funcionando 

em espaços que ou foram pensados sob a égide de uma escola do passado (com seus métodos 

diretivos, tradicionais, de “transmissão” do saber) ou não foram pensados para funcionar como 

escolas (prédios cedidos por entidades privadas, antigas fábricas, hotéis, casas residenciais ou 

de comércio, que são mal adaptados para desempenhar seu novo papel).   

Além disso, como afirma Escolano (1998, p. 23), 

a leitura arquitetônica conduz a uma conclusão conservadora: a média ou 

longa duração das estruturas construtivas escolares. Um edifício-escola, 

projetado e construído na década dos anos vinte de nosso século, pode seguir 

sendo funcional no fim do século sofrendo apenas algumas ações de 

reciclagem que não afetam essencialmente o programa arquitetônico original. 

[...] Imobilismo arquitetônico? Tradicionalismo didático? Economicismo da 

política educacional em torno da escola pública? 

Esse questionamento é importante para refletirmos sobre a situação atual da nossa 

educação e é, também, bastante pertinente para analisarmos o caso da EE Amadeu Amaral.  

No decorrer dos anos, décadas, há visivelmente poucas mudanças na configuração e 

organização dos espaços escolares. Como vimos durante a explanação sobre a história da 

arquitetura, em especial sobre o primeiro período republicano, os edifícios escolares 

construídos a cerca de um século seguem funcionando para a educação fundamental e para o 

ensino médio (portanto, educação de crianças e jovens) com apenas algumas adaptações, muitas 

delas mal resolvidas. As construções anexas (os “puxadinhos”) e divisões internas (com 

tapumes, divisórias improvisadas, etc.), as salas ocupando galpões e pátios de recreio, tomam 

conta das escolas mais antigas, descaracterizando os prédios e sua proposta estética e 

arquitetônica originais e tornando-os, além de feios, “disfuncionais”.  E no caso dos edifícios 

tombados, como o da EE Amadeu Amaral (que pouco sofreu adaptações em sua configuração 

espacial original), a antiga estrutura parece continuar servindo aos propósitos da educação atual. 

É mesmo de se perguntar: que imobilismo é esse? É possível fazer uma “outra” educação num 

espaço construído para servir a propósitos educacionais hoje (e há muito tempo já) considerados 

superados? Estes locais contribuem para a realização de uma educação que leva em conta a 

contribuição histórica de pesquisas e estudos sobre a relação entre métodos de ensino e 

desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes? É possível ressignificar estes 
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espaços a ponto de transformá-los (sem derrubar paredes) e fazê-los continentes da liberdade e 

criatividade e participação democrática dos alunos na construção de uma escola de qualidade? 

Qual a pertinência de um edifício construído há mais de cem anos funcionar ainda hoje como 

escola (e ainda mais de educação fundamental)? 

A agente escolar Vanessa, funcionária da escola, responde essa última pergunta:  

É... eu acho essa escola muito bonita. Olha! [Vanessa aponta para o pátio e 

olha para a face interna dos andares superiores]. Agora, a cem anos atrás ela 

devia funcionar para a Educação. Hoje não. A escola mudou muito.  

Será que mudou? Será que nossas ideias sobre educação, sociedade, desenvolvimento, 

aprendizagem mudaram? Ela acredita que sim, pelo menos na “teoria”. E Vanessa faz a relação 

direta entre educação e espaço escolar. É bonito perceber isso. Ela reconhece que o espaço tem 

influência nas práticas escolares e que, no caso da EE Amadeu Amaral, para mudar a educação 

ali ofertada, as práticas educativas realizadas, seria também necessário mudar os espaços em 

que se realiza. Mas seu olhar mostrava sua sensação de “impotência”. Impotência frente a 

questão espacial da escola que “restringe” a diferenciação e a inovação das práticas educativas, 

o “engessamento” da possível ação no sentido da melhoria das coisas por ali. 

Como afirmam Zarankin e Funari (2005, p. 143): 

[...] Nem sempre nos damos conta [...] de que as próprias estruturas materiais 

escolares precisam ser alteradas, de que a cultura material escolar condiciona 

até mesmo o êxito dos procedimentos inovadores. Se um edifício induz ao 

controle, como introduzir a liberdade? 

A FDE, representada pelas autoras do livro “Arquitetura escolar paulista: restauro” 

(FERREIRA; CORRÊA; MELLO, 1998), defende que estes prédios centenários devam 

continuar funcionando como escolas de ensino fundamental e médio. Os argumentos que 

alegam em tal defesa são o vínculo emocional que a população do entorno faz com esses 

edifícios, a aula “viva” de história que propiciam com sua arquitetura e espaços, etc., e porque 

esse uso (como escolas) é que os conservaram como são. 

Discordo disso. O uso como escola modificou muito a configuração arquitetônica desses 

edifícios (como acabamos de ver acima). E as pesquisadoras da FDE o sabem. Elas mesmas 

afirmam que as novas exigências pedagógicas, político-pedagógicas, ou de demanda por vagas 

fizeram com que muitas escolas criassem inúmeras adaptações que, como a própria FDE 

destaca, “descaracterizaram a escola” – daí a importância do tombamento e restauração 

daquelas mais representativas dos períodos da nossa história educacional. Sim, conservar o 

patrimônio histórico e cultural de uma sociedade é indiscutível. E utilizá-las também é 

importante. Mas há tantos modos de se dar “utilidade” a um edifício: bibliotecas públicas (como 

foi pensado para a própria EE Amadeu Amaral após o caso da revolta dos alunos), 
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estabelecimento de ensino outros (como é o caso da antiga Escola Normal do Braz, onde hoje 

funciona a “SP Escola de Teatro”), museus, etc. O que questiono é se esses edifícios devem 

continuar funcionando como escolas onde seres humanos em franco processo de 

desenvolvimento ou “formação” (crianças e adolescentes) estão aprendendo. Se o espaço 

escolar “educa”, temos que refletir sobre a relação entre a perspectiva de educação que se deseja 

oferecer às crianças e jovens e os limites que os espaços desses edifícios centenários, tal qual 

foram configurados, impõe às práticas educativas e às experiências dos alunos – já que 

concebidos numa outra mentalidade, numa outra concepção de homem e sociedade, de 

educação, infância, desenvolvimento e aprendizado. 129  

Há um lugar ativo do sujeito na incorporação ou apropriação da cultura e do que lhe é 

oferecido (inclusive os espaços escolares), mas aquilo que lhe é ofertado (o repertório cultural 

disponível) afetará essa apropriação, ou seja, afetará esta construção dos sentidos da escola, dos 

saberes, do que é aprender e do que é ser um cidadão. Lembremos de Ginzburg (2006, p. 20): 

“a cultura oferece ao indivíduo um horizonte de possibilidades latentes – uma jaula flexível e 

invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um”. E também 

lembremos Smolka (2004, p. 45): “os sentidos podem sempre ser vários, mas dadas certas 

condições de produção, não podem ser quaisquer uns”. Há, portanto, limites para a 

ressignificação do espaço (físico, cultural, histórico). Ou seja, o espaço (concreto e simbólico), 

mesmo podendo ser reapropriado pelo sujeito de formas mais pessoais, oferece limites para a 

experiência e significação do que é ali veiculado por conta de sua própria configuração. Aliás, 

como a escola é uma criação cultural sujeita a mudanças históricas (ESCOLANO, 1998, p. 45) 

e o espaço construído tem duração mais longa que as pessoas e que as ideias, é preciso, quanto 

aos projetos de edifícios escolares, observar mais um critério apontado por Kowaltowski (2011, 

p. 217): “vida longa, liberdade de possibilidades: criar um projeto escolar que se adapte e possa 

evoluir com o tempo.” Para isso é necessário pensar em espaços mais fluidos, flexíveis130, que 

acolham a diversidade e a mutação das práticas escolares e do humano (como, por exemplo, os 

espaços escolares projetados por Artigas). 

                                                 
129 Além disso, há o descaso das nossas “autoridades” com o patrimônio cultural público, com a educação pública 

e com as escolas públicas, que pode ser confirmado pelo próprio exemplo da EE Amadeu Amaral. Como fazer 

uma educação “de qualidade” com más condições materiais de funcionamento (prédio, recursos, material 

didático), com uma frágil e deficiente formação de professores, com políticas públicas que restringem sua ação 

e autonomia? 
130 Para orientações de como elaborar arquitetonicamente esses espaços “flexíveis”, recomendo a consulta de 

Kowaltowski (2011). 
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Se queremos, portanto, modificar a Educação, precisamos de reflexões, estudos e 

parâmetros para isso, nos diversos âmbitos que ela envolve – entre as quais a configuração 

espacial e suas implicações para o ensino e para a aprendizagem. 

Esse olhar para a questão das construções, reformas e restauros das escolas, ou da 

estruturação e reconfiguração dos seus espaços, só pôde ser construído durante essa pesquisa. 

A partir da pequena amostra dos relatos, depoimentos e comentários dos alunos entrevistados, 

das funcionárias, coordenadoras e alguns professores pudemos ver o quanto eles têm a dizer (e 

que eles têm o que dizer) sobre o espaço escolar, sobre educação, sobre a atuação das esferas 

governamentais nesses assuntos. E pudemos perceber, mais especificamente nos alunos, o 

quanto têm vontade de dizer, de serem ouvidos e colaborar a respeito dessas questões e, 

portanto, quanto poderiam contribuir para a reflexão e a tomada de decisões sobre elas. Por que 

não “dar espaço” também a essas vozes? 

O Governo não dá voz aos diretores e professores das escolas nem olha para sua 

realidade escolar; e estes, por sua vez, não dão voz aos alunos e não conseguem também 

enxergar sua capacidade de reflexão, de crítica, de colaboração. O circuito se enrijece, intoxica 

e asfixia. Os alunos sufocam fechados nas salas de aula – mas ainda com os olhos abertos. E 

enquanto há olhos abertos é tempo de promover o movimento, a “oxigenação”. E esse 

movimento pode começar dentro da própria escola com a criação de espaços (reais e 

simbólicos) que permitam a expressão e a experimentação mais pessoal (mais “apropriada”) 

dos alunos e um olhar educador (e porque não do arquiteto?) mais “afiado” para as suas 

manifestações (as fugas da sala de aula, as “bolinhas de fogo” no assoalho, o estudo à sombra 

da janela iluminada, a leitura no chão do corredor, as rodinhas de conversa e jogos no palco do 

galpão, o esconde-esconde na fachada...).  

Como disse Cardoso (1988), nosso modo de olhar e perceber o mundo, modo como nos 

relacionamos com os lugares, símbolos, signos, outros, dizem de nós, revelam-nos. E, a respeito 

da educação, revelam seu valor para nós e, consequentemente, nosso comprometimento com 

ela. Qual é o olhar da sociedade, dos governos, dos gestores, dos educadores, dos alunos para a 

escola? E o que fazem ou como agem em relação ao que enxergam? O que podemos constatar 

com essa pesquisa é que a escola em vez de ampliar as oportunidades dos educandos “[...] de 

ter acesso a informações e experiências novas e desafiadoras [...] capazes de provocar 

transformações e de desencadear processos de desenvolvimento e comportamento” (REGO, 

2003, p. 58), a escola as tem restringido (tanto pela sua configuração espacial quanto pelas 

práticas educacionais desse espaço). 
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Então, se queremos modificar a educação temos também que fazer o essencial exercício 

de “olhar” a escola (como um todo). E, se ela é um lugar de desenvolvimento e aprendizagem 

de crianças e jovens, precisamos fazer essa reflexão a partir do entendimento do “humano” – 

aquele que vive numa realidade concreta (cultural, social, histórica, econômica) e que, 

experienciando-a e agindo sobre ela, dela se apropria, recriando-a e (re)construindo seu próprio 

ser. 

Conforme destaca Marta Kohl de Oliveira (2006, p. 79 – grifo da autora), sobre as 

relações entre o desenvolvimento e aprendizado humanos, 

O desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo dessa espécie está, pois, 

baseado no aprendizado que, para Vygotsky, sempre envolve a interferência, 

direta ou indireta, de outros indivíduos e a reconstrução pessoal da experiência 

e dos significados. 

Portanto, como diz Paulo Freire (1996), 

[...] estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os 

outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer 

cultura, sem “tratar” sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, 

sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, 

sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer 

ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem 

ensinar, sem idéias de formação, sem politizar não é possível. 

O desenvolvimento, a educação integral, envolve assim a vivência da nossa cultura e 

envolve experimentá-la, experimentar-se e fazer-se nela. “Ser feito” pela cultura e “fazer 

cultura” é o que Vigotski (1987, 1998) chama de “processo de interiorização da cultura”, 

processo que implica a sua apropriação pelos indivíduos: para tornar algo seu, o sujeito 

necessariamente precisa agir sobre esse algo e, ao fazer isso, esse algo também age sobre ele; o 

que ele “incorpora” desse algo é o seu significado, mas agora já remodelado numa forma 

própria, que são os sentidos produzidos nesse movimento, que, por sua vez, produzem e 

“remodelam” esse sujeito. Na educação esse movimento implica também a apropriação dos 

espaços onde a vida do educando acontece (já que toda experiência humana é vivida num 

espaço e num tempo específicos e estão permeados por eles). Assim, para aprender, o aluno 

precisa se apropriar dos conhecimentos, da cultura, e precisa atuar (física ou cognitivamente) 

sobre eles, dando sentidos próprios as “coisas” escolares a partir de sua experiência concreta: 

precisa viver a Educação. Ele não é apenas um “receptáculo” dela (FREIRE, 1985), um objeto 

em que se pretende “imprimir” conhecimentos. Para aprender ele precisa criar a partir da 

experiência e dos conhecimentos das gerações anteriores (ou seja, da cultura) e fazê-los seus 

(LEONTIEV, 2004). Como diz Fayga Ostrower (1988, p. 167): “o ser humano é por natureza 

um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar. 
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Não existe um momento de compreensão que não seja ao mesmo tempo criação.” E todo esse 

movimento de interpretação e criação é sempre mediado pelos “outros” (o outro humano) – 

que, como apontei no início desse trabalho, é concreto e também é abstrato, pois está presente 

nos significados das coisas e palavras, nas ideias que circulam num dado contexto sócio-

histórico; que está incorporado nos objetos, nos símbolos e nas práticas culturais; e que está 

presentificado, portanto, também na arquitetura escolar. 

O que queremos para nossas crianças e jovens? O que queremos que a escola “ensine”? 

Se a escola quer contribuir para o desenvolvimento e construção do humano (VIGOTSKI, 

1998), da emancipação do pensamento e da ação (FREIRE, 1985), então, é preciso que seus 

espaços e as práticas educativas permitam a instauração da autonomia do campo de ação dos 

sujeitos como autores de suas práticas e de si mesmos, ou seja, é preciso abrir a possibilidade 

de viver as situações e os espaços escolares introduzindo neles, com as palavras de Certeau 

(1998, p. 50-51), “a mobilidade plural de interesses e prazeres”. Pois, “[...] dar espaço no 

sentido de deixar ser e dar espaço no sentido de edificar se pertencem mutuamente” 

(HEIDEGGER, 2001, p. 137 – grifos nossos). 

Casillas pensa. Valoriza a História. Mas não quer uma escola “do passado”. Então tenta 

conciliá-lo com o presente e com o futuro:  

“– Essa escola ela tem uma coisa: ela é diferente. Ela junta o antigo com o novo. O antigo é 

portas, o estilo, e o novo é as pessoas, é inovar, né?... É ter coisas melhores.” 

Casillas está certo. Não devemos desprezar as experiências do passado, a nossa história 

educacional: precisamos aprender com elas. Artigas (1970, p.12), certa vez, vislumbrando um 

auspicioso rumo para o encontro entre a arquitetura e a educação, disse algo semelhante: 

A convivência da Arquitetura brasileira com a problemática da educação é 

cada vez maior e mais profundamente compreendida. Ela vai criando novas 

técnicas; assimila novos programas e se exprime cada vez com volumes mais 

claramente definidos e melhor propriedade poética. Sua experiência que 

inclue também o conhecimento das vicissitudes e insuficiências do processo 

para o qual constroe novos espaços se reflete nas formas que aos poucos vai 

selecionando para o seu repertório. [...] Assim ela se modifica, se enriquece, 

rejeitando ou aproveitando verbos e adjetivos de concreto armado, empregado 

por ideários que já cumpriram seu papel histórico.  

Mas, ele alertava: “para a arquitetura há caminhos a recusar” (ARTIGAS, 1970, p. 12 

– grifos nossos). E faço eco às suas palavras: para a educação também. 

E concordo com Casillas: o novo – que se instaura (ou pode vir a se instaurar) nesse 

espaço e nesse processo de (re)construção da educação – são, como ele disse, as pessoas, são 

suas formas de pensar; a cultura nos transforma e que transformamos com nossas vidas; o 

mundo que muda e se renova com a chegada dos novos seres e novas ideias, mundo onde 
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aprendemos uns com os outros, onde temos bons e maus encontros, sobre os quais refletimos e 

damos sentidos vários, porque somos humanos, ao mesmo tempo objetos e sujeitos, criaturas e 

criadores, inacabados, sempre, como o nosso mundo também o é, e por isso somos seres de 

querer, seres de vontade (vontade que, dependendo do modo como as coisas se apresentam, às 

vezes se esconde num “não ter vontade de nada”, como a de Linda). 

E por falar em Linda e lembrar de Bendita, Astolfo, Malvado, Justo, Messi e Érica, e 

reconhecer nos silêncios (interstícios das palavras) uma pergunta e o fio tênue – mas ainda vivo 

– de esperança quanto à nossa educação, respondo: sim, queremos, como vocês, e estamos em 

busca de “ter coisas melhores”. Pois, como disse Paulo Freire (1996), “[...] a História em que 

me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de 

determinismo. [...]” 
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APÊNDICE A – Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para instituição 

escolar 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu compreendo os direitos desta instituição como participante da pesquisa intitulada “O 

espaço escolar como mediador simbólico: cultura, experiência e sentidos”, desenvolvida junto 

a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo pela pesquisadora Clarissa Silva de 

Castilho, RG -------------, no USP ---------, orientada pela Prof. Livre Docente Teresa Cristina 

Rego, as quais podem ser contatadas pelos e-mails clarissacastilho@usp.br ou teresare@usp.br 

e pelo telefone [...]. Estou ciente que o presente trabalho tem por objetivo investigar o espaço 

escolar enquanto mediador de significados sobre a escola, tanto pelo que propõe sua concepção 

e organização arquitetônica original quanto pelos usos que se faz dela atualmente, com especial 

atenção à sua ressignificação pelos usuários das escolas, principalmente pelos alunos. Estou 

ciente que os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão a observação e o registro 

iconográfico (fotografias e desenhos) da estruturação e utilização do espaço arquitetônico da 

escola e entrevistas com os funcionários e alunos da escola (mediante a devida autorização da 

direção e sob consentimento livre e esclarecido do sujeito e de pais ou responsáveis, no caso de 

sujeitos menores de idade).  

Compreendo como e porque esse estudo está sendo realizado e que o material obtido só 

pode ser utilizado para fins científicos, de acordo com a ética na pesquisa. Compreendo que a 

qualquer momento posso buscar maiores esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia da 

pesquisa, e que tenho o direito de retirar o meu consentimento em qualquer fase da mesma sem 

penalização alguma.  

Estou ciente que as responsáveis pela pesquisa, acima identificadas, garantem o sigilo 

da identidade dos sujeitos envolvidos, assegurando a privacidade de seus dados pessoais, e que 

este trabalho contemplará as normas gerais e os princípios éticos afirmados no Código de Ética 

da Universidade de São Paulo e na Resolução do Conselho Nacional de Saúde – CNS 196/1996 

e será orientado por eles. 

Declaro que recebi uma cópia assinada deste formulário. 

Sendo assim, na qualidade de responsável por esta instituição, autorizo a realização do 

trabalho de campo e coleta de dados desta pesquisa na Escola Estadual Amadeu Amaral, situada 

no endereço Largo do Belém no 66, na cidade de São Paulo/SP. 

 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2013, 

 

_______________________________________________________________________ 

(Nome completo, cargo e carimbo) 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição 

 

___________________________________________ 

Clarissa Silva de Castilho – pesquisadora responsável 
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APÊNDICE B – Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para sujeitos da 

pesquisa (funcionários da escola) 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________, RG _______________, 

funcionário da Escola Estadual Amadeu Amaral, situada no endereço Largo do Belém no 66, 

na cidade de São Paulo/SP, declaro estar ciente das implicações e dos meus direitos como 

sujeito participante da pesquisa “O espaço escolar como mediador simbólico: cultura, 

experiência e sentidos”, desenvolvida junto a Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo pela pesquisadora Clarissa Silva de Castilho, RG ----------, no USP -------, orientada pela 

Prof. Livre Docente Teresa Cristina Rego, as quais podem ser contatadas pelo e-mail 

clarissacastilho@usp.br ou pelo telefone [...]. Estou ciente que o presente trabalho tem por 

objetivo investigar o espaço escolar enquanto mediador de significados sobre a escola, tanto 

pelo que propõe sua concepção e organização arquitetônica original quanto pelos usos que se 

faz dela atualmente, com especial atenção à sua ressignificação pelos usuários das escolas, 

principalmente pelos alunos; e que os instrumentos utilizados para a pesquisa serão a 

observação e o registro iconográfico (fotografias e desenhos) do espaço escolar e entrevistas 

com funcionários e alunos da escola. Compreendo que as responsáveis pela pesquisa, acima 

identificadas, garantem o sigilo de minha identidade, assegurando a privacidade de meus 

dados pessoais; que o material obtido por meio dessa participação só pode ser utilizado para 

fins científicos, de acordo com a ética na pesquisa; e que tenho o direito de retirar o meu 

consentimento para sua utilização em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma. 

Declaro compreender também que a qualquer momento posso buscar maiores 

esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia da pesquisa, e que esta participação não 

inclui nenhum tipo de pagamento. Recebi uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento. 

 

 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2013, 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do sujeito. 

 

___________________________________________ 

Clarissa Silva de Castilho – pesquisadora responsável 
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APÊNDICE C – Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para sujeitos menores 

de idade (alunos da escola) 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA SUJEITOS 

MENORES DE IDADE 

 

 

Eu, _________________________________________, RG ____________________, 

autorizo a participação de meu filho(a) ___________________________________________, 

aluno da Escola Estadual Amadeu Amaral, situada no endereço Largo do Belém no 66, na 

cidade de São Paulo/SP, na pesquisa “O espaço escolar como mediador simbólico: cultura, 

experiência e sentidos”, desenvolvida junto a Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo pela pesquisadora Clarissa Silva de Castilho, RG --------, no USP --------, orientada pela 

Prof. Livre Docente Teresa Cristina Rego, as quais podem ser contatadas pelo e-mail 

clarissacastilho@usp.br ou pelo telefone [...]. Estou ciente que o presente trabalho tem por 

objetivo investigar o espaço escolar enquanto mediador de significados sobre a escola, tanto 

pelo que propõe sua concepção e organização arquitetônica original quanto pelos usos que se 

faz dela atualmente, com especial atenção à sua ressignificação pelos usuários das escolas, 

principalmente pelos alunos; e que os instrumentos utilizados para a pesquisa serão a 

observação e o registro iconográfico (fotografia e/ou desenho) do espaço escolar e entrevistas 

com funcionários e alunos da escola. Estou ciente também que meu filho(a) foi consultado 

previamente sobre seu interesse em participar da pesquisa e o declarou espontaneamente e que 

as responsáveis, acima identificadas, garantem o sigilo de sua identidade, assegurando a 

privacidade de seus dados pessoais. Compreendo que tenho o direito de retirar o meu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma e que a qualquer 

momento posso buscar maiores esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia da pesquisa. 

Declaro, por fim, compreender que o material obtido por meio dessa participação só pode ser 

utilizado para fins científicos, de acordo com a ética na pesquisa, e que esta participação não 

inclui nenhum tipo de pagamento. Recebi uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento. 

 

 

 

São Paulo, ____ de _____________ de 2013, 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo sujeito. 

 

___________________________________________ 

Clarissa Silva de Castilho – pesquisadora responsável 
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APÊNDICE D – Cópia da carta de apresentação da pesquisa remetida à Diretoria de Ensino 

para obtenção de autorização para coleta de dados na Escola Estadual Amadeu Amaral  

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

 

De:  Professora Livre Docente Teresa Cristina Rego - Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo (FEUSP/EDF) 

Assunto:  Solicitação de autorização para pesquisa de campo na EE Amadeu Amaral, 

localizada no Largo São José do Belém, 66 – São Paulo/SP 

 

 

São Paulo, 07 de junho de 2013. 

 

 

À Diretoria Regional de Ensino Leste 5, 

 

 

Apresento a esta Diretoria Regional de Ensino a Pesquisa de Doutorado intitulada 

“O espaço escolar como mediador simbólico: cultura, experiência e sentidos”, desenvolvida 

pela pesquisadora Clarissa Silva de Castilho, RG -------, no USP --------, e por mim orientada, 

junto a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e aprovada pelo Comitê de Ética 

desta instituição.  

Tendo em vista a relevância que pesquisas recentes têm apontado sobre a influência 

da arquitetura escolar e a organização e distribuição dos espaços escolares nas instituições 

educacionais para a construção dos significados sobre a função da escola em nossa sociedade, 

o presente trabalho tem por objetivo investigar os espaços escolares de estabelecimentos de 

ensino com concepção arquitetônica característica de certos períodos da História da Educação 

paulista, compreendendo-o como mediador de significados e sentidos sobre a escola, tanto pelo 

que propõe sua organização espacial original quanto pelos usos que se faz dela atualmente. Os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados serão a observação e registro iconográfico 

(fotografia e/ou desenho) do espaço escolar e entrevistas com funcionários e alunos da escola, 

devidamente consentidas e autorizadas. Quero salientar que as informações obtidas só serão 

utilizadas para fins desta pesquisa, ou seja, para fins científicos, de acordo com a ética na 
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pesquisa conforme firmado no Código de Ética da USP, e que garantimos o sigilo da identidade 

dos sujeitos envolvidos, assegurando a privacidade de seus dados pessoais. Também esclareço 

que não é objetivo desta pesquisa categorizar ou fazer julgamentos a respeito das escolas 

envolvidas, métodos pedagógicos, práticas escolares ou dos próprios sujeitos; e que, concluída 

a pesquisa, nos comprometemos a entregar uma cópia do relatório final desse trabalho aos 

senhores, via direção da escola.  

Sendo assim, como orientadora dessa tese de Doutorado, apresento o 

correspondente projeto de pesquisa (anexo), com o devido detalhamento de seus objetivos, 

fundamentação teórica, metodologia e cronograma de trabalho, e submeto-o a sua apreciação, 

solicitando autorização para a realização da pesquisa de campo nas dependências da referida 

escola (por meio do seu aval, caso aprovada, em termo de consentimento livre e esclarecido 

anexo, assinado em 3 vias, sendo que uma deve ficar em seu poder, e as outras duas 

reencaminhadas à direção da escola, que ficará também com uma cópia, e a outra será anexada 

ao relatório final deste trabalho).   

   

Sem mais. 

    

 

    Atenciosamente, 

 

 

    ____________________________________________ 

Professora Livre Docente Teresa Cristina Rego - FEUSP 
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APÊNDICE E – Planta baixa dos três pavimentos da EE Amadeu Amaral  
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LEGENDA: 

1 – Sala de aula 

2 – Sanitários 

3 – Biblioteca 

4 – Laboratório de Informática 

5 – Laboratório de Física 

6 – Laboratório de Ciências 

7 – Cantina 

8 – Sala de leitura 

9 – Cozinha 

10 – Refeitório 

11 – Sala de Recursos de Visão Subnormal 

12 – Sala de vídeo 

13 – Pátio 

14 – Corredor de entrada e saída dos alunos 

15 – Zeladoria 

16 – Galpão coberto 

17 – Área descoberta 

18 – Quadra de esportes 

19 – Alpendres (no alto da imagem - entrada 

dos funcionários da EE Amadeu Amaral; 

embaixo – entrada da ETEC)  

20 – Secretaria 

21 – Sala da vice-diretora 

22 – Sala da diretora  

23 – Almoxarifado 

24 – Sala dos Professores 

25 – Coordenação 

26 – Secretaria da ETEC 

27 – Antigo auditório 

 

P – Porta de acesso à área dos fundos da escola 

J – Janelas do corredor do refeitório 
 

 

 

  



335 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



336 

 

  



337 

 

ANEXO A – Cópia da autorização da Diretoria de Ensino para a realização da pesquisa de 

campo na Escola Estadual Amadeu Amaral (3f.) 
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ANEXO B – Cópia de página do blog “Boteco Escola” apresentando os textos publicados 

sobre arquitetura escolar no site 

 

 

 

URL de acesso: <http://jarbas.wordpress.com/2009/03/30/arquitetura-e-educacao-blogagem-

coletiva/> 

___________________________________________________________________________ 

Arquitetura e educação: blogagem coletiva 
 

Já faz algum tempo que venho postando aqui reflexões sobre arquitetura e educação. O tema, 

parece, não frequenta as faculdades de educação. Uma pena! Os significados da organização do 

espaço passam mensagens de muita importância, ensinam lições muito mais significativas que certas 

falas dos educadores. 

Neste post, eu não queria fazer muitos comentários sobre o tema. Mas lembrei-me de um texto que 

escrevi e foi publicado num livrinho ano passado ( cf. Barato, J. (2008). Tecnologia es Imaginación. 

in Vicent Campos y Francesc Lorens (org.). Tecnologias de la Educación: Perspectivas atuales y 

tendencias de futuro. Valencia: Novadors). Numa das passagens, observo: 

Na década de 1930 o estudo do meio era uma abordagem metodológica muito popular nos Estados 

Unidos e em outras partes do mundo.  Na cidade de Los Angeles, para promover estudo do meio de 

um modo bastante original, as autoridades educacionais planejaram vôos panorâmicos. Um avião foi 

devidamente preparado para a missão. Assim, alunos de escolas públicas de LA poderiam sobrevoar 

toda a região da cidade num programa que se chamou “To-day’s Aerial Geography Lesson”. Essa é 

uma boa idéia. Se restrições operacionais e de custo não fossem tão grandes, nossos sistemas 

educacionais poderiam ter hoje seus programas de lições de geografia aérea. Mas eu não contei 

ainda como o interior da aeronave foi desenhado para as lições de geografia aérea da cidade de Los 

Angeles. 

Larry Cuban (1986) além de registrar esse episódio que acabo de resumir, ilustra o acontecido com 

uma foto do interior do avião. A cabine da aeronave foi transformada numa sala de aula convencional. 

Em vez de poltronas, os alunos estão sentados em carteiras escolares. Na parte da frente da cabine 

há um quadro negro. O instantâneo fotográfico mostra a professora apontado um globo terrestre. 

Os alunos olham para os livros didáticos sobre suas mesas de estudo ou para a mestra à frente, 

ninguém olha o panorama pelas janelas do avião. 

Para atividades de estudo do meio, a partir de um vôo panorâmico, os educadores da grande cidade 

da Califórnia resolveram transformar o interior da aeronave numa sala de aula padrão. O uso de um 

meio de transporte capaz de mostrar ao vivo uma visão ampla do território onde viviam os alunos 

não resultou numa arquitetura de interiores que facilitasse o aproveitamento do recurso disponível. 

Ao contrário, a nova tecnologia foi submetida às idéias hegemônicas sobre espaços de aprendizagem 

sistematizada. O avião foi transformado numa escola. E esta transformação diminuiu sensivelmente 



342 

 

possibilidades de aprendizagem que um vôo panorâmico poderia oferecer. Uma escola convencional 

voadora continua a ser uma escola convencional. 

Dificuldades para reorganizar o espaço escolar podem ser observadas nas atuais soluções para usos 

de novas tecnologias em educação. Post recente de meu amigo Zé Antônio Kuller – Escola do 

Futuro? – aborda a questão com um exemplo muito claro. 

Relaciono, a seguir, posts que andei escrevendo sobre o tema. 

 Criança e espaço para brincar 

 Arquitetura e educação: escola-favela 

 Praça e rua do povo 

 Escolas como fortalezas 

 Cidade das crianças 

 Tecnologia, arquitetura e educação 

 Sala da diretora X sala dos professores 

 Prédios e equipamentos escolares ensinam 

 Arquitetura e Educação 

Assim que comecei a comentar o assunto, o Kuller entrou na conversa. Ele vem publicando posts 

sobre o assunto lá no Germinal. A  Miriam [...] comentou nossa conversa (minha e do Kuller) e deu 

exemplos baseados em sua experiência docente. Já temos um começo. Mas eu gostaria muito de 

saber a opinião de educadores amigos sobre o tema. Para tanto, estou propondo uma blogagem 

coletiva sobre Arquitetura e Educação. Como é preciso um tempo para refletir sobre a matéria, sugiro 

que a blogagem não tenha um dia pré-estabelecido, mas ocorra nos dois próximos meses de abril e 

maio. 

Todos os amigos que passarem por aqui estão, desde já, convidados para a empreitada. [...]. 

Essa é uma primeira leva. Vou listar brevemente outros convidados (ou seriam convocados?). 

Solicitarei ao Kuller que promova a iniciativa lá no Germinal, com lista de gente com quem ele dialoga 

mais frequentemente. E, é claro, todos os amigos deste Boteco podem convocar outros amigos para 

a blogagem coletiva sobre Arquitetura e Educação 

 

 

  

http://germinai.wordpress.com/2009/03/30/escola-do-futuro/
http://germinai.wordpress.com/2009/03/30/escola-do-futuro/
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ANEXO D – Exemplos de arquiteturas escolares inovadoras 

 

 

 

Cópia de página de site da Internet. URL para acesso: <http://bizrevolution. 

typepad.com/bizrevolution/2009/05/as-escolas-mais-legais-do-mundo-.html> 

05/05/2009 

As escolas mais legais do mundo. 

A World Architecture News soltou as finalistas do concurso que vai escolher o Educational Building of the Year. Seis 

são as candidatas finais para vencer o prêmio.  

 

The Australian Technical College, desenhada por Spowers, está localizada em um local de extremo calor, mas 

não precisa de nenhum ar condicionado. Ao contrário, a escolha é resfriada por ventilação natural e um canal 

subterrâneo que traz ar fresco para dentro do edifício.  

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

No alto dos Himalayas, no Noroeste da India, the Druk White Lotus school foi encomendada pelo próprio Dalai 

Lama. Desenhada por Arup, o prédio combina materiais high tech e materiais tradicionais.  

 

    
 

http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799dae970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799dd4970c-pi
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Britain's Hazelwood School, desenhada por Gordon Murray + Alan Dunlop Architects, foi feita para inspirar 

as crianças através de estímulos visuais e sensoriais. A artéria central da escola foi feita para ajudar os estudantes a 

se orientar sobre onde estão.  

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Hong Kong Community College, desenhada por AD+RG, foi inspirada por Jenga. Ao criar os andares 

como blocos individuais e torcê-los, os arquitetos criaram jardins suspensos em todos os andares.  

 

  

 

http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799f43970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799e35970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799e7e970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e20115706fca79970b-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e20115706fca46970b-pi
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Jåttå Vocational School, de Henning Larsen, foi desenhada para funcionar com os novos modelos de 

aprendizado. Grandes salas de aula cercadas por salas menores para lições personalizadas.  

 

    

 

 

 

METI School em Bangladesh, desenhada por Anna Heringer Architecture, tem o objetivo de fazer o aprendizado 

ser divertido. Algumas classes são conectadas por cavernas.  

 

    

    

http://www.henninglarsen.com/
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f799f79970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e20115706fcb26970b-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e20115706fcb73970b-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f79a0bc970c-pi
http://bizrevolution.typepad.com/.a/6a00d83451bad569e201156f79a07d970c-pi

