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Resumo
Nesta pesquisa foram estudados edifícios escolares projetados com salas-pátio, salas de aula que se 

abrem para espaços externos adjacentes, cujo projeto mais antigo encontrado ao logo desta pesquisa é o da 
Ring Plan School, projetada por Neutra em 1925. Como parâmetro comparativo, serão apresentados neste 
trabalho os edifícios escolares de Neutra que foram construídos em Los Angeles, assim como os projetos 
e desenhos publicados originalmente no Brasil, no livro Arquitetura Social em países de clima quente, em 
1948. Para comprovar a hipótese de interlocuções entre Neutra e arquitetura escolar paulista desenvolvida por 
Carvalho Pinto durante o Plano de Ação, foi preciso analisar o contexto histórico brasileiro destas construções, 
assim como as principais ferramentas existentes até então para o diálogo entre arquitetos naquele período. Ao 
vincular este levantamento historiográfico às salas-pátio paulistas, a dissertação trouxe eventos, publicações, 
soluções arquitetônicas diversas que, embora não possam afirmar estas interlocuções, confirmam ao menos 
que estes pensamentos estavam em congruência.
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Abstract
In this research school buildings designed with courtyard rooms, classrooms opening onto adjacent 

external spaces were studied, whose oldest project found during this research was the Ring Plan School, 
designed by Neutra in 1925. As a comparative parameter,  the school buildings of Neutra that were built in Los 
Angeles, as well as the designs and drawings originally published in Brazil, in the book Architecture of Social 
Concern in Regions of Mild Climate, in 1948 will be presented in this work. To prove the interlocutions between 
Neutra and school architecture in São Paulo developed by Carvalho Pinto during the Action Plan hypothesis, it 
was necessary to analyze these constructions’ Brazilian historical context, as well as the main tools that existed 
until then for the dialogue between architects in that period. By linking this historiographical survey to the 
São Paulo courtyard rooms, the dissertation brought events, publications, and diverse architectural solutions 
that, although cannot affirm these interlocutions, at least confirm that these thoughts were in congruence.
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1 Introdução
Esta pesquisa se propôs a dar continuidade a duas pesquisas desenvolvidas pela autora durante a graduação: a primeira, 

sobre o arquiteto Richard Neutra, produzida para a disciplina IAU-754 Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 
Modernos (2014), e uma Pesquisa de Iniciação Científi ca desenvolvida em 2015, junto ao Grupo de Pesquisa ArtArqBr - 
Arte e Arquitetura, Brasil - do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos, sobre 
escolas projetadas no estado de São Paulo durante o Plano de Ação do governo Carvalho Pinto. Esta pesquisa científi ca 
deu continuidade ao projeto de pesquisa “DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL - O patrimônio 
arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963)”, desenvolvido com apoio FAPESP.

Uma produção arquitetônica, fruto de uma política de governo que era desconhecida, passa a ser conhecida 
e qualifi cada. As obras do PAGE impactaram o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, o que 
permitirá novas e mais densas interpretações sobre a produção de vários arquitetos que eram interpretadas 
de forma avulsa do contexto que lhes deu suporte e condição. (BUZZAR, 2015, p.2)

O conjunto das obras produzidas neste governo, totalizando por volta de1100 empreendimentos, foi importante para 
a difusão do modernismo arquitetônico no Estado de São Paulo, conformando uma diversidade arquitetônica única, tanto 
qualitativamente, como quantitativamente. Através de discussões promovidas durante a pesquisa, foram selecionadas 160 
obras signifi cativas para expressar a importância da produção do PAGE na arquitetura moderna brasileira.

Este projeto é corolário desta pesquisa e busca aprofundar uma das inúmeras questões que ela levantou: uma indagação 
que surgiu durante uma visita técnica a um projeto escolar do arquiteto pouco conhecido Kurt Hollander, em São Carlos. 
O projeto possui visíveis relações com as ideias desenvolvidas por Neutra no livro Arquitetura Social para Países de Clima 
Quente (1948), porém não foram encontrados registros claros e sufi cientes na historiografi a que abordem a recepção das 
ideias de Neutra em projetos escolares brasileiros.

Neste sentido a contribuição deste trabalho para a área de conhecimento será pioneira para a historiografi a da 
arquitetura escolar brasileira, procurando interlocuções entre as ideias do livro Arquitetura Social e a arquitetura de escolas 
públicas do PAGE.





“Arquiteturas claras, inventadas sem preocupações de fatores estranhos ao fator funcional, estudadas com a única 
consideração de que as crianças tem necessidade física de ar, de espaço, de luz, de contato com a natureza”. (AMADEI, no 4, 
1951, p.12)





29

2 Quadro de Evolução da Arquitetura Escolar Paulista
Ao longo da história das construções e obras públicas paulistas, diversos órgãos fi caram responsáveis pelos projetos 

escolares no Estado de São Paulo. O DOP – Departamento de Obras Públicas – cumpriu com esta responsabilidade de 
1890 até meados de 1960, seguido pelo FECE – Fundo Estadual de Construções Escolares – até 1976, quando é criada a 
CONESP – Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo – até 1987, chegando enfi m na FDE – Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação, responsável desde então por estas construções. 

Ainda no Império, a Constituição outorgada em 1824 já apresentava a instrução primária como direito de todo 
cidadão, com vários debates promovidos acerca da educação popular, porém não aplicada. A primeira Escola Normal de 
São Paulo surgiu em 1846, como experimental, para ensino secundário e com diversas restrições de matrícula.

Em 1882, Rui Barbosa (1849-1923), polímata brasileiro que lutou em defesa da educação pública e de qualidade, 
manifestou sua posição favorável ao Projeto Rodolfo Dantas, sobre uma maior intervenção do Estado na educação popular. 
O período é contextualizado por um momento de avanço industrial para um país ainda carente de infraestrutura, que levou 
a grandes investimentos de capital nesta área, em estradas de ferro, e a escola surge como resposta à expansão urbana e ao 
desenvolvimento de um novo modelo de cidade, industrial.

Com o advento da República, cada Estado fi cou responsável por sua educação pública e obras escolares. Para o 
Governo Federal coube apenas a construção das Universidades, que poderia ser tanto de caráter federal, quanto estadual. 
As primeiras construções escolares foram concluídas durante a República Velha, em um intenso processo de urbanização 
e industrialização, com a forte presença da cafeicultura paulista, delimitando um momento de grande desenvolvimento e 
prosperidade (CORREA; FERREIRA; MELLO, 1998), em que os republicanos passaram a defender um ideário de educação 
primária como obrigatória, universal e gratuita, considerado extremamente importante para o progresso do país. 

Os primeiros grupos escolares paulistas surgiram entre 1890-1920, através de imponentes edifícios neoclássicos e 
ecléticos, alguns neogóticos, com a intenção de transmitir a grandiosidade da ideia de educação através edifícios marcantes 
na paisagem urbana. Embora a educação pública fosse destinada a toda a população, não havia vagas sufi cientes e as escolas 
eram construídas, em sua maioria, em regiões mais desenvolvidas da cidade. Naquele momento, o poder de voz na política 
era restrito a poucos, pois além de excluir mulheres, tinha restrições de idade e excluía também analfabetos, mendigos, 
soldados e membros de ordens religiosas (BRASIL, 1891). Embora para poucos, a escola passou a ser um elemento de 
formação intelectual e de acesso à cidadania. 
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O espaço escolar passou a exigir uma nova organização quando as escolas primárias começaram a se organizar em 

classes sequenciais. Este processo ocorreu em vários países europeus e nos Estados Unidos, onde foi escrito o manual 
School Architecture (1849), por Henry Barnard, sobre a nova concepção do edifício escolar, a arquitetura concebida com a 
participação de seus educadores. (BUFFA; PINTO, 2002). Elementos deste manual estiveram frequentemente presentes na 
construção dos primeiros Grupos Escolares no Estado de São Paulo.

O primeiro edifício escolar deste período republicano foi construído entre 1890 e 1894, a Escola Normal Caetano de 
Campos, projeto de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) e Domiziano Rossi (1865-1920) – que trabalhava 
com Ramos de Azevedo neste momento em São Paulo, implantada em uma praça onde estava prevista a construção da 
nova catedral. A imponência do edifício foi a forma encontrada pelos republicanos para demonstrar a “importância” que 
eles estavam dando para a educação. 

As escolas foram construídas principalmente na capital e em cidades do interior que estavam em desenvolvimento, 
em função das ferrovias e da cultura cafeeira. Aumenta a demanda por escolas públicas e a partir de 1910 e como solução, 
diversos edifícios escolares foram construídos em prazos relativamente curtos, predominando a construção de edifícios-
tipo, edifícios que poderiam ser reproduzidos com a mesma planta em diversas cidades diferentes, quando necessário, 
alterando detalhes na fachada ou fazendo adaptações ao terreno, o mais próximo de um tratamento formal próprio para 
cada edifício.

Adaptavam as declividades do terreno através de porões, que se ajustavam às diferentes curvas de nível e auxiliavam 
na ventilação e proteção do piso de assoalho do edifício. Os acessos ao edifício eram separados por gênero e o edifício 
se dividia simetricamente em duas alas, entrando meninos de um lado e meninas do outro lado. Haviam construções 
isoladas para o recreio coberto e outras atividades como bibliotecas, laboratórios, anfi teatros, salas administrativas, ligadas 
por circulações cobertas ao edifício principal. A organização espacial seguia as recomendações fortemente discutidas 
por diversos profi ssionais, relacionadas à higiene, ventilação e incidência solar, com amplas salas de aulas, muito bem 
iluminadas e ventiladas, sempre com a mesma posição da lousa em relação às aberturas.

Dentre os arquitetos, vários nomes fi caram responsáveis pelas construções escolares do fi nal do século XIX, os 
principais foram Ramos de Azevedo, Victor Dubugras (1868-1933), José Van Humbeeck (s/d – 1916), Manoel Sabater 
(s/d) e Carlos Rosencrantz (s/d).



Figura 1: Grupo Escolar Coronel Flamínio Ferreira, 1901, arquiteto José Van Humbeeck.
onte:F Própria autora (2018).
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É um momento de grande entusiasmo pela educação no Estado de São Paulo, com um grande número de profi ssionais 

interessados nas questões educacionais. O novo ideário educacional infl uenciará reformas pedagógicas em diversas áreas 
do Brasil, dentre elas, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, por parte dos “Renovadores da Educação” 
(ABREU, 2007, p.21).

Até a década de 1930, fi m da República Velha, os governantes do Brasil procuravam fazer acordos políticos com 
líderes estaduais e manipular os resultados para cumprir acordos pré-eleitorais (SKIDMORE, 2010). Era o sistema político 
do coronelismo, que se rompeu com a ascensão de Vargas à presidência, momento marcado como Revolução de 1930. 

Vargas assumiu o poder de 1930 a 1945 e fez alterações signifi cativas no sistema político brasileiro que fi caram 
marcadas irrevogavelmente. Segundo Skidmore (2010),

Havia a vontade comum de experimentar novas formas políticas numa tentativa de descartar as velhas. O 
esforço resultou em sete anos de agitada improvisação, incluindo uma revolta regionalista em São Paulo, 
uma nova constituição, um movimento de frente popular, um movimento fascista e uma tentativa de golpe 
comunista. Em 1937, um Brasil cansado terminou sua experimentação política e entrou no período de oito 
anos de governo autoritário do Estado Novo (SKIDMORE, 2010, p.40). 

O Estado Novo foi uma versão brasileira abrandada do fascismo europeu, com a diferença de que Vargas não organizou 
nenhum partido ou movimento político para servir de base ao seu regime autoritário. O governo federal ampliou suas 
competências anexando muitas funções antes exercidas pelo governo estadual (SKIDMORE, 2010).

Na República Velha, a economia brasileira dependia da exportação de produtos agrícolas para a importação de 
manufaturados para o consumo interno. Com a crise de 1929, o governo federal passou a comprar os excedentes de café 
para compensar a queda dos preços que fragilizou o Brasil no mercado internacional. Houve então um forte investimento 
no setor industrial com a intervenção direta do Estado, frente à redução da capacidade de importação brasileira. 

Esse vigoroso esforço de industrialização “espontânea” foi favorecido no fi m da década de 1930 por uma 
política consciente de intervenção estatal, pois o repúdio do Estado Novo ao liberalismo político trazia 
consigo a disposição de se afastar da doutrina do liberalismo econômico. Empresários do setor privado 
foram estimulados a manter seus próprios esforços, enquanto o governo federal ampliava sua autoridade 
para dirigir a economia de duas formas importantes: pela “manipulação de incentivos”, com impostos, 
controles cambiais, cotas de importação, controles de crédito e demandas salariais; e pela intervenção direta 
por meio de investimentos públicos em ferrovias, navegação, serviços públicos e indústrias básicas, como 
petróleo e aço. (SKIDMORE, 2010, p.76)
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A ascensão de Vargas ao poder teve seus refl exos na arquitetura escolar. Surgiram discursos que consideravam a 

escola muito mais do que um local de alfabetização, mas também espaço para ensinar os alunos a pensar e se adaptar 
às transformações da sociedade. Introduz-se a Escola Nova após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova por intelectuais como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meireles, que defendiam 
a universalização da escola pública, laica e gratuita. Defendiam a “necessidade de se colocar a criança como o centro do 
processo de ensino-aprendizagem e, mais ainda, educá-la para viver num mundo em constante transformação” (BUFFA; 
PINTO, 2002. p.65).

Foi um movimento com dimensões nacionais que buscava defi nir uma noção clara das responsabilidades dos 
educadores, numa campanha de renovação educacional e também de reforma social, com um posicionamento contrário 
à escola tradicional e baseada no aprendizado pela experiência, nas oportunidades do presente e suas constantes 
transformações. 

Para estes intelectuais, o educador deve possuir uma cultura múltipla e bem diversa, assim como os sociólogos, e 
a escola deve representar, na pluralidade das forças sociais, a comunidade como um todo. Foram as próprias instituições 
que se tornaram inevitavelmente abaladas, por serem artifi ciais ou deformadas. Para o desenvolvimento das instituições 
escolares, seria preciso desvendar horizontes mais amplos, diante da complexidade dos problemas sociais urbanos.

A escola deveria então se realizar de forma extensiva e intensiva sobre o indivíduo, em um processo evolutivo contínuo, 
estimulado pela cultura e pela educação, refl etindo a fi losofi a predominante, a realidade social e a estrutura da sociedade 
em que estivesse inserido, uma versão reduzida de uma comunidade. Deixariam de se correlacionar com os interesses de 
classes, de se constituir como um privilégio de caráter econômico e social, e passariam a assumir um caráter biológico que 
reconhece o direito à educação para todos os indivíduos, respeitando suas capacidades e aptidões.

A nova doutrina, que não considera a função educacional como uma função de superposição ou de 
acréscimo, segundo a qual o educando é “modelado exteriormente” (escola tradicional), mas uma função 
complexa de ações e reações em que o espirito cresce de “dentro para fora”, substitui o mecanismo pela vida 
(atividade funcional) e transfere para a criança e para o respeito de sua personalidade o eixo da escola e o 
centro de gravidade do problema da educação. 

[...]

Na verdadeira educação funcional deve estar, pois sempre presente, como elemento essencial e inerente 
à sua própria natureza, o problema não só da correspondência entre os graus do ensino e as etapas da 
evolução intelectual fi xadas sobre a base dos interesses, como também da adaptação da atividade educativa 
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às necessidades psicobiológicas do momento. O que distingue da escola tradicional a escola nova não é, de 
fato, a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença, em todas suas atividades, 
do fator psicobiológico do interesse, que é a primeira condição de uma atividade espontânea e o estímulo 
constante ao educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu alcance, “graças à 
força de atração das necessidades profundamente sentidas”.

[...]

É preciso que ela seja reorganizada como um “mundo natural e social embrionário”, um ambiente dinâmico 
em íntima conexão com a região e a comunidade. A escola que tem sido um aparelho formal rígido, sem 
diferenciação regional, inteiramente desintegrado em relação ao meio social, passará a ser um organismo 
vivo, com uma estrutura social, organizada à maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de seus 
problemas. 

[...] 

A escola nova, que tem de obedecer a esta lei, deve ser reorganizada de maneira que o trabalho seja seu 
elemento formador, favorecendo a expansão das energias criadoras do educando, procurando estimular-
lhe o próprio esforço como o elemento mais efi ciente em sua educação e preparando-o, com o trabalho em 
grupos e todas as atividades pedagógicas e sociais, para fazê-lo penetrar na corrente do progresso material e 
espiritual da sociedade de que provier e em que vai viver e lutar. (AZEVEDO et al, 1932, p.49 a 51)

O manifesto enfatizou o papel social do estado na educação pública, através de um plano geral de educação 
unifi cada, acessível a todos, não admitindo, no sistema escolar estadual, salas de aula restritas apenas para uma minoria 
economicamente privilegiada. O novo plano educacional deveria acontecer em toda a capital, criando uma unidade 
educacional estadual. Ao governo central caberia a responsabilidade de controlar e defender os fundamentos da educação 
nacional, estabelecidos na carta constitucional e leis ordinárias, a cargo do Ministério da Educação, e proporcionar o 
intercâmbio cultural e pedagógico entre os Estados. 

Em defesa da laicidade, colocavam o ambiente escolar acima das crenças religiosas, sem a doutrinação destas 
personalidades que ainda estão em formação. Também ansiavam tornar o ensino obrigatório até o momento propício ao 
trabalho, próximo aos 18 anos, mas para isso as escolas necessariamente deveriam ser gratuitas. A educação deveria ser 
então considerada uma só, destinadas a servir cada fase do desenvolvimento infanto-juvenil e sem separações entre alunos 
e alunas. 

Já neste período defendiam a necessidade de uma ampla autonomia econômica e administrativa,
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Com que os técnicos e educadores, que têm a responsabilidade e devem ter, por isso, a direção e administração 
da função educacional, tenham assegurados os meios materiais para poderem realizá-la. Esses meios, 
porém, não podem reduzir-se às verbas que, nos orçamentos, são consignadas a esse serviço publico e, por 
isso, sujeitas às crises dos erários do Estado ou às oscilações do interesse dos governos pela educação. A 
autonomia econômica não se poderá realizar, a não ser pela instituição de um “fundo especial ou escolar”, 
que, constituído de patrimônios, impostos e rendas próprias, seja administrado e aplicado exclusivamente 
no desenvolvimento da obra educacional, pelos próprios órgãos do ensino, incumbidos de sua direção. 
(AZEVEDO et al, 1932, p. 47)

Como elemento integrante da sociedade, a escola reúne em torno de si alunos e seus familiares em constantes relações 
com a escola. À luz dos tópicos principais supracitados, a nova política educacional rompeu com a formação literária 
excessiva e inseriu o caráter técnico ao ambiente escolar, se integrou ao meio social e aos valores culturais da comunidade. 
O percurso escolar perpassado pelo aluno seria então o responsável pela formação cultural, técnica, científi ca e de sua 
personalidade. 

O Manifesto abrigava teorias do educador John Dewey (1859-1952), autor dos livros Schools of Tomorrow (1915) e 
Democracy and Education (1916) e o modelo americano das Platoon Schools (ver página seguinte), tinham o aluno como 
elemento central da organização do sistema escolar e fi caram conhecidas como teorias da Escola Nova. Dewey desenvolveu 
um sistema escolar experimental com novas práticas de funcionamento, com princípios mais democráticos e o desejo de 
criar escolas com ocupações semelhantes à vida em comunidade. Reconheceu a importância de estimular a curiosidade 
infantil como parte do processo educativo.

O menino que “empina” um papagaio tem de conservar o olhar fi xo neste e de notar as variações da pressão 
do fi o em sua mão. Seus sentidos são avenidas para os conhecimentos, não porque os fatos exteriores 
sejam de certo modo “veiculados” para o cérebro, e sim por serem usados para fazer alguma coisa com 
determinado objetivo. As qualidades das coisas vistas e sentidas têm alcance sobre o que está fazendo e são, 
por isso mesmo, vivamente percebidas; possuem uma signifi cação, possuem sentido. (DEWEY, 1916, p. 155)

Para John Dewey, as escolas não deveriam se resumir em salas de aula, mas possuir também laboratórios, ginásios 
e salas de desenho para proporcionar às crianças habilidades de questionamentos mais amplos. Uma nova forma de 
arquitetura escolar, não confi nada, que se abra aos espaços verdes de seu entorno. As salas de aulas deixariam de ser 
restritas por janelas altas e crianças rigidamente focadas em seus professores e passariam a ser encorajadas a usar o entorno 
como catalisador do pensamento criativo, sem hierarquias entre alunos e professores.
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Dewey também discutiu a necessidade do professor em avaliar e monitorar suas próprias práticas continuamente, 

aprendendo com seu trabalho e se adaptando a todas as novas necessidades escolares. Partindo deste princípio, como 
projetar um espaço escolar sendo que as necessidades são diferentes entre uma ou outra atividade? Para Dudek (2000), a 
visão da arquitetura não pode ser fi xa a um tempo particular. Se o professor deve ser fl exível, então o ambiente em que ele 
opera deve ser também fl exível, sem comprometer os critérios de performance essenciais. O arquiteto deve assumir um 
papel de consultor, de uma forma séria e comprometida com estas necessidades. 

O Sistema das Platoon Schools é um sistema educacional norte-americano que surgiu em Detroit, propondo uma 
organização escolar mais fl exível, com a intenção de deixar as escolas mais efi cientes e econômicas, incluindo o duplo 
aproveitamento do espaço e do período escolar. 

Anísio Teixeira (1900-1971) formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 
1922 e estudou na Universidade de Colúmbia em 1928, momento em que entrou em contato com as ideias pedagógicas 
de John Dewey, conhecidas como pragmatismo educacional, educação com base na ação prática. Foi o responsável pelas 
reformas pedagógicas que aconteceram na Bahia, quando Inspetor de Ensino (1924-1929), e aplicou as teorias da Escola 
Nova também em algumas escolas públicas do Rio de Janeiro, quando Secretário da Educação carioca, de 1931-1935. 

Teixeira escreveu um relatório sobre sua viagem para os Estados Unidos da América com comentários sobre oito 
edifícios educacionais e também métodos educacionais ativos e progressivos da educação estadunidense. Segundo conta 
Anísio Teixeira (1928), 

Cheguei a Detroit no dia 20 de outubro, afi m de estudar a organização escolar “platoon”. 
Tendo sido Detroit uma cidade que se desenvolveu com incrivel rapidez nos ultimos 
25 annos, encontrou-se, no curso desse desenvolvimento, com problemas de toda 
ordem que foram resolvidos á luz das mais adiantadas conquistas modernas.
O seu systema de educação é reputado um dos mais progressistas e de mais requintada organização scientifi ca.
O systema “platoon” foi ahi installado offi  cialmente há 10 annos 
e só nos ultimos annos começa a ser usado por outras cidades.
Esse systema pretende ser a mais completa e mais effi  ciente tentativa de organização 
da escola elementar, em vista de satisfazer as modernas exigencias do programma 
que a actual ordem de cousas e o actual desenvolvimento pedagogico, exigem.
A’ primeira vista, parece que o systema não tenta sinão uma organização mais economica, no sentido 
commercial da palavra, isto é, uma  applicação mais effi  ciente  do edifi cio e do trabalho do professor. 
Estudado, porem, de perto, verifi ca-se que alem dessa vantagem, off erece tambem um gráu superior de 
effi  ciencia educativa. (TEIXEIRA, 1928, p.62)
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Neste sistema havia separação das salas de aula em dois grandes grupos, o de disciplinas fundamentais e o de atividades 

especiais. Hélio Duarte (1906-1989), arquiteto formado pela Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro em 1930, foi 
diretor da Subdivisão de Planejamento do Convênio Escolar, aplicou os princípios modernos em seus projetos e esteve em 
contato com as questões pedagógicas do Sistema Platoon e as ideias de Dewey. Segundo Duarte (2009), o Sistema Platoon 
é caracterizado pela 

Simultaneidade de uso das salas de aula, tornada possível graças à discriminação e separação das matérias 
em dois grandes grupos ou ‘Platoons’, possibilitando, assim, que em determinado momento, estejam as 
crianças em atividades chamadas fundamentais (home-room-subjects), isto é, recebendo instruções do 
ensino fundamental ou em atividades especiais (special subjects). O número de salas de aula depende 
do número de classes ou de alunos. Para um grupo de 26 classes, ou seja, 960 alunos, deverá haver dois 
platoons, de 480 alunos cada um. O todo requererá 12 salas de aula comuns (home-rooms) para atender os 
480 alunos, em trabalhos normais de aprendizagem e de, pelo menos, mais 12 salas especiais, abrigando a 
distribuição dos 480 alunos restantes, em atividades especiais de: auditoria, ginásio, música, arte, literatura, 
biblioteca, geografi a, recreio e artes manuais. (DUARTE; TAKIYA, 2009, p. 95) 

O sistema pretende, dessa forma, atingir o pleno desenvolvimento infantil, com diferentes abordagens educacionais, 
que abrangem a formação da criança como indivíduo intelectual e cidadão, e ampliam o tempo de permanência da criança 
na escola. Assim, a criança não apenas aprenderia a assimilar conteúdos, mas também a pensar e estar preparada para 
a vida. Com educação integral, as escolas deste sistema se adaptam às características individuais e necessidades de cada 
ser humano, indo além das ambições intelectuais, abrangendo também a educação física, social e psicológica. Sob estas 
diretrizes, Anísio Teixeira apresenta uma proposta escolar que se resume em

Desejamos dar, de novo, à escola primária, o seu dia letivo completo. Desejamos dar-lhe os seus cinco anos 
de curso. E desejamos dar-lhe seu programa completo de leitura, aritmética e escrita e mais ciências físicas e 
sociais e mais artes industriais, desenho música, dança e educação física. Além disso, desejamos que a escola 
eduque, forme hábitos, forme atitudes, cultive aspirações, prepare, realmente, a criança para a sua civilização 
– esta civilização tão difícil por ser uma civilização técnica e industrial e ainda mais difícil e complexa por 
estar em mutação permanente. E, além disso, desejamos que a escola dê saúde e alimento à criança, visto não 
ser possível educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive (TEIXEIRA, 1959).

Anísio Teixeira assumiu a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, no governo de Otávio Mangabeira, de 1947 
a 1951, e mais uma vez pôde colocar seus projetos educacionais em prática. Em colaboração com o arquiteto Diógenes 
Rebouças, projetou edifícios escolares na Bahia, tanto na área urbana quanto na zona rural. Dentre os edifícios construídos, 
o Centro de Educação Popular Carneiro Ribeiro, no bairro da Liberdade, teve forte relevância para a arquitetura escolar e 
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fi cou conhecido como Escola-Parque da Bahia.

Vamos colocar na periferia dos bairros o sistema educacional de instrução e, dentro desse núcleo, o grande 
parque escolar no qual educamos os meninos. Nas escolas, nós os instruímos. Nelas, usamos a professora 
clássica, essa que não tem versatilidade na concepção. No parque escolar, completamos com a educação o que 
signifi ca atividade de socialização, de trabalho, de educação física, de higiene, de esportes e de alimentação. 
(REBOUÇAS (s/d) apud BUFFA; PINTO, 2002, p. 106)1  

Outros seis Complexos Educacionais de Escolas-classe e Escola-parque foram projetados para Salvador, mas 
na Bahia somente o Centro Educacional Carneiro Ribeiro foi construído. O projeto era composto por quatro escolas-
classe e uma escola-parque, situadas em diferentes bairros de Salvador, mas somente a escola-parque e três escolas-classe 
foram construídas, nos bairros Liberdade, Pero Vaz e Caixa D’água. Foi parcialmente inaugurado em 1950 e cada criança 
frequentava a escola-classe em um período e a escola-parque no outro. 

A Escola-Parque da Bahia é um dos principais exemplos da Escola Nova. Nas escolas-classe são aplicadas as atividades 
fundamentais, enquanto na escola-parque são aplicadas as atividades especiais como aulas de leitura, pesquisa, escrita, 
idiomas, tecnologia, música, dança, teatro, esportes, artes, fotografi a, jardinagem, gastronomia e projetos manuais com 
madeira, metal e tecido. A fi gura 3 mostra um pouco da imensidão cultural em que o aluno é inserido ao adentrar a 
Escola-parque da Bahia. 

O ensino passa a ter o próprio Ministério da Educação e Saúde Pública a partir de 1930, com o impulso da construção 
do seu próprio edifício pelo ministro Gustavo Capanema em 1937. Os “Renovadores da Educação”, escolanovistas que 
denunciaram a situação educacional brasileira foram chamados para trabalhar com o Governo Vargas no novo Ministério 
e fundaram a ABE Associação Brasileira de Educação. 

Nos anos 1930, a Secretaria de Educação e Saúde criou uma Comissão Permanente que atuou em colaboração ao 
DOP – Departamento de Obras Públicas – para a criação, com profi ssionais de diversas áreas, de um “programa” para 
construção escolar, com preocupações higiênicas, sanitárias e maior liberdade no projeto arquitetônico, predominantemente 
racionalista e sem ornamentação. Foram emitidos pareceres sobre as condições dos edifícios escolares para organizar e 
fi scalizar as novas construções. Ambientes voltados para a educação sanitária e gabinetes odontológicos foram construídos 
no espaço escolar, inseridas salas de leitura e, constantemente, buscaram resolver a defasagem existente de vagas escolares. 
Construíram centenas de edifícios escolares entre 1920 e 1950, mas apenas 11 edifícios escolares foram construídos sob os 
preceitos da Escola Nova. 
1 REBOUÇAS, Depoimento. In: ROCHA LIMA, (org.), 1992, p.148 apud BUFFA; PINTO, 2002, p. 106
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Figura 2: Escolas Classes nas extremidades e Escola-parque ao centro: Projeto de Implantação do Centro Educacional Carneiro Ribeiro
onte: F Teixeira (1962).



Figura 3: Núcleo de Artes do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 
onte:F Própria autora (2018).
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Figura 3: Núcleo de Artes do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 
onte: F Própria autora (2018).

Os edifícios adotaram estruturas de concreto armado em pilares, vigas e lajes. Por ser um material caro e que 
necessita de mão de obra especializada, esta adoção não pôde ser generalizada. Liberaram o uso do solo através de pilotis, 
facilitaram o arranjo interno e o galpão passou a ser incorporado no edifício escolar. Com o desenvolvimento de técnicas 
de impermeabilização do solo, surgiram novos projetos que acompanhavam a declividade do terreno e tornou-se possível 
apoiar o edifício no solo sem o uso de porões. As fachadas se alteram em função do uso do concreto armado e os vãos das 
aberturas se ampliam, com esquadrias metálicas horizontais. (FERREIRA; CORREA; MELLO, 1998)

A inserção dos edifícios no terreno passou a ser estudada em função da boa orientação das salas de aula. Carregavam o 
mínimo de ornamentação, em formas geométricas simples, o cilindro e o paralelepípedo, que fazem referência às maquinas 
e ao momento desenvolvimentista vivido, a industrialização. Em uma transição para o Movimento Moderno, defendiam 
a busca pelo novo e os preceitos modernos preconizados por Le Corbusier. A falta de mão de obra especializada refl etiu, 
principalmente, nas construções escolares do interior.  

As primeiras manifestações modernas passaram a ser empregadas na arquitetura escolar em São Paulo a partir da 
implementação do Convênio Escolar, por iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Estado, que se uniram 
naquele momento para cumprir com a Constituição de 1946, que previa uma porcentagem mínima de investimentos 
na educação primária. A Prefeitura Municipal se encarregou de construir os edifícios escolares, enquanto o Estado fi cou 
responsável por ministrar o ensino nestas novas instituições, formar o quadro de professores, o quadro administrativo e dar 
manutenção às escolas (ABREU, 2007). 

Além de escolas primárias, foram construídos também edifícios educacionais complementares como bibliotecas, 
parques infantis, teatros, ginásios e escolas rurais. 

O Convênio Escolar se concretiza com a criação de uma Comissão Executiva (1948), encarregada de dar viabilidade 
a estas construções através do planejamento destes projetos. Foram três os Convênios Escolares fi rmados entre o Município 
e o Estado. Segundo Abreu (2007), 

O primeiro reduziu-se à construção de somente três novas unidades, sem importância relevante quanto ao 
resultado arquitetônico; o segundo [...], notabilizou-se pela produção de 52 edifícios no espaço de cinco 
anos, marcando a arquitetura pública de nossa cidade com a afi rmação da arquitetura moderna em nossa 
paisagem, sobretudo nos bairros que atendeu, e o último convênio, derradeiro, construiu pouco mais de 15 
unidades. (ABREU, 2007, p. 64)
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O primeiro Convênio Escolar foi fi rmado de 1943 a 1948, em função do elevado crescimento populacional provocado 

pelo desenvolvimento industrial consequente da Segunda Guerra Mundial. O prefeito da época era Francisco Prestes Maia 
(1896-1965) e no âmbito nacional ainda estava em vigor o Estado Novo de Getúlio Vargas. Como praticamente não existia 
a Comissão Executiva e as decisões sobre obras fi cavam a cargo do prefeito, o primeiro convênio resultou em um baixo 
número de obras e uma grande reserva monetária para o segundo Convênio Escolar. 

A Comissão Executiva foi instituída em 1948 e o Segundo Convênio Escolar teve duração de 1949 a 1953. Durante 
esse convênio, a Comissão foi dividida em dois setores, um de planejamento e outro de construção. José Amadei foi o 
engenheiro presidente da Comissão Executiva.

A Subcomissão de planejamento teve Hélio Duarte como diretor desde o seu início e foi responsável pela elaboração 
de diversos projetos escolares modernos. Hélio Duarte trabalhou com Anísio Teixeira na Bahia, trabalhou em Recife e no 
Rio de Janeiro antes de se estabelecer em São Paulo. Trabalhou em São Paulo a partir de 1944 e trazia consigo, agora para o 
Convênio Escolar, seus conhecimentos e experiências pedagógicas de até então. 

Previam a abertura do espaço escolar para os bairros, como preconizava Anísio Teixeira na Bahia, para a escola 
se transformar em um equipamento da comunidade como um todo e agregaram elementos próprios da arquitetura 
moderna, como a utilização de brises para controlar a incidência solar no interior do edifício, formas geométricas simples 
e o concreto. As ações do Convênio Escolar foram amplamente divulgadas pela revista Habitat número 4, assim como em 
outros periódicos e jornais. 

Pouco a pouco, mas seguramente, chegou a Comissão às seguintes resoluções parciais.
a) a característica primordial, arquitetônica de um grupo escolar deve estar subordinada em primeiro lugar 
à criança. É para a criança que se faz um grupo e não para os professores. [...] b) o problema a resolver, 
no momento, é o de ordem quantitativa, o grupo deverá ter tudo quanto necessita, mas será planejado de 
forma absolutamente econômica. A qualidade virá como consequência da experiência adquirida. c) todo o 
grupo deverá ter seu mobiliário geral padronizado tendo em vista os ambientes para os quais vão servir. d) 
todo o pessoal que trabalha no grupo tem direito à possibilidade de um conforto simples mas efetivo. e) a 
criação de “ambientes” é sumamente desejável. Sempre que possível a Natureza deve penetrar nas salas e nas 
diversas peças que constituem um grupo. (DUARTE, 1951, p.4)

O crescimento populacional e a expansão urbana eram muito intensos neste período, foram visitadas todas as escolas, 
a Comissão buscou conhecer a realidade educacional paulista, passou três meses registrando as defi ciências e sugestões de 
melhorias, buscando terrenos para novas edifi cações, com o intuito de solucionar o défi cit educacional em cinco anos, de 
forma que nenhuma criança paulista estivesse fora da escola ao fi nal deste quinto ano (1954). “Em cinco anos, a Comissão 

Figura 4: Corte da Escola Estadual Doutor Edmundo de Carvalho (1950)
onte: F Abreu (2007, p. 217).



43
se mostrara capaz de construir quase novecentas salas de aula, cerca de 180 por ano” (MARCARO, 1960, p.91 apud ABREU, 
2007, p.72).

Ao mesmo tempo em que buscavam solucionar estas questões, discutiam propostas de uma nova escola, em reação 
ao modelo hierárquico vigente nas escolas tradicionais. Assim como nos preceitos da Escola Nova, no Convênio Escolar a 
escola também tem a criança como elemento central, atividades complementares às atividades pedagógicas como aspectos 
fundamentais para a formação do indivíduo, adequando o edifício à escala da criança e buscando integrações com a natureza 
através da iluminação natural e a circulação do ar. Estas diretrizes escolares também estavam fortemente em congruência 
com os pensamentos internacionais para os edifícios escolares.

A Escola Estadual Doutor Edmundo de Carvalho, construída pelo Convênio Escolar em 1950 e projetada por Roberto 
Goulart Tibau (1924-2003), aplicou o mesmo conceito de “aulas ao ar livre” discutido por Richard Neutra. No projeto, cada 
sala de aula contém um pátio exclusivo, com o qual se integra através de grandes caixilhos. O arquiteto Roberto Tibau 
confi rma esta relação com a arquitetura de Neutra em um depoimento para André Takiya em 1998, 

Eu fi z um grupinho escolar que também está publicado que eu adorava este projeto que eu chupei de um 
troço, de uma ideia de um arquiteto americano que fez umas escolas na América Central. Tinha umas portas 
assim que abriam, mas eram portas pivotantes, abriam não sei como e criavam um terraço aqui e prolongava 
a sala de aula pro exterior (TIBAU (1998)2 apud TAKIYA, 2009, p. 31) 

2 Roberto Goulart Tibau em depoimento para André Takiya (1998). 
Figura 4: Corte da Escola Estadual Doutor Edmundo de Carvalho (1950)

onte: F Abreu (2007, p. 217).
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A escola se subdivide em três blocos principais: o primeiro volume é térreo e marcado pela cobertura em “asa de 

borboleta”, abriga o setor administrativo da escola. O segundo volume possui dois pavimentos, sob uma estrutura porticada 
que deixa o térreo livre, abriga o recreio coberto e encaixa salas especiais – salas para danças, ambulatório médico – 
aproveitando o desnível do terreno. As salas de aula estão no segundo pavimento e também no terceiro volume, que abriga 
um conjunto de salas-pátio, intercaladas e conectadas umas às outras através de uma marquise em concreto.

Hélio Duarte, diretor responsável pela Subcomissão de Planejamento da Comissão Executiva do convênio escolar 
também teve contato direto com Richard Neutra. Segundo Takiya (2009), Duarte abriu portas para que os arquitetos do 
Convênio conhecessem as obras de Neutra, como o Tibau. 

Hélio Duarte teve uma intensa vida profi ssional em São Paulo, participou junto ao Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB), da organização do 1º Congresso Brasileiro de Arquitetos de 1945 e foi convidado no mesmo ano por Richard Neutra 
para ser o representante brasileiro no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM). (ABREU, 2007). Seus 
ideais estavam fortemente em congruência com os ideais de Anísio Teixeira e as propostas implantadas em Salvador em 
fi ns da década de 1940. Segundo o educador, o ensino deveria ser realizado através de duas frentes, a tradicional, dedicada 
ao ensino pedagógico fundamental e a complementar. Era o pensar e o viver num mesmo espaço físico. Em um dos 
períodos frequentaria a Escola-Classe, no outro a Escola-Parque e ao anoitecer a escola estaria aberta para a comunidade. 

Utiliza-se dos projetos escolares e dos projetos educacionais complementares como teatros, bibliotecas, parques 
infantis, para o conceito das Escolas-Parque e apresenta a escola como ponto de convergência social e dos interesses da 
comunidade, como bailes, cinemas, bibliotecas, apresentações musicais, teatros, reuniões de pais e outras atividades de 
cultura e lazer. Eduardo Corona, Roberto Tibau, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Ernest Munge foram nomes que integraram 
a comissão logo em seu início e criaram um conjunto arquitetônico relevante de edifícios educacionais sem recorrer aos 
projetos tipo.

Os edifícios escolares do Convênio Escolar eram, em sua maioria, blocos distintos dispostos ortogonalmente no 
terreno, com funções muito bem setorizadas e conectados por circulações externas. Segundo o livro Arquitetura Escolar 
Paulista Restauro da FDE, 

As escolas do “Convênio” adotam como solução clássica blocos distintos dispostos de forma ortogonal no 
terreno, abrigando cada um deles funções específi cas – ensino, administração e recreação – conectados 
por uma circulação externa. O respeito à escala da criança, a busca de integração entre edifício e natureza 
tornam-se importantes premissas de projeto, visando concretizar os anseios do universo infantil. 
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[...] Os blocos das salas de aula quase sempre são em dois pavimentos, voltados para nordeste, fachada que 
privilegia a insolação das salas, ambiente de longa permanência dos alunos. Aqui os caixilhos são grandes 
panos de vidro com peitoris baixos. 

[...] Essa proposta concretizaria de maneira franca a relação do edifício com a natureza, possibilitando um 
espaço mais sedutor para a criança. (FERREIRA; CORRÊA; DE MELLO, 1998, p. 28) 

Elementos da arquitetura moderna estão presentes nos edifícios do Convênio Escolar, dentre eles as estruturas 
de concreto independentes, janelas em tira interceptadas apenas pelas estruturas do edifício, pilotis, coberturas “asa de 
borboleta”, brises e elementos vazados de vedação. A demanda social por vagas em escolas públicas, mais uma vez, foi o 
objetivo maior, a questão social instigou a forma arquitetônica para a construção de um espaço voltado à comunidade, 
interferindo diretamente na prática pedagógica.

A produção do Convênio distingue-se pelo conjunto formado por esses edifícios e não pela importância 
arquitetônica de cada prédio isolado. As escolas, de modo particular, distinguem-se, também, pela grande 
quantidade de projetos desenvolvidos em curto espaço de tempo atendendo a um programa específi co – o 
do edifício escolar. (CORRÊA; FERREIRA; MELLO, 1998, p.28).

Embora tenham construído 52 novos edifícios escolares, não conseguiram atender a demanda populacional que crescia 
vertiginosamente. A partir de 1954 iniciou-se o Terceiro Convênio Escolar (1954-1959), com ações que ambicionavam 
atender quantitativamente a demanda que resultaram na construção de galpões de madeira, que posteriormente seriam 
substituídos por alvenaria. Construiu apenas 17 escolas em cinco anos. 

O vínculo entre o Estado, seus governantes e a Arquitetura Moderna começou a ser desenhado no governo de Getúlio 
Vargas (1882-1954), com a construção da sede do Ministério de Educação e Saúde, com projeto de equipe liderada por 
Lúcio Costa (1936-45) e com a contribuição de Le Corbusier; culminando com as obras do Conjunto Arquitetônico da 
Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (1942-44). Após o fi m do Estado Novo, o vínculo entre Estado 
e Arquitetura Moderna seria reforçado de forma indelével pela construção da nova capital federal (1956-60), empreendida 
pelo Presidente Juscelino Kubitschek (1956-61).

A produção moderna de 1950 e 1960 foi muito relevante ao Brasil e esteve muito além do que fi cou conhecido pela 
expressão “Escola Carioca”. É evidente que foi uma corrente muito importante para a arquitetura moderna brasileira, 
defendida como a vertente hegemônica no Brasil, mas ela não deve ser considerada como o único conjunto da produção 
moderna brasileira. Assim como a linha carioca, a linha paulista também teve um conjunto de vertentes que criou uma 
identidade paulista, com similaridades formais e formulações ideológicas atentas às discussões internacionais.
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A Escola Paulista está ligada aos preceitos da arquitetura brutalista paulista e traduz uma linha de pensamento no 

uso dos materiais aparentes, o concreto armado, grandes espaços para a organização funcional dos programas e espaços 
pensados como espaços de formação cidadã. Buscou essencialmente a criação de uma linguagem própria que perdura e 
se desenvolve até hoje. É uma corrente que foi formulada no fi nal de 1950 e início dos anos 1960 e ganhou uma dimensão 
social com os equipamentos públicos do Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE), sob o governo de Carvalho Pinto, 
de 1959 a 1963.

Segundo Buzzar, Cordido e Simoni (2015),

Observou-se uma produção múltipla da arquitetura, na qual a nascente “Escola Paulista” era uma delas. 
Assim, tal escola foi anunciada e formatada no Plano de Ação (ligando-se à função social), o que certamente 
foi fundamental para a sua difusão, inclusive por todo o país, mas sua afi rmação ocorreu de fato ao longo da 
década de 1960 e mesmo a década de 1970. (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI. 2015, p.168)

O Plano de Ação tinha como princípios incrementar o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, associado 
a uma política social. Sua origem esteve vinculada às ideias do padre belga e economista Louis Joseph Lebret (1897-1966), 
que buscava sintetizar economia e humanismo, preocupado com os problemas sociais de países em desenvolvimento e com 
a construção de cidades mais justas e igualitárias. Sua atuação internacional o trouxe também ao Brasil, onde fundou a 
Sociedade para Análise Gráfi ca e Mecanográfi ca Aplicada aos Complexos Sociais (SAGMACS), que atuou no planejamento 
urbano de São Paulo entre 1947 e 1964. Procurou oferecer uma alternativa política em relação às políticas tradicionais e 
reformulou o ideário político do Partido Democrata Cristão, partido do Governador Carvalho Pinto.

Ao fi nal da década de 1950 houve uma migração majoritária da população para os centros urbanos, que correspondeu 
a uma década marcada por diversas politicas desenvolvimentistas, dirigidas à industrialização. Neste momento de grande 
desenvolvimento econômico e de urbanização, o Plano de Ação criará uma rede de equipamentos públicos, particularmente 
escolares, pensando exatamente na educação das pessoas que estão migrando do campo para a cidade e que precisam de 
uma educação profi ssional urbana e de uma formação cidadã.

Os equipamentos do PAGE foram fundamentais para permitir o desenvolvimento dessa dimensão social da Escola 
Paulista, uma matriz de formação desta corrente arquitetônica que teve uma ampla expressão durante o Plano de Ação, 
justamente por alinhar suas questões formais às questões sociais.  

A década de 1950 foi marcada por planos desenvolvimentistas durante o governo de Juscelino Kubistchek, no plano 
federal, e durante o governo de Carvalho Pinto no plano estadual. A partir de 1957 o IPESP (Instituto de Previdência do 
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Estado de São Paulo) passa a ser o órgão responsável pelas construções escolares, ação potencializada em 1959 com o 
PAGE. Houve uma ação paralela entre o DOP (Departamento de Obras Públicas) e o IPESP para a construção dos edifícios 
públicos durante o Plano de Ação. Em sua maioria, o IPESP fi cou responsável pelos edifícios escolares, estando o DOP 
responsável pelas outras obras públicas. 

Para captar recursos, foram criados recursos fi nanceiros com o objetivo de atender áreas específi cas, como o Fundo 
Estadual de Construções Escolares, ou FECE, que tem como meta proporcionar acesso integral à escola primária para todas 
as crianças em idade escolar. O Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE) atuou de 1960 a 1976 e foi responsável 
pelo planejamento, projeto e obras dos edifícios escolares neste período. Esteve diretamente vinculado à Secretaria de 
Estado de Educação e concentrava todas as atividades referentes à construção do edifício escolar, garantindo agilidade, 
manutenções necessárias e criando uma centralidade que se consolidou posteriormente com a CONESP e a FDE. 

No início da década de 1970 observou-se um forte avanço no número de edifícios escolares construídos a partir de 
projetos padronizados vinculados ao Plano Trienal de Construções Escolares. Durante o período de atuação do FECE 
houve uma expansão signifi cativa no número de vagas escolares possibilitadas pela grande quantidade de novas construções 
escolares concluídas, que só seria posteriormente ultrapassada pela CONESP. Segundo Mello (2012), 

O Fundo Estadual de Construções Escolares – FECE, construiu cerca de 900 edifícios escolares, entre 1966 
e 1976. Esse período é marcante pela quantidade de escolas edifi cadas. Em 10 anos foram construídos cerca 
de 40% do total de escolas construídas desde o início da república. (MELLO, 2012, p.409)

A partir de 1976 cria-se a CONESP, Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo, com o objetivo de 
planejar, projetar e construir uma ampla rede de edifícios escolares com o intuito de suprir a demanda por vagas escolares, 
garantindo a racionalização de tempo e de custos para estas construções. Desta racionalização, ao invés de optar pela 
padronização dos projetos arquitetônicos, optou-se pela padronização dos componentes construtivos e da modulação das 
edifi cações. Instaura modelos, padroniza ações e reduz as especifi cidades de cada escola. 

 De 1976 a 1987 foram ampliadas, projetadas ou construídas 1698 escolas sob a coordenação da CONESP no Estado 
de São Paulo, em sua maioria na região metropolitana de São Paulo em áreas periféricas e áreas de expansão. A partir de 
1987 a responsabilidade das construções escolares passa a ser da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), 
sendo também encarregada pela administração dos edifícios públicos existentes – nas esferas pedagógica, administrativa e 
fi nanceira – e pelas novas construções. Englobou todas as funções anteriormente exercidas pela CONESP, mas no âmbito 
pedagógico, anexou também ações de órgãos atuantes como a Fundação para o Livro Escolar (FLE) e o Cenafor – Centro 
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Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profi ssional. 

A pré-fabricação, se tornou pré-requisito para as construções escolares a partir do século XXI em função de sua 
qualidade construtiva, da racionalização de materiais e prazos curtos. Também foram elaborados catálogos com o intuito 
de auxiliar o desenvolvimento de projetos, o Catálogo de Componentes, que especifi cam os componentes arquitetônicos 
do edifício, e o Catálogo de Serviços, sobre materiais e técnicas de aplicação defi nidos com base na durabilidade e na 
manutenção.

Durante a gestão de Marta Suplicy (1945-) na prefeitura de São Paulo entre 2001 e 2004, as teorias da Escola Nova e 
a Escola-Parque da Bahia concebida por Anísio Teixeira se tornaram, mais uma vez, inspiração para a arquitetura escolar 
paulista, através dos Centros Educacionais Unifi cados (CEUs). Com propostas de amplos programas educacionais, que 
englobam esportes, atividades artísticas, teatros e atividades de lazer, transformam seus espaços físicos em equipamentos 
públicos para a comunidade nos horários em que os alunos não estão em atividades letivas. Novamente constitui-se a união 
entre a formação pedagógica e a formação social do indivíduo como cidadão.  

Diante deste quadro de evolução da arquitetura escolar paulista, observa-se que a meta se manteve única em todos 
os períodos da construção escolar: de corresponder à demanda sempre crescente por vagas escolares no ensino público, 
iniciada durante a Primeira República e intensifi cada a partir da década de 1930, pela expansão urbana, o crescimento 
populacional e pela obrigatoriedade para todas as crianças em idade escolar. 

A arquitetura escolar inicia um estilo não monumental também a partir da Escola Nova, onde a prioridade central 
passa a ser a criança e sua educação. A disposição do programa escolar passa a ser abrigada em um bloco único de edifício, 
que aos poucos foi adquirindo elementos modernos e culminaram em um conjunto de edifícios que tiveram grande 
contribuição para a difusão da arquitetura moderna no estado de São Paulo. 

Muitos dos conceitos difundidos pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foram consolidados e estão presentes 
nas propostas educacionais atuais: a escola laica, pública, gratuita e obrigatória, assim como a aplicação de atividades 
didáticas não tradicionais como trabalhos em grupo, disciplinas especiais e atividades práticas foram iniciados nos projetos 
da Escola Nova, no Convênio Escolar, continuaram durante o Plano de Ação e ainda estão nitidamente presentes nos CEUs. 
A preocupação com a função social do edifício escolar esteve presente em todos estes períodos, de forma que a escola 
estivesse capacitada no total desenvolvimento da criança, seja no aspecto intelectual ou cidadão. 
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Resume-se que por mais de um século, órgãos do governo responsáveis pela arquitetura escolar construíram edifícios 

a partir de diferentes técnicas construtivas, diferentes diretrizes arquitetônicas, que carregam a história política, econômica, 
social e cultural do período e da comunidade em que foram construídos. “Como qualquer obra humana que resiste ao 
tempo, esses prédios são testemunhos importantes do momento histórico em que foram concebidos e construídos” (SILVA, 
2006, p. 41).  
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2.1 Panorama Geral da Arquitetura Escolar Internacional neste período
Até o início do século XIX, na tradição europeia, as crianças eram educadas em casa e não existiam escolas para uma 

educação básica de convivência em sociedade, como ler, escrever e fazer contas. As primeiras salas de aula surgiram para 
acomodar de 50 a 100 crianças, de diversas faixas etárias, juntas em um pavilhão único e simples, sem ornamentos, de 
mobília padronizada, carteiras do tipo “mesa e cadeira” individuais, enfi leiradas e fi xas ao chão. As paredes eram de tijolos, 
revestidas em seu interior por madeira, com janelas altas que acompanhavam o pé direito alto destes espaços e forneciam 
toda a iluminação necessária. 

No século XIX, o currículo escolar foi expandido e passou a incluir também matérias vinculadas ao condicionamento 
físico, ciências, línguas, artes e música. Neste período, educadores se dedicaram à educação e reformas nas práticas 
educacionais, dentre eles, Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827), que infl uenciou diversas correntes educacionais 
posteriores, dentre elas, as teorias educacionais de Friedrich Froebel (1782-1852). Segundo Arce,

Encontramos nas obras de Pestalozzi e Froebel explícitos os germens dos ideais que mais tarde viriam a nortear 
o movimento escolanovista, expressos nos seguintes princípios educacionais anteriormente descritos: a- A 
criança e seu desenvolvimento passam a ser o centro do processo educacional, a espontaneidade infantil 
deve ser preservada a todo custo através do simples guiar pelo educador das forças espirituais imanentes 
da criança; b- A atividade como ponto central de toda a metodologia de trabalho, atividade esta, que deve 
sempre se centrar nos interesses e necessidades da criança respeitando seu ritmo natural de desenvolvimento. 
A educação escolar deve ser, portanto, ativa. Não por acaso os métodos escolanovistas foram chamados de 
métodos ativos. Juntamente com isto vemos a apologia das atividades manuais e práticas imprescindíveis 
tanto para o desenvolvimento intelectual quanto para o desenvolvimento moral; c- A substituição do uso da 
disciplina exterior pelo cultivo da disciplina interior tão cara à moral protestante; d- Um mínimo de matéria 
escolar em troca do máximo de possibilidades de desenvolvimento das habilidades e capacidades de cada 
criança com a ajuda do trabalho, amor e alegria. (ARCE, 2002, p.3)3

Froebel defendia a não separação entre os estágios do desenvolvimento na infância, juventude e maturidade como 
se fossem distintos e ao perceber esta continuidade, encontrou a necessidade de preparar a criança para os níveis de 
desenvolvimento subsequentes. (FROEBEL, 1912 apud Kishimoto, 1996)4. Em 1840, Froebel funda o primeiro Kindergarten, 
jardim de infância, na Alemanha, preocupado com o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, que através de brincadeiras, 

3 ARCE, Alessandra. Os pedagogos da primeira infância: Pestalozzi e Froebel uma análise de suas obras educacionais. In: II CONGRESSO 
BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA, 2002, Natal. Anais [...]. Natal: SBHE, 
2002. Disponível em: sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema4/0472.pdf. Acesso em: 02 de setembro de 2019.
4  FROEBEL, F. 1912c, p. 27 apud KISHIMOTO, T. M. Froebel e a concepção do jogo infantil. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1996. Disponível em: revistas.usp.br/rfe/article/view/33600/36338. Acesso em: 02 de setembro de 2019. 
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contato com a natureza e liberdade, desenvolveriam o autoconhecimento. Acreditava na brincadeira como ferramenta de 
aprendizado, nas ações espontâneas e no contato com a natureza. O adulto teria o papel apenas de cuidador e protetor, 
responsável por encorajar a criança sem interferir diretamente em suas escolhas e evolução. 

Estes métodos educacionais não foram únicos que abrigavam a criança como centro e engajadas no processo de 
aprendizagem. Outros foram desenvolvidos na segunda metade do século XIX, dentre os mais conhecidos estiveram o 
método montessoriano, proposto por Maria Montessori (1870-1952) e a teoria da Educação Nova de John Dewey (1859 
– 1952) nos Estados Unidos, com programas fl exíveis e adaptáveis às crianças e que as incentivavam a ser curiosas e 
independentes, fortalecendo a identidade com o ambiente de ensino e trazendo a complexidade de situações reais, 
interdisciplinares, integradas e mais interessantes do que o conhecimento abstrato. Segundo Tom Hille (2011), 

A identidade escolar reforça no ambiente de aprendizagem o senso único de lugar que dá signifi cado para a 
experiência educacional e seu contexto. Isso inclui panoramas especiais e características do contexto físico 
escolar vinculados à comunidade, vizinhança, ou ambiente natural, e também infl uências sociais, culturais 
e históricas. (HILLE, 2011, p. 17, tradução nossa)5

A escola seria então um recurso público, conectado com a comunidade e voltado para ela, com espaços para assembleias, 
eventos, ofi cinas e salas de aulas diversifi cadas, gerando múltiplas possibilidades de usos destes espaços, criando ambientes 
de aprendizagem ativa e proporcionando o contato com a natureza, higiene, conforto, saúde física e mental.

Pretende-se, neste subcapítulo, fazer uma contextualização geral da Arquitetura Escolar Internacional do início 
do século XX até a década de 1960, período estudado nesta pesquisa. Para isso, levou-se em consideração a arquitetura 
escolar desenvolvida com princípios modernos e voltadas a programas educacionais diferentes dos convencionais, nos 
quais inserem as crianças ao centro do programa escolar e projetam edifícios na escala infantil, em espaços que possibilitem 
formas diferenciadas de aprendizagem – aprender fazendo, aprender sozinhas, aprender através de experiências e da 
interatividade, aprendizagem interdisciplinar, integrada, cooperativa, que envolvam questões presentes no cotidiano real 
da criança. Da mesma forma, o edifício deve ser projetado de forma fl exível e adaptável, para criar uma identidade com seus 
usuários e gerar um senso de comunidade baseado em interações sociais e na qualidade do ambiente de ensino – conforto, 
bem estar, saúde física e mental. Estas questões, segundo Tom Hille, são as questões formadoras das escolas modernas, 
escolas que abrigam programas educacionais modernos (HILLE, 2011)6.
5  School identity reinforces in the learning environment a unique sense of place that gives meaning to the educational experience and its 
context. Th is includes special features and characteristics of the school’s physical context related to the community, neighborhood, or natural envi-
ronment, and also special social, cultural and historical infl uences. (HILLE, T. 2011, p. 17)
6  Parágrafo interpretado pela autora com base na apresentação em inglês: Tom Hille lecture: Modern Schools – A Century of Design for 
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Com base nestas escolas, retoma-se o conteúdo das Open Air Schools segundo o livro de Roger Cooter, In the name 

of child (1992), sobre o movimento das escolas ao ar livre que teve início em 1907, na Grã Bretanha, adotado inicialmente 
para crianças debilitadas e amplamente aplicado nas décadas posteriores. Estas escolas a céu aberto foram, primeiramente, 
um desdobramento de uma campanha contra a tuberculose no século XX, enfatizando o valor terapêutico do ar livre e o 
auge do movimento ocorreu na década de 1930, atendendo cerca de 16500 crianças não mais para o tratamento de crianças, 
mas dessa vez como uma ferramenta de grande importância para a medicina na prevenção de doenças. 

A tuberculose era considerada uma doença proveniente das cidades e dependente do ar fresco e do contato com 
a natureza como forma de tratamento. A partir de 1880, foram criados sanatórios ao ar livre na Grã-Bretanha, por 
especialistas em tuberculose, com o objetivo de atender aqueles que sofriam da doença em sua forma principal forma, 
pulmonar, transmitida principalmente pela tosse e pelo espirro, predominantemente em adultos. A taxa de mortalidade por 
tuberculose pulmonar em crianças era muito baixa, na maioria dos casos, contraíam outra forma da doença, a tuberculose 
bovina, causada pela ingestão de leite infectado.

Com o desenvolvimento de testes refi nados e pesquisas sobre a doença, observou-se então, que nem sempre as 
crianças infectadas aparentavam sintomas da doença, mas que 30% das crianças examinadas mostravam sinais silenciosos. 
Estas descobertas abriram novas perspectivas frente às campanhas de prevenção da tuberculose e alteraram o foco, que não 
deveria estar no tratamento dos adultos que sofrem com a doença, mas sim na prevenção e no cuidado com as crianças 
expostas (BRYDER, 1992)7, que carregavam “mudas da tuberculose”8. Houve muita divergência de opiniões em relação à 
tuberculose em crianças, porém, portadoras da tuberculose ou não, foi reivindicada a atenção às crianças na campanha 
contra a doença, com o objetivo de identifi car o tipo de criança em risco.  

M. S. Fraser, assistente médico de saúde em Cumberland, fez referência, em 1914, ao “phthisical type” infantil, que 
seriam características presentes em crianças que tendem a desenvolver a doença na vida adulta, e considerou: “o tratamento 
apropriado para crianças com o “phthisical type” é mais importante, e oferece um dos mais efetivos meios para atacar o 
problema da tuberculose pulmonar”9. (FRASER, 1914 apud BRYDER, 1992. p.74, tradução nossa).

Education. Public Lecture ministrada na University of Oregon Department of Architecture em 05 de outubro de 2011. Disponível em: youtube.
com/watch?v=uZUK4anSAYk. Acesso em: 30 de agosto de 2019. 
7  BRYDER, Linda. Wonderlands of buttercup, clover and daisies. Tuberculosis and the open-air school movement in Britain. In: COOTER, 
Roger. In the name of child. London. Routledge: 1992
8  “Seedlings of tuberculosis” (KOCH apud BRYDER, 1992, p. 73)
9  “Th e proper treatment of children of the phthisical type is most important, and off ers one of the most eff ective means of attacking the 
problem of pulmonary tuberculosis”. (FRASER (1914) apud BRYDER, 1992. p.74)
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O crescimento das cidades contribuiu para o aumento na demanda por edifícios escolares para as crianças. Os 

responsáveis pelas construções escolares passaram a desenvolver uma preocupação cada vez maior com as construções 
racionais e de custos baixos, escolas amplas e de forte preocupação com conforto e saúde, vinculados ao calor, a ventilação 
e iluminação naturais. As condições da vida escolar deveriam, então fortalecer imunidade das crianças e a resistência à 
doenças. Insatisfeitas com as escolas tradicionais, as escolas passaram a ser bem mais complexas, abrigando jardins de 
infância, laboratórios, salas de leitura e bibliotecas, auditórios, ginásios e, nesse contexto, surgem as salas de aula ao ar livre 
e as salas-pátio.

Ao mesmo tempo em que na Europa acontecia o Movimento Open Air Schools, na primeira década do século XX, nos 
Estados Unidos Frank Lloyd Wright (1867-1959) projetava a Hillside Home School (1902), para suas tias Ellen C. Lloyd Jones 
(s/d) e Jane Lloyd Jones (1922-), que posteriormente viria a ser o escritório de Wright, Taliesin. Tanto a mãe, quanto as tias 
de Wright eram pedagogas atualizadas na pedagogia alemã de vanguarda da segunda metade do século XIX, que incluía 
as pesquisas de Froebel e o kindergarten (SECREST, 1992)10, e incorporou muitas das questões educacionais debatidas 
por John Dewey (LAMPRECHT, 2015). Foi uma das primeiras experiências em espaço arquitetônico que respondesse 
às demandas criadas pelas pedagogias de vanguarda, que incluem as Open Air Schools, ou seja, salas de aula abertas para 
a natureza ao redor, gramados, bem ventiladas e ensolaradas, diluindo os limites entre exterior e interior. Nas amplas 
janelas, Wright usou glass sutton, da arquitetura crítica inglesa, uma espécie de vidro armado utilizado para reforçar o vidro 
primitivo, em função de suas dimensões e do clima de Wisconsin (FUJIOKA, 2018). Além da educação fundamental, a 
escola trabalhava com os alunos atividades artísticas, manuais e ao ar livre, agricultura e outras ferramentas educacionais 
vinculadas ao “aprender fazendo”.  

A vivência escolar deveria aumentar a imunidade das crianças a doenças. Algumas características como estar abaixo 
do peso, crescimento lento, fraqueza, olheiras, anemia, crianças pálidas e cansadas eram sintomas que passaram a ser 
analisados e tratados, como forma de prevenção à tuberculose entre outras doenças. Faziam avaliações médicas e as crianças 
diagnosticadas eram adequadas às escolas ao ar livre como o intuito de restaurar a saúde física. A primeira foi fundada na 
Grã-Bretanha em 1907, em Bostall Wood (Plumstead), Woolwich. Em 1937 já havia 155 escolas para aproximadamente 
16500 crianças. 

Dentre as matérias destas escolas, aprendiam educação sanitária, higiene pessoal, e as crianças eram encorajadas a 
levar o novo conhecimento aos seus pais, para alcançar a comunidade como um todo. 

10  SECREST, Meryle. Frank Lloyd Wright: a biography. Chicago: Th e University of Chicago Press, 1992. 
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A infl uência educativa do lar é importante, e as crianças que durante alguns meses aprenderam a rotina 
residencial devem levar as lições de higiene pessoal e doméstica para suas casas e ajudar a elevar o padrão de 
vida pessoal, uma das principais ajudas em todos os nossos esforços contra a doença. (TAYLOR, 1912, 2:854 
apud BRYDER, 1992, p. 81, tradução nossa).11 

Sob a mesma perspectiva, Neutra destacou em uma publicação no Jornal Los Angeles Times em 1936 que, embora 
não fosse possível controlar o ambiente residencial destas crianças, seria possível cercá-las com um ambiente mais saudável 
na escola (NEUTRA, 1936 apud LAMPRECHT, 2015).

O cuidado com a alimentação escolar também foi muito importante para estas escolas, tendo em vista não somente 
que a maioria sofria com algum grau de desnutrição, mas também em função das atividades diárias da escola e do gasto 
calórico. Porém acreditavam que o ar livre tinha tanta importância quanto a nutrição. Em pouco tempo, concluiu-se que, se 
algumas ferramentas das escolas Open Air fossem aplicadas em todas as escolas, não seria necessário ter escolas especiais 
ao ar livre (NEWMAN, (s/d) apud BRYDER, 1992).  

Na década de 1920 na Europa, o Movimento Moderno ganhava força e passou a ter infl uência também sobre os 
projetos escolares. Ao fi nal da década e início da década de 1930 na Europa e nos Estados Unidos, foram desenvolvidos 
edifícios escolares com atenção especial para as questões sanitárias e de higiene infantil, através a luz natural e do ar fresco. 
Priorizavam-se os ambientes externos, amplas aberturas e espaços fl exíveis. Segundo Tom Hille (2011), uma das formas 
mais notáveis foram a plantas pavillion-type ou fi nger-plan organization, na qual as salas de aula se alinhavam lateralmente, 
voltadas para a mesma orientação, para obter a melhor exposição ao sol, vinculadas a um espaço externo. Em sua maioria, 
eram projetos com circulação e corredores cobertos, porém ao ar livre, retirando caráter de enclaustrado dos espaços. 
(HILLE, 2011)

Outro modelo também projetado naquele período era o das plantas hall-type, que abrigavam um amplo espaço de 
atividades central, usado como um espaço de múltiplos usos e sociabilidade. As salas eram projetadas com amplas aberturas 
de vidro, com elementos para controle da incidência solar no interior do edifício, funcionais e sem ornamentação. (HILLE, 
2011) 

 Os projetos escolares passaram a abrigar ideias similares às presentes no Movimento Open Air School, também 
centradas na saúde, considerando os benefícios destas escolas para todas as crianças, inclusive as saudáveis. Um exemplo 
11  Th e educative infl uence of the Home is important, and children who have for some months passed through the routine of residence ought 
to carry the lessons of personal and house hygiene back to their homes and help to raise the standard of personal living, one of the main helps in all 
our eff orts against disease. (TAYLOR, 1912, 2:854 apud BRYDER, 1992, p. 81).
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destes projetos é a escola de Jan Duiker (1890-1935), Open Air School for the Healthy Child (1928) em Amsterdam. Em 
1930, Ernst May (1886-1970) projeta a Friedrich Ebert Gesamtschule (1930), em que a planta do edifício abrigava 4 blocos 
de salas de aula, três deles térreos e espaçados entre si, com quatro salas de aula em cada bloco e intervaladas por pátios, 
com paredes e janelas totalmente envidraçadas, maximizando a exposição solar natural e o ar fresco. 

Na conferência das escolas e educação ao ar livre, em 1927, em conjunto ao International Child Welfare Congress em 
Paris, fi cou decidido que o movimento das escolas ao ar livre deveria ser aplicado na educação em geral. Por volta de 1928, 
80% dos planos enviados ao Board of Education para aprovação incluíam propostas para abrir porções inteiras de salas de 
aula ao exterior, projetadas com varandas abertas e portas de correr. (NEWMAN , (s/d) apud BRYDER, 1992)

Os benefícios encontrados na vivência ao ar livre levaram, então, à construção de diversas escolas novas, com bases 
mais higiênicas e preocupações diretas com a iluminação natural, a ventilação e a temperatura do ambiente. Houve outros 
exemplos signifi cativos, como a Crow Island School (1939), de Eero Saarinen (1910-1961) em Illnois, projeto moderno com 
tijolo aparente realizado com o pai, Eliel Saarinen (1873-1950), em que o acesso original se dava diretamente pelas salas de 
aula, preocupados com a escala da criança e com espaços de sociabilidade para toda a comunidade o dia todo. Fazendo um 
comparativo entre a Crow Island School e a Emerson Junior High School de Richard Neutra, Lamprecht (2015) afi rma que 

A Crow Island School em Winnetka, Illinois, projetada por Eliel e Eero Saarinen e Lawrence Perkins da 
Perkins, Wheeler & Will em 1939, tornou-se tão famosa quanto Emerson. Ela tem a mesma procedência das 
duas escolas concluídas de Neutra, ambas possuem referências do seu projeto teórico anterior, a “Ring Plan 
School” de 1925, um campus de um andar em forma de uma série circular de salas de aula em torno de um 
playground aberto. (LAMPRECHT, 2015, tradução nossa)12 

Seriam, então, os primeiros modelos de salas-pátio encontrados nesta pesquisa, alguns anteriores  e outros 
contemporâneos ao primeiro projeto escolar construído do arquiteto Richard Neutra,  a Escola Corona, que não só levantam 
questionamentos frente às discussões multilaterais entre arquitetos neste período, como buscam elucidar as reverberações 
destes projetos e teorias. 

12  Th e Crow Island School in Winnetka, Illinois, designed by Eliel and Eero Saarinen and Lawrence Perkins of Perkins, Wheeler & Will in 
1939, became as famous as Emerson. It shares much the same provenance as Neutra’s two completed schools, which both took design cues from 
his earlier theoretical design, the 1925 “Ring Plan School,” a one-story campus shaped as a circular series of classrooms surrounding an open play-
ground. (LAMPRECHT, 2015) Figura 5: Planta da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.

onte: F Eliel Saarinen apud (CROW..., s/d). 



Figura 5: Planta da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.
onte:F Eliel Saarinen apud (CROW..., s/d). 



Figura 7: Foto da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.
onte:F Chicago History Museum apud (WHY..., 2015). 

Figura 6: Foto da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.
onte:F Chicago History Museum apud (WHY..., 2015)



Figura 7: Foto da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.
onte:F Chicago History Museum apud (WHY..., 2015). 

Figura 6: Foto da Crow Island School (1939), Perkins, Wheeler & Will with Eliel e Eero Saarinen.
onte:F Chicago History Museum apud (WHY..., 2015)
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2.2 O Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (PAGE)
Durante as décadas de 1950 e 1960, a arquitetura moderna brasileira foi reconhecida internacionalmente por suas 

qualidades, que renovaram a linguagem arquitetônica moderna. A construção da nova capital do Brasil, Brasília, seus 
prédios e a forte conexão com a política nacional desenvolvimentista desde a segunda metade da década de 1930, reforçaram 
os valores arquitetônicos modernos brasileiros.

Com exceção dos princípios modernos já aparentes nos projetos do Convênio Escolar (1954-1959), até então, o estado 
mais desenvolvido e industrializado do cenário econômico nacional, São Paulo, costumava produzir prédios públicos, 
principalmente escolas, desenhadas de acordo com estilos ecléticos e neocoloniais. Essa situação foi amplamente alterada 
durante o Plano de Ação (1959-1963), ou PAGE, criado pelo governador do Estado de São Paulo, Carvalho Pinto, momento 
de ampla contratação de arquitetos modernos que transformaram substancialmente a arquitetura das escolas públicas, com 
a implementação de mais de 600 escolas modernas em todo o Estado. O Plano, ainda que pouco conhecido, teve um papel 
fundamental na difusão da arquitetura moderna, sobretudo, no interior do estado através da implantação de seus edifícios 
públicos.

O Plano envolveu importantes arquitetos brasileiros como João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), Paulo Mendes 
da Rocha (1928-), Carlos Millan (1927-1964), Rino Levi (1901-1965), Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), Oswaldo 
Bratke (1907-1997), Hélio Duarte (1906-1989), Jon Maitrejean (1929-), Ícaro de Castro Melo (1913-1986), Eduardo 
Corona (1921-), Kurt Hollander (1920-1980), Oswaldo Correa Gonçalves (1917-2005), João Clodomiro de Abreu (1927-
2010). Eles projetaram emblemáticos edifícios arquitetônicos modernos, incluindo a sede da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP)13 e as escolas Conselheiro Crispiniano (1960 - Guarulhos), Professor 
Jon Teodoresco (1959 - Itanhaém), Professora Suely Antunes de Mello (1961 - São José dos Campos), Prof. Antônio Vilela 
Júnior (1960 - Campinas), Adamastor de Carvalho (1962 - Utinga), EE Prof. Suetônio Bittencourt Júnior (1962 - Santos), 
João Franco de Godoy (1962 - Presidente Prudente), EMEF Prof. Francisco Xavier Santiago (1959 - Jaguariúna).

Os projetos educacionais do PAGE também questionaram e superaram as concepções arquitetônicas e pedagógicas 
tradicionais, que geralmente têm hierarquia privilegiada e dominância social no ambiente escolar. Essa nova fi losofi a 
foi expressa por uma decisão comum no projeto da maioria dos edifícios: a criação de espaços coletivos, como o pátio 
central, que permitia múltiplas apropriações por seus usuários, especialmente pelas crianças, e sociabilidade, através de 
eventos, assembleias, reuniões, ofi cinas. Essas áreas simbolizavam o ideal de escola pública, universal e democrática, dando 
13  A FAU USP foi projetada em 1961, teve sua obra iniciada em 1966 e foi inaugurada em 1969.
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importância não apenas à aprendizagem escolar tradicional, mas também à educação social e política e ao ambiente como 
um espaço de formação completo. A articulação entre a escola e a cidade era evidenciada em muitos projetos através da 
continuidade espacial com o entorno da escola, suprimindo o caráter monumental do edifício frente a sua dimensão 
pública.

Embora a produção do PAGE fosse orientada pela estética moderna, não havia uma exigência, qualifi cando o Plano 
como um período livre e autônomo, de experimentações e novas soluções modernas. Os arquitetos do PAGE adotaram 
várias linguagens modernas, incluindo a denominada Escola Paulista, ou Paulista Brutalista, movimento que consolidou a 
dimensão social da arquitetura no Brasil. 

O Plano de Ação produziu uma grande quantidade de edifícios públicos, um total de 1100 obras em 273 cidades 
do Estado de São Paulo. Além do edifício escolar, havia equipamentos públicos de justiça, unidades de saúde, casas de 
agricultura, centros de pesquisa, edifícios universitários, entre outros. Os projetos e obras desenvolvidos neste período 
e levantados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, reforçam a difusão moderna que aconteceu de forma quantitativa, mas principalmente em 
termos qualitativos. 

Carvalho Pinto Carvalho Pinto foi eleito por uma coligação que reuniu o Partido Democrata Cristão - PDC, a União 
Democrática Nacional - UDN, o Partido Socialista Brasileiro - PSB, o Partido Trabalhista Nacional - PTN e o Partido 
Republicano – PR. Propunha, e fi cou responsável, a implantação um Plano de Ação do Governo do Estado, que buscava 
associar melhorias na qualidade de vida da população da capital e do interior com a implantação, ou ampliação, da rede de 
infraestrutura e serviços públicos estadual, visando impulsionar o desenvolvimento do Estado de São Paulo em projetos 
voltados à educação, saúde pública, justiça, saneamento, previdência, habitação, energia, transporte, agricultura e ao setor 
industrial. 

Tal plano desenvolveu-se em uma situação política marcada pela infl ação, pela aceleração de movimentos sociais, 
inúmeras greves e pela disparidade industrial entre o interior e a capital. A procura por vagas escolares se ampliava cada 
vez mais e a escolaridade se tornava um fator de seleção no mercado de trabalho. Para a execução do Plano de Ação, foram 
criados fundos fi nanceiros semelhantes ao BNDES, em termos estaduais, voltados a setores específi cos. Dentre eles, foi 
criado o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE), que estabeleceu como meta proporcionar o acesso ao ensino 
primário, hoje fundamental, a todas as crianças em idade escolar. Semelhante à Comissão Executiva do Convênio Escolar, o 
FECE também foi responsável em diagnosticar as necessidades escolares, as principais regiões carentes de edifícios escolares 
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e coordenar o planejamento arquitetônico destes edifícios, reduzindo ao máximo os custos e tempo de obra.

O IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo) e o DOP (Departamento de Obras Públicas) foram os 
órgãos do governo vinculados ao Plano de Ação. O principal fi nanciador do PAGE foi o IPESP, artifício fi nanceiro já 
utilizado desde 1957, no governo de Jânio Quadros. Através de um convênio com o Departamento estadual do IAB, o 
FECE, em conjunto com o IPESP, custeava estas obras escolares, contratando uma ampla gama de escritórios particulares 
de arquitetura para a elaboração dos projetos e a ampliação da rede em São Paulo.

Ao delegar os projetos de arquitetura a escritórios particulares, visavam ampliar a rede escolar em curtos prazos, 
em resposta à demanda. Esta ação rompeu com a tradição anterior na qual os projetos estavam a cargo do funcionário 
público, deu uma liberdade maior aos arquitetos e resultou em uma diversifi cação arquitetônica que, em sua maioria, 
seguia preceitos modernos.

O grupo de pesquisa ArtArqBr14 fez um levantamento inicial de mais de 1000 obras produzidas pelo Plano de 
Ação e através de desenhos e inúmeras visitas in loco selecionou 160 como relevantes para identifi cação da pluralidade e 
expressividade da arquitetura moderna proporcionada pelo PAGE. As escolhas das obras foram baseadas em elementos 
como os cinco pontos corbusianos – planta livre, fachada livre, pilotis, terraço jardim e janela em fi ta – tendo em vista 
o impacto de Le Corbusier sobre os arquitetos brasileiros, mas não pretendeu utilizar apenas estes pontos, valorizando 
também os principais elementos da Escola Paulista, o concreto aparente, a função social do edifício e a continuidade 
espacial entre o interior e exterior das edifi cações. 

Empreendimentos selecionados:

14  ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil – Grupo de Pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em São 
Carlos, coordenado pelo Prof. Assoc. Miguel Antônio Buzzar. Grupo de Pesquisa do qual faço parte desde 2015.



Quadro 8: Empreendimentos Públicos de Educação Básica construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).



Quadro 8: Empreendimentos Públicos de Educação Básica construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).







Quadro 11: Empreendimentos Públicos de Agricultura construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).

Quadro 9: Empreendimentos Públicos de Saúde construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
Quadro 10: Empreendimentos Públicos de Educação Superior construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr

onte:F  Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).
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onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).

Quadro 9: Empreendimentos Públicos de Saúde construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
Quadro 10: Empreendimentos Públicos de Educação Superior construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr

onte:F  Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).



Quadro 12: Empreendimentos Públicos de Justiça construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).
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Os projetos do Plano de Ação introduziram a linguagem moderna sobre o modelo até então vigente no DOP, que 

reproduziu uma quantidade expressiva de equipamentos públicos desde o século XIX. Até a metade do século XX, a 
arquitetura do DOP se manteve alheia às discussões modernas internacionais, com algumas exceções nas décadas de 1940 
e 1950. Até então, produziu obras com extrações arquitetônicas variadas, que em muitos casos remetiam ao ecletismo e 
ao neocolonial. O programa de obras cumprido pelo DOP tinha sob sua responsabilidade a total construção de escolas, 
equipamentos de saúde, edifícios sedes de órgãos públicos, além de obras de infraestrutura.

Na década de 1950 a arquitetura moderna brasileira se consolidou no país e conquistou prestígio no âmbito 
internacional. A linguagem moderna alcançava uma gradativa aceitação de várias camadas da população urbana, 
principalmente nos grandes centros como São Paulo. A resultante deste processo de aceitação foi uma pluralidade que 
favoreceu a diferenciação da produção arquitetônica paulista de outras obras modernas.

Edifícios modernos como o Conjunto Nacional (1955), de David Libeskind e o Edifício Copan (1951), de Oscar 
Niemeyer passaram a compor a paisagem da capital do estado, assim como os edifícios escolares promovidos pelo município 
durante o Convênio Escolar, que já ajustavam sua arquitetura ao desenvolvimentismo nacional. 

A arquitetura desenvolvida durante o Plano de Ação de 1959 a 1963 representou um momento de experimentações, 
uma resposta estadual à carência de equipamentos públicos, à demanda por vagas escolares e ao processo de expansão 
urbana diretamente ligado ao desenvolvimento industrial.

Os arquitetos do Plano de Ação desenvolveram um novo conceito de equipamentos públicos, no qual o edifício 
seria agora parte integrante da sociedade, um espaço público com o mínimo de fronteiras com o seu entorno. Muitos 
dos projetos eram originalmente integrados a espaços livres, visavam o adentrar da cidade no projeto e eram passíveis 
de serem utilizados por toda a comunidade inclusive aos fi nais de semana, fora do seu horário de funcionamento. Ou 
seja, um comportamento de integração e, ao mesmo tempo, uma ação urbanística de crítica social, que criava espaços 
mais democráticos, frente à monumentalidade dos edifícios públicos construídos até então. Novos questionamentos e 
problematizações foram levantados a partir de então, destacando a real fi nalidade do edifício e sua relação com o usuário.

A contratação contou com o auxílio do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil IAB/SP, que 
indicava os escritórios particulares, em sua maioria de recém-formados e muitos até hoje pouquíssimo estudados, como é 
o caso de Kurt Hollander. O resultado foi uma pluralidade de obras arquitetônicas e de concepções, muito enriquecedora 
para o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro.

Quadro 12: Empreendimentos Públicos de Justiça construídos pelo Plano de Ação e selecionados pelo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil IAUUSP. (BUZZAR, 2015, mimeo).
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Segundo Artigas (1970), foi

Um plano de emergência; como se vê. 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. Já tinham uma experiência técnica, acumulada a duras penas, realizando obras particulares. Assim 
foi projetado, em tempo relativamente curto, um conjunto apreciável de escolas e a sociedade tomou 
conhecimento da existência dessa reserva técnica que são os quadros da arquitetura paulista. (ARTIGAS, 
1970, p. 12)

Como pode ser observado na Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, a justifi cativa para o Plano se apoiava na correção entre as disparidades entre a capital e o interior 
do Estado e resultou em uma reestruturação do território estadual como um todo. Suas ações estavam voltadas ao 
desenvolvimento, entretanto são ressaltadas pelo governo como ações sociais. 

[...] Ao elaborar o Plano de Aç ã o quis fazer dele também o instrumento da elevação das condições de 
vida das populações interioranas – relegadas até  há  poucos anos ao abandono – precisamente pelo fato de 
reconhecer, como já declarei, as disparidades de que se assinala no progresso de Sã o Paulo pelo gigantismo 
das áreas metropolitanas em confronto com o atraso do campo.[...]

A verdade é  que, desprovido, em outros tempos de quase todos os recursos, o interior do Estado se 
transformou rapidamente graças às obras do Plano de Aç ã o [...].

[...] energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras pú blicas sã o os empreendimentos relacionados 
com a instalaç ã o dos estabelecimentos de ensino, de hospitais, de instituiç õ es penais, de casas de detenç ã o, 
de unidades sanitá rias, de casas de lavoura, de armazé ns de abastecimento de á gua e com os serviç os de 
esgoto. Mas alé m disso, prevê  o Plano de Aç ã o investimentos destinados ao equipamento das unidades 
construtivas à  concessã o de subvenç õ es a instituiç õ es de assistê ncia social e outros. [...]

O Plano de Aç ã o é  assim, [...] um instrumento de humanizaç ã o social do nosso Estado. (PINTO, 1961, p. 
9-10)15

O fi nal deste trecho citado fornece pistas de que o Plano de Ação desenvolvido por Carvalho Pinto, fi liado ao Partido 
Democrata Cristão, esteve baseado na economia humanista do padre belga Louis Joseph Lebret.  Um primeiro episódio da 
infl uência sobre ativistas católicos ocorreu através da SAGMACS – Sociedade para Aná lise Grá fi ca e Mecanografi a Aplicada 
aos Complexos Sociais – criada no Brasil em 1947 com sede em Sã o Paulo e que se propunha a estudar o desenvolvimento 
econômico municipal e regional, associada às condições de vida de seus habitantes. As ações e os discursos do Plano de 
Ação destacam a infl uência do pensamento de Lebret, para seu desenvolvimento, como pode ser observado na fala de 
15  “Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à  Assembleia Legislativa do Estado de Sã o Paulo em 14 de març o de 1961.”
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Francisco Whitaker de Oliveira:

[...] na minha geração de JUC, que eu era da Juventude Universitária Católica, ele (Lebret) trouxe uma 
grande provocação, que estava no livro que ele tinha escrito nos anos 52, chamado “Renovar o exame de 
consciência” [...]. E tinha todo um método de fazer exame de consciência e, nesse exame, ele colocava que 
o pecado mais duro era o pecado da omissão diante da miséria e da opressão. Era uma colocação muito 
provocadora, que nos pegou [...] (OLIVEIRA (2007) apud BUZZAR, 2015, p.47).16

Surgiam nestas edifi cações a relação edifício cidade, cidade como um ambiente social e político. Pressupunha-se 
através dos projetos, o convívio público, um ambiente de formação social, a circulação e a troca de informações como 
elementos principais e norteadores para a construção do edifício. Novas problematizações sobre a fi nalidade do edifício, 
sua relação com o usuário, as necessidades do entorno e o uso de novas tecnologias entram em pauta. 

Dentre os edifícios projetados durante o Plano de Ação, alguns se diferem por ações projetuais marcantes que foram 
únicas neste conjunto de obras. O fórum de Araras, do arquiteto Fábio Penteado, é um bom exemplo dos edifícios públicos 
projetados durante o PAGE. O edifício possui um pátio coberto que, segundo o arquiteto, foi concebido para romper 
com a tradicional imitação de construções greco-romanas e se adequar às reais necessidades e condições do usuário. Os 
blocos, recuados e distintos, possuem estruturas independentes e se articulam por um pátio coberto que atua como uma 
continuação da praça pública na qual o edifício se insere. 

No âmbito da arquitetura na América Latina e segundo Gorelik (2005), a arquitetura moderna brasileira esteve 
vinculada à arquitetura estatal. O Estado foi o impulsionador, o agente fi nanciador e intervencionista, que ofereceu 
instrumentos para coloca-la em prática em ampla escala. E, enquanto o governo Carvalho Pinto fi cou responsável por 
impulsionar o desenvolvimentismo do estado de São Paulo, os arquitetos do Plano de Ação, retomaram a função social da 
arquitetura ao colocar a preocupação social em primeiro plano na discussão dos edifícios públicos brasileiros. 

16  Francisco Whitaker de Oliveira em entrevista ao Grupo de pesquisa: ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil (2007). 
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O edifício não possui acessos principais, extinguindo o tradicional átrio presente nos edifícios anteriores ao PAGE de 

fóruns e ao mesmo tempo, favorecia a apropriação destes espaços por parte da população e substituía a hierarquia do edifício 
por uma ocupação mais democrática, propondo, segundo o arquiteto, um Fórum que nã o tivesse portas. O arquiteto busca 
proporcionar uma nova compreensão do que deva vir a ser um edifício da justiça, reduzir sua monumentalidade e levar o 
cotidiano para aquele espaço através de uma nova concepção projetual, visto que segundo Fábio Penteado, “o Fó rum nã o 
é  só  Fó rum de Justiç a, ele tem lá  o registro imobiliá rio, os cartó rios, entã o o cidadã o nasce um fi lho vai registrar, morreu 
algué m ele tem que fazer inventá rio. Ai entra todo o aspecto da realidade.” (PENTEADO (2007)17 apud CORDIDO, 2008, 
p.41).

Por fi m, sob a perspectiva de servir um capitalismo em expansão e responder às novas condições do mercado, o 
Plano de Ação se caracteriza como uma ação intervencionista que procurou relacionar o desenvolvimento do estado e 
novas concepções preocupadas com a questão social. Segundo Buzzar, Cordido e Simoni (2015), 

Foi a dimensão social dos equipamentos públicos, sobretudo as escolas do Plano de Ação, que conferiram 
a marca social à escola paulista, distinta daquela que sempre foi a central para o movimento moderno 
internacional, a questão da habitação social. (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI, 2015, p. 168)

Entretanto, alerta que “apesar da formalização desta questão ter se dado através do PAGE, durante ele outras vertentes 
arquitetônicas também se fi zeram presentes, representadas por outros arquitetos” (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI, 2015, 
p.168). 

17 Fábio Penteado em entrevista para Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido (2007). 
Figura 13: Perspectiva e plantas do Fórum de Araras. 

onte: F Cordido, (2008, p. 42).



Figura 13: Perspectiva e plantas do Fórum de Araras. 
onte:F Cordido, (2008, p. 42).
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2.3 Os Edifícios Escolares do Plano de Ação
Conforme já dito anteriormente, os edifícios escolares projetados durante o Plano de Ação tiveram forte relevância 

para a arquitetura moderna paulista. Os arquitetos contratados defendiam em seus projetos a criação de espaços de 
formação social que valorizassem o convívio social e o uso do espaço. Consideraram o espaço público como a transição 
entre a cidade e o interior do ambiente escolar e buscaram, em muitos projetos, abrigar atividades para além do uso escolar, 
criar relações entre o interior e o exterior do edifício.  

Estas teorias se concretizaram em projetos como o da Escola Estadual Prof. Marciano de Toledo Piza, do arquiteto 
Plínio Croce em Rio Claro (1961). Através de praças adjacentes ao terreno escolar, que poderiam ser ocupadas além do 
horário letivo, vivenciadas por toda a comunidade, transmitia-se a sensação de que não era apenas uma escola, mas sim 
um espaço público, sendo o edifício escolar, apenas um de seus usos. Acontece que, atualmente, a maioria destas escolas 
estão completamente muradas e esta solução, tão recorrente nos projetos escolares do PAGE, passou a fi car oculta entre os 
muros da escola, com a vivência nestes espaços interrompida, muitas vezes tanto pela comunidade, quanto pelos alunos no 
interior da escola.

O mesmo acontece na Escola Estadual Cardeal Leme, do arquiteto Ícaro de Castro Mello em São José do Rio Preto, 
também em 1961. O pátio central é coberto pela laje do piso superior e abriga um palco para apresentações. O edifício está 
implantado em uma quadra isolada, com grandes espaços livres em seu entorno, com a intenção projetual de criar uma 
forte relação com entorno adjacente. A diretriz também se perdeu nas condições atuais do edifício, atualmente cercado 
por muros. Os grandes espaços públicos vegetados que compõem o entorno do edifício são agora estacionamento e quadra 
coberta. Em projetos com acessos amplos ao edifício escolar, ou não precisamente delimitados, como nos Ginásios de 
Itanhaém e Guarulhos, de Vilanova Artigas, a relação entre o edifício e o espaço público é intrínseca e, embora o terreno 
esteja atualmente fechado para o entorno adjacente, todos os espaços livres ainda são passíveis a serem apropriados por 
seus usuários no interior do limite escolar.

As ações voltadas ao adentrar da cidade no interior do edifício foram constantes nos projetos desenvolvidos neste 
período, sendo possível enumerar outros projetos como a FAU-USP e o Ginásio de Utinga, de Artigas, o Fórum de Avaré, 
de Paulo Mendes da Rocha e a não tão conhecida Escola Estadual Profa. Laurinda Vieira Pinto, do arquiteto Alfredo S. 
Paesani. 



Figura 14: Espaço livre acessado pela entrada principal da escola Escola Estadual Prof. Marciano de Toledo Piza, atualmente murado. 
onte:F Própria Autora (2015)
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Segundo Janice Th eodoro da Silva, 

A arquitetura de Vilanova Artigas é um exemplo dessa vontade política de transformar a sociedade. Ele 
concebeu o Ginásio de Guarulhos a partir de uma grande cobertura e de pisos em harmonia com a topografi a, 
integrando diversos espaços e mantendo a unidade das funções. Nesse sentido, procurava-se, nos projetos 
renovadores dessas décadas, deixar para trás, deliberadamente, a verticalidade e a monumentalidade de 
muitas escolas da república velha, que de maneiras variadas, exprimiam uma sociedade profundamente 
hierarquizada. (SILVA, 2006, p. 41) 

Em 1962, Clodomiro de Abreu projetou o Grupo Escolar de Presidente Prudente com as mesmas diretrizes 
supracitadas, implantando o edifício em uma praça arborizada que, como em todos os outros projetos, também está 
atualmente murada. Este projeto também merece destaque dentre as obras escolares do PAGE por ser um projeto único 
e díspar, dentre os projetos modernos paulistas. O edifício foi projetado na forma triangular, com térreo livre, em dois 
pavimentos e inserido sobre um terreno com aproximadamente quatro metros de desnível, sob pórticos em concreto 
armado aparentes. O pavimento térreo abriga o setor administrativo da escola, dois pátios cobertos, um palco, o pré-
primário, sanitários, cozinha e o refeitório. Possui uma abertura triangular central com um jardim interno. No pavimento 
superior foram dispostas as salas de aula, a biblioteca, os sanitários, a sala dos professores, e os atendimentos médico e 
dentário. 

A circulação vertical acontece nos vértices do triângulo e a circulação horizontal nos dois andares é muito bem 
iluminada e ventilada pelo jardim interno central. 

Presidente Prudente é região de clima quente e sêco. Idealizou o arquiteto uma solução aberta no centro do 
monobloco arquitetônico, tornando a escola arejada, com ventilação cruzada em todos os recintos e livre 
para a contemplação da paisagem local que é magnífi ca e se estende ao horizonte. (GRUPO..., 1967, p.35).

Na maioria dos projetos escolares, o pátio central é tão marcante quanto suas praças e, da mesma forma, previa o 
espaço como ambiente de formação, de ofi cinas, assembleias e convívio social. E a importância destes projetos vai além da 
difusão da arquitetura moderna, está na força em criar relações com a comunidade, na contribuição com novos usos, nas 
relações com os ambientes externos, na fl exibilidade dos espaços, nas questões de conforto, higiene e saúde, favorecidas 
por estes espaços, além das questões pedagógicas de aprendizagem ativa, baseadas em experiências e vivências do edifício 
escolar.

Artigas foi um dos principais agentes na produção arquitetônica identifi cada por alguns autores como Escola 
Paulista e também na produção escolar do Plano de Ação. Atuou como arquiteto, docente, membro ativo do IAB-SP (vice-

Figura 14: Espaço livre acessado pela entrada principal da escola Escola Estadual Prof. Marciano de Toledo Piza, atualmente murado. 
onte: F Própria Autora (2015)
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presidente durante o governo Carvalho Pinto), participou da reestruturação do ensino da FAUUSP e suas ideias, alinhadas 
ao brutalismo, foram amplamente difundidas na produção paulista. Além dos Ginásios Escolares de Itanhaém (1959), de 
Guarulhos (1960) e de Utinga (1962), projetou para o PAGE a FAUUSP e o Fórum de Promissão, todas dentre as obras mais 
difundidas do período e decisivas para a consolidação do caráter social do Brutalismo Paulista.

Em Itanhaém, Artigas projetou “o primeiro ginásio que abandona o sistema de galpão para adotar o pátio coberto” 
(FERRAZ, 1997, p.85 e 114 apud CAMARGO, 2015, p. 145). São elementos marcante no projeto a plasticidade da estrutura 
independente e modular, o térreo livre delimitado pelos pilares triangulares, uma fi leira contínua de salas de aula orientadas 
a sudeste. O projeto é térreo, mas os pequenos desníveis entre platôs no interior do edifício são delimitados por bancos de 
concreto, ação que irá se repetir no ano seguinte, em Guarulhos.

No projeto escolar do Ginásio de Guarulhos, EE Conselheiro Crispiniano, Artigas construiu um bloco único de 
edifício de dois pavimentos, encaixado no terreno e que conecta as duas partes mais elevadas do terreno. O programa 
escolar é orientado por um amplo pátio central, com destaque para sua iluminação zenital, um mural de Mário Gruber 
e amplas áreas de circulação delimitadas por bancos de concreto que fazem o papel de guarda-corpo dos desníveis e 
criam espaços de permanência. No pavimento inferior, andar que dá acesso direto às quadras, foram alocados a cantina e 
sanitários. As cores e a plasticidade dos pilares também são elementos marcantes do projeto. O segundo pavimento abriga 
as salas de aulas, um pátio vegetado descoberto, a parte administrativa do programa e é acessado pela circulação vertical no 
pátio central e pelo térreo em suas extremidades. 

Em Santo André, projeta para o Ginásio de Utinga, em 1962, uma solução construtiva prevista em materiais pré-
fabricados, mas posteriormente alterada para a convencional, de concreto armado in loco, concluída apenas em 1968. 
Abriga em um único volume de dois pavimentos todo o programa escolar, inserindo, inclusive, a quadra esportiva sob uma 
única cobertura em estrutura independente. A cobertura também abriga duas lâminas paralelas, entre as quais se situa o 
pátio coberto. As esquadrias se assemelham às da FAUUSP e, assim como na FAU, as salas de aula ocupam o pavimento 
superior, o programa administrativo é alocado no térreo e utiliza-se novamente de bancos de concreto como guarda-corpo 
entre os desníveis internos ao edifício.

Escolheu-se destacar as obras de Artigas dentre os edifícios escolares projetados durante o Plano de Ação devido 
à dimensão social destes edifícios e a importância destes projetos para a arquitetura moderna paulista. Segundo Artigas, 
o Plano de Ação foi um plano de emergência para a qual os órgãos de projeção do estado não estavam aparelhados. Para 
ajudá-los, foram atribuídos projetos a arquitetos particulares desvinculados do funcionalismo público. (ARTIGAS, 1970). 
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“Assim foi projetado, em tempo relativamente curto, um conjunto apreciável de escolas e a sociedade tomou conhecimento 
da existência dessa reserva técnica que são os quadros da arquitetura paulista.” (ARTIGAS, 1970, p. 12) 

Pretende-se, a partir de então, analisar uma ramifi cação desta diversidade arquitetônica moderna no estado de São 
Paulo, provocada por estas contratações, os projetos escolares com salas-pátio. Sendo as salas-pátio o objeto de estudo deste 
trabalho, pretende-se estudar os projetos escolares projetados durante o Plano de Ação que abrigam estas características, 
e seus respectivos arquitetos, buscando criar interlocuções com projetos internacionais anteriores. Como será visto no 
próximo capítulo, a relação criada com o arquiteto Richard Neutra está vinculada aos percursos do arquiteto, seus diálogos 
com o Brasil iniciados na década de 1940 e, consequentemente, com arquitetos que projetaram para o Plano de Ação. 
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2.4 Os arquitetos do Plano de Ação 
Não é a intenção deste trabalho criar uma biografi a detalhada sobre os 273 arquitetos que projetaram para o Plano de 

Ação, mas sim estudar os arquitetos selecionados, atento aos fatos que os relacionam à arquitetura escolar de salas-pátio, as 
principais referências e percursos que os levaram a incorporá-las ao projeto escolar. Para este trabalho, foram selecionados 
cinco projetos escolares, projetados por quatro arquitetos: Kurt Hollander, Carlos Barjas Millan, Eduardo Kneese de Mello 
e João Clodomiro Bronwe de Abreu. 

Com exceção de João Clodomiro de Abreu, formado na primeira turma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, em 1952, todos os outros três arquitetos foram formados pela Universidade Mackenzie, sendo 
este o primeiro ponto a destacar.

Segundo Camargo (2000), 

Esta instituição segue as diretrizes da Escola Nova Americana, um movimento inspirado na fi losofi a de John 
Dewey, para quem a aprendizagem deveria ser uma atividade dinâmica e participativa, onde o aluno seria 
obrigado a aprender através da prática. (CAMARGO, 2000, p. 73 apud IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, 
p. 99). 

Portanto, embora pressionados pelo diretor Christiano Stockler das Neves a rejeitar a arquitetura moderna, em defesa 
da tradição Beaux Arts, foram autodidatas no estudo da nova arquitetura. Irigoyen de Touceda cita um destes exemplos, 

Existia um grupo (Forte, Ruchti, Ciampaglia, Igor Sresnewsky e outros poucos) que, escondidos do professor, 
estudava por conta própria a arquitetura moderna. Ficaram cativados por Frank Lloyd Wright e por Richard 
Neutra e trocavam livros e revistas com a obra de seus “heróis”. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p.101)
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2.4.1 Kurt Hollander

Kurt Hollander nasceu em 1920 em Viena, Áustria, e chegou ao Brasil no Porto de Santos em 1926, aos seis anos de 
idade, e naturalizou-se brasileiro em 1949. Formou-se em arquitetura pelo Mackenzie na mesma turma de Paulo Mendes 
da Rocha, em 1954.

Sua graduação teve uma grade curricular muito técnica, defendida pelo professor Christiano das Neves, diretor da 
Faculdade naquele período. 

CURRICULO 1947 (Curso vinculado à FAM)

1º ANO ACADÊMICO

Arquitetura Analítica I, Cálculo Infi nitesimal, Desenho Artístico I, Geometria Analítica, Geometria 
Descritiva, História da Arte, Modelagem, Topografi a, Traçado das Sombras, Acampamento de Topografi a 
(Fim do Ano e de caráter reprovatório). 

2º ANO ACADÊMICO

Arquitetura Analítica, Desenho Artístico II, Grafo-estática, Mecânica Racional, Ofi cina de Ferro, Ofi cina de 
Madeira, Pequenas Composições de Arquitetura I, Perspectiva, Resistência dos Materiais, Teoria e Filosofi a 
da Arquitetura. 

3º ANO ACADÊMICO

Composição Decorativa I, Desenho Artístico III, Estabilidade das Construções - Estruturas de Metal e 
Madeira, Estereotomia da Pedra, Física Aplicada, Materiais de Construção – Tecnologia e Processos Gerais 
de Construção, Pequenas Composições de Arquitetura II, Técnica de Construção, Teoria e Filosofi a da 
Arquitetura II.  

4º ANO ACADÊMICO

Arquitetura no Brasil, Composição Decorativa II, Desenho Artístico IV, Estabilidade das Construções - 
Estrutura de alvenaria, muros de arrimo e concreto armado, Grandes Composições de Arquitetura I, 
Higiene Geral, Industrial e dos Edifícios, Mecânica dos Solos, Saneamento das Cidades, Teoria e Filosofi a 
da Arquitetura III, Traçado das Cidades

5º ANO ACADÊMICO

Composição Decorativa III, Desenho Artístico V, Direito Administrativo – Legislação, Estatística, Economia 
Figura 15: Turma de 1954 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. 

onte: F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 



Figura 15: Turma de 1954 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. 
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 
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Política e Finanças, Grandes Composições de Arquitetura II, Organização do Trabalho – Contabilidade 
Pública e Industrial, Prática Profi ssional, Sistemas Estruturais, Urbanismo – Arquitetura Paisagista. 
(ABRUNHOSA, 2016, p. 75-76) 

Antes de se formar em arquitetura, foi desenhista e calculista de estruturas. Segundo conta, Roberto Sobral Hollander 
(1951-), fi lho do arquiteto, estas experiências anteriores ajudaram em muito no desenho de novos projetos, que já eram 
feitos de forma a facilitar a execução e baratear as construções. 

Ainda durante a graduação, projetou a Pequena Residência da Rua Alagoas, que recebeu menção honrosa pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie no âmbito da disciplina Pequenas Composições de 
Arquitetura, com aproveitamento racional em um terreno de 6,15 por 12 metros. Nota-se que a forte relação entre o 
exterior e o interior do edifício que viria a ser reproduzida posteriormente nos projetos escolares já estava presente neste 
projeto. Através de uma ampla abertura, conecta a sala de estar a um jardim, ensolarado para as crianças durante o dia e 
que, ao anoitecer, funcionaria também como garagem. 

Pequenas Composições de Architectura era uma das disciplinas cursadas pelos alunos de arquitetura da Escola 
de Engenharia do Mackenzie. Arquitetos formados pela universidade, dentre eles Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo 
Bratke, Henrique Mindlin, eram convidados para compor a banca examinadora dos projetos, selecionando as melhores 
composições para serem premiadas com Menções Honrosas e publicadas na revista de Engenharia Mackenzie. 

A Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie era coordenada, naquele período, por Cristiano Stockler das 
Neves, formado na antiga Graduate School of Fine Arts da Universidade da Pensilvânia (Filadélfi a), com bases tradicionais, 
em defesa das normas arquitetônicas ensinadas pela Escola de Belas Artes em Paris, regidas pelos princípios clássicos 
e ecléticos das construções do passado. Neste sentido, projetos que apresentassem nítidas diretrizes modernas, eram 
censurados por questões ideológicas. (ACAYABA, 1991) 

Os arquitetos formados no Mackenzie entre as décadas de 1930 e 1940 eram condicionados, então, a seguir o 
receituário acadêmico internacional e seguiam sendo autodidatas no que dizia respeito à arquitetura moderna, inserindo 
de forma subliminar os panos de vidro, a racionalização, a funcionalidade, a modulação, a função social do edifício e a 
inserção na paisagem urbana em acordo com seu entorno e o clima local. 

Também foi pintor e poliglota. Além do português, Kurt Hollander também falava francês, alemão, inglês e japonês. 
Sua capacidade intelectual proporcionou grandes oportunidades em sua carreira, possibilitando trabalhar com grandes 
arquitetos como Jacques Pilon (1905-1962) e Adolf Franz Heep (1902-1978), seu professor durante a graduação, e a 

Figura 16: Pequena Residência da Rua Alagoas, arquiteto Kurt Hollander.
onte: F Revista de Engenharia Mackenzie (1951) apud Alvim; Abascal; Abrunhosa; (2017, p.118). 
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onte:F Revista de Engenharia Mackenzie (1951) apud Alvim; Abascal; Abrunhosa; (2017, p.118). 



Figura 18: Fachada principal da Pequena Residência da Rua Alagoas.
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 

Figura 17: Interior da Pequena Residência da Rua Alagoas.
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 



Figura 18: Fachada principal da Pequena Residência da Rua Alagoas.
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 

Figura 17: Interior da Pequena Residência da Rua Alagoas.
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 



Figura 19:  Páginas do Currículo de Kurt Hollander. (Currículo completo em Anexos)
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 

Figura 20:  Páginas do Currículo de Kurt Hollander. (Currículo completo em Anexos)
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 



Figura 19:  Páginas do Currículo de Kurt Hollander. (Currículo completo em Anexos)
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 

Figura 20:  Páginas do Currículo de Kurt Hollander. (Currículo completo em Anexos)
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017). 
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participação em equipes de grandes projetos como o prédio do jornal O Estado de São Paulo (1946). 

Iniciou carreira solo constituindo a Construtora Hollander Ltda., que funcionou até meados de 1960, produzindo 
principalmente residências unifamiliares. Foi sócio na Construtora Anhembi, com Romeu Chap Chap e Moacir Ferreira 
de Souza. Juntos, trabalharam no projeto do Edifício Anhembi, em São Vicente. 

Projetou residências e edifícios como o Conjunto Planetário em Mongaguá, o edifício Emilio Antonioli em 
Higienópolis, o edifício Iliana, edifícios em Itanhaém, Guarujá e Cambuci. Dentre os edifícios públicos que projetou, foram 
duas escolas e uma igreja, a Escola Estadual Antonio Adolfo Lobbe, em São Carlos-SP, a Escola Estadual Professora Maria 
Conceição Pires do Rio, em Aparecida-SP, ambas projetadas durante o Plano de Ação, e a Capela São João Batista, para 
Ordem de Malta, São Paulo-SP. Pouco conhecido, todas as informações obtidas sobre o arquiteto foram colhidas através 
de pesquisa própria e conversas com familiares, com base nos documentos fornecidos, dentre eles, o Curriculum Vitae do 
arquiteto (ver anexos), disponibilizado por seus fi lhos Claudia e Roberto Hollander, que  facilitaram o levantamento dos 
projetos realizados por Kurt Hollander.

A partir deste documento, foram encontradas todas as atividades desenvolvidas pelo arquiteto até aproximadamente 
cinco anos antes de sua morte. Títulos, diplomas, cursos, prêmios em exposições e salões, práticas em escritórios de 
Arquitetura e Engenharia, projetos de caráter público, prédios de apartamentos, edifícios comerciais e industriais, 
residências, apartamentos e casas populares, decorações e construções (Ver currículo completo em Anexos). 

A Capela São João Batista para Ordem Malta foi publicada no volume 37 da revista Habitat, em 1956. Segundo 
o artigo da Habitat, foi construída como um dos pontos do programa de atividades sociais, assistenciais, fi lantrópicas e 
religiosas da Associação Paulista dos Cavaleiros de Malta.

Parece-nos bem exemplifi cativo de uma procura plástica séria, êste trabalho do arquiteto Hollander, em 
todos os elementos de sua composição, em que as possibilidades do concreto são expostas com uma nua 
concentração de verdade e confi guração monumental. 

Insere-se, pois, na linha abordada por aqueles arquitetos citados, que em todo mundo, nestas alturas 
do século, estão preocupados com o problema e se lançam a soluções que renovam conceptivamente e 
construtivamente a arquitetura religiosa. (CAPELA..., 1956, p. 75)

Durante a construção da igreja, o projeto foi publicado também no Jornal Folha da Manhã, em 30 de dezembro de 
1956. Durante a visita à igreja foram observadas muitas alterações entre sua construção e o projeto original. 

Nos desenhos do arquiteto, fi guras 22 e 23, há uma vegetação que faz parte do entorno do edifício, a torre do sino é 



Figura 21: Propaganda do Edifício Iliana publicado na Folha de São Paulo. 
onte:F Junto... (1961).



Figura 22:  Elevação Principal da Capela São João Batista.
onte:F CAPELA..., 1956, p. 74

Figura 23: Planta geral da Capela São João Batista.
onte:F CAPELA..., 1956, p. 75



Figura 22:  Elevação Principal da Capela São João Batista.
onte:F CAPELA..., 1956, p. 74

Figura 23: Planta geral da Capela São João Batista.
onte:F CAPELA..., 1956, p. 75



Figura 24: Vitrais atuais da Capela São João Batista.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 25: Interior da Capela São João Batista
onte:F Própria autora (2018).



Figura 24: Vitrais atuais da Capela São João Batista.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 25: Interior da Capela São João Batista
onte:F Própria autora (2018).



98

Figura 26: Pintura do arquiteto Kurt Hollander. Sem nome e data. 
onte: F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017).  

acessada por uma escada circular de concreto em seu interior, um elemento único compõe a parte superior da capela, de 
onde provém a ventilação e iluminação do projeto, e termina em um painel de arte que se alinha à laje plana. Esta laje dá 
acesso a um mezanino, com uma segunda escada no interior da igreja, onde fi cavam os músicos.

O percurso no interior da igreja se dava somente pelas laterais e a curvatura da cobertura delimitava todos os limites 
da planta retangular do projeto. Era um projeto muito pequeno diante do terreno em que se insere a capela, doado por D. 
Waldomira Miragaia de Masi e Dr. Angelo Romulo de Masi. Atualmente, parte deste terreno foi destinada à um posto de 
saúde e outros galpões da igreja. O pequeno recuo entre a capela era acessado por uma escadaria, havia também um projeto 
paisagístico que, após reformas foi substituído por rampas laterais. A localização, na pequena Rua Mianos, junto aos outros 
edifícios construídos em seu entorno e as rampas laterais fazem com que o edifício se pareça apertado no terreno atual da 
capela. 

Houve ao menos três alterações nas aberturas frontais da capela, sendo que, a partir das fotografi as antigas obtidas, 
nenhuma delas corresponde ao desenho original do arquiteto. O acesso anterior ao sino foi bloqueado, tendo em vista 
que os sinos atuais são eletrônicos e não precisam mais ser tocados, sendo ocupado atualmente por um sanitário. Foram 
construídos anexos para a secretaria da igreja, a sacristia e até mesmo para o altar. A fi gura 24 mostra os vitrais atuais que 
dão iluminação e ventilação ao interior da capela, onde havia um antigo mezanino e a escada circular de acesso.  

Foi encontrada uma parede de pedra que confi rmou uma constante nos três edifícios públicos projetados pelo 
arquiteto, a textura das paredes cegas nos projetos de Hollander. As mesmas pedras presentes nas paredes cegas que fazem 
limite com as praças no projeto da Escola Antônio Adolfo Lobbe foram encontradas na parede cega da capela. Embora a 
capela tenha sofrido alterações, Francisco, responsável pela igreja que nos recebeu durante a visita, afi rmou que a parede 
que fazia o fechamento do arco da cobertura no antigo fundo da capela foi removida e suas pedras foram colocadas no 
altar atual. Porém, a ampliação da capela criou um anexo retangular que quebra com a linguagem original do projeto. A 
pintura do interior da cobertura conserva as cores e texturas originais. No projeto da Escola Maria Conceição Pires do Rio, 
Hollander também trabalha com texturas nas paredes cegas das fachadas do edifício, mas trabalha com tijolo aparente.

Conforme observado em seu currículo, Kurt Hollander foi também pintor, mas seus fi lhos tiveram grandes difi culdades 
em encontrar suas pinturas, tendo em vista que em sua maioria eram retratos que o arquiteto dava para os retratados. Fez 
algumas exposições e ganhou prêmios com suas pinturas, algumas delas publicadas em jornais, como os Prêmios Grupo 
Seibi, o IV Salão Paulista de Arte Moderna, a menção honrosa recebida no IV Salão Paulista de Arte Moderna, o V Salão 
Paulista de Arte Moderna.



Figura 26: Pintura do arquiteto Kurt Hollander. Sem nome e data. 
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017).  



Figura 27: Apresentação de Kazuo Wakabayashi sobre Kurt Hollander na Exposição de 1968 na Galeria F. Domingo, em São Paulo.
onte:F HOLLANDER, Roberto. HOLLANDER, Claudia. Conversa por e-mail com Rachel Bergantin(2017).  

Figura 28: Entrevista com o arquiteto Kurt Hollander na Folha de São Paulo.
onte:F Folha de São Paulo, 16 de junho de 1956. Disponível em Acervo Folha: http://acervo.folha.com.br . Pesquisa: Kurt Hollander. Acesso em: 30 de julho de 2018.
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Figura 28: Entrevista com o arquiteto Kurt Hollander na Folha de São Paulo.
onte:F Folha de São Paulo, 16 de junho de 1956. Disponível em Acervo Folha: http://acervo.folha.com.br . Pesquisa: Kurt Hollander. Acesso em: 30 de julho de 2018.
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2.4.2 Carlos Barjas Millan

Carlos Barjas Millan nasceu em São Paulo em 1927 e ingressou na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Mackenzie em 1947, quando a escola se desvinculou da Escola de Engenharia, sob a direção de Cristiano das Neves. 
Faleceu em um acidente de automóvel em 1964, com pouco menos de 15 anos de carreira, mas deixou um grande legado 
arquitetônico, tanto profi ssional quanto acadêmico. 

Segundo o artigo de Monica Junqueira de Camargo, Histórias e Memórias de um arquiteto. A breve trajetória de 
Carlos Barjas Millan, que reuniu cerca de 19 depoimentos de arquitetos que estiveram em contato direto com Carlos Millan, 
o arquiteto vivia com muito vigor a arquitetura, com fortes preocupações com os elementos estruturais e com a verdade 
dos materiais. Seus projetos eram sofi sticadamente detalhados, de forte rigor técnico e projetual, com preocupações ainda 
tão atuais (CAMARGO, 2016).  

Observou-se também nos projetos de Millan uma forte preocupação com a representação gráfi ca, constantemente 
presente em projetos de diversos arquitetos formados no Mackenzie na primeira metade da década de 1950. Como já 
confi rmado na pesquisa realizada sobre um dos alunos do Mackenzie, Kurt Hollander, formado três anos depois de Millan, 
as disciplinas de desenho estiveram fortemente presentes nos cinco anos do curso. 

Paulo Mendes da Rocha, da turma de Kurt Hollander, 1954, ao falar sobre Carlos Millan, descreve: 

Tinhamos três anos de diferença, tivemos durante o curso uns dois anos seguramente de convivência.. 
Eu não conhecia pessoalmente o Millan, mas a escola tinha um sistema de expor os trabalhos de projeto 
dos alunos, pregá-los na parede, e não só alguns escolhidos, mas todos. É um sistema muito interessante, 
inclusive, de debater trabalhos. E era notável, as pessoas falavam, comentavam os trabalhos de alguns colegas, 
particularmente do Carlos Millan, que era quem fazia os trabalhos mais comoventes. Entre os estudantes se 
dizia “você já foi ver o trabalho do Millan?” (ROCHA (2005) apud CAMARGO, 2016, p.10)18

Durante sua carreira acadêmica, Carlos Millan foi redator da revista Pilotis, junto com Salvador Candia, Paola 
Tagliacozzo, Sidney Fonseca, Luiz Roberto Carvalho Franco e Jorge Wilheim. Autodidatas, com o intuito de conhecer a 
Arquitetura Moderna e combater o academicismo das escolas de arquitetura, utilizaram como referência a revista “Arts & 
Architecture”, norte americana. Foram publicados quatro exemplares da revista, sendo que a edição número um continha 
apenas quatro páginas mimeografadas, os três números seguintes, e últimos, já foram patrocinados por indústrias de 
construção, seguiam padrões de revistas de arquitetura internacionais, em papel couchê, pela gráfi ca de Carlo Tamanho. 

18 Paulo Mendes da Rocha em entrevista para Monica Junqueira de Camargo (2005).
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(ACAYABA, 1991)

As capas das revistas eram elaboradas por artistas plásticos e havia também a preocupação em publicar artigos 
ligados às outras artes, como música, escultura, pintura, textos de arquitetura e sinopses sobre livros estrangeiros, assim 
como acontecia na revista californiana. Em uma das publicações da revista, a número três, Jorge Wilheim escreveu uma 
sinopse sobre o livro Arquitetura Social em países de clima quente, de Richard Neutra. (WILHEIM, 1949, p. 21). Os alunos, 
inclusive, chegaram a enviar um exemplar da revista a Neutra, solicitando algum projeto para divulgação, que respondeu 
em uma carta com vinte fotos do fotógrafo Julius Schulman das duas últimas residências projetadas pelo arquiteto, uma 
delas em Los Angeles, que foi publicada na quarta e última edição da revista. (ACAYABA, 1991)

O conteúdo das revistas Pilotis demonstra o enorme esforço que se fazia, no início dos anos 50, pela adoção 
de teses modernas como uma verdade inquestionável e altamente desejada pelos arquitetos paulistas, que 
representavam então uma das vanguardas culturais da cidade. Num ambiente provinciano, recorrer aos 
autores estrangeiros, responsáveis por uma produção muito admirada, era uma forma evidente de avalizar 
os trabalhos locais – além de responder à demanda primordial que havia naquele momento, anterior a 
construção de Brasília, sobre qual era a função do arquiteto na sociedade. (ACAYABA, 1991. p. 5-25)

Juntamente com Paula Tagliacozzo e Roberto Carvalho Franco, Millan estagiou no escritório de Abelardo de Souza. 
Posteriormente, abriu um escritório com Roberto e Sidney Fonseca, na Rua Sete de Abril e foram premiados juntos na 
categoria estudante na I Bienal de São Paulo, com um projeto residencial em Araraquara. Ficaram em primeiro lugar dentre 
400 projetos enviados por 150 arquitetos nacionais e internacionais (ACAYABA, M. 1991). Dentre os organizadores desta 
bienal estava Luís Saia e Eduardo Kneese de Mello, este último que foi também um dos avaliadores dos trabalhos.

Segundo Monica Junqueira de Camargo (2005), 

Seus primeiros projetos revelam afi nidade com a arquitetura americana de Frank Lloyd Wright à arquitetura 
da Califórnia, particularmente Richard Neutra: plantas funcionais, soluções estruturais simplifi cadas, amplas 
aberturas com clara preocupação de integração interior e exterior, soluções que prezam a horizontalidade e 
a valorização dos aspectos tectônicos. (CAMARGO, 2005, p.146)19

Em sua vida profi ssional, fez projetos que valorizavam soluções semelhantes às soluções climáticas presentes na 
arquitetura de Richard Neutra, aplicou pontualmente os desenhos de Neutra para aberturas horizontais na Escola para Olivo 
Gomes, em São José dos Campos e, na Residência Tomás Marinho de Andrade, aplicou soluções de planta e volumetria 
próximas ao projeto da Casa Kaufmann.

19  CAMARGO, Monica Junqueira de. In: Catálogo da 6a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, Fundação Biblioteca Nacional, 
2005, p.146.
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Segundo Paulo Bruna (1988), a obra de Millan pode ser sinteticamente dividida em duas fases. A primeira fase, 

com infl uências da obra de Richard Neutra, Marcel Breuer e Walter Gropius, e de arquitetos brasileiros como Rino Levi e 
Oswaldo Bratke, fi cou marcada pela enorme precisão construtiva e o completo domínio das técnicas construtivas em pedra 
e madeira. A segunda fase foi marcada pela racionalização da construção e a exploração da pré-fabricação de canteiro em 
concreto armado (BRUNA, 1988, p.93). Nesta fase, buscou inspiração em Le Corbusier, em projetos com “uma linguagem 
adequada e tecnicamente possível de ser explorada e desenvolvida no Brasil” (BRUNA, 1988, p.94) e foi conduzida por 
Joaquim Guedes, discípulo de Vilanova Artigas, em uma arquitetura nacional e com ideário próprio (ACAYABA, 1991. p. 
5.26-5.27).

Na década de 1950, havia uma grande carência de arquitetos de interiores modernos em São Paulo e, a fi m de 
preencher essa lacuna no design de interiores, um grupo de arquitetos formados pelo Mackenzie, Miguel Forte, Jacob 
Ruchti, Plínio Croce, Roberto Afl alo, Chen Y Hua e Carlos Millan, começaram a trabalhar juntos. Afl alo propôs que fosse 
criada uma loja e que elaborassem desenhos dos móveis, surgia então a Branco & Preto (1952-1970).

O objetivo da Branco & Preto era atender o cliente com projetos completos de arquitetura de interiores contemporâneos. 
Os desenhos dos móveis eram pensados e discutidos em grupo. O design dos móveis carregava referências. Jacob Ruchti e 
Miguel Forte traziam referências de Frank Lloyd Wright, infl uenciada pela arquitetura japonesa e a simplicidade geométrica, 
e Paul McCoob. Plínio Croce, Roberto Afl alo e Carlos Millan, com referências da racionalidade presente nos projetos de 
Richard Neutra, Marcel Breuer, Mies van der Rohe.

Millan foi professor universitário e militou ativamente pelo ensino das escolas de arquitetura paulistas. Foi professor 
na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, na disciplina de Composições e convidado em 1959 a ser professor 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Teve forte importância para a reestruturação 
do curso de arquitetura na FAUUSP em 1962, registros presentes no texto escrito por Millan, O Ateliê na Formação do 
Arquiteto, que moldaram as ferramentas de ensino utilizadas pela instituição até hoje. Com Galiano Ciampaglia, projetou 
em 1949, também para o Plano de Ação, o Ginásio Municipal de Santo Antonio da Posse, em Santo Antonio da Posse, com 
elementos de projeto muito parecidos com os aplicados no Grupo Escolar de Guedes. Assim como nos edifícios escolares 
projetados durante o Plano de Ação, Millan projetou para a Faculdade de Filosofi a Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (1962) um edifício com uma praça interna, não executado, que seria de livre acesso e aberto a toda a população. 

Neste mesmo período, fez parte também da diretoria do Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, de 1959 a 
1961, e foi membro ativo do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA). 
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2.4.3 Eduardo Kneese de Mello

Assim como os dois arquitetos anteriormente estudados, Eduardo Augusto Kneese de Mello também concluiu sua 
formação na Universidade Mackenzie, como Engenheiro-Arquiteto na até então Escola de Engenharia Mackenzie. Em 
outra época, 1931, teve uma formação acadêmica repleta de ensinamentos provindos da École des Beaux-Arts, voltada 
para uma formação cultural histórica em que se estudavam construções de outros tempos, com o objetivo de conhecê-las 
e reproduzi-las. 

Embora posteriormente convertido aos princípios do Movimento Moderno no Brasil, iniciou sua carreira com base 
nos conceitos acadêmicos do Ecletismo tardio, em função de sua formação acadêmica. Trabalhou na construtora “Luiz 
Espinheira” por dois anos e em seguida abriu um escritório próprio, onde projetou casas que eram, em suas próprias 
palavras, “normandas”, “californianas”, “coloniais” e até “modernas” (MELLO, 1975. p. I), para atender o estilo do cliente.

Trabalhou com Oswaldo Bratke, o engenheiro Oscar Americano (1908-1974) e Clovis Silveira.

Iniciou sua carreira como docente em 1937, no curso de Arquitetura da Escola de Engenharia da Universidade 
Mackenzie, mas durante sua vida, foi também professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, de 1955 a 1976, diretor do Departamento de História da FAU USP, professor na Universidade de Mogi das Cruzes, na 
Universidade Braz Cubas, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Farias Brito em Guarulhos – atual Universidade de 
Guarulhos (UNG), docente na Fundação Armando Álvares Penteado e no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade 
de Belas Artes. 

Participou da organização do curso de pós-graduação da FAU USP e também da fundação do Instituto de Estudos 
Brasileiros (IEB), vinculado à Universidade de São Paulo, exercendo a direção do Instituto de 1971 a 1973 e membro 
do conselho diretor até 1976. Participou da criação da Revista Acrópole como integrante do conselho editorial, revista 
especializada em arquitetura se tornou um meio de interlocução entre os arquitetos e diversos setores da sociedade, com 
elevado grau de importância para a divulgação da Arquitetura Moderna, com publicações até 1971 (REGINO et al, 2005):
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Vejamos a sua vida: em meados de 1937 o arquiteto Eduardo Kneese de Mello foi procurado pelo Sr. Roberto 
Corrêa de Brito para a confecção de um álbum impresso das obras daquele arquiteto e que foi realizado 
neste mesmo ano. No decorrer das conversações o arquiteto Kneese de Mello, sempre entusiasta das coisas 
da arquitetura, aventou a possibilidade de ser montada uma revista de arquitetura em São Paulo. O senhor 
Corrêa de Brito imediatamente interessou no assunto os arquitetos Henrique Mindlin e Alfredo Ernesto 
Becker, que se puseram à disposição da façanha. E o 1o número saiu em maio de 1938. (CORONA, 1971, 
p.  6) 

Participou em 1940 do V Congresso Pan-americano de Arquitetos, em Montevidéu, fez parte da delegação brasileira 
juntamente a Bruno Simões Magno, Marcelo Roberto, Paulo Camargo de Almeida, Nestor Figueiredo, Wladmir Alves de 
Souza e outros. Embora tenha realizado projetos ecléticos até 1943, neste contato, afi rma ter percebido que estava errado 
ao reproduzir estilos, deixou de ser “eclético” para fazer arquitetura contemporânea e combater, junto aos colegas, a cópia, 
o receituário antigo e estrangeiro.

Foi um dos responsáveis pela criação do departamento paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB-SP, 
escolhido como primeiro presidente de 1943 a 1946, momento em que Richard Neutra visita o Brasil e foi recepcionado 
no IAB/SP. Suas gestões tiveram forte responsabilidade pela divulgação da arquitetura moderna e “passou a ser, desde 
então, um dos mais entusiastas defensores da profi ssão e divulgador do ideário do Movimento Moderno” (REGINO et 
al, 2005, p.53). Foi eleito novamente presidente do IAB/SP de 1947 à 1948 e de 1949 a 1950, três mandatos consecutivos 
e fez parte do Conselho Fiscal do IAB na gestão de 1953, junto a Oswaldo Arthur Bratke e Roberto Cerqueira Cesar. Foi 
integrante novamente do Conselho Fiscal de 1957 a 1961 e do Conselho Superior Titulares de 1966 a 1967, em contato com 
diversos arquitetos que também projetaram para o Plano de Ação como João Clodomiro de Abreu, arquiteto responsável 
por um dos projetos estudados nesta pesquisa, Ícaro de Castro Mello, Eduardo Corona, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Fábio 
Penteado, João Batista Vilanova Artigas, Plínio Croce e muitos outros. Recebeu Colar de Mérito do Conselho Superior do 
IAB em 1967. 

A história do I.A.B. – São Paulo começa em 1943, quando as relações entre os arquitetos de São Paulo 
eram praticamente inexistentes. Se as havia, provinham de atividades completamente estranhas à classe ou à 
profi ssão. Faltava o elemento centralizador de interesses que viria a ser logo a seguir, o Departamento. Nessa 
época é nomeado delegado do I.A.B. em São Paulo o arquiteto Eduardo Kneese de Mello. Organizado um 
grupo de sócios para formar a Delegacia, esta passa a Departamento e elege aquele arquiteto seu primeiro 
presidente. A 6 de novembro de 1943 realiza-se a sessão solene de instalação. (WILHEIM; FRANCO, 1954. 
p. 1).
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A primeira sede do IAB São Paulo foi no subsolo do edifício Esther e abrigou diversas exposições, audições musicais 

e recebeu muitos artistas e arquitetos, dentre eles, Richard Neutra. 

Foi conselheiro do CREA-SP de 1951 a 1952 e recebeu certifi cado de serviço relevante em 1953. Foi membro da 
Comissão para criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de São Paulo como representante da 
FAUUSP. 

Já em sua fase moderna, fez uma conferência intitulada como “Porque Arquitetura Contemporânea”, na Biblioteca 
Municipal de São Paulo, em 1946, e Kneese de Mello inicia seu discurso com uma frase de Le Corbusier que irá defender 
diversas vezes ao longo da palestra: “A arquitetura é um espelho dos tempos”, uma expressão que considera a arquitetura 
como uma expressão de determinado momento histórico. Neste momento de sua carreira, passa a questionar o porquê em 
construir no século XX, uma arquitetura que refl ete o passado e, segundo o arquiteto, conclui que atuar desta forma seria 
limitar a capacidade do arquiteto a seguir receitas e fórmulas adotadas no passado, ignorando os avanços tecnológicos 
obtidos pela ciência. 

Os cientistas olhavam para o futuro. Os arquitetos inspiravam-se no passado. E o resultado é essa confusão 
a que chegamos: Século XX – arranha-céu colonial – residência gótica – fábrica românica – estrutura de 
concreto armado com fachada bizantina. Verdadeiro carnaval arquitetônico. [...] Em arquitetura, imitar é 
mentir. Porque arquitetura é arte criadora. Se imitamos não criamos. Se não criamos, não estamos fazendo 
arquitetura. (MELLO, 1975. p.4)

Passou a acreditar ser um erro construir para homens contemporâneos, com materiais e técnicas contemporâneos, 
em estilos do passado, assim como imitar materialidades, revestir estruturas, não respeitar honestamente as características 
econômicas, sociais e culturais do tempo vivido. “A noção de utilidade é diferente, hoje da de ontem. E, se a arquitetura tem 
que ter utilidade, a arquitetura de hoje tem que ser diferente da de ontem” (MELLO, 1975.p.7). 

Fez diversas viagens de estudo e utilizava a fotografi a como forma de registrar visitas e ilustrar apresentações didáticas 
e conferências. Foi para a Inglaterra para estudar a pré-fabricação, proferiu a conferência Arquitetura Contemporânea no 
Brasil na sede da revista L’Architecture d’Ajourd’hui, em Paris; na sede Ina Casa, em Roma; em Estocolmo; no Sindicato dos 
Arquitetos de Lisboa e na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Lima. Proferiu a Conferência Evolução da Arquitetura 
no Brasil no Peru, na Bolívia, na Venezuela e no Equador, onde proferiu também a Conferência Brasília a nova Capital do 
Brasil. Participou do XIII Congresso Pan-americano de Arquitetos, em Porto Rico (REGINO et al, 2005). 



108
Recebeu Diploma de Sócio Honorário de La Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Diploma de Honorary Fellowship 

do American Institute of Architects, nos Estados Unidos, Diploma de Membro Honorário do Colegio de Arquitectos del 
Peru, Diploma de Membro Honorário da Sociedad Colombiana de Arquitectos, Diploma de Membro correspondente da 
Sociedad Bolivariana de Arquitectos, Certifi cado de Membro Honorário do Conselho Vitalício da Federacion Panamericana 
de Asocioaciones de Arquitectos, Diploma Medalha de Ouro da Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Certifi cado de Sócio 
do Instituto de Arquitectos de Puerto Rico, Certifi cado de Membro Honorário do Colegio de Arquitectos de Chile, Título de 
Sócio Honorário da Associación Paraguaya de Arquitectos (REGINO et al, 2005).

Foi membro de direção artística da Exposição Internacional de Arquitetura e júri da premiação em Arquitetura na I 
Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Recebeu diversos prêmios em arquitetura: Pequena Medalha de Ouro no 
1o Salão Paulista de Arte Moderna, Pequena Medalha de Ouro no XXIV Salão Paulista de Belas Artes, Prêmio de Viagem 
ao País no XXIV Salão Paulista de Belas Artes, Prêmio Assembleia Legislativa do Estado no XXV Salão Paulista de Belas 
Artes, Grande Medalha de Ouro no XII Salão Paulista de Arte Moderna, Medalha de Prata da Universidade de São Paulo 
pelos serviços prestados ao FUNDUSP, Fundo para a construção da Cidade Universitária Armando Salles Oliveira – USP, 
em função da inauguração do CRUSP, Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo, projetado por Eduardo Kneese 
de Mello, Joel Ramalho Junior e Sidney de Oliveira, em 1961 (REGINO et al, 2005).

O Conjunto Residencial dos Estudantes foi um dos mais importantes projetos desenvolvidos por Kneese de Mello, 
construído a partir da pré-fabricação e componentes industriais.

O mais importante projeto desenvolvido pelos arquitetos foi o Conjunto Residencial da Universidade de 
São Paulo, o CRUSP, de 1961. Atenderam o programa e demonstraram as vantagens da economia de escala 
proporcionada pelo uso da pré-fabricação e do uso de componentes industriais, sem fazer concessões no 
que diz respeito à espacialidade e à qualidade estética da obra. Foi, em termos técnicos, uma experiência 
pioneira no Brasil para a industrialização e suas aplicações na produção de moradia. (REGINO et al, 2005, 
p.57)

Além do CRUSP, Kneese de Mello projetou também o edifício MARA e o Edifício de Escritórios Leônidas Moreira, 
ambos em 1942, em São Paulo. Projetou o Museu de Arte Moderna de São Paulo – Trianon, com Luís Saia em 1951. 
Trabalhou com Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa, Zenon Lotufo, os colaboradores Carlos Lemos e Gauss Estelita na construção 
do Parque do Ibirapuera (1951-1954).  Trabalhou com Niemeyer também em Brasília (1955-1961), como integrante da 
NovaCap, empresa criada para o desenvolvimento dos projetos de Brasília. Durante o Plano de Ação, também projetou o 
Grupo Escolar de Mogi Mirim, atual EMEF Dona Sinhazinha. 
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As revistas de arquitetura, naquele período, favoreceram a divulgação da Arquitetura Moderna e de seus arquitetos. 

Traziam em suas páginas ideias, projetos, técnicas, materiais contemporâneos e obras que estavam transformando a 
arquitetura no Brasil. Em seus primeiros projetos modernos, projetou o Edifício Leônidas Moreira (1942), citado por 
Richard Neutra no artigo Sun Control Devices para a revista Progressive Architecture. 

Na conferência “Porque Arquitetura Moderna”, realizada na biblioteca municipal de São Paulo em 1946, Kneese 
de Mello fala sobre as modifi cações da arquitetura para edifícios escolares contemporâneos e, como forma de elucidar os 
ambientes alegres e convidativos das escolas atuais, frente às salas de aula austeras de antigamente, cita Maria Montessori, 
suas novas técnicas de que a criança deveria, então, aprender brincando e também as salas-pátio de Richard Neutra. “Richard 
Neutra projetou-as de maneira que possam também funcionar ao ar livre, quando o tempo permite” (MELLO, 1975. p.9)

Visto que para Kneese de Mello (1975), só é belo o que é verdadeiro, as defi nições na arquitetura moderna resultariam, 
então, na arte de projetar livre e honestamente, sem regras pré-determinadas. “O verdadeiro hoje é o concreto armado, a 
estrutura de aço, as paredes livres e móveis, os grandes painéis de vidro, as formas simples” (MELLO, 1975. p.13). Caminha, 
portanto, em defesa das mesmas materialidades trabalhadas também por Richard Neutra no livro Arquitetura Social em 
países de clima quente, frente ao contexto da arquitetura brasileira. 

Kneese de Mello passou a ter os “brises-soleil” e a padronização como utilidades modernas. O concreto armado, o 
aço e as paredes móveis como resistência moderna. E a relação do interior do edifício com a natureza, as formas simples, 
geométricas, os painéis de vidro e as artes plásticas como belezas modernas vinculadas à arquitetura. Defendia a necessidade 
brasileira em conhecer novas técnicas e materiais construtivos, adaptar o projeto ao clima, considerar a escala humana 
como base e conhecer a verdadeira função social da arquitetura. “Função em primeiro lugar, depois a forma. [...] Ou existe 
arquitetura e essa arquitetura é funcional ou deixa de existir arquitetura” (MELLO, 1975. p. 45-46). Forma e função como 
elementos indissociáveis e indispensáveis na arquitetura.   
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2.4.4 João Clodomiro Bronwe de Abreu

Clodomiro de Abreu se formou em 1952, na primeira turma da FAUUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, e desenvolveu cerca de 40 projetos escolares (ABREU, 2001). Segundo Mello (2011), projetou 
cerca de 12 escolas para o FECE, dentre estes projetos, três foram desenvolvidos durante o Plano de Ação e possuem forte 
relevância para a difusão da arquitetura moderna no interior do Estado de São Paulo. Os três projetos escolares se destacam 
formalmente, pois possuem características que os diferenciam dos demais blocos de edifícios escolares com originalidade 
e livres das soluções convencionais. 

Além do Grupo Escolar de Santos, projetou também o Grupo Escolar Presidente Prudente, já citado anteriormente 
dentre os edifícios escolares do Plano de Ação. Possui um projeto díspar dentre os projetos modernos paulistas, sendo um 
edifício triangular com térreo livre, sob pórticos em concreto armado aparente. Abriga um programa escolar distribuído 
em dois pavimentos, com as salas de aulas concentradas no segundo pavimento e um pátio triangular interno no térreo. A 
escola fi cou também conhecida como Escola Navio. 

Junto aos arquitetos Oswaldo Correa Gonçalves, Ubyrajara Gilioli e Renato Nunes Gesel Imelstein, projetou o “Setor 
das Físicas”, na Cidade Universitária Armando Salles Oliveira, CUASO, da Universidade de São Paulo em 1962/1963, bloco 
único de edifício retangular, com um pátio interno central, fachadas de cobogós, forte preocupação formal, materialidade 
de concreto, pilotis e térreo livre.  

O edifício possui semelhanças formais com o Mirante do Paranapanema, colégio estadual projetado também 
por Clodomiro de Abreu em 1965 e publicado na revista Acrópole nº354 e demolido em 1996/1997 (MELLO, 2012). 
Caracteriza-se como um bloco de edifício retangular, com uma quadra poliesportiva no espaço livre interno ao edifício. 
O edifício foi projetado em metade do terreno, enquanto na outra metade, foi projetada uma praça arborizada e voltada à 
comunidade adjacente, com partes vegetadas e áreas impermeabilizadas.

Projetou para o FECE, em 1968, a Escola Estadual Professor Francisco Balduino de Souza, em Quatá, um 
monobloco retangular de dois pavimentos, com uma passagem de pedestres interna e central que atravessa o edifício no 
sentido longitudinal e favorece a fl uidez espacial entre o interior e o exterior. O edifício está implantado em uma quadra 
arborizada, atualmente murada. Este espaço central possui pé-direito duplo e elevado em relação ao restante do edifício, 
com iluminação zenital, com telhas translúcidas em toda a sua extensão e abriga também o recreio coberto no interior 
do edifício. A ventilação e iluminação natural nesta área central são prejudicadas (MELLO, 2012), visto que o programa 
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escolar se distribui em duas faixas no sentido longitudinal do projeto, separadas pela passagem. O arquiteto distribui as 
salas de aula na faixa que compõe a elevação sul, e na elevação norte, que abriga o restante do programa escolar, insere 
brises para controle da incidência solar no interior do edifício. Há forte preocupação formal com a plasticidade da estrutura 
do edifício, independente e modular. As elevações longitudinais são desenhadas por esquadrias em tiras intercaladas pela 
modulação dos pilares triangulares. As elevações transversais resumem-se em paredes cegas, apenas com a abertura central, 
e a plasticidade dos pilares altera o caráter retangular que teriam estas elevações.  

Clodomiro de Abreu foi diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil no departamento do estado de São Paulo de 
1964 a 1967, fez parte do Conselho Fiscal de 1994 a 1995, fez parte da Tesouraria como primeiro tesoureiro de 1996 a 1997 
e encerrou seu percurso no departamento do IAB em São Paulo nos anos de 1998 e 1999, novamente como integrante do 
Conselho Fiscal.
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3 Richard Neutra
Richard Neutra nasceu em Viena, na Áustria, em 1892 e faleceu em 1970. Aos 8 anos decidiu que queria ser arquiteto, 

admirado por algumas estações que haviam sido desenhadas por Otto Wagner que, segundo Neutra, “era um missionário, 
o homem que vinha a destruir um passado sem vigência”20 (NEUTRA, 1972, p.65, tradução nossa). Embora a arquitetura 
de Neutra não possua relações diretas com a de Otto Wagner, Neutra afi rma que absorveu muito dos seus valores teóricos 
e questões sobre a ética na arquitetura, a defesa sobre não copiar edifícios passados, explorar e expressar novas tecnologias.

Estudou na Universidade Técnica de Viena e foi aluno de Adolf Loos. Ainda na Europa, teve contato com os portfólios 
Wasmuth (1911), catálogo de projetos de Frank Lloyd Wright que alimentaram sua visão sobre os Estados Unidos como 
um ambiente promissor.

Os desenhos e os planos me maravilharam; pareciam completamente distintos de quando havia conhecido. 
Em verdade, estas casas careciam de paredes; as habitações se abriam em todas as direções. Quase se poderia 
dizer que haviam sido construídas em um país tropical, onde não sopravam ventos invernais, o qual, 
naturalmente não era o caso. (NEUTRA, 1972, p.166, tradução nossa)21

Trabalhou com o arquiteto Erich Mendelsohn em Berlim e juntos, ganharam um concurso em Haifa, centro comercial 
do Mediterrâneo na Palestina, atual Israel. Com a recompensa, Neutra conseguiu cumprir seus planos de viajar para os 
Estado Unidos (NEUTRA, 1972).

Segundo o arquiteto, a atração pelos Estados Unidos esteve vinculada a três nomes: Loos, Sullivan e Wright. Para 
Neutra, Adolf Loos era

O mais heterodoxo dos arquitetos. Hoje admite-se que ele foi uma das fi guras mais importantes do incipiente 
desenvolvimento da arquitetura moderna. Começou com uma arquitetura que tentava retornar a uma 
consciência mais clara da coincidência, acordo e correspondência com sua própria época.22  (NEUTRA, 
1972, p. 155, tradução nossa)

20  Era un misionero, el hombre que venía a destruir un pasado sin vigencia. (NEUTRA, 1972, p. 65)
21  Los dibujos y los planos me maravillaron; parecían completamente distintos de cuanto había conocido. Em verdad, estas casas carecían 
de paredes; las habitaciones se abrían em todas direcciones. Casi se hubiera podido decir que se las había construido em un país tropical, donde no 
soplaban vientos invernales, lo cual, naturalmente, no era el caso. (NEUTRA, 1972, p.166). 
22  El más heterodoxo de los arquitectos. Hoy se admite que fue una de las fi guras muy importantes del incipiente desarrollo de la arquitectura 
moderna. Comenzó como una arquitectura que intentaba retornar a una conciencia más clara de la coincidencia, el acuerdo y la correspondencia 
con su propia época. (NEUTRA, 1972, p. 155)
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Richard Neutra se mudou para os Estados Unidos em 1923, atuando inicialmente em Nova York. Tratou de visitar 

as obras de Wright para vê-las com seus próprios olhos. “Na Europa ninguém fazia coisas desse estilo. Quem quer que 
fosse Frank Lloyd Wright, o homem que estava tão longe, havia realizado algo transcendente e de profundo sentido”23. 
(NEUTRA, 1972, p.167, tradução nossa) Trabalhou também em Chicago e conheceu Frank Lloyd Wright no enterro de 
um amigo em comum, o arquiteto Louis Sullivan, quando foi convidado a trabalhar com Frank Lloyd em Wisconsin. 
Mudou-se para a Califórnia em 1925, hospedado temporariamente na casa de Wright, até se mudar para Los Angeles, onde 
viveu grande parte de sua carreira. 

Los Angeles foi uma cidade fundada como pueblo da colônia espanhola do México. Posteriormente, marcada de certa 
forma pelo automóvel e por uma arquitetura efêmera, edifícios com forte apelo visual, totalmente revestidos por estruturas 
independentes de propagandas, letreiros e outdoors, que compõem a paisagem da cidade. O solo rochoso presente apenas 
na região central favoreceu a concentração de arranha-céus ao centro de Los Angeles. A complexa malha de vias expressas 
conecta seus distritos ao centro, favorecendo a construção de subúrbios de alta renda em bairros hollywoodianos como 
Beverly Hills, nas encostas e Malibu na faixa litorânea da Pacifi c Coast Highway. Nas planícies de Los Angeles observa-se 
um loteamento desorganizado resultante de disputas e apropriações territoriais.

Essa paisagem urbana descaracterizada e a topografi a plana foram absolutamente essenciais para produzir 
as ecologias caracteristicamente angelinas que a rodeiam por todos os lados. Em certo sentido, trata-se de 
uma imensa área de serviço que alimenta e abastece as encostas e as praias. (BANHAM, 2013, p. 153)

Segundo Banham (2013), “desde a construção da primeira linha férrea em direção ao porto de Wilmington, há pouco 
mais de um século24, o transporte foi uma obsessão que se tornou um modo de vida.” (BANHAM, 2013, p. 14) 

A era do automóvel, a partir de meados da década de 1920, também tendeu a confi rmar o padrão estabelecido: 
a rede de vias expressas que hoje cruza a cidade segue claramente as primeiras cinco ferrovias que saiam do 
Pueblo. Com efeito, as vias expressas parecem ter fi xado a forma canônica e monumental de Los Angeles, 
[...] a particularidade desta cidade gigante, que cresceu quase simultaneamente em todas as direções, é que 
todas as suas partes são iguais e igualmente acessíveis de todas as outras partes. (BANHAM, 2013, p. 16)

23  En Europa nadie hacía cosas de ese estilo. Quienquiera que fuese, Frank Lloyd Wright, el hombre que estaba tan lejos, había realizado algo 
transcendente y de profundo sentido. (NEUTRA, 1972, p. 167)
24  Publicação do livro: BANHAM, Reyner. Los Angeles. Th e Architecture of Four Ecologies. Londres: Allen Lane, Th e Penguin Press, 1971. 

Figura 29: Projetos de Neutra realizados nos Estados Unidos. 
onte: F : Lamprecht (2000, p. 458).



Figura 29: Projetos de Neutra realizados nos Estados Unidos. 
onte:F : Lamprecht (2000, p. 458).



116
Há um caráter singular na cidade que, para Banham (2013), torna difícil entender como os historiadores puderam 

negar a Los Angeles uma posição de destaque comparável à Paris, Berlim e Chicago na história da arquitetura habitacional do 
século XX. “A qualidade e a quantidade de casas modernas de primeira linha em Los Angeles é impressionante” (BANHAM, 
2013, p. 40). A contribuição de Neutra para essa produção moderna foi signifi cativa. Fez diversos projetos habitacionais 
que variaram entre projetos econômicos, de médio e alto padrão, conjuntos habitacionais como o Channel Heights (1942), 
escolas e até mesmo uma igreja drive-in, em 1962, representativa no que diz respeito à presença do automóvel na cidade. 
Para Banham (2013), “nenhum outro arquiteto alcançou a reputação de Neutra em Los Angeles, depois de 1930 e quase até 
hoje.” (BANHAM, 2013, p. 162)

Do ponto de vista climático, a “Califórnia favoreceu a criação da nova arquitetura, muito mais adaptada às necessidades 
biológicas e a um novo modo de vida”25 (NEUTRA, 1972, p. 204, tradução nossa). Os projetos de Neutra fi caram conhecidos 
pela relação com a paisagem, com a natureza e pela fusão que criavam entre o interior e o exterior do edifício. 

Aqui e ali, as pessoas acabaram conhecendo muito bem as casas para habitantes de carne e osso, cuja estrutura 
representava a “fusão do interior e do exterior” – tal era o rótulo que as difundiu – e, por vontade própria, os 
próprios países nórdicos se ajustaram a esse padrão promissor e começaram a construir escolas primárias, 
onde isso poderia ser feito, com estruturas térreas em um único nível e até com salas de aula abertas para os 
“pátios”, como eu constantemente propunha. O mesmo fenômeno se manifestou da Dinamarca ao Uruguai. 
No decorrer de minhas visitas, os arquitetos me mostravam orgulhosamente o trabalho realizado. A “Escola 
Corona” de Bell, Califórnia, pela qual lutei e que foi construída no início dos anos 30, já havia se tornado 
quase um protótipo [...]. Um projeto escolar mais próximo da natureza e da realidade da vida. [...]

A Califórnia era um lugar estratégico para esse tipo de ensaio.26  (NEUTRA, 1972, p. 204-205, tradução 
nossa)

25  California favoreció la creación de la nueva arquitectura, bastante más adaptada a las necesidades biológicas y a un nuevo modo de vida. 
Por mi parte, hice cuanto estuvo a mi alcance para promoverla. (NEUTRA, 1972, p. 204-205)
26  Aquí y allá, la gente acabó por conocer bastante bien las casas para habitantes de carne y hueso, cuya estructura representaba la “fusión 
del interior y el exterior” – tal fue el rótulo que las difundió -, y por propia voluntad los países nórdicos se ajustaron a esta pauta promisoria y 
comenzaron a construir escuelas elementales, donde se podía hacerlo, con estructuras bajas de una sola planta y aun con aulas abiertas hacia los 
“patios”, como yo proponía constantemente. El mismo fenómeno se manifestaba desde Dinamarca hasta el Uruguay. En el curso de mis visitas, los 
arquitectos me mostraban orgullosamente los trabajos realizados. La “Corona School” de Bell, California, por la cual luché y que fue construida a 
principios de la década del 30, ya había llegado a ser casi un prototipo (…). Un diseño escolar más cercano a la naturaleza ya a la realidad de la vida.
(…) California era un lugar estratégico para este tipo de ensayo. (NEUTRA, 1972, p. 204-205)

Figura 30: Projetos de Neutra realizados na Califórnia. 
onte: F Lamprecht (2000, p.459).



Figura 30: Projetos de Neutra realizados na Califórnia. 
onte:F Lamprecht (2000, p.459).



118
No livro Wie Baut Amerika? (1927), Neutra escreveu sobre as condições favoráveis para a arquitetura moderna na 

Califórnia e sobre suas interações com o ser humano. No livro Vida y Forma (1972), aproxima a arquitetura das atividades 
médicas, quanto ao conhecimento que o arquiteto deveria ter sobre as personalidades humanas e seus processos fi siológicos. 

A relação de empatia com os clientes e a percepção da profundidade oculta destes últimos lhe permitirão 
formular uma previsão arquitetônica mais exata de uma vida que lhe foi confi ada com tanta esperança e 
sentimento27. (NEUTRA, 1972, p. 62, tradução nossa). 

Neutra se mudou para Los Angeles para trabalhar com Rudolf Schindler. Ambos estão entre os principais arquitetos 
do sul da Califórnia e construíram suas reputações internacionalmente através de projetos desenvolvidos para o casal Philip 
e Leah Lovell. Schindler projetou a primeira casa para o casal, na qual Neutra atuou apenas no paisagismo e, posteriormente, 
Neutra projetou sozinho a Lovell Health House, primeira residência de estrutura metálica construída com o sistema Steel 
Frame nos Estados Unidos, na encosta de uma colina em Hollywood.

Me convenci que, tendo em vista da perspectiva de criação de novas condições sanitárias e do crescimento 
populacional, chegaria o momento em que os terrenos planos utilizáveis pela humanidade se esgotariam. 
Então seria necessário construir em locais íngremes e sobre estacas pré-fabricadas [...]. O Dr. Lovell queria 
participar de um experimento futurista. Ele seria o homem capaz de antecipar a “saúde e o futuro” em 
uma estrutura de aço estranha e complicada, amplamente aberta, aplicada com habilidade e precisão pelos 
guinchos e guindastes a esse fragmento inclinado da natureza acidentada; a ideia de comunhão com a 
natureza através da imagem, ar e radiação o seduzia.28  (NEUTRA, 1972, p. 211, tradução nossa)

Neutra cria planos cuidadosamente deslocados, que se encaixam no terreno, vedados por panos de vidro que 
garantem a conexão entre o interior e a paisagem exterior. A Casa Lovell foi, segundo Manfred Sack, o melhor projeto de 
Neutra. “Construída entre 1927 e 1929, contemporânea do Pavilhão de Barcelona de Mies van der Rohe e da Vila Stein de 
Le Corbusier, esta casa é a terceira de um trio excepcional de edifícios do novo estilo”. (SACK, 1997, p.14)

Graças a uma fusão do interior e do exterior, pouco conhecida até então, a saúde se benefi ciaria. Através da 
continuidade das janelas, que representavam o vínculo com a paisagem, ativaríamos novamente os elementos 
que construíram a paisagem natural vitalmente dinâmica por cem mil anos e atribuiríamos novamente a eles 
a condição de habitat humano. De fato, quando as cortinas contínuas, mas divisíveis estavam abertas, uma 

27  “Su relación de empatía con los clientes y su percepción de la profundidad oculta de estos últimos le permitirán formular una predicción 
arquitectónica más exacta de una vida que le ha sido confi ada con tanta esperanza y sentimiento”. (NEUTRA, 1972, p. 62) 
28  Me dije que, en vista de la perspectiva de la creación de nuevas condiciones sanitarias y del crecimiento demográfi co, llegaría el momento 
en que se agotase el terreno llano utilizable por la humanidad. ¡Entonces sería necesario construir en lugares empinados y sobre pilotes prefabri-
cados, de modo que el sector de vivienda colgaría del techo! El doctor Lovell quería participar en un experimento futurista. Sería el hombre capaz 
de anticipar “la salud y el futuro” en una extraña y complicada estructura de acero, ampliamente abierta, aplicada con destreza y exactitud por las 
cabrias y las grúas a este fragmento inclinado de la naturaleza accidentada; lo seducía la idea de la comunión con la naturaleza a través de la imagen, 
el aire y la radiación. (NEUTRA, 1972, p. 211).

Figura 31: Foto Externa Lovell Health House. 
onte: F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 92).



Figura 31: Foto Externa Lovell Health House. 
onte:F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 92).



Figura 32: Acesso Superior Lovell Health House
onte:F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 95).
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perspectiva e uma paisagem esplêndidas penetravam para o interior.29 (NEUTRA, 1972, p.213, tradução 
nossa) 

Outro projeto residencial que está dentre os mais conhecidos de Neutra é a casa Kaufmann, construída em 1946 no 
deserto da Califórnia para Edgar Kaufmann – mesmo cliente de Wright para a Casa da Cascata. Assim como em diversos 
projetos da arquitetura residencial de Wright, o projeto tem o formato “planta cata-vento” (FUJIOKA, 2017) e conta com 
um sistema de refrigeração e aquecimento do ar através de tubos de água, passados sob a edifi cação, também presente em 
diversos projetos de Frank Lloyd. Neutra reproduz a “planta cata-vento” também na casa Tremaine e em outros projetos 
como a casa Omega, não construída, para o Case Study Houses. 

O Case Study Houses foi um programa criado por John Entenza, editor da revista Arts & Architecture, e representou 
uma geração de arquitetos modernos que durante o pós-guerra participaram do auge da construção civil norte-americana. 
O programa foi composto por 36 projetos e os participantes o fi zeram por convite pessoal de Entenza, dentre eles, Charles 
e Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig, Julius Ralph Davidson, Richard Neutra e Raphael Soriano. Aplicaram técnicas 
e materiais industriais nas habitações, buscando enfatizar o espírito de modernidade e a fabricação em série. Neutra fez 4 
projetos para o programa, que marca um episódio do Movimento Moderno em Los Angeles, sendo que apenas um deles 
foi construído, a Casa Bailey. 

Richard Neutra viajou para muitos países discutindo a arquitetura moderna internacional. No livro Richard Neutra 
(1982), o autor, Th omas Hines, descreve um percurso detalhado sobre a carreira do arquiteto e suas viagens, dentre elas, 
uma viagem para o Japão em 1930. Conta que a maioria dos arquitetos japoneses havia lido amplamente o livro Wie Baut 
Amerika? e o receberam quase que como uma celebridade. Do Japão viajou para Macao, Hong Kong, Cingapura e a maioria 
das cidades da China e, assim como fez no Brasil, registrou várias de suas impressões sobre a vida asiática e a arquitetura 
em uma série de artigos para um jornal de Berlim, Die Form. (HINES, 1982) 

Fez diversos desenhos de suas viagens e observou cada detalhe da arquitetura japonesa, analisou como os cômodos 
correspondiam às questões de sociabilidade dos japoneses e o quão diferente era aquela vida das experiências que ele já 
teve, o quão próximas eram as formas de tratar os espaços e a natureza. Passou pelo Oceano Índico, atravessou o Canal de 
Suez no sentido Europa, em Frankfurt fez registros sobre os projetos habitacionais de Ernst May, visitou a Holanda e uma 

29  Gracias a una fusión de lo interior y lo exterior, poco conocida hasta entonces, la salud se benefi ciaría. Mediante la continuidad de los 
ventanales, que representaban el vinculo con el paisaje, pondríamos nuevamente a contribución los elementos que habían caracterizado una escena 
natural vitalmente dinámica durante cien mil anos y le asignaríamos otra vez la condición de hábitat humano. De hecho, cuando se corrían las 
cortinas continuas pero divisibles, penetraban en el interior una perspectiva y un paisaje espléndidos.  (NEUTRA, 1972, p. 213)

Figura 32: Acesso Superior Lovell Health House
onte: F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 95).
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das casas modernas de Van der Leeuw. Antes de sair de Dessau, discutiu com Mies Van der Rohe sobre a introdução do 
sistema da Bauhaus nos Estados Unidos. (HINES, 1982)

Neutra participou do III CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – que aconteceu em Bruxelas 
em 1930, “sob o título Rationelle Bebauungsweisen, [voltado] para as questões da altura ideal e do espaço entre os blocos, 
tendo em vista o uso mais efi ciente tanto da terra quanto do material” (FRAMPTON, 1997, p. 328). Também foi membro 
do American Institute of Architects (AIA), destinado a promover a aproximação de arquitetos de questões vinculadas à 
profi ssão no continente americano. 

O American Institute of Architects, mais conhecido pela sigla AIA, foi criado em 1857, em New York, 
por um grupo de 13 profi ssionais envolvidos com o setor da construção civil. Como não havia naquela 
época nenhuma escola de arquitetura ofi cialmente construída nos Estados Unidos, os profi ssionais ali 
reunidos com o fi m de “promover o aperfeiçoamento científi co e prático da profi ssão”, eram carpinteiros, 
pedreiros e construtores (AIA, 2007). Esta foi a primeira iniciativa, pelo que sabe, destinada a promover uma 
aproximação dos profi ssionais ligados ao mundo arquitetônico, nas Américas, o que atraiu grande atenção, 
não apenas do próprio país em expansão territorial naqueles anos, mas, também, de todo o continente. 
(ATIQUE, 2007, p. 56)

Sua arquitetura teve também forte destaque para a arquitetura escolar e de centros de saúde, que resultaram na 
publicação do livro Arquitetura Social para países de clima quente, em 1948, no Brasil. Projetou diversas escolas dentre 
elas a Corona School, Emerson Junior High School, Kester Avenue Elementary School e Palos Verdes High School, construídas 
na Califórnia. A principal obra escolar construída é a Corona School, projetada em 1935 em Bell, distrito de Los Angeles, 
Califórnia. 

Segundo Warchavchik, na introdução do livro Arquitetura Social em países de clima quente (1948), 

Neutra acabou criando uma combinação fl exível da sala de aula ligada como ar livre, própria para um 
método de ensino em que o aluno aprende variando de ocupações. Condenou a antiga sala de aula em que 
o aluno era obrigado a permanecer sentado apenas ouvindo as preleções do professor e com isso mereceu 
elogios entusiásticos de diretores, professores e pais. (WARCHAVCHIK, 1948, p. 18).

Corona School se tornou referência para muitos arquitetos e os projetos desenvolvidos para o livro Arquitetura Social, 
moldados tendo como base os serviços idealizados para a Califórnia, testemunham uma forte consciência coletiva e social. 

Figura 33: Foto dos pátios-jardim das salas de aula da Escola Corona. 
onte: F Neutra (1951, p. 153).



Figura 33: Foto dos pátios-jardim das salas de aula da Escola Corona. 
onte:F Neutra (1951, p. 153).
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3.1 Relações entre os Estados Unidos e a América Latina
Neutra chega nos Estados Unidos após o término da Primeira Guerra Mundial, no período que posteriormente 

fi cou conhecido como o Entre Guerras (1919-1939). A década de 1920 foi marcada pelo fi m da Primeira Guerra e por um 
período de prosperidade que antecedeu a Crise de 1929. Com a popularização do automóvel e uma ampla rede de vias 
expressas, os estadunidenses passaram a procurar distância dos grandes centros urbanos, qualidade de vida e retomar o 
contato com a natureza através dos subúrbios.

O capitalismo americano se consolidou no início do século XX. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) favoreceu 
o auge desse processo, pois estando os Estados Unidos longe dos cenários militares de guerra e abastecendo os Estados da 
Entente, saíram do confl ito como credores de uma Europa capitalista devastada. Esta guerra foi resultado de confl itos entre 
grandes nações mundiais, que ocuparam diversos territórios em uma “corrida imperialista” (MOURA, 1986) da qual os 
Estados Unidos também fez parte, ocupando territórios no Havaí, Filipinas, Porto Rico, estabeleceu o direito de intervir 
política e militarmente em Cuba e diversos países, quando julgassem necessário, principalmente na América Central. 

A Quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, encurtou esse ciclo de prosperidade instaurando uma das grandes 
crises do capitalismo. A receita contra a crise, proveniente do pensamento de John Maynard Keynes foi a intervenção do 
Estado na economia através da política econômica que fi cou conhecida como New Deal (1933-1927), de Franklin Delano 
Roosevelt, encerrando a orientação liberal que prevalecia até o momento. 

“A longa e persistente crise que se iniciou com a quebra do mercado de ações em 1929 só se resolveu por completo 
nos anos 1950” (HARVEY, 2014, p. 10), gerou uma Grande Depressão30 que só se resolveu por completo na década de 1950, 
após a Segunda Guerra Mundial e a retomada no crescimento econômico norte americano. Findada a guerra, os Estados 
Unidos emergiram como exemplo de modernidade, enquanto o continente europeu se recuperava de suas consequências 
devastadoras. 

Desde o fi nal da década de 1920, havia uma tentativa de intervenção norte-americana nos países latino-americanos, 
visto que a ideia de uma Política da Boa Vizinhança já havia sido pensada algumas décadas antes, por Hebert Hoover 
(TOTA, 2000): 

30  A renda nacional caiu de 81 bilhões para 49 bilhões de dólares, e as ruas foram tomadas por 11 milhões de desempregados. A classe média 
foi perdendo suas economias, o seguro, as rendas de pequenos investimentos. Não podendo mais pagar suas prestações, perdeu a casa própria, 
símbolo máximo do American way of life. (TOTA, 2000, p. 37) 
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Eleito em novembro de 1928, Hoover embarcou numa viagem pela América Latina que, segundo ele, não 
era exatamente uma viagem de recreação. Pretendia mudar alguns aspectos importantes da política externa 
americana. Assim que chegou a Amapala, Honduras, Hoover fez um discurso no qual usou a expressão good 
neighbor31, que seria adotada por Roosevelt em 1933. (TOTA, 2000, p. 28)

Embora já fosse possível notar a presença norte-americana no Brasil desde o fi nal da década de 1920, a cultura 
europeia ainda predominava no país como referência, principalmente o que possuía origem francesa. “Mas, enquanto a 
ascendência europeia era dominante entre as elites, a infl uência americana ia penetrando na sociedade brasileira através dos 
meios de comunicação de massa, veículos por excelência da cultura popular do século XX.” (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 
2005, p. 75)

A paisagem paulista da década de 1920 é muito bem descrita por Sevcenko (1992), e destaca a forte presença europeia 
até então no Brasil:

Assim, como a Várzea do Carmo, transformada no Parque D. Pedro II, ligando-se ao Vale do Anhangabaú, 
tornado Parque do Anhangabaú, o qual por sua vez se articulava com o Vale do Piques, reformado no Parque 
do Obelisco, a colina central fi cava circundada de uma ornamentação paisagística europeia, atravessada 
pelas impressionantes estruturas metálicas dos viadutos do Chá e de Santa Efi gênia importadas direto 
da Alemanha, e cingida pela arquitetura neo-renascença do Teatro Municipal, êmulo fáustico do Ópera 
de Paris, a assinalar uma súbita reformulação do panorama refl etindo mudança radical na identidade da 
capital. Nos limites desse complexo paisagístico fi guravam, ao norte, a Estação da luz, totalmente importada 
da Inglaterra até os últimos tijolos e os menores parafusos, segundo os modelos da Estação Paddington e da 
torre do Big Ben. Ao sul ia se defi nindo o desenho gótico da catedral da Sé, talhada sob o fi gurino da matriz 
medieval de Colônia. A oeste, dominando a Praça da República, se destacava a imponente Escola Normal, 
de feitio eclético, recaindo sobre o neoclássico do Segundo Império francês. A leste, mais para o fi nal da 
década, se ergueria no topo da colina histórica o colossal prédio do arquiteto italiano Giuseppe Martinelli, 
um bloco maciço de concreto armado, que com seus vinte andares se arrojava como “o mais alto da América 
do Sul”32. (SEVCENKO, 1992, p. 116) 

Em 1933, Franklin D. Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos e além do New Deal, anunciava-se uma nova 
política para com as nações latino-americanas, a Política da Boa Vizinhança, que além de questões políticas e diplomáticas, 
envolveu relações econômicas e a consolidação de grandes empresas que viriam a intervir diretamente na cultura dos países 
latino-americanos. 

31  “I come to pay a call of friendship […] I would wish to symbolize the friendly visit of one good neighbor to another. In our daily life good 
neighbors call upon each other as the evidence of solicitude for common welfare and to learn of circumstances and point of view of each, so that 
there may come both understanding and respect which are cementing forces of all enduring society.” (CONDE, 1951, p.18 apud TOTA, 2000, p. 
197).
32  Homem, O prédio Martinelli, a ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo. 
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No caso brasileiro, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, a Política da Boa Vizinhança atuou com uma 

estratégia dos Estados Unidos para se aproximar do Brasil, temendo relações brasileiras com a Alemanha que pudessem 
levar o governo de Getúlio Vargas a apoiar o nazismo. “Procuravam entender o Brasil para, pela melhor via possível, mantê-
lo ao lado dos Estados Unidos caso a guerra atravessasse o oceano” (TOTA, 2000, p. 86-87). Segundo Skidmore (2010), 
os Estados Unidos interviram diretamente na economia de base brasileira, principalmente após tomar conhecimento das 
negociações entre Vargas e a Alemanha nazista: 

O governo americano já se comprometera a dar assistência ao desenvolvimento econômico básico do Brasil 
em 1940, disponibilizando empréstimos de longo prazo do Export-Import Bank em troca de garantia de uso 
das bases brasileiras. O primeiro grande comprometimento foi um empréstimo de 20 milhões de dólares 
para a nova Companhia Siderúrgica Nacional. Esse apoio para investimentos públicos em indústrias de 
base num país subdesenvolvido refl etia uma mescla de motivos do ponto de vista dos Estados Unidos. De 
um lado, demonstrava o desejo da administração New Deal, de Roosevelt, de dar substancia econômica à 
Política de Boa Vizinhança. Ao mesmo tempo representava uma tentativa de concretizar antigas ambições 
americanas de maior penetração econômica na América Latina por intermédio da nova e heterodoxa decisão 
americana de dar ajuda a programas de industrialização patrocinados pelo Estado. A disposição americana 
foi, sem dúvida, fortalecida pela informação de que Vargas negociara ativamente com a Alemanha nazista 
em busca de assistência para a criação da indústria siderúrgica. (SKIDMORE, 2010, p.77).

“Da participação do Brasil na guerra contra o nazismo, aproveitou-se o imperialismo americano para aprofundar 
suas raízes em nossa pátria. Missões culturais de toda sorte aqui vieram para encobrir manobras de rapinagem.” (ARTIGAS 
(1952) apud IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p. 108). 

A modernização no Brasil esteve fortemente associada à necessidade em seguir padrões e estilos norte-americanos. 
Havia uma presença visível dos Estados Unidos no país desde o fi m da Primeira Guerra Mundial, através dos meios de 
comunicação em massa, veículos da cultura popular do século XX. As ações tinham um misto de interesse, vantagens e 
exploração, justifi cadas como ajuda norte-americana para conter o nazismo. A propaganda fi cou responsável por criar 
demandas de consumo na população brasileira como forma de vencer a concorrência europeia erradicar suas ações no 
país. De forma análoga, fi ndada a guerra, o Brasil continuaria como um país receptor e dependente das mercadorias 
norte-americanas. 

O gosto brasileiro pelo cinema, vinculado ao cinema hollywoodiano, assim como aos heróis em quadrinhos e 
desenhos animados, deram aos americanos ferramentas poderosas que desenhavam o mundo internacional e, assim como 
os europeus já o faziam, passaram a ditar gostos, moda, comportamentos. Mais do que qualquer outro meio de comunicação, 



128
foram responsáveis pela divulgação do American way of life, que começava a se infi ltrar na sociedade brasileira como um 
objeto de consumo e fomentava padrões de comportamento de acordo com a “atualidade” americana. (IRIGOYEN DE 
TOUCEDA, 2005). 

A americanização da nossa sociedade quebraria possíveis resistências à aproximação política entre os 
Estados Unidos e o Brasil. A Política da Boa Vizinhança de Roosevelt era o instrumento, de amplo espectro, 
para a execução do plano de americanização. A sintonia fi na da operação fi cou a cargo, como veremos, de 
uma verdadeira “fábrica de ideologias”, criada pelo governo americano nessa conjuntura mundial. (TOTA, 
2000, p.19)

A imprensa impressa também teve forte relevância neste processo, com o objetivo de difundir notícias positivas sobre 
os Estados Unidos e contra-atacar a propaganda do Eixo (TOTA, 2000). Também pretendiam levar aos Estados Unidos 
uma imagem favorável referente aos outros países do continente americano. Dentre as exportações culturais de países 
latinos para os Estados Unidos, destacou-se a música de Carmen Miranda e o personagem Zé Carioca que, criado por 
estrangeiros, representava aspectos muito pontuais da cultura brasileira. É evidente que em diversas destas situações, foram 
ignoradas as tantas e diferenciadas manifestações culturais do subcontinente latino, até mesmo as diferenças culturais 
existentes em um país extenso como o Brasil, que foram apresentados aos norte-americanos como uma cultura latina 
única.  A divisão de cinema

Promovia a inclusão de artistas latino-americanos nos grandes estúdios, mas principalmente tratava de 
reparar a imagem de “bandoleiros” que Hollywood havia forjado para os latinos, em especial para os 
vizinhos mexicanos. Sempre que possível, a Divisão sugeria às grandes produtoras que fi zessem minuciosas 
pesquisas sobre os costumes da América Latina antes de rodarem algum fi lme. [...]

Nelson Rockefeller despachou “Jock” Whitney para uma viagem de reconhecimento pela América Latina. 
(TOTA, 2000, p. 63-64)

Como já destacado por Tota (2000), esta agência foi dirigida por Nelson Rockefeller e frequentemente enviava 
responsáveis por “viagens de reconhecimento pela América Latina”. O mesmo se dava em sentido contrário, através de 
bolsas de estudos e intercâmbios concedidos pelos estadunidenses aos brasileiros. 

As trocas culturais norte-americanas com os países latinos se intensifi caram entre 1939 e 1943. Visando estimular a 
economia que ainda não havia se recuperado da Crise de 1929, os Estados Unidos organizou a Feira Internacional de Nova 
Iorque (1939), apresentada para o mundo todo, que abrigou um pavilhão brasileiro projetado por Lucio Costa e Oscar 
Niemeyer e destacou a arquitetura brasileira no âmbito internacional.
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Neste mesmo período, Nelson Rockefeller assumiu a presidência do MoMA (1939-1941), fez algumas viagens para a 

América Latina e realizou esforços expressivos para a aproximação dos Estados Unidos às obras de arte latino-americanas. 
O MoMA “foi aos poucos transformado em verdadeiro território livre para as manifestações artísticas da América Latina, 
e teve grande importância para a nova política norte-americana em relação ao subcontinente” (TOTA, 2000, p. 45).

Desde 1931, o MoMA, voltava-se à cultura latino-americana através de exposições de artistas individuais. Em 1943, 
sob a responsabilidade de Philip L. Goodwin e fotografi as de G. E. Kidder Smith, o MoMA realizou a exposição brasileira 
de arquitetura que fi cou conhecida como Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942, referente à arquitetura que 
se produziu no Brasil neste período. Desta exposição, foi produzido um catálogo, com cerca de 200 páginas, a Primeira 
Introdução com um breve histórico sobre algumas cidades brasileiras, com destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte, Ouro Preto, Salvador, Recife, Belém e algumas análises de projetos como o Palácio do Itamarati no Rio de 
Janeiro, igrejas, fazendas. 

Neste catálogo, a arquitetura brasileira foi caracterizada em duas frentes, moderna e antiga, abrigando na Segunda 
Introdução – frente moderna – estudos referentes ao controle brasileiro de incidência solar no interior dos edifícios, análises 
de projetos como o Ministério de Educação e Saúde, o prédio da Associação Brasileira de Imprensa, o edifício Esther, os 
projetos de Niemeyer para Pampulha, projetos de Saturnino de Brito em Recife, projetos residenciais, edifícios escolares e 
mapas.

O Brazil Builds era uma das peças da “política de boa vizinhança” que o presidente Franklin Roosevelt 
(1882-1945) desenvolvia na América Latina para angariar alianças estratégicas no confl ito mundial que 
corroía a Europa. Até então, o presidente brasileiro Getúlio Vargas exercia uma política de neutralidade: 
“namorava” nazistas e norte-americanos. (SEGAWA, 2002, p. 100)

No mesmo ano, 1943, um segundo catálogo sobre a arte latino-americana foi publicado no MoMA: Th e Latin-American 
collection of the Museum of Modern Art, com obras da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Colômbia, Equador, México, Peru e 
Uruguai. Neste catálogo, o Brasil ocupa 8 páginas, com uma análise sucinta sobre a arte contemporânea no Brasil e obras 
de Portinari, Guignard, Pancetti, Rossi Osir, Cardoso Junior e Heitor dos Prazeres.

Foram criados o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), inspirado 
no MoMA e que, através de um acordo ofi cial fi rmado em 1950, fi cou responsável pelo intercâmbio e pelas relações com o 
museu de Nova Iorque, ampliando mais uma vez as relações com a arquitetura desenvolvida nos Estados Unidos.

Estas relações criadas entre os Estados Unidos e o Brasil confi rmam a relevância em se estudar a presença de Richard 
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Neutra no Brasil e na América Latina na década de 1940, assim como suas iniciativas em criar relações com os arquitetos 
locais. Como já destacado no início deste capítulo, Neutra viajou não apenas para a América Latina, mas para a Ásia e 
outros países europeus com o interesse pessoal em conhecer suas arquiteturas, diferentes culturas e ferramentas locais. 
No caso brasileiro, a tentativa de estreitar os laços de cooperação com os arquitetos locais veio acompanhada de relatórios 
ofi ciais que seriam, então, enviados por Neutra ao Departamento do Estado norte-americano sobre o que foi encontrado 
nestes países. Questiona-se, então, o caráter destas viagens, que perpassam entre prestígio internacional, assessoria técnica 
e a intervenção política. 

Segundo Tota (2000), a partir do ano em que Neutra chega ao Brasil pela primeira vez, 1945, 

A Alemanha nazista não representava mais perigo. O mesmo valia para o Japão. Roosevelt, o great and good 
friend de Vargas, estava morto. Nelson Rockefeller não era mais o coordenador do Offi  ce of Inter-American 
Aff airs. O Brasil, como grande fornecedor de matérias-primas, já não era tão indispensável. Nosso país 
também havia perdido sua importância estratégica na defesa do Atlântico Sul (TOTA, 2000, p. 126-127)

Para Tota (2000), era o fi m da Política da Boa Vizinhança, da simpatia forçada dos Estados Unidos pela América 
Latina e sua cultura exótica. Porém, Skidmore (2010), levanta outra várias intervenções do departamento norte-americano 
no Brasil, dentre elas, a Missão Cooke, em 1943, a Missão Abbink em 1948, a Comissão Mista em 1950, o que sugere uma 
costumeira intervenção norte-americana na América Latina.
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3.2 Interlocuções entre Richard Neutra e a América Latina

Constantemente chegam ao Rio, São Paulo, a Belo Horizonte, arquitetos de todos os cantos do mundo, 
Europa, Ásia, África, América, que aqui vem atraídos pelo prestígio internacional da arquitetura moderna 
brasileira. 

Esse grande prestígio internacional da arquitetura moderna brasileira não é produto de propaganda ou de 
galanterias de bons amigos. É um prestígio legítimo de um valor legítimo. 

Confi ar sempre em tudo aquilo que traz um rótulo estrangeiro, seja o que for, venha de onde vier e 
menosprezar sistematicamente todas as coisas que ostentem uma etiqueta verde e amarela, é um defeito 
característico de nosso povo. (MELLO, 1975, p.79)

Em 1943, Neutra trabalhou como consultor do Committee on Design of Public Works, em Porto Rico. Criado durante 
o New Deal, o comitê fi cou responsável pelo desenvolvimento de projetos públicos “padrão” de escolas, centros de saúde 
e moradias, que proporcionariam durante o pós-guerra, a infraestrutura necessária para Porto Rico. Seus projetos foram 
interpretados como geradores de uma arquitetura adaptada aos materiais e técnicas disponíveis, voltados ao clima local e 
associados desenvolvimento econômico e social de Porto Rico. Segundo Th omas Hines (1982), “Neutra enfatizou, acima 
de tudo, o papel que a América deveria desempenhar na reconstrução e as lições que deveriam ser tiradas sobre melhorar 
suas próprias cidades” (HINES, 1982, p. 215, tradução nossa)33. 

Segundo Th omas Hines (1982), 

Entre o fi nal de 1943 e início de 1945, Neutra dirigiu um escritório de arquitetos e engenheiros porto-
riquenhos que deveriam dar continuidade aos trabalhos sob a perspectiva de seus projetos preliminares. 
Foi o arquiteto chefe de projetos de escolas ao ar livre em mais de 150 locais e aproximadamente o mesmo 
número de centros rurais de saúde para a prevenção de doenças. (HINES, 1982, p. 212, tradução nossa)34 

Foram poucos os estudos posteriores sobre a construção destes projetos. Raymond Neutra, seu fi lho mais novo, afi rma 
que “pelo menos uma de suas inovadoras escolas projetadas foi realmente construída em Rio Piedras, atualmente subúrbio 
de San Juan” (NEUTRA, R. 2013)35. Segundo uma professora nativa, Olegaria de Rivera, sobre o projeto construído:
33  “Neutra emphasized, moreover, the hole America should play in the rebuilding and the lessons it should learn about improving its own 
cities”. Texto original sobre o discurso de Neutra no texto California’s Neutra Urges Modern Planning To Repair War Damage. (Michigan Society of 
Architects Weekly Bulletin 18, 5 de dezembro de 1944, p.6. apud HINES, 1982, p. 215). 
34  “Between late 1943 and early ’45 Neutra established and directed an offi  ce of Puerto Rican architects and engineers who would carry on 
the work in the spirit of his preliminary designs.He was also the chief architect of open-air schools for more than 150 locations, of approximately 
the same number of rural health centers for the prevention of disease.” (HINES, 1982, p. 212)
35  NEUTRA, Raymond. Encontros porto-riquenhos. Vitruvius. Arquitextos 158.01, Ano 14, 2013. Disponível em: https://vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/14.158/4833 . Acesso em: 29 out. 2019. 
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Na primeira vez que eu entrei, eu fi quei realmente desapontada. A escola estava fechada e parecia tão plana 
que eu pensei que não tivesse escola alguma. Mas quando eu abri a porta dos fundos e levantei as portas 
da frente, eu me encontrei em um quarto de três paredes repleto de ar e luz. Os alunos estão encantados 
agora. Nós nos sentimos tão livre e confortáveis. Nós não estamos fechados entre quatro paredes. Tem 
espaço sufi ciente para comprimir as atividades internas assim como os jogos externos. (RIVERA (s/d) apud 
HINES, 1982, p. 213 e 214, tradução nossa)36

O trabalho de Neutra em Porto Rico é relevante nesta pesquisa, pois os estudos desenvolvidos pelo arquiteto como 
consultor do Comitê de Obras Públicas foram apresentados no livro Arquitetura Social em países de clima quente, publicado 
somente no Brasil em 1948. Este livro foi o elemento chave para avaliar, em nível de projeto, as interlocuções da arquitetura 
escolar de Richard Neutra com a arquitetura escolar dos arquitetos paulistas selecionados. 

Porto Rico havia se tornado território norte-americano desde 1898, mas sofria com sérios problemas sociais, políticos 
e econômicos que se agravaram pela Crise de 1929. Era dependente da economia dos Estados Unidos e esta situação não 
trazia uma imagem de boa vizinhança aos latino-americanos. O Comitê de Obras Públicas projetou, então, a reconstrução 
de Porto Rico através de um conjunto de projetos e preocupações arquitetônicas, aliados à racionalização de custos, técnicas 
e materiais locais. 

Após este período em Porto Rico, Neutra viaja pela América Latina (1945), encarregado pela Divisa de Cooperação 
Cultural do Departamento de Estado norte-americano para uma viagem de reconhecimento, onde visitou o Equador, Peru, 
Bolívia, Argentina, Uruguai e o Brasil. Naquele momento era ainda o presidente da seção norte-americana do CIAM.

O objetivo que lhe fora dado para estas visitas era o de cooperação com as autoridades e arquitetos locais, 
auxiliando-os em questões de planejamento urbano e de projetos de habitação social, hospitais e escolas. 
Consultoria esta muito semelhante à quela dada ao governo porto-riquenho, mas agora sem o cargo ofi cial, 
de forma colaborativa.

Seguindo os preceitos de aproximação cultural propostos pela Política da Boa Vizinhança de Roosevelt, 
Neutra levaria aos latino-americanos um melhor entendimento da arquitetura praticada nos Estados Unidos 
- de seus sucessos e possibilidades - e traria consigo a análise dos avanços e propostas arquitetônicas destes 
países. [...] Ao fi nal da viagem, deveria entregar ao governo norte-americano um relatório descrevendo suas 
impressões e atividades realizadas em cada país. (CRITELLI, 2015, p. 78)

Manfred Sack (1997) afi rma que raramente seus desenhos se originaram durante as viagens ou em momentos 
36  “Th e fi rst time I came in, I was really disappointed. Th e school was closed and it looked so plain that I thought it was not a school at all. 
But when I opened the back door and pulled [up] the front doors, I found myself in a three-walled room with plenty of air and light. Th e pupils 
are delighted now. We feel so free and comfortable. We are not shut inside four walls. Th ere is enough space to carry out indoor activities as well as 
outdoor games.” (RIVERA apud HINES, 1982, p. 213 e 214)
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contemplativos similares, surgiam frequentemente nos momentos de transição de suas viagens, antes, entre e durante 
reuniões, assim como em auditórios e bares, durante um breve descanso ou enquanto passeava em um bosque, montanha, 
cascata, baía ou entre os edifícios de uma cidade; enquanto observava as pessoas dançando, cozinhando ou simplesmente 
conversando. Rabiscou muitos desenhos dessa forma, mas muito se perdeu no incêndio de sua casa experimental em 
Silverlake em 1963 (SACK, 1997).

Boa parte de sua viagem ao Brasil passou na companhia dos arquitetos locais, visitou cidades como o Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto, para compreender a economia, cultura, política, os diversos problemas locais, 
estudar os materiais construtivos disponíveis e o modo como estes arquitetos trabalhavam o clima local em seus projetos. 
Manteve contato com Eduardo Kneese de Mello, presidente do IAB/SP no momento de sua viagem ao Brasil e com Gregory 
Warchavchik, para a organização e publicação do livro Arquitetura Social em países de clima quente em São Paulo. Dessa 
viagem também resultaram dois artigos, publicados na revista Progressive Architecture em maio e em outubro de 1946 
que, conforme dito anteriormente, resultam do intercâmbio cultural durante suas viagens e deram destaque ao Brasil 
internacionalmente. 

Em maio de 1946 publica nesta revista o artigo Observations on Latin America, em que fala sobre suas viagens pela 
América Latina, quando encarregado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e também sobre seus estudos 
para escolas, hospitais e habitações em regiões urbanas e rurais. Neste artigo publica croquis e observações sobre lugares 
que visitou, com desenhos de Havana, Lima, Rio de Janeiro, Macchu-Picchu. Sobre o Brasil, discutiu a inacessibilidade de 
algumas pequenas cidades do interior, falou sobre algumas praias do Rio de Janeiro que sofreram com a “metropolitanização”, 
sobre o combate à dependência internacional e sobre o uso de materiais e equipamentos construtivos locais. 

Em outubro de 1946 publica o artigo Sun Control Devices, também com base em suas viagens, no qual discutiu o 
controle da incidência solar no interior dos edifícios apresentando projetos da América do Sul, exemplifi cando soluções 
simples, ou complexas, e a execução em diferentes materiais. Cita diversos arquitetos latino-americanos, dentre eles Kneese 
de Mello, Oscar Niemeyer, Rino Levi e Warchavchik. Insere no artigo imagens presentes também no livro Arquitetura 
Social (1948) e exemplos de projetos estudados durante as viagens, muitos deles brasileiros: Edifício Esther, Edifício da 
Associação Brasileira de Imprensa, Catedral de Pampulha e Edifício Leonidas Moreira.



Figura 34: Artigo publicado na Revista Progressive Architecture em maio de 1946. 
onte:F Neutra (1946, p. 67).

Figura 35: Artigo publicado na Revista Progressive Architecture em outubro de 1946. 
onte:F Neutra (1946, p. 88).



Figura 34: Artigo publicado na Revista Progressive Architecture em maio de 1946. 
onte:F Neutra (1946, p. 67).

Figura 35: Artigo publicado na Revista Progressive Architecture em outubro de 1946. 
onte:F Neutra (1946, p. 88).
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No dia 20 de novembro de 1945 Neutra também faz uma publicação no Jornal Folha da Manhã, intitulada como 

Impressões do arquiteto norte-americano Richard Neutra sobre São Paulo. A infl uência de G. Warchavchik – Comparações 
entre a Capital Paulista e Buenos Aires.

O artigo se remete a uma entrevista realizada ao arquiteto durante sua estadia no Brasil, na qual fala sobre a arquitetura 
de Warchavchik, Buenos Aires e São Paulo. O arquiteto afi rma: 

E no setor da arquitetura, São Paulo que possui acentuada personalidade, muito poderá contribuir. Eu 
próprio, espero poder sugerir em Los Angeles aos meus clientes uma visita a São Paulo para apreciar antes a 
obra que deverei empreender para eles lá. A aviação encurtou distâncias. Da Califórnia a esta capital bastam 
16 horas de viagem. (NEUTRA, 1945, p. 5).

Retorna ao Brasil para uma viagem de 6 dias em 1957, proferindo uma palestra na Escola Nacional de Belas Artes, 
em 1958 quando visitou as obras da nova capital, Brasília, acompanhado de Oscar Niemeyer. Nesta mesma visita, também 
foi ao Rio de Janeiro, acompanhado de Sérgio Bernardes (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005). Em1959 foi convidado a 
participar do Congresso Internacional de Críticos de Arte, que também reuniu arquitetos e urbanistas, com o objetivo de 
discutir Brasília, que naquele momento se encontrava em plena construção. Fez uma conferência na FAUUSP que, segundo 
Irigoyen  de Touceda (2005), “ante uma plateia entusiasta, transbordando de estudantes e arquitetos, confi rmou o impacto 
de Richard Neutra entre os colegas paulistas.” (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p.135)

Fragelli (2010) narra em seu livro Quarenta Anos de Prancheta que no fi nal dos anos 1950 fi cou responsável por 
acompanhar Richard Neutra durante sua visita ao Rio de Janeiro, e afi rma que “mesmo que tivesse mil coisas para fazer, 
faria tudo para servir de guia ao mestre que admirava desde a faculdade”. (FRAGELLI, 2010, p.83). 

Em 04 de outubro de 1960, o jornal Folha de São Paulo publica uma reportagem sobre a Infl uência de Richard Neutra 
na arquitetura norte-americana. Ao longo do texto, o autor faz uma rica biografi a sobre o arquiteto. Fala sobre o momento 
em que deixa a Europa, – e outros arquitetos com pensamentos em congruência – sobre o desembarque do arquiteto 
austríaco nos Estados Unidos e sobre o comentário da revista Fortune com a afi rmação de que “Neutra surgiu como a mais 
poderosa infl uência arquitetônica moderna que a América recebeu. Ele já falava em casas pré-fabricadas quando os outros 
propunham o estilo gótico”. A reportagem traz como ilustração, a Escola Corona, objeto de estudo nesta dissertação.

A mesma reportagem também fala sobre o momento em que Neutra escreveu o livro Wie Baut Amerika? (Como a 
América Constrói) e o momento em que se mudou para a Califórnia. Chama os projetos habitacionais de Neutra de “casas 
compridas e baixas”, com destaque para os materiais e métodos modernos. 



Figura 36: Artigo de Richard Neutra sobre o Brasil publicado no Jornal Folha da manhã.
onte:F Impressões... (1945).



Figura 37: Richard Neutra no Brasil (1959) visitando a construção de Brasília 
onte:F Califórnia State Polytechnic University apud IRIGOYEN, 2005, p.136

Figura 38: Richard Neutra no Brasil (1959) visitando a Casa de Carlota Macedo Soares. 
onte:F Califórnia State Polytechnic University apud IRIGOYEN, 2005, p.137.



Figura 37: Richard Neutra no Brasil (1959) visitando a construção de Brasília 
onte:F Califórnia State Polytechnic University apud IRIGOYEN, 2005, p.136

Figura 38: Richard Neutra no Brasil (1959) visitando a Casa de Carlota Macedo Soares. 
onte:F Califórnia State Polytechnic University apud IRIGOYEN, 2005, p.137.



Figura 39: Biografia e percursos do arquiteto Richard Neutra publicados no Jornal Folha de São Paulo. 
onte:F A INFLUÊNCIA... (1960, p. 14)
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Figura 39: Biografi a e percursos do arquiteto Richard Neutra publicados no Jornal Folha de São Paulo. 
onte: F A INFLUÊNCIA... (1960, p. 14)

As paredes foram substituídas por vidro e elementos estruturais posto à mostra – aliás, frequentemente com 
realce – nos espaços interiores. Sua característica mais marcante era, então como sempre, procurar fundir 
em uma só unidade estética e casa, seus arredores e até mesmo a paisagem distante, de maneira a estabelecer 
nexo e continuidade entre interior e exterior. (A INFLUÊNCIA..., 1960, p. 14)

O artigo também apresenta a preocupação de Richard Neutra com seus clientes, apresentada por Neutra como 
Realismo Biológico ou Biorrealismo.  Desta o Biorrealismo como uma das razões do quase imediato êxito de Neutra na 
arquitetura.

Fazia questão de falar com cada membro da família, descobrir como passava o dia, a fi m de acomodar a casa 
aos hábitos e preferências de cada um. Certa vez desenhou nada menos do que 150 esboços para o projeto 
de uma única casa de dois dormitórios. “É possível que o arquiteto só venha a ser descoberto no dia do Juízo 
Final” – dizia Neutra. “Mas se, intencionalmente ou não transforma a vida de seus clientes em vítimas de 
uma dose diária de pequenas ou grandes irritações, então ele constitui uma ameaça”. (A INFLUÊNCIA..., 
1960, p. 14)

A reportagem também trouxe informações sobre os projetos de Neutra para o planejamento de cidades, edifícios, 
conjuntos habitacionais e citou a Ring Plan School – e suas ideias básicas – como referência para muitos arquitetos de 
todas as partes dos Estados Unidos. Discorre sobre as construções e atuações para o governo de Porto Rico, sobre outras 
obras realizadas na Europa e cita também a carreira acadêmica do arquiteto como professor em 20 universidades norte-
americanas. Sobre a escola Corona, o jornal escreve a seguinte legenda: “Escolas com paredes de vidro móveis, que permitem 
que os espaços interno e externo da sala componham uma só unidade”. 

Diversas revistas norte-americanas circularam entre os estudantes e profi ssionais de arquitetura, dentre elas, 
Architectural Forum, Architectural Record, a Arts & Architecture, na qual Richard Neutra participava como redator, e a 
Progressive Architecture, na qual publicou dois artigos sobre suas vindas à América Latina. Revistas brasileiras também 
publicaram, constantemente, sobre arquitetos norte-americanos, muitas publicaram artigos dos próprios arquitetos37, 
dentre elas, a revista Engenharia Mackenzie e a Revista Pilotis. 

37  NEUTRA, R. Arquitetura funcional. Revista de Engenharia Mackenzie, São Paulo, n.67, p. 132-133, out.1937; NEUTRA, R. Casa de uma 
armador no porto de São Pedro, Califórnia. Módulo, Rio de Janeiro, n.14, p. 18-21, ago. 1959; NEUTRA, R. Edifi cações futuras: transcendental 
assunto humano. Acrópole, São Paulo, n.231, p. 101-104, jan.1958; NEUTRA, R. Planejamento – um problema humano, com base no indivíduo. 
Módulo, Rio de Janeiro, n. 15, v.3, out. 1959 (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p.268-269)  



Figura 40: Artigo de Jorge Wilheim sobre o livro Arquitetura Social, publicado no exemplar número 3 da 
revista Pilotis.

onte:F Wilheim (1949, p. 21).



Figura 41: Primeira página do artigo Casa inédita de Neutra, publicado na revista Pilotis número 4. 
onte:F UMA CASA..., (1950, p.5).
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A Pilotis foi uma revista cultural criada para os estudantes do Mackenzie, pelos alunos Carlos Millan, Salvador 

Candia, Paula Tagliacozzo, Sidney Fonseca, Luiz Roberto Carvalho Franco e Jorge Wilheim. A revista teve quatro números, 
voltados à arte e essencialmente à arquitetura. Tinha como referência o layout da revista californiana Arts & Architecture 
(ACAYABA, 1991) e no terceiro número da revista, fez uma sinopse do livro Arquitetura social em países de clima quente, 
assinada por Jorge Wilheim. No quarto e último número da revista, retomou a obra de Neutra com duas residências 
enviadas pelo arquiteto aos alunos, com fotos ilustradas por Julius Shulman (1910-2009)38. A presença norte-americana 
também pode ser notada em seu material publicitário e na admiração por projetos e livros norte-americanos.

José Leite de Carvalho e Silva (2006), arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo em 1960, quando questionado por Débora Foresti (2008) sobre o contato com revistas e livros da época, 
confi rmou a importância que estas publicações tinham para os arquitetos e estudantes:

Tínhamos muito contato, a revista que eu costumava ler era a Architecture d’aujourdhui, era a mais 
importante. De nacionais tinha a Acrópole, a Casa e Jardim. O livro que era a bíblia na nossa época e tinha 
até um professor que mandou a gente comprar e ele lia uma parte a cada aula. Era o Giedion, o livro chamava 
Space, Time and Architecture. (CARVALHO E SILVA (2006) apud FORESTI, 2008, p.183)39 

É importante destacar a relevância das revistas Pilotis e Engenharia Mackenzie para este trabalho, pois eram revistas 
que faziam parte do cotidiano dos mackenzistas. Dentre os quatro arquitetos selecionados como objeto de estudo neste 
trabalho, três se formaram arquitetos pela escola de arquitetura do Mackenzie. Irigoyen de Touceda (2005) também estudou, 
em sua tese de doutorado, protagonistas brasileiros que foram atraídos pela arquitetura dos Estados Unidos. Dentre os 
vinte e três arquitetos selecionados, quinze se formaram no Mackenzie. 

Essa ampla maioria de graduados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie é o primeiro ponto a destacar. 
Esta instituição segue as diretrizes da Escola Nova Americana, um movimento inspirado na fi losofi a de John 
Dewey, para quem a aprendizagem deveria ser uma atividade dinâmica e participativa, onde o aluno seria 
obrigado a aprender através da prática. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p. 99)

Além dos já citados arquitetos, Wright, Schindler e Neutra, na década de 1930, a medida que o nazismo avançava 
sobre a Europa, diversos arquitetos imigrantes procuraram abrigo nos Estados Unidos e foram acolhidos. Estes nomes 
construíram boa parte da arquitetura nos Estados Unidos e foram referência para muitos arquitetos brasileiros, dentre eles, 

38 Fotógrafo estadunidense conhecido por suas fotografi as de edifícios modernos. Fotografou a arquitetura de Richard Neutra, Frank Lloyd 
Wright, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer e de diversos outros arquitetos do programa Case Study Houses como Pierre Koenig, Charles and Ray 
Eames
39 José Leite de Carvalho e Silva em entrevista para Débora Foresti (2006)
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os arquitetos da Bauhaus: Walter Gropius, Marcel Breuer e Mies van der Rohe. 

Muitos arquitetos viajaram para a América do Norte para visitar as obras de Richard Neutra, Walter Gropius, Marcel 
Breuer e Frank Lloyd Wright. Segundo Irigoyen de Touceda (2000), Artigas foi o pioneiro e sua viagem foi 0amplamente 
tratada no livro Wright e Artigas: duas viagens (2002). Outros arquitetos do Plano de Ação como Miguel Forte, Oswaldo 
Bratke, Salvador Candia, Plínio Croce e Roberto Afl alo também viajaram para conhecer a arquitetura moderna norte-
americana. Um grande intercâmbio de ideias e novas descobertas foram gerados por essas viagens. 

Hoover Américo Sampaio40 (2006), quando questionado por Foresti (2008) sobre como a arquitetura de Frank Lloyd 
Wright chegou para os estudantes da época, afi rma que:

Ah! A gente já conhecia... Inclusive ele estava vivo naquela época! Nós líamos revistas e víamos essa 
arquitetura. [...] Eu assinava duas muito boas: Architectural Forum e Arts & Architecture. E eu tinha 
o cuidado de encadernar todas as revistas. Mas naquela época, as revistas tinham todos os projetos de 
Frank Lloyd, o que era construído, era publicado nessas revistas. Então, nós conhecíamos muito bem. E 
nós tínhamos dois arquitetos aqui em São Paulo naquela época: o Artigas, que você sabe, teve uma fase 
wrightiana, e o Miguel Forte. Eu achava a arquitetura do Miguel uma maravilha e eu ia visitar essas casas, 
ver como era. (SAMPAIO (2006) apud FORESTI, 2008, p. 185-186)41

Esta afi rmação não apenas deixa evidente a proximidade dos alunos de arquitetura daquela época às revistas 
internacionais de arquitetura, como também destaca o caráter multilateral e os diálogos vinculados às correntes 
arquitetônicas daquele período. Da mesma forma que as relações com correntes organicistas poderiam acontecer através 
destas revistas, também esteve vinculada à arquitetura moderna nacional, como a do arquiteto acima citado, Miguel Forte. 

Carvalho e Silva (2006) também deixa evidente em entrevista para Débora Foresti a presença destas interlocuções. 
Quando Foresti (2008) questiona a presença de discussões, entre alunos na FAUUSP, sobre teorias racionalistas e organicistas, 
o arquiteto afi rma:

Ah! Tinha. Mas existia ampla liberdade para projetar. O professor não interferia na sua concepção. Então 
tinha uns que gostavam mais do Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc. No meu caso, eu gostava do Neutra 
e do Frank Lloyd Wright. Eu pegava os projetos do Neutra e introduzia um pouco mais de vegetação para 
quebrar a rigidez do projeto. E os professores, premiados, inclusive, eram muito simpáticos. Por exemplo, o 
Plínio Croce, o Rino Levi, ganharam prêmios, mas não interferiam na nossa concepção. [...] Eu tinha uma 
liberdade total para projetar, pois a faculdade me deixava ser assim. No Mackenzie, que era outra faculdade 
de arquitetura que existia na época, os alunos eram obrigados a seguir uma linha tradicional (CARVALHO 

40  Arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura do Mackenzie em 1954, no mesmo ano em que se formaram Kurt Hollander e Paulo 
Mendes da Rocha.
41 Hoover Américo Sampaio em entrevista para Débora Foresti (2006)
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E SILVA (2006) apud FORESTI, 2008, p. 182).

O mesmo, quando questionado por Foresti (2008) sobre a obra de Wright com a qual o arquiteto se identifi cava, 
respondeu que não se identifi cava especifi camente com Neutra ou Wright, mas sim que gostava de ver suas obras 

pela mistura de ambientes, com certos toques de vegetação interna. Tanto que é raro o projeto que eu faça 
que não tenha um jardim interno. Eu gosto dessa interação da obra com a natureza. E através do tempo você 
vai se soltando, você transpõe obstáculos. Mas a primeira obra que eu fi z (Res. Edmundo Salim, em 1958), 
tem relação com a última obra que projetei. Às vezes, quando eu acabo um projeto, eu mesmo acho que está 
parecido com um projeto do Neutra (CARVALHO E SILVA (2006) apud FORESTI, 2008, p. 182).

A obrigação aos alunos mackenzistas em seguir uma linha tradicional incentivou, segundo Irigoyen de Touceda 
(2005), uma atividade paralela, que acontecia fora das salas de aula, sobre os temas modernos “proibidos”.

Incentivou uma “faculdade paralela”, que funcionava, informalmente, no ateliê de desenho artístico, onde 
se discutiam aqueles temas proibidos pelo diretor. Nessas reuniões, segundo descreveu Fábio Penteado, 
[Penteado] foi apresentado à arquitetura moderna pelos colegas Carlos Millan, Jorge Wilheim, Roberto 
Afl alo, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Djalma de Macedo Soares, entre outros. “Foi assim que realmente 
comecei a entrar no assunto, tomando como referência principal os projetos do arquiteto O. A. Bratke [...] 
que tinha uma infl uência muito grande não só para mim, como em todo esse grupo que eu frequentava”42. 
Além disso, a maioria dos alunos assinava revistas de origem americana que trocavam entre eles, como Arts 
& Architecture, Architectural Forum ou Architectural Record. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p. 104)

Observa-se que a presença de Neutra no Brasil foi muito bem percebida, o que diverge do silêncio crítico e 
historiográfi co na bibliografi a brasileira sobre o arquiteto. Percebe-se também a importância adotada pelo arquiteto 
aos países latinos, visto que a presença de Neutra na América Latina não foi única ou por acaso. Suas visitas estiveram 
contextualizadas em uma perspectiva pós-colonialista, frente ao debate sobre a formulação de uma identidade nacional e a 
discussão sobre a arquitetura moderna latino-americana. Acredita-se que ao mesmo tempo em que sua presença foi muito 
notada, foi também combatida, e os contrários tiveram mais força. Segundo Irigoyen de Touceda (2005), 

A pax americana posterior a 1945 alimentou o turismo cultural desde e para os Estados Unidos. Crescia 
o interesse dos profi ssionais da América Latina pela arquitetura moderna norte-americana, cujos maiores 
expoentes eram, paradoxalmente, de origem europeia. Quem ia do sul para o norte o fazia com a humildade 
do aprendiz, em busca de novos conhecimentos. Aqueles que se aventuravam por estas latitudes, em 
compensação, o faziam convencidos de que tinham muito que ensinar. Exibiam às vezes, a arrogância de 
quem se sabe o centro das atenções. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2005, p. 122) 

Na década de 1930, quando a arquitetura moderna ainda era incipiente, “uma preocupação corrente mais no meio 
42  PENTEADO, Fabio. Fabio Penteado: ensaios de arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1998, p. 19. 
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intelectual que propriamente no meio dos arquitetos” (SEGAWA, 2002, p.50), Frank Lloyd Wright visitou o Brasil. Chega 
ao Brasil como convidado para participar do Concurso internacional para o Farol de Colombo em São Domingos, como 
jurado.  

Os diários Correio da Manhã e O Globo apresentam o arquiteto americano como um especialista em casas 
para climas quentes e dedicam várias manchetes às atividades de Wright no Rio, as quais “vem despertando 
o mais vivo interesse no nosso meio artístico e intelectual”. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p.13)

Chegou ao Rio de Janeiro num contexto em que a Escola Nacional de Belas Artes enfrentava uma greve dos estudantes 
vinculada ao ensino em arquitetura. Lucio Costa, diretor do curso desde dezembro de 1930, que propôs a reestruturação do 
curso de arquitetura com a incorporação de novos professores, havia sido exonerado do cargo. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 
2000). 

O governo de Vargas havia levado Costa, então com vinte e nove anos, à direção da Escola. A sua nomeação 
foi, a princípio, bem acolhida pelos tradicionalistas, já que ele estava ligado ao movimento neocolonial. 
Mas, com a contratação dos professores “futuristas”, Lucio põe em evidência suas verdadeiras intenções: a 
introdução das ideias racionalistas e funcionalistas. A reação dos acadêmicos não se fez esperar. A polêmica 
ganha as manchetes dos jornais e, pouco tempo depois, os acadêmicos “recuperaram” a ENBA. Os estudantes, 
entusiasmados com os novos docentes e talvez conscientes da importância da proposta, dão inicio a uma 
greve em protesto contra o fi m da reforma. Tal confronto aberto entre tradicionalistas e modernos defi ne o 
contexto no qual se enquadra a visita de Wright. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p.14)

Para Segawa (2002), Lucio Costa havia realizado uma autocrítica ao ecletismo, ao tradicionalismo e ao academicismo, 
reconhecia a facilidade das trocas culturais e a internacionalização da cultura entre diferentes realidades socioeconômicas. 
(SEGAWA, 2002) 

Embora tenha durado pouco mais de sete meses e nada tenha restado da restruturação após a saída de Lucio 
Costa, esse período foi marcante o sufi ciente para que uma geração de futuros arquitetos tivesse consciência 
das transformações em curso na arquitetura mundial. [...]

Não obstante a tentativa de reorganização da ENBA se amparasse num quadro de professores modernistas 
e a essência da reforma buscasse a modernização do conteúdo curricular, as referências de Lucio Costa para 
a sua reformulação baseavam-se numa difusa interpretação das vanguardas europeias e da percepção da 
modernidade num quadro de transformações sociais e materiais. (SEGAWA, 2002, p. 79)

Segundo Irigoyen de Touceda (2000), Wright foi convidado, pelo Diretório Acadêmico da ENBA, a falar um pouco 
sobre os rumos da arquitetura e seu discurso incitou a reação dos academicistas, dentre eles, Christiano Stockler das Neves:
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O espírito que produziu as melhores formas é o mesmo que produz as formas de hoje; somente as formas de 
vida mudam, porque as condições de vida mudam [...] Nós não podemos repetir sempre as formas antigas 
por qualquer processo que seja. Assim sendo, o resultado é a rebelião. (WRIGHT, 1931  apud IRIGOYEN 
DE TOUCEDA, 2000, p.14)

Christiano Stockler das Neves é o primeiro a se manifestar publicamente. Pouco depois da visita de Wright, 
a revista Architectura e construções publica um artigo de Neves em que revela sem rodeios a repulsa 
que a prédica wrightiana provocara entre os defensores da tradição acadêmica. Graduado pela Escola de 
Belas Artes da Universidade da Pensilvânia e professor fundador da que seria mais tarde a Faculdade de 
Arquitetura Mackenzie, em São Paulo, ele hasteia as bandeiras de uma campanha “contra os inimigos da boa 
arquitetura”. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p.38-39)

Wright deixou claro que o estilo arquitetônico não deve ser imposto, mas surgir do contexto, da natureza dos 
materiais, da adaptação de acordo com a função, com o entorno, com os aspectos econômicos e sociais da época. Estas 
relações estariam, então, de acordo com a vida moderna. Para Irigoyen de Touceda (2002), o momento das conferências 
de Wright no Brasil e o clima de tensão marcam a origem do I Salão de Arquitetura Tropical, organizado em 1933. O 
Salão foi organizado pela Associação de Artistas Brasileiros, encabeçada por Mario Navarro da Costa, foi coordenado 
por João Lourenço da Silva, Alcides Rocha Miranda, Ademar Portugal e teve Frank Lloyd como presidente de honra, 
muito provavelmente em função ao seu apoio aos estudantes em 1931 (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2002). “A julgar pela 
cobertura jornalística, o Salão – inaugurado no dia 17 de abril de 1933 com a presença do então ministro da educação 
Washington Pires – não parece ter tido grande importância” (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p.42). 

Na década de 1930, a arquitetura moderna ainda não estava em evidência no Brasil, o que justifi ca a “pouca importância 
dada ao evento” citada por Irigoyen de Touceda (2002). Foi um evento pontual, citado neste trabalho apenas para levantar 
respostas sobre dois fatos: ter um arquiteto estrangeiro como “presidente de honra” em um evento “tropical” e também 
por representar uma das inúmeras preocupações com a identidade nacional e sobre como a arquitetura moderna iria se 
desenvolver no Brasil, sob a perspectiva econômica e climática brasileira. 

Para Vilanova Artigas (1961), “não sei se era tropical. Era um salão de Arquitetura como se faz um salão de arte” 
(ARTIGAS, 1961 apud IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p. 45). Para Flexa Ribeiro (1961), “constitui apenas um episódio 
de implantação no país de uma nova arquitetura” (RIBEIRO 1961 apud IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p. 45). Para 
Irigoyen de Touceda (2000), 
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É evidente que a adjetivação da arquitetura como tropical não tem conotações românticas, parece mais uma 
tentativa de dar um nome que identifi que a produção local. Parece perceber-se que o clima é o elemento 
que diferenciaria a produção brasileira da arquitetura moderna internacional. (IRIGOYEN DE TOUCEDA, 
2000, p.45) 

Deste levantamento bibliográfi co, conclui-se que o interesse de arquitetos brasileiros em Frank Lloyd Wright, Richard 
Neutra, Le Corbusier ou qualquer outro arquiteto estrangeiro não interferiu mais ou menos no desenvolvimento que viria 
ter a arquitetura moderna brasileira, foi apenas uma questão de gosto pessoal frente aos múltiplos diálogos e referências 
modernas levantadas na época. A presença de Neutra no Brasil apenas contribuiu para a discussão de um conteúdo que já 
estava em evidência, a questão do local, do clima e do contexto em que se inseria a arquitetura brasileira.

...nós absorvemos o conteúdo teórico exterior, deglutimo-lo, mas digerimos em função de uma realidade 
que se destaca no cenário de desenvolvimento técnico, em função desse objetivo que é nosso. Trata-se então, 
dado o desenvolvimento prático e objetivo da arquitetura brasileira no planejamento em geral, de saber quais 
são as ideias que deverão servir de superestrutura à continuação do seu desenvolvimento.43 (ARTIGAS, 
1961 apud IRIGOYEN DE TOUCEDA, 2000, p.45)

43  CONGRESSO NACIONAL DE CRÍTICOS DE ARTE, 2., 1961, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: AICA, 1961. p. 97
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3.3 Arquitetura Social em Países de Clima Quente
O livro Arquitetura Social em países de clima quente foi publicado originalmente no Brasil em 1948. Dá  continuidade a 

uma série de diretrizes propostas para a escola Corona School, projetada em 1935 na Califórnia, assim como para as propostas 
desenvolvidas por Richard Neutra para Porto Rico quando Consultor do Comitê de Obras Públicas do Departamento do 
Estado dos Estados Unidos. Como uma espécie de manual arquitetônico, Richard Neutra faz um levantamento de diretrizes 
modernas que considera relevantes para regiões de clima mais ameno, através projetos públicos, principalmente escolares 
e de saúde. Dentre os principais tópicos discutidos no livro, fala sobre funcionalidade, racionalidade e o uso de materiais 
e métodos que se relacionem às realidades sociais, econômicas, climáticas e necessidades diversas de determinado local.

A organização técnica de Neutra, a sua habilidade em relação às possibilidades e oportunidades nos 
planejamentos coletivos, são ainda mais signifi cativos do que seu trabalho de arquiteto. Ele tem atuado 
também como crítico, não somente por nos trazer informações a respeito dos progressos da Europa, mas 
também por divulgar na Europa e na Ásia os métodos de construção americanos. Seus livros, com as suas 
informações de ordem técnica e seus projetos minuciosos, são de tanta importância quanto os prédios que 
tem idealizado e construído até agora. (HITCHCOCK (s/d) apud WARCHAVCHIK, 1948, p.14)

A introdução do livro, feita por Gregory Warchavchik (1896-1972), faz uma panorama geral do percurso de Richard 
Neutra por diversos continentes pelo interesse em conhecer novos materiais, tecnologias e processos aplicados em diferentes 
perspectivas econômicas e sociais. Afi rma que a importância da obra não se restringe à  beleza, mas no destaque dado à  
coletividade e ao local onde a obra se insere. Com obras de saúde, habitação, educação, desdobra a arquitetura em urbanismo, 
voltado para o benefício da sociedade. Para Warchavchik, as publicações literárias de Neutra, assim como os constantes 
artigos em revistas, referentes à estudos e projetos, estimularam a opinião pública de muitos países, principalmente novas 
gerações. (WARCHAVCHIK, 1948)

As diretrizes projetuais do livro referem-se à adequação das edifi cações às condições climáticas locais e a racionalização 
da construção para a consolidação de edifi cações mais econômicas e com manutenções simplifi cadas. A principal medida 
destacada em seus projetos visa dividir a verba disponível entre os edifícios a serem construídos e projetar o maior número 
possível de unidades, priorizando projetos modestos em grande quantidade. (NEUTRA, 1948)

Destaca a necessidade constante de trocas de ar, a luminosidade, a visibilidade e as relações entre o interior e o 
exterior da edifi cação. Para Neutra, estes são aspectos que favorecem o desenvolvimento educacional e segundo Frampton, 
“contribuem de forma direta para o bem estar psico-fi sioló gico do usuário.” (FRAMPTON, 1997, p. 249)



152
Neste livro, a importância social dada por Neutra aos edifícios escolares vai além das necessidades escolares 

fundamentais. Através de “salas-pátio” destaca, principalmente, o contato com a natureza e a necessidade de outros serviços 
públicos para a comunidade. Com foco na saúde, lazer, culinária, atividades e economia domésticas, artes, ciência, sugere 
que o edifício abrigue também outros eventos, que transformariam o mesmo edifício escolar em um centro cultural e social 
voltado à comunidade, inclusive fora do horário letivo. “Assim, a escola rural teria dupla utilidade: servindo durante o dia 
como escola primária, à noite se transformaria em centro de atividades cultura e social para adultos, com a mais ampla 
participação da comunidade inteira” (NEUTRA, 1948, p.52).

As salas-pátio possuem diretrizes que se aproximam das escolas ao ar livre projetadas na Europa nas décadas de 1920 
e 1930, em defesa de que, se a arquitetura escolar tomar os cuidados preventivos, será possível reduzir sensivelmente os 
riscos de doenças e despesas com serviços de saúde. Neutra cita, inclusive, a questão da tuberculose, foco a ser combatido 
pelas Open Air Schools no mesmo período. São salas de aula horizontalmente alinhadas, separadas do restante do edifício, 
bilateralmente iluminadas e ventiladas. A vedação externa destas salas é feita por grandes paredes de vidro compostas por 
portas e janelas que, quando abertas, são capazes de integrar o interior do edifício com a natureza externa.

Uma das doenças contagiosas mais temíveis e no entanto relativamente fácil de evitar, é a tuberculose, 
que, se não se propaga em lugares expostos à ampla radiação solar em virtude do efeito germicida desta, 
rapidamente se alastra em ambientes superlotados e mal ventilados. Devido ao grande coefi ciente de 
umidade existente nas bactérias contidas nas expectorações ou na umidade fl utuante, estas sobrevivem por 
períodos mais longos, e são, na mesma proporção, contagiosas e perigosas por maior espaço de tempo em 
tais ambientes. Se uma criança tuberculosa tossir numa sala de aula e as partículas úmidas do esputo forem 
rapidamente secadas pelas correntes de ar, o perigo de contagio é reduzido na mesma proporção da rapidez 
da secagem. Também há proporcional diminuição de contágio pelas bactérias contidas no ar, quando o 
espaço permite maior separação entre os alunos e estes podem movimentar-se numa área mais ampla. 
Quanto mais apertadas fi carem as crianças numa sala de aula, ou em qualquer recinto, maior é o perigo que 
corre sua saúde. E a propagação de uma epidemia numa coletividade infantil não é lastimável apenas do 
ponto de vista humano, mas constitui problema capital para qualquer país. (NEUTRA, 1948, p.59) 

Outra semelhança com as Open Air Schools está na defesa do edifício escolar como um difusor da educação sanitária 
e de higiene pessoal. Defende que, sempre que possível, as escolas deveriam possuir espaços de saúde, como consultórios 
médicos e odontológicos, voltados às crianças e também à comunidade. 

Os pequenos centros de saúde são tão necessários quanto as próprias escolas, [...] eles representam um 
melhoramento de grande importância educacional. Em muitas partes do mundo, há ainda grande trabalho 
a realizar, que consiste em vencer a negligência do povo em relação à saúde, aos costumes alimentares 
prejudiciais, sobretudo no que se refere à crianças e lactentes, à ignorância em torno das causas comuns de 

Figura 42: Desenho de Richard Neutra para escolas no livro Arquitetura Social. 
onte: F Neutra (1948, p. 43).



Figura 42: Desenho de Richard Neutra para escolas no livro Arquitetura Social. 
onte:F Neutra (1948, p. 43).
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contágio, de cuidado com os dentes, bem como extinguir superstições e preconceitos. (NEUTRA, 1948, p. 
52) 

O vínculo das atividades desenvolvidas em sala de aula ao ambiente natural remete-se ao modo como o aprendizado 
deveria ocorrer. Cria ambientes de estudos diferenciados, voltados a atividades mais dinâmicas e que vão além dos 
procedimentos pedagógicos tradicionais. Quando abertas, as esquadrias geram fl uidez espacial entre o interior e o exterior 
do edifício, ampliam as dimensões do ambiente de forma contínua, e o pátio passa a compor parte da sala de aula.

A sala de aula, relativamente pequena por motivos economicos, e de espaço restrito, aumenta pela instituição 
da “área de instrução combinada de espaço interior-exterior”. Aberta e adequadamente orientada para o lado 
da brisa, a área instrutional interior possue a necessária ventilação. A porta que se abre horizontalmente, 
não só permite comunicação livre entre o espaço interior e exterior, mas aumenta a “área de sombra”. Livre 
ventilação em baixo do teto e refl eção natural da luz são outras vantagens do desenho. (NEUTRA, 1948, p. 
43)

As portas para o pátio, quando horizontalmente abertas, atuariam como um “segundo beiral”, que também interceptaria 
os raios solares, principalmente em regiões de clima quente e de forte incidência solar, mais ainda quando fosse necessário 
priorizar o sentido dos ventos e a ventilação natural ao defi nir a orientação do edifício escolar. 

Neutra traz no livro imagens de uma das escolas rurais construídas para Porto Rico, fotografadas pelo professor 
Olegaria de Rivera, e sugere uma medida mínima de 7,5 x 10 metros para cada sala de aula, “dimensão essa apenas tolerável 
pela possível extensão da sala para o espaço exterior, ao ar livre” (NEUTRA, 1948, p.44). Sugere também que o corredor 
que interliga estas salas de aula seja substituído por uma passagem coberta, que seria apenas uma continuação do beiral do 
telhado. 

Para a cobertura, Neutra fala sobre o teto inclinado, internamente pintado em tons claros, com a parte mais elevada 
para o lado da brisa dominante. Esta disposição favoreceria a constante circulação do ar e refl etiria a luz natural para as 
mesas dos alunos. Na disposição do mobiliário interno, seria indispensável adotar princípios de fl exibilidade e adaptação, 
para que um edifício nunca perca a capacidade de preencher suas fi nalidades e não se torne inadequado ou inefi ciente. 
Para essa fl exibilização, seria essencial que a disposição das salas de aula não fosse cristalizada em um formato único, 
com móveis removíveis, o que permitiria muitas variantes, para englobar outras disciplinas, atividades dinâmicas e outros 
materiais pedagógicos, além do quadro negro e das carteiras. 

Justifi ca a proximidade de sua arquitetura com os países latinos pelas afi nidades climáticas entra a América Latina e 
a Califórnia, onde construiu a maior parte de sua carreira com arquiteto. 

Figura 43: Desenho de Richard Neutra para Centro de Saúde no livro Arquitetura Social. 
onte: F Neutra, (1948, p. 133).



Figura 43: Desenho de Richard Neutra para Centro de Saúde no livro Arquitetura Social. 
onte:F Neutra, (1948, p. 133).
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Durante as minhas viagens e durante os meus períodos de trabalho em países da América Latina, pude 
verifi car as afi nidades existentes entre estes e a Califórnia, o que não acontece com outras regiões do norte 
dos Estados Unidos. Urge modifi car o conceito largamente difundido, e ao meu ver errôneo, de que a fria 
Europa e a fria América do Norte devem servir de exemplo para todos os empreendimentos em planejamento. 
Eis uma mentalidade colonial, que não tem mais razão de ser nos dias atuais. (NEUTRA, 1948, p.40).

Segundo Lamprecht (2000),

Para Neutra, a natureza e a proximidade com a vegetação, exercem forte infl uência na formação infantil, 
possibilitando procedimentos pedagógicos mais informais e o desenvolvimento de atividades mais 
dinâmicas. O pátio atua como uma extensão natural da sala de aula, pois ao abrir as portas e janelas cria-se 
um ambiente contínuo e mais amplo. (LAMPRECHT, 2000, p.80)

O livro foi publicado em 1948 no Brasil, aproximadamente 3 anos após sua primeira visita ao país. Foi impresso 
em São Paulo, o layout foi realizado no Rio de Janeiro, a tradução foi feita por Minna Klabin Warchavchik e Carmem de 
Almeida e, como dito anteriormente, introdução escrita por Gregory Warchavchik. Warchavchik deixa clara sua admiração 
pelo arquiteto, fala sobre a escola Corona, sobre a atuação de Neutra em Porto Rico, suas preocupações sociais e suas 
técnicas para a construção de edifícios públicos.

A publicação do livro foi realizada pela Editora Gerth Todtmann. No Arquivo Gregori Warchavchik, há uma carta 
escrita por Richard Neutra em alemão e endereçada ao Senhor Gerth Todtmann no dia 28 de maio de 1946. Em função das 
datas e das pessoas envolvidas, pressupõe-se que o projeto citado é o Livro Arquitetura Social em países de clima quente. 
Na carta, o arquiteto austríaco fala sobre o apreço que sente pelo apoio do casal Warchavchik ao projeto.

Havia uma proximidade pouco discutida entre Richard Neutra e os arquitetos brasileiros, dentre eles Warchavchik. 
No dia 17 de novembro de 1945, durante a viagem de Neutra ao Brasil, o Jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo) 
publicou sobre sua visita à casa do arquiteto naturalizado brasileiro: 

O jornal fala sobre uma recepção do casal Warchavchik para Richard e Dione Neutra, na residência da Rua Santa 
Cruz e sobre a presença de diversos intelectuais e artistas no evento. Sem nomear muitos dos convidados, comenta sobre a 
Sra. Mindlin, o que sugere que também estivesse presente no evento o arquiteto Henrique Mindlin. 

Para a divulgação do livro, Pietro Maria Bardi também sugeriu a criação de uma exposição no Museu de Arte de 
São Paulo intitulada como Neutra: Residências e que resultou em um catálogo com o mesmo nome. Não existem muitas 
publicações sobre a exposição, mas uma publicação, também no Jornal Folha da Manhã, do dia 06 de dezembro de 1981, 
sobre Política de museus, confi rma sua realização. 

Figura 44: Carta de Richard Neutra ao Sr. Gerth Todtmann. 
onte: F WARCHAVCHIK, André. Arquivo Gregori Warchavchik. Disponível em: http://www.arquivowarchavchik.com/documentos. Acesso em: 31 jul. 2018. 



Figura 44: Carta de Richard Neutra ao Sr. Gerth Todtmann. 
onte:F WARCHAVCHIK, André. Arquivo Gregori Warchavchik. Disponível em: http://www.arquivowarchavchik.com/documentos. Acesso em: 31 jul. 2018. 
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No artigo, o autor Pietro Maria Bardi afi rma: “No MASP apresentaram-se as memoráveis exposições de Le Corbusier, 

Max Bill, Richard Neutra e Saul Steinberg, para lembrar algumas”. Houveram muitos arquitetos brasileiros envolvidos neste 
catálogo do MASP. Fernanda Critelli (2015), fala em sua dissertação sobre as diversas cartas trocadas entre Neutra e os 
arquitetos brasileiros para a realização da publicação no país, armazenadas no acervo Neutra Collection. 

Durante o levantamento bibliográfi co, também foram encontrados diversos artigos sobre o arquiteto nos Jornais 
Folha de São Paulo, O Globo e O Estado de São Paulo, referentes à sua carreira, projetos signifi cativos – como a Escola 
Corona e a Casa Kauff mann. Todas as estadias de Neutra no Brasil foram divulgadas nestes periódicos, assim como sua 
visita à Brasília. Também houve publicações escritas por Richard Neutra, com impressões do arquiteto sobre a arquitetura 
moderna e a arquitetura moderna brasileira. Sua morte, em 21 de abril de 1970 obteve grande espaço no Jornal O Estado 
de São Paulo, novamente com um breve registro de seu percurso profi ssional. 

No mesmo ano em que Neutra publicou o livro Arquitetura Social em Países de clima quente (1948) no Brasil, 
Kneese de Mello palestrou na Biblioteca Municipal de São Paulo sobre a Arquitetura, Urbanismo e Democracia. Nesta 
conferência, Kneese de Mello defendeu que a evolução da arquitetura deveria ser natural e agir democraticamente, citando 
Neutra como um dos “novos heróis” da arquitetura. Para ele, o solo brasileiro era propício para a nova arquitetura, e as 
tradições arquitetônicas, insufi cientes.



Figura 45: Visita de Richard Neutra à Casa da Rua Santa Cruz do casal Warchavchik
onte:F HELEN, 1945.



Figura 46: Reportagem sobre a morte de Richard Neutra na Alemanha em 1970. 
onte:F NEUTRA... (1970, p. 17). 



Figura 46: Reportagem sobre a morte de Richard Neutra na Alemanha em 1970. 
onte:F NEUTRA... (1970, p. 17). 

A arquitetura moderna tem sua origem nos fins do século passado, quando algumas vozes esparsas e heroicas 
começaram a protestar contra o ecletismo ridículo, contra a arquitetura de fachadas, contra a mentalidade 
palaciana. 

Otto Wagner, Adolf Loos, Peter Behrens, Van der Velde, Sullivan, Frank Lloyd Wright são dos que primeiro 
se levantaram. Surgem logo novos heróis como Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Richard 
Neutra e tantos outros. 

Pouco a Pouco, as novas ideias foram dominando a velha e falsa arquitetura. [...] Começa a volta da 
democracia à arquitetura. (MELLO, 1975. p.20)



Figura 47: Ring Plan School, 1932, Richard Neutra. 
onte:F Archives-Special Collections,  (s/d) apud LAMPRECHT, 2000, p. 82
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Figura 47: Ring Plan School, 1932, Richard Neutra. 
onte: F Archives-Special Collections,  (s/d) apud LAMPRECHT, 2000, p. 82

3.4 Projetos Escolares Pragmáticos de Richard Neutra
Richard Neutra destinou parte de seus estudos em Arquitetura para a arquitetura escolar e de centros de saúde, 

registrados no livro Arquitetura Social em países de clima quente. Projetou diversas escolas dentre elas a Corona School, 
Emerson Junior High School, Kester Avenue Elementary School e Palos Verdes High School, na Califórnia. 

Seu primeiro projeto escolar foi a Ring Plan School, desenhada em 1925-1932, escola circular onde usa pela primeira 
vez as salas-jardins, mas que não foi construída. Este projeto circular se concretizou apenas em 1961, na Lemoore Naval 
Air Base. A Ring Plan School é assim chamada. pois foi projetada na forma de um círculo, no qual as salas de aula possuem 
paredes de vidro para o exterior em ambos os lados, criando um espaço aberto ao centro, cercado pelo edifício, com fortes 
preocupações com a natureza, ventilação e iluminação naturais. O design foi totalmente detalhado com pré-fabricação e 
cada sala de aula possui uma área externa separada apenas por uma parede com portas de vidro de correr, com acesso visual 
e físico imediato para o espaço natural.

Usa materiais modernos na estrutura, principalmente o aço. Em termos de volume, se opõe à solidez dos planos e 
coberturas. Segundo Th omas Hines (1982), a escola foi amplamente publicada internacionalmente quando totalmente 
construída. O arquiteto chefe de Estado na Divisão de Planejamento dos Edifícios Escolares, Doyt Early, fez um grande 
testemunho sobre a escola:

Tem a melhor iluminação em salas de aulas que eu já vi. As possibilidades dos espaços externos conferem 
liberdade, variedade e valor ao programa, sem mencionar os fatores de saúde. Tem efeitos de cores 
agradáveis. Sinto que você fez algo novo e com contribuições inspiradoras para a arte, ou devo dizer ciência, 
do planejamento escolar. Me calçarei nisto, se eu puder, para encorajar outros distritos para ousarem um 
pouco além do tradicional. (EARLY, 1935 apud HINES, 1982, p. 182, tradução nossa)44

Em todos os seus projetos escolares, Neutra retira o caráter fi xo das carteiras, de forma que o aluno possa escolher o 
melhor lugar, com a melhor iluminação e ventilação para a sua concentração. A fi gura 48 é um croqui de Richard Neutra, 
com as cadeiras dispostas no formato de um arco que se inicia no interior da sala e termina no exterior, como forma de 
exemplifi car a ativação entre os dois espaços.

44  “Th ere is better light in the classrooms than in any I’ve ever seen. Th e out-of-door possibilities lend freedom, variety and interest to the 
program, not to mention their health factors. Th ere are some delightful color eff ects. I feel that you have made some fresh and inspiring contribu-
tions to the art, or shall I say science, of school planning. I will use it as a wedge, if I may, to encourage other districts to venture a little from the 
traditional.” Texto original de Doyt Early para Neutra em 18 de outubro de 1935. Arquivo Neutra. (HINES, 1982, p. 182) 
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Neutra não foi o primeiro e nem o único arquiteto a reconsiderar a arquitetura escolar. Na Inglaterra, Maxwell Fry e 

Walter Gropius projetaram a Impington Village College (1937-1939), também com iluminação natural bilateral para cada 
sala de aula.   

Concretiza seus estudos escolares em 1935, através da construção da Escola Corona em Bell, distrito de Los Angeles, 
Califórnia. Em março de 1933, os distritos ao sul de Los Angeles haviam sofrido com um terremoto que atingiu mais de 
230 escolas. No mês seguinte, iniciou-se um processo de reconstrução destas escolas, através de um programa experimental 
preocupado com materiais resistentes a terremotos, com plantas abertas, materiais leves e perfi s delgados (OLSBERG, 
2018), o caráter monolítico de tijolos é substituído por uma distribuição térrea em aço e concreto armado. A Escola Corona 
entra como parte deste programa. Como um anexo do edifício existente e a partir de então, Richard Neutra cria para esta 
escola uma planta modular, com salas de aula bilateralmente iluminadas, jardins externos para cada sala de aula e amplas 
preocupações com a brisa natural. 

Construída em wood-frame, a Corona School rejeita o modelo tradicional monolítico que abrigava todas as 
atividades letivas sob um mesmo bloco, separa o volume de salas de aula do restante do edifício e orienta os dois blocos 
perpendicularmente para atingir as mesmas condições de iluminação e ventilação nos dois eixos. O projeto se torna 
referência para o conceito de salas-pátios, com grandes panos de vidro externos que, quando abertos, seriam capazes de 
fazer a integração com a natureza e criar um ambiente de estudos diferenciado, voltado a atividades mais dinâmicas que 
vão além dos procedimentos pedagógicos desenvolvidos em aulas convencionais. O pátio dá continuidade ao ambiente 
construído das salas de aula, pois ao abrir as portas e janelas cria-se um ambiente contínuo e mais amplo.

Na fi gura 51 é possível observar também as variações no mobiliário das salas de aula, que sugerem atividades em 
grupo, mesas individuais, cadeiras dispostas em arcos, nem todas orientadas para o quadro negro como nos métodos 
tradicionais. Esta imagem se aproxima do que pretendia Neutra em um de seus croquis para a escola (fi gura 52).

Figura 48: Desenho de uma sala de aula na Escola Emerson, Los Angeles, 1938, do arquiteto Richard Neutra.
onte: F MINDEGUÍA, (s/d)



Figura 48: Desenho de uma sala de aula na Escola Emerson, Los Angeles, 1938, do arquiteto Richard Neutra.
onte:F MINDEGUÍA, (s/d)



Figura 50: “Richard Neutra (1892–1970), Experimental Unit of the Corona Avenue School, Bell, CA, bird’s eye perspective, 1935. Contemporary photograph of drawing, 205 × 253 mm.” 
onte:F OLSBERG, 2018. 

Figura 49: Planta da Escola Corona de Richard Neutra. 
onte:F Desenho da Própria autora. (2018)



Figura 50: “Richard Neutra (1892–1970), Experimental Unit of the Corona Avenue School, Bell, CA, bird’s eye perspective, 1935. Contemporary photograph of drawing, 205 × 253 mm.” 
onte:F OLSBERG, 2018. 

Figura 49: Planta da Escola Corona de Richard Neutra. 
onte:F Desenho da Própria autora. (2018)



Figura 52: “Richard Neutra (1892–1970), Experimental Unit of the Corona Avenue School, Bell, CA, 1935. Pastel and graphite on board, 558 × 813 mm.”
onte:F OLSBERG, 2018.

Figura 51: Interior da sala de aula, Corona School. 
onte:F Wikiarquitectura. Disponível em: https://en.wikiarquitectura.com/building/corona-school/#. Acesso em: 08 de janeiro de 2020. 



Figura 52: “Richard Neutra (1892–1970), Experimental Unit of the Corona Avenue School, Bell, CA, 1935. Pastel and graphite on board, 558 × 813 mm.”
onte:F OLSBERG, 2018.

Figura 51: Interior da sala de aula, Corona School. 
onte:F Wikiarquitectura. Disponível em: https://en.wikiarquitectura.com/building/corona-school/#. Acesso em: 08 de janeiro de 2020. 
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No site da escola, é possível encontrar algumas fotos antigas nos pátios, o que sugere que estes espaços tenham sido 

realmente ativados para novas ferramentas pedagógicas. No site, a escola noticia uma política de envolvimento da família 
com a escola com a data de 28 de novembro de 2018, política defendida também por Neutra no livro Arquitetura Social e 
que se mostra presente ainda no cotidiano atual da escola. Ilustra esta publicação com fotos das crianças e atividades ao ar 
livre nos pátios da escola, em uma delas é possível notar diferentes atividades acontecendo ao mesmo tempo, dentre elas, 
pintura, atividades manuais, cuidados com o jardim.

A escola foi amplamente publicada e divulgada, inclusive, em uma exposição do MoMA em 1935, 1942 e outra em 
1944, que percorreram o país e tiveram forte impacto internacional. Na exposição de 1935, intitulada Modern architecture 
in California, Arranged by the Department of Architecture of the Museum of Modern Art, arranged for circulation by the 
Department of Circulating Exhibitions, foram expostas imagens da Escola Pública Experimental e Jardim de Infância, e 
também da Academia Militar da Califórnia, todas de 1935. Sobre Neutra, Ernestine Fantl escreve que:

Seu trabalho se distingue por uma variedade de funções e uma originalidade consistente. De seus edifícios 
recentes, talvez o mais interessante seja a Escola Pública Experimental e Jardim de Infância, um crédito não 
apenas para Neutra, mas também para a visão do Conselho Educacional de Los Angeles. A extensão do 
trabalho executado por Neutra permite que ele se classifi que como um dos principais arquitetos da América 
e, através de seus projetos e de seu trabalho, ele deu um impulso à solução inteligente de novos problemas. 
(FANTL, 1935, p .10, tradução nossa)45

Em 1942 foi exibida na exposição Modern Architecture for the Modern School, realizada por Elizabeth Mock para o 
Department of Circulating Exhibitions. 

A exposição consiste em 40 ampliações das melhores escolas modernas para o ensino fundamental, uma 
maquete e 30 painéis com desenhos, fotografi as e etiquetas explicativas que contrastam os métodos antigos 
e novos do ensino fundamental e mostram a contribuição da arquitetura moderna para educação moderna. 
Exemplos de bom design moderno são mostrados não apenas nas escolas dos Estados Unidos, mas também 
no Brasil, Inglaterra, França, Suécia e Suíça. (MUSEUM OF MODERN ART, 1942, p. 1, tradução nossa)46

Em 1944, a escola é apresentada novamente na exposição Built in USA : 1932-1944, no MoMA. O catálogo desta 
45  His work is distinguished by a variety of function and a consistent originality. Of his recent buildings, perhaps the most interesting is the 
Experimental Public School and Kindergarten, a credit not only to Neutra but to the vision of the Los Angeles Board of Education. Th e extent of 
Neutra’s executed work permits him to rank as one of the foremost architects in America and, through his projects as well as through his work, he 
has given an impetus to the intelligent solution of new problems. (FANTL, Ernestine M. In: MoMA Catalogue. 1935. p .10)
46  Th e exhibition consists of 40 enlargements of the best modern schools for the elementary grades, a scale model, and 30 panels with draw-
ings, photographs and explanatory labels which contrast the old and the new methods of elementary education and show the contribution modern 
architecture can make to modern education. Examples of good modern design are shown not only in schoolhouses of the United States but in those 
of Brazil, England, France, Sweden and Switzerland. (MUSEUM OF MODERN ART, 1942, p. 1). 

Figura 53: Publicação do site da Escola Corona. Foto representativa do uso dos pátios.
onte: F Corona Avenue School. Disponível em: https://cas-lausd-ca.schoolloop.com/. Acesso em: 08 de janeiro de 2020. 



Figura 53: Publicação do site da Escola Corona. Foto representativa do uso dos pátios.
onte:F Corona Avenue School. Disponível em: https://cas-lausd-ca.schoolloop.com/. Acesso em: 08 de janeiro de 2020. 



Figura 54: Corona School, Exposição Modern Architecture for the Modern School, 1942.
onte:F Museum of Modern Art (1942).

Figura 55: Corona School, publicada no Catálogo MoMA: Built in USA : 1932-1944
onte:F Museum of Modern Art (1944, p. 72-73).



Figura 54: Corona School, Exposição Modern Architecture for the Modern School, 1942.
onte:F Museum of Modern Art (1942).

Figura 55: Corona School, publicada no Catálogo MoMA: Built in USA : 1932-1944
onte:F Museum of Modern Art (1944, p. 72-73).
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exposição faz uma breve apresentação da escola com a planta e fotos do edifício. 

Dois anos depois da construção da Corona School, Richard Neutra começa a projetar a Emerson Junior High School, 
concluída em 1938, em Westwood, Los Angeles, fi nanciada pela Administração de Obras Públicas (PWA – Public Works 
Administration), no governo Roosevelt. Esta escola também foi amplamente publicada e, segundo Lamprecht (2015), 
introduziu novos tipos de espaços dedicados a novos aspectos da pedagogia. (LAMPRECHT, 2015). 

A escola também foi construída dentro do programa de reconstrução escolar que resultou do terremoto de 1933, 
baseada nas teorias de John Dewey. Como dito anteriormente, vários arquitetos modernos da Europa realizaram projetos 
experimentais semelhantes no início do século XX, principalmente na década de 1930, momento em que as Open Air Schools 
ganharam força na Europa, diante da preocupação com as condições sanitárias urbanas provocadas pelo adensamento 
populacional nas cidades.

O projeto também possuía referências no método pedagógico de Maria Montessori, de 1915, com a participação ativa 
dos alunos e a possibilidade de atividades iniciadas no interior das salas de aulas e fi nalizadas em contato com a natureza 
no espaço externo. Neutra aperfeiçoou na Escola Emerson muitas das diretrizes já aplicadas na escola Corona em 1935, 
com salas-pátio, mobiliário fl exível, janelas na parede da circulação do edifício, para priorizar a ventilação e iluminação 
naturais, portas externas deslizantes com seis metros de largura, preocupação com o paisagismo destes pátios através 
do plantio de arvores e cercas, não apenas por sua utilidade, mas pela beleza e qualidade do ambiente escolar imediato 
(NEUTRA, 1936 apud LAMPRECHT, 2015). 

A escola também foi estruturada em Steel Frame as salas de aula se encontram no térreo e na parte central do edifício. 
As outras funções da escola estão subdivididas em setores administrativos, de lazer, de serviços, perpendiculares entre si. 

Segundo Lamprecht (2015), quase duas décadas depois, na véspera de uma reforma, o diretor da Emerson, Allen 
Campbell, escreveu para Neutra:

Figura 56: Planta térrea da Escola Emerson, 1938, de Richard Neutra.  
onte: F MINDEGUÍA, Francisco M. RICHARD NEUTRA, La Escuela Emerson. In: Arquitectura en Dibuixos Exemplars. Universidad Politécnica de Cataluña. Disponível em: http://www.etsavega.

net/dibex/Neutra_Emerson.htm . Acesso em: 25 de julho de 2018 



Figura 56: Planta térrea da Escola Emerson, 1938, de Richard Neutra.  
onte:F MINDEGUÍA, Francisco M. RICHARD NEUTRA, La Escuela Emerson. In: Arquitectura en Dibuixos Exemplars. Universidad Politécnica de Cataluña. Disponível em: http://www.etsavega.

net/dibex/Neutra_Emerson.htm . Acesso em: 25 de julho de 2018 
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Prezado Sr. Neutra, estou encantado por você ser o arquiteto das adições à Emerson Junior High School. 
Voltei, depois de 18 anos, para ser o diretor da escola e, antes que me esqueça, quero que saiba que as 
instalações que foram construídas aqui para a conveniência das crianças do ensino médio, dezoito anos atrás, 
estão funcionando hoje de maneira admirável. De fato, muitas pessoas fi cam surpresas quando descobrem 
que a escola não é comparativamente nova. Gostamos dos aspectos funcionais dos edifícios da sala de aula 
e do auditório, que considero o mais bonito que já usei, e esta é minha sexta escola secundária em Los 
Angeles. Estou ansioso para trabalhar com você nos próximos meses. Estamos profundamente gratos por 
sua contribuição para essas excelentes instalações da escola secundária em West Los Angeles (CAMPBELL, 
1955 apud LAMPRECHT, 2015, tradução nossa)47.

Em 1951, Richard Neutra projeta a Kester Avenue School, também com grandes portas de vidro de correr, brises na 
parte superior das aberturas e ventilação cruzada nas salas de aula. Este edifício foi projetado por Neutra 6 anos após a 
sua publicação na revista Progressive Architecture sobre o controle de incidência solar no interior dos edifícios na América 
Latina, artigo em que o arquiteto discute sobre diversas soluções em projetos brasileiros. Este projeto comprova possíveis 
interlocuções que ocorreram em sentido contrário, com ressonâncias da arquitetura brasileira e da América Latina no 
edifício escolar de Neutra. Possui um edifício administrativo, 8 salas de aula para os alunos mais velhos, 13 salas de aula 
para os alunos mais novos, voltadas para espaços externos para refeições. 

Em 1961, projeta a Palos Verdes High School, formada por edifícios térreos e telhados de barro em duas águas, também 
com salas-pátio, iluminação e ventilação bilaterais. Os edifícios são intercalados por espaços livres gramados e as áreas de 
circulação são cobertas por uma cobertura estruturada por pórticos em madeira. 

47 Dear Mr. Neutra, I am delighted that you are the architect for the additions to Emerson Junior High School. I have returned, aft er 18 years, 
to be principal of the school, and before I forget I want you to know that the facilities which were built here for the convenience of junior high school 
children eighteen years ago are functioning most admirably today. In fact, many people are amazed when they learn he school is not a comparatively 
new one. We like the functioning aspects of the classroom buildings and the auditorium I consider is the nicest I have ever used, and this is my sixth 
junior high school in Los Angeles. I look forward to working with you in the months ahead. We are deeply grateful for your contribution to these 
excellent junior high school facilities in West Los Angeles. (CAMPBELL, 1955 apud LAMPRECHT, 2015)

Figura 57: Emerson School, 1938, Richard Neutra.
onte: F  Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 140).



Figura 57: Emerson School, 1938, Richard Neutra.
onte:F  Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 140).



Figura 58: Salas de Aula Kester Avenue School, 1951, Richard Neutra
onte:F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 238).

Figura 59: Pátio aberto e vegetado. Kester Avenue Elementary School (Los Angeles, CA), 1951. Arquiteto: Richard Neutra
onte:F © J. Paul Getty Trust. Getty Research Institute, Los Angeles (2004.R.10). Julius Shulman Photography. Disponível em: https://rosettaapp.getty.edu/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_

pid=IE134355. Acesso em: 20 de janeiro de 2020. 



Figura 58: Salas de Aula Kester Avenue School, 1951, Richard Neutra
onte:F Shulman (s/d) apud Lamprecht (2000, p. 238).

Figura 59: Pátio aberto e vegetado. Kester Avenue Elementary School (Los Angeles, CA), 1951. Arquiteto: Richard Neutra
onte:F © J. Paul Getty Trust. Getty Research Institute, Los Angeles (2004.R.10). Julius Shulman Photography. Disponível em: https://rosettaapp.getty.edu/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_

pid=IE134355. Acesso em: 20 de janeiro de 2020. 



Figura 60: Salas de Aula. Kester Avenue Elementary School (Los Angeles, CA), 1951. Arquiteto: Richard Neutra.
onte:F © J. Paul Getty Trust. Getty Research Institute, Los Angeles (2004.R.10). Julius Shulman Photography. Disponível em: https://rosettaapp.getty.edu/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_

pid=IE134355. Acesso em: 20 de janeiro de 2020.

Figura 61: Palos Verdes High School, 1961. Arquiteto: Richard Neutra.
onte:F (Julius Shulman Photography, Los Angeles, CA) apud LAMPRECHT, 2000, p. 403

 



Figura 60: Salas de Aula. Kester Avenue Elementary School (Los Angeles, CA), 1951. Arquiteto: Richard Neutra.
onte:F © J. Paul Getty Trust. Getty Research Institute, Los Angeles (2004.R.10). Julius Shulman Photography. Disponível em: https://rosettaapp.getty.edu/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_

pid=IE134355. Acesso em: 20 de janeiro de 2020.

Figura 61: Palos Verdes High School, 1961. Arquiteto: Richard Neutra.
onte:F (Julius Shulman Photography, Los Angeles, CA) apud LAMPRECHT, 2000, p. 403

 



Figura 62: Prancha Original da Escola Estadual Antonio Adolfo Lobbe. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
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4 Ressonâncias da Arquitetura de Richard Neutra na Arquitetura Escolar 
Paulista

4.1 Caso de estudo Escola Antônio Adolfo Lobbe, São Carlos
A Escola Antônio Adolfo Lobbe foi projetada pelo arquiteto Kurt Hollander em 1961, durante o Plano de Ação 

e inaugurada no governo seguinte, de Adhemar Barros. A escola, em seu projeto original, era formada por um eixo de 
salas de aula com pátios menores para cada sala, assim como nos projetos de Neutra, porém o contato com a natureza é 
enfraquecido por ser apenas um espaço externo com jardim, sem árvores, impermeabilizado e pouco vegetado. 

Ao intercalar salas e pátios, Hollander também faz com que o ambiente externo seja uma continuação da sala de 
aula, mas cria espaços mais restritos para cada turma escolar, pátios desconectados uns dos outros, enquanto Neutra 
alinha lateralmente todas as salas-pátio em seus projetos, com pátios visualmente conectados. Outra consequência da 
disposição das salas-pátio de Hollander é a criação de um corredor central pontualmente iluminado e com a ventilação 
natural enfraquecida. Por sua vez, dissolve a ideia de um bloco único em suas elevações, sendo possível verifi car as 
descontinuidades nas elevações laterais do edifício, intercaladas por pátios e paredes cegas revestidas com pedras (fi gura 
65). Ambos possibilitam o trabalho ao ar livre e favorecem novas práticas pedagógicas. Enquanto Richard Neutra separa 
estes pátios dos outros espaços escolares com o paisagismo, Hollander insere muros de cobogós. (fi gura 63)

As salas de aula possuem ventilação cruzada, com paredes de esquadrias e janelas em tira dispostas paralelamente. As 
esquadrias basculantes conectam a sala ao pátio interno e dão maior fl uidez visual entre o interior e o exterior da edifi cação. 
Na sala, embora toda a parede externa voltada para o pátio seja de vidro, a passagem para o ambiente externo acontece 
apenas por uma porta, como acontece nas escolas de Richard Neutra.

Hollander cria também duas salas-pátio separadas para o jardim de infância no projeto original. Neste caso, estas 
salas se abrem para um pátio único que dá acesso também ao pátio coberto e à cozinha. 

Muito foi alterado em relação aos espaços livres e o paisagismo externo. Assim como Neutra se preocupava com o 
paisagismo do entorno escolar, Hollander projetou duas praças abertas, no terreno escolar e adjacentes ao edifício, para 
que pudessem ser ocupadas aos fi nais de semana, fora do horário letivo escolar. Reformas posteriores criaram mais salas de 
aulas, sala de informática, quadra, refeitório e salas administrativas, voltadas às necessidades atuais da instituição escolar 

Figura 62: Prancha Original da Escola Estadual Antonio Adolfo Lobbe. 
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
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(fi guras 68 e 69). A escola, que no projeto original abrigava em seu terreno pequenas praças voltadas à comunidade a partir 
de recuos do edifício no lote, atualmente possui muros delimitando todos os limites do terreno. Consequentemente, como 
o projeto original já possuía portões e cobogós que delimitavam os antigos limites da escola considerando as praças, estes 
espaços hoje não são apropriados pela comunidade local e subutilizados pelos alunos no interior da escola. 

Na fi gura 67, é possível observar os antigos limites da escola, que carregam, inclusive, o nome da escola nas cores 
originais do edifício do lado esquerdo, e os limites atuais, do lado direito, resultantes da construção dos novos muros. A 
fi gura 60 destaca a intenção original do projeto, pois é possível observar a localização da iluminação urbana, no interior do 
terreno escolar, próximas aos antigos muros de cobogós da escola.  

A partir das fi guras 68 e 69, é possível comparar o projeto original e o projeto atual e compreender as diretrizes 
de projeto desenhadas pelo arquiteto e os resultados provenientes das reformas que deram novas funções aos espaços 
originais. Todas as alterações respondem às necessidades atuais, não exigidas no momento de construção do projeto. 

Durante o Convênio Escolar, em 1950, também foi construída uma escola com salas-pátio em São Paulo, a Escola 
Estadual Doutor Edmundo de Carvalho, projetada por Roberto Goulart Tibau (1924-2003). Tibau aplicou o mesmo 
conceito de “aulas ao ar livre” discutido anteriormente por Richard Neutra e posteriormente por Kurt Hollander. Neste 
projeto, cada sala de aula também contém um pátio exclusivo, com o qual se integra através de grandes caixilhos, mas neste 
caso, o projeto seria um terceiro modelo de escolas com salas-pátio.

Enquanto Richard Neutra alinha todas as salas de aula no sentido longitudinal, Roberto Tibau alinha as salas de aula 
no sentido transversal. Já Kurt Hollander, conforme pode ser observado nas fi guras 65 e 68, intercala salas e pátios nos dois 
sentidos. A ação de Tibau, em 1950, ao mesmo tempo em que cria espaços de continuidade visual que atravessam os blocos 
de salas de aulas, retira o caráter contínuo das circulações de acesso às salas de aula. De certa forma também intercala salas 
e pátios, muito mais próximo do que foi projetado por Hollander em 1961. 

A escola de Tibau também abriga o recreio coberto sob uma estrutura porticada, muito semelhante à estrutura que 
será utilizada para o pátio coberto da Escola Antônio Adolfo Lobbe. Estes elementos remetem-se a uma segunda possível 
referência arquitetônica para o arquiteto Hollander (fi gura 72), e confi rmam as múltiplas reverberações, os diversos diálogos 
e pensamentos que estavam em congruência, tanto no âmbito da arquitetura brasileira quanto da arquitetura internacional.

Figura 63: Pátio de uma sala de aula na Escola Antonio Adolfo Lobbe. 
onte: F Própria autora (2018).



Figura 63: Pátio de uma sala de aula na Escola Antonio Adolfo Lobbe. 
onte:F Própria autora (2018).



Figura 64: Salas-pátio para o jardim de infância, Escola Antonio Adolfo Lobbe
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin

Figura 65: Iluminação urbana de uma das praças da Escola Antônio Adolfo Lobbe.
onte:F Própria autora (2018).

 



Figura 64: Salas-pátio para o jardim de infância, Escola Antonio Adolfo Lobbe
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin

Figura 65: Iluminação urbana de uma das praças da Escola Antônio Adolfo Lobbe.
onte:F Própria autora (2018).

 



Figura 66: Antigo portão da Escola, seguindo as cores originais. Ao fundo, portão atual da escola (verde).
onte:F Própria autora (2018).

Figura 67: Situação atual de uma das praças da Escola Antônio Adolfo Lobbe.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 66: Antigo portão da Escola, seguindo as cores originais. Ao fundo, portão atual da escola (verde).
onte:F Própria autora (2018).

Figura 67: Situação atual de uma das praças da Escola Antônio Adolfo Lobbe.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 69: Desenho da Escola Antonio Adolfo Lobbe com ampliações. 
onte:F Própria autora (2018).

Figura 68: : Desenho Escola Antonio Adolfo Lobbe, projeto original.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 69: Desenho da Escola Antonio Adolfo Lobbe com ampliações. 
onte:F Própria autora (2018).

Figura 68: : Desenho Escola Antonio Adolfo Lobbe, projeto original.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 70: Pátio descoberto e bloco de salas de aula, Escola Antonio Adolfo Lobbe.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin

Figura 71: Pátios coberto e descoberto, Escola Antonio Adolfo Lobbe
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin 



Figura 70: Pátio descoberto e bloco de salas de aula, Escola Antonio Adolfo Lobbe.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin

Figura 71: Pátios coberto e descoberto, Escola Antonio Adolfo Lobbe
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Caroline Niitsu de Lima e Rachel Bergantin 



Figura 72: Plantas e corte da Escola Doutor Edmundo de Carvalho, 1950. 
onte:F Abreu (2007, p. 217)
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Figura 72: Plantas e corte da Escola Doutor Edmundo de Carvalho, 1950. 
onte: F Abreu (2007, p. 217)

4.2 Caso de estudo Escola Maria Conceição Pires do Rio, Aparecida do Norte
A EMEF Profa. Maria Conceição Pires do Rio, atualmente municipal, já recebeu também o nome de EE Nenê Pires 

do Rio, sendo no passado uma escola estadual que também foi projetada durante o Plano de Ação. A escola foi projetada em 
Aparecida, também pelo arquiteto Kurt Hollander e possui muitos elementos que estão presentes também em São Carlos, 
na Escola Antonio Adolfo Lobbe. Este edifício escolar é um projeto de dimensões muito maiores do que o desenvolvido 
para São Carlos, o pátio interno possui uma estrutura porticada muito semelhante à estrutura projetada na outra escola 
(fi gura 81), os mesmos elementos vazados (fachada lateral esquerda – fi gura 73 e 78) e paredes revestidas de tijolo aparente 
nas fachadas (fachada para o Largo Santa Rita na fi gura 73). 

A escola foi projetada em blocos setorizados por suas funções. Projetou um bloco em U que, originalmente, abrigava 
as salas administrativas do edifício escolar, sanitário para professores, uma sala para atendimentos odontológicos, com 
um pátio central impermeabilizado (bloco 1 da fi gura 76). Criou um bloco de dois pavimentos de salas de aulas (bloco 
2 da fi gura 76, orientadas à sudeste, com amplas aberturas (fachada para a via Dutra na fi gura 73 e fi gura 77), ventilação 
cruzada e uma área de circulação fechada por três tiras de elementos vazados, pontualmente interceptadas pela modulação 
dos pilares.

O terceiro bloco é também de salas de aula, com duas salas-pátios para crianças do jardim de infância e aberturas 
paralelas, que favorecem a ventilação cruzada e o contato com o ambiente externo. Estas salas possuem dois pátios, um 
para cada abertura, sendo um menor, para a abertura na fachada nordeste do bloco, com um jardim, e o outro maior, para 
a abertura da fachada sudoeste, arborizado e com um pequeno pátio coberto, aberto para o pátio e que também dá acesso 
para as salas. Somente neste bloco Hollander aplica a salas pátio, 

Atualmente estas salas de aula são salas de informática, as aberturas para o pátio menor foram substituídas por 
janelas e o pequeno pátio coberto que se abria para o pátio maior foi fechado com alvenaria. No pátio maior também foi 
construído um anexo, uma cobertura sustentada por pilares de tijolo aparente, utilizada pelas crianças para atividades de 
pintura. 

E por fi m, Hollander projetou um bloco que abriga o pátio coberto principal que integra e dá acesso aos blocos 
administrativo, ao bloco 2 de salas de aula, à quadra esportiva descoberta, aos sanitários para alunos, à cozinha e com um 
palco para apresentações e eventos escolares. Posteriormente, foram construídas novas salas de apoio no pátio principal, 
mais salas de aula e um anfi teatro. 



Figura 73: Elevações do projeto original da Escola em Aparecida. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr
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Houve certa difi culdade em compreender alguns desenhos do projeto original, tendo em vista que algumas salas 

presentes no original possuem portas e esquadrias diferentes do restante do edifício e, com base em depoimentos durante 
a visita, teriam sido construídas em reformas posteriores. A fachada principal do edifício também foi alterada com a 
construção de um espaço para que os alunos pudessem armazenar suas bicicletas, destacado por uma parede curva que 
obstrui todas as janelas voltadas para a rua do bloco de administração escolar. O edifício está muito conservado, porém 
os dois espaços externos anteriormente utilizados para as salas pátios estão atualmente subutilizados, o menor não é mais 
acessível pelas salas de aula, com muitos entulhos, e o maior está com seu pequeno pátio coberto gradeado, o que bloqueia o 
livre contato com a natureza do restante do pátio, desenhado no projeto original. A vegetação foi preservada e foi construída 
uma nova cobertura com telhas cerâmicas, para o desenvolvimento de atividades artísticas e o manuseio de tintas.

É um projeto com pranchas extremamente detalhadas, em que o arquiteto descreve onde estão locadas todas as 
esquadrias de ferro, o que permitiu a suposição de que algumas esquadrias tivessem sofrido reformas posteriores. Como 
visto anteriormente nas salas-pátio, por exemplo, cada sala possuía esquadrias de 7 metros de comprimento de um lado, 
com portas de correr, folhas fi xas e basculantes na parte superior. Totalmente diferente do que foi encontrado durante a 
visita.

Figura 73: Elevações do projeto original da Escola em Aparecida. 
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr

Figura 74: Esquadrias originais para as salas-pátio.  Esquerda: Abertura para o pátio menor. Direita: Abertura para o pátio maior. 
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr 



Figura 75: Maquete digital da Escola Maria Conceição Pires do Rio
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 76: Distribuição em blocos das atividades na Escola Maria Conceição Pires do Rio.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr



Figura 75: Maquete digital da Escola Maria Conceição Pires do Rio
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 76: Distribuição em blocos das atividades na Escola Maria Conceição Pires do Rio.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr



Figura 77: Interior de uma das salas de aula do bloco 2.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 78: Acesso para as salas de aula no segundo pavimento.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 77: Interior de uma das salas de aula do bloco 2.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 78: Acesso para as salas de aula no segundo pavimento.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 79: Salas-pátio no projeto original, arquiteto Kurt Hollander.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 80: Pátio menor, situação atual, fachada nordeste do bloco 3.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 79: Salas-pátio no projeto original, arquiteto Kurt Hollander.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 80: Pátio menor, situação atual, fachada nordeste do bloco 3.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 81: Pátio Coberto da escola Maria Conceição Pires do Rio, projeto original. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 82: Pátio maior das salas-pátio, fachada sudoeste do bloco 3 no projeto original. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin



Figura 81: Pátio Coberto da escola Maria Conceição Pires do Rio, projeto original. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 82: Pátio maior das salas-pátio, fachada sudoeste do bloco 3 no projeto original. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin



Figura 83: Pátio maior, fachada sudoeste do bloco 3
onte:F Própria autora (2018).

Figura 84: Pátio maior, fachada sudoeste do bloco 3.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 83: Pátio maior, fachada sudoeste do bloco 3
onte:F Própria autora (2018).

Figura 84: Pátio maior, fachada sudoeste do bloco 3.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 86: Acesso principal da Escola Maria Conceição Pires do Rio no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 85: Prancha da Implantação do primeiro e do segundo pavimento da Escola Maria Conceição Pires do Rio em Aparecida.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr



Figura 86: Acesso principal da Escola Maria Conceição Pires do Rio no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 85: Prancha da Implantação do primeiro e do segundo pavimento da Escola Maria Conceição Pires do Rio em Aparecida.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr



Figura 87: Desenhos do Grupo Escolar do Bairro do Macuco, Grupo Escolar de Santos
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Carolina Hosino
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4.3 Caso de estudo Grupo Escolar do Bairro do Macuco
“Edifício circundado por jardins, sem necessidade de muros ou grades de fecho, pois o fecho é a própria arquitetura” 

(GRUPO..., 1965, p. 22)

O Grupo Escolar de Santos, de 1963, foi projetado por João Clodomiro Bronwe de Abreu, contratado pelo IPESP 
em 1962. Inicialmente a escola carregava o nome de Grupo Escolar do Bairro do Macuco, foi premiada com a Medalha de 
Ouro no XII Salão Paulista de Arte Moderna e publicada na revista Acrópole, 316, em 1965.

O projeto está situado na Praça Visconde de Ouro Preto, no Bairro do Estuário em Santos. A escola teve seu nome 
alterado em 1976 para EEPG Professor Suetônio Bittencourt Júnior e sofreu algumas reformas desde o projeto original. 
O Grupo Escolar se destaca pela distribuição circular das salas de aula, a cobertura sustentada por pórticos de relevante 
presença formal, com o centro descoberto, semelhante a um estádio de futebol. 

Atualmente é conhecida como Escola Estadual Professor Suetônio Bittencourt Jr, em Santos, foi o único projeto 
de caráter formal anelar desenhado durante o Plano de Ação. O projeto tem como resultado um espaço livre interno ao 
edifício escolar, restrito às crianças e delimitado pela arquitetura do edifício escolar. O mesmo pátio foi projetado no 
edifício escolar da Escola Estadual Doutor João Franco de Godoy, em Presidente Prudente, porém, neste caso, o edifício 
não delimita os limites do pátio interno por ser elevado, mas cria um pátio central descoberto circundado por um pátio 
coberto triangular. 

O partido arquitetônico da obra do Grupo Escolar em Santos constrói um edifício integrado à paisagem local, que 
se adequaria formalmente a praça circular em que se insere, voltada à comunidade. A solução é sólida e totalmente térrea. 
O projeto possui um mural com formas geométricas triangulares ao longo de todo o perímetro do edifício, de autoria do 
artista Mário Gruber, que remete às cores e forma da estrutura modular porticada do edifício, seus pilares triangulares, 
para dar leveza ao projeto e se adequar ao contexto infantil. “Circunda integralmente o edifício, dando unidade plástica ao 
conjunto e uma vista alegre. É possivelmente o maior mural em área executado no país (375m2)”. (ACROPOLE, 316, p.22)

Segundo consta na revista Acrópole no 316, “essa obra representa o fruto da pesquisa com absoluta liberdade da 
imaginação criadora, apenas vinculada às técnicas e materiais disponíveis na ocasião” (GRUPO..., 1965, p. 21)

Figura 87: Desenhos do Grupo Escolar do Bairro do Macuco, Grupo Escolar de Santos
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Carolina Hosino
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O acesso ao edifício é permitido por três entradas independentes, uma para o primário, outra para o pré-primário 

e outra para a administração. Clodomiro de Abreu cria um semicírculo de salas de aula a leste do projeto, com 10 salas de 
aula para o primário e 2 para o pré-primário. Também setoriza a área administrativa, a área dos professores, e as salas de 
atendimento médico e odontológico ao sul.

A estrutura do edifício é independente, com 22 pórticos modulares de concreto armado visualmente destacados em 
vermelho, nas mesmas cores do mural em seu entorno. O concreto foi moldado in loco, reaproveitando a mesma forma 
para sua reprodução e repetição. A cobertura é de laje plana impermeabilizada e termicamente isolada, também formada 
por 22 seguimentos de laje iguais entre os pórticos, o que remete ao uso de uma mesma forma para toda a cobertura.

Em 1968 foi instaurado o Ginásio Estadual nas dependências do Grupo Escolar, o que pressupunha uma 
reconfi guração no edifício escolar com novas exigências, tanto em relação à organização espacial do edifício, quanto ao 
número de professores, funcionários e estrutura escolar como um todo (MOREIRA, 2013). Inicialmente não havia aulas de 
Educação Física no interior do edifício, com as alterações na grade curricular e a consequente obrigatoriedade da matéria, 
construiu-se uma quadra coberta e gradeada em estrutura e cobertura metálicas no centro do edifício, antigo pátio de 
recreio descoberto. 

Durante uma visita ao local, foram observadas fortes consequências desta reforma na arquitetura da escola, assim 
como em relação à iluminação e ventilação naturais. A cobertura metálica resultou em uma signifi cativa restrição da 
incidência solar no interior do edifício, a ventilação natural também foi muito prejudicada, difi cultando a ventilação 
cruzada das salas de aulas e também a vivência ao ar livre do pátio descoberto. Estas alterações no edifício e o clima de 
quente e úmido da cidade resultaram na inserção de aparelhos de ar condicionado na maior parte das dependências do 
edifício escolar. No perímetro da quadra inseriu-se um gradil metálico e como resultado, bloqueou a circulação aberta no 
interior do edifício, que agora se resume a um corredor circular de acesso ao programa escolar.

Na década de 1980, outra reforma alterou signifi cativamente o projeto original, criando outro corredor circular, 
agora externo à arquitetura do edifício, acessível somente para funcionários. Este corredor é resultado do muro inserido 
para delimitar os limites do terreno escolar que, consequentemente, extinguiu o acesso à praça que se voltava à comunidade 
e a transformou em um espaço residual inacessível para os moradores do entorno e também para os alunos no interior do 
edifício. 

Figura 88: Maquete do Grupo Escolar de Santos
onte: F Grupo... (1965, p. 23).



Figura 88: Maquete do Grupo Escolar de Santos
onte:F Grupo... (1965, p. 23).
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Não se sabe exatamente em qual momento extinguiu-se também o mural de Mário Gruber, mas com sua remoção e 

a inserção do novo muro, perdeu-se parte do caráter artístico do projeto, assim como a proposta inicial de integração do 
edifício com a comunidade adjacente. Atualmente, uma réplica do mural foi desenhada nos limites do terreno escolar, com 
formas triangulares na cor marrom, cor atual da estrutura porticada.

Esta escola se tornou um Caso de estudo para este trabalho devido ao formato circular de seu edifício. Embora não 
possua salas-pátio, o projeto possui diretrizes muito semelhantes às desenvolvidas por Richard Neutra em 1926 para a Ring 
Plan School, desenhada em 1925 e concretizada em 1961, na Lemoore Naval Air Base. Em ambos os projetos, há dois níveis 
de espaços livres, o primeiro, externo ao edifício, um espaço público voltado à comunidade e o segundo, interno ao edifício 
e de certa forma mais privativo, voltado para atividades internas à escola, mas em contato com a natureza. O próprio 
edifício cria os limites escolares, sendo desnecessário o uso de cercas e muros. A disposição formal do edifício favorece a 
ventilação cruzada em todos os ambientes. 

Figura 89: Foto externa do Grupo Escolar de Santos publicada na Revista Acrópole 316.
onte: F Grupo... (1965, p. 21).

Figura 90: Pátio interno descoberto delimitado pela arquitetura, GE Santos. 
onte: F Grupo... (1965, p. 23).
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Figura 89: Foto externa do Grupo Escolar de Santos publicada na Revista Acrópole 316.
onte: F Grupo... (1965, p. 21).

Os projetos se diferem no layout das salas de aula. Richard Neutra cria salas pátios também na disposição circular do 
edifício, enquanto Clodomiro de Abreu projeta esquadrias em tira altas fora do alcance da visão da criança, sem conexões, 
nem mesmo visuais, com o ambiente externo. 

Figura 90: Pátio interno descoberto delimitado pela arquitetura, GE Santos. 
onte: F Grupo... (1965, p. 23).



Figura 91: Foto da Modulação dos pilares triangulares do Grupo Escolar de Santos. 
onte:F Própria autora (2018).

Figura 92: Situação atual do pátio interno, Grupo Escolar de Santos.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 91: Foto da Modulação dos pilares triangulares do Grupo Escolar de Santos. 
onte:F Própria autora (2018).

Figura 92: Situação atual do pátio interno, Grupo Escolar de Santos.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 93: Foto tirada do interior da quadra coberta, antigo pátio descoberto.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 94: Fachada externa atual do Grupo Escolar de Santos.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 93: Foto tirada do interior da quadra coberta, antigo pátio descoberto.
onte:F Própria autora (2018).

Figura 94: Fachada externa atual do Grupo Escolar de Santos.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 95: Fachada e acesso principal do GE de Reginópolis. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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4.4 Caso de estudo Grupo Escolar de Reginópolis
O Grupo Escolar de Reginópolis já recebeu também o nome de Ginásio Rainha dos Anjos e atualmente é chamado 

de EMEF Professora Regina Olinda Martins Ferro e está situado na cidade de Reginópolis. O projeto foi construído durante 
o Plano de Ação, fi nalizado em 1959. Atualmente é a única escola de ensino fundamental da cidade e, como consequência 
do aumento do número de alunos, sofreu diversas alterações e expansões no projeto original.

O projeto original é de um edifício em L, formado por um bloco de 5 salas de aulas, perpendicular ao bloco 
administrativo que abrigava a diretoria, a secretaria, os sanitários dos professores, a cozinha, a dispensa e um pátio coberto. 
Entre estes dois blocos do programa escolar, estava o acesso para os alunos (fi gura 95). No interior do edifício, a área de 
circulação entre os dois blocos é coberta, porém aberta para o pátio externo e visualmente marcada pela modulação dos 
pilares que estruturam o edifício. Cada bloco possui telhado com caimento de duas águas e telhas cerâmicas (fi gura 97). 

O terreno, de grandes dimensões, proporcionava o contato com a natureza e o ambiente externo através de um amplo 
pátio descoberto e vegetado ao centro. As dimensões do terreno, principalmente do espaço livre, se assemelham com o 
projeto de Richard Neutra para a Kester Avenue School (fi gura 59). Kneese de Mello recua o edifício em relação à rua e cria 
uma praça aberta à comunidade, que destaca o acesso principal do edifício. No projeto original, as salas de aulas possuíam 
portas que se abriam para a área de circulação e também para espaços externos adjacentes, caracterizando as salas-pátio 
deste projeto.

No bloco administrativo, Kneese de Mello projetou também um pátio coberto, com um palco para apresentações, 
eventos escolares, e atividades com os pais e a comunidade. A fachada do edifício é uma composição de empenas cegas, 
com poucas aberturas, os volumes avançam e recuam em relação aos limites do terreno para dar forma ao jardim frontal e 
ao acesso principal. 

Figura 95: Fachada e acesso principal do GE de Reginópolis. 
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin



Figura 96:  Corredor de acesso ao pátio e área administrativa.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 97: Corte representativo de uma das salas-pátio no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 96:  Corredor de acesso ao pátio e área administrativa.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 97: Corte representativo de uma das salas-pátio no projeto original.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 98:  Grupo Escolar de Reginópolis, projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 99:  Grupo Escolar de Reginópolis, projeto atual.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 98:  Grupo Escolar de Reginópolis, projeto original.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 99:  Grupo Escolar de Reginópolis, projeto atual.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin



Figura 100: Pátio para as salas de aula no projeto original do Grupo Escolar de Reginópolis. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 101: Situação atual dos antigos pátios para salas de aula.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 100: Pátio para as salas de aula no projeto original do Grupo Escolar de Reginópolis. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 101: Situação atual dos antigos pátios para salas de aula.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 102: Vista do pátio coberto no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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A escola já sofreu diversas reformas, dentre elas, a construção de uma quadra coberta de estrutura metálica e outros 

três blocos de edifícios. A primeira reforma alterou a forma do edifício para um C, criando mais um conjunto de salas de 
aula que respeitou a circulação coberta e a modulação dos pilares marcada no projeto original. Nesta reforma, todos os 
pilares foram revestidos por tijolinho à vista. Não existem mais as salas-pátio. Foram retiradas todas as esquadrias que 
conectavam as salas de aulas aos seus pátios externos, fechando as portas com alvenaria. Somente foi possível comprovar 
sua antiga existência pelas atuais rachaduras que sugerem onde estavam situadas. Na área destinada a estes antigos pátios, 
foi construída uma cozinha com acesso direto pela rua, em um bloco separado do edifício escolar, acessível também pela 
escola a partir de um estreito corredor, criado pela transformação de uma das antigas salas de aula em secretaria. Os pátios 
hoje são espaços abandonados, com ruínas de uma construção e mato alto, inacessíveis pelas crianças. 

Raymond Neutra relata no artigo Encontro porto-riquenhos uma experiência referente à ocupação atual das salas de 
aula de uma escola em Porto Rico que irá se aproximar do que veio a ocorrer no Grupo Escolar de Reginópolis, de Kneese 
de Mello: 

Quanto tudo isso aconteceu, meu irmão mais velho Dion, que algum tempo depois começou a ajudar no 
escritório, cursava o colegial em Los Angeles, onde vivia sob a supervisão dos meus avós. Recentemente, 
sessenta anos mais tarde, ele visitou Porto Rico e foi levado àquela mesma escola com grandes portas 
basculantes, que foram removidas e o vão preenchido com alvenaria de blocos de concreto. Há alguns anos, 
a estudante Eliza Munoz Storer escreveu uma tese sobre como a tradicional cultura da autoridade combinada 
com a necessidade de se preparar os jovens porto-riquenhos para um regime industrial levou ao fi m essa 
tipologia inovadora de escolas. (NEUTRA, R. 2013)48

Ao lado da quadra coberta, inseriu-se também um novo bloco, espaçado em relação à forma em C do edifício atual, 
com biblioteca, sala de informática e sanitários. O partido arquitetônico deste bloco, assim como o do bloco construído 
para a cozinha, é diferenciado em relação ao projeto original, desconsidera totalmente o partido arquitetônico do projeto 
original, as esquadrias, aberturas e a circulação coberta marcada pela modulação dos pilares. O pátio coberto é atualmente 
um refeitório e parte do palco foi ocupada pela construção de um almoxarifado, apenas o pátio descoberto com vegetação 
foi mantido ao centro destes blocos de edifícios.

48  NEUTRA, Raymond Richard. Encontros porto-riquenhos. Arquitextos, São Paulo, ano 14, n. 158.01, Vitruvius, jul. 2013. Disponível em: 
https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.158/4833 . Acesso em: 29 de outubro de 2019.

Figura 102: Vista do pátio coberto no projeto original.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin



Figura 104: Corredor de acesso às salas de aula no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 103: Pátio descoberto. Ao fundo, situação atual do edifício original em L.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 104: Corredor de acesso às salas de aula no projeto original.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 103: Pátio descoberto. Ao fundo, situação atual do edifício original em L.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 105: Vista do corredor de acesso às salas de aula no GE de Guedes.
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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4.5 Caso de estudo Grupo Escolar de Guedes
O Grupo Escolar de Guedes foi projetado por Carlos Millan e Galiano Ciampaglia em 1959, em Jaguariúna. O edifício 

é formado por dois blocos paralelos, distanciados por um espaço vegetado e conectados por uma passagem coberta. O 
primeiro bloco é formado por 6 salas-pátio, com amplas aberturas, ventilação cruzada com janelas em tira voltadas para a 
circulação aberta e coberta, e salas de aula se abrem para um jardim. O outro bloco abriga um pátio coberto, também com 
um palco para eventos escolares, e o setor administrativo do edifício escolar. 

Este projeto possui fortes relações com a Palos Verdes High School de Richard Neutra, ambos caracterizados por 
possuírem salas-pátio, blocos setorizados, parelelos e espaçados por vegetação. A circulação pelo programa do edifício 
se destaca, pois, embora coberta, é aberta, favorecendo o contato com a natureza. Nas salas de aula, as portas e janelas se 
assemelham às esquadrias da Corona School. 

Não foi possível obter informações sobre a situação atual do projeto, visto que sua visitação não foi autorizada pela 
escola e pela Secretaria da Educação do município de Jaguariúna, embora solicitado pela autora várias vezes ao longo desta 
pesquisa. Para o estudo do projeto original e construção da maquete eletrônica, foi visitado o acervo de Carlos Millan na 
FAUUSP. Pelo Google Street View, foi possível observar que a escola possui um anexo, um terceiro bloco construído onde 
eram os pátios das salas de aula. A arborização do terreno foi mantida, porém a área foi transformada em um estacionamento 
e cercada, o que sugere o acesso apenas pelos professores. 

Figura 105: Vista do corredor de acesso às salas de aula no GE de Guedes.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 106: Corona Ave Elementary School. Richard Neutra.
onte: F Maps Google. 3814 Bell Ave. Acesso em: 15 de janeiro de 2020.

Figura 107: Salas-pátio no Grupo Escolar de Guedes, arquiteto Carlos Millan.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 106: Corona Ave Elementary School. Richard Neutra.
onte: F Maps Google. 3814 Bell Ave. Acesso em: 15 de janeiro de 2020.

Figura 107: Salas-pátio no Grupo Escolar de Guedes, arquiteto Carlos Millan.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin
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Figura 108: Vista para as salas-pátio no Grupo Escolar de Guedes, projeto original.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 109: Situação atual do Grupo Escolar de Guedes, estacionamento e anexos.
onte: F Maps Google. Acesso em 15 de janeiro de 2020. 
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Figura 108: Vista para as salas-pátio no Grupo Escolar de Guedes, projeto original.
onte: F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

Figura 109: Situação atual do Grupo Escolar de Guedes, estacionamento e anexos.
onte: F Maps Google. Acesso em 15 de janeiro de 2020. 



Figura 110: Circulação coberta do Grupo Escolar de Guedes. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

 Figura 111: Desenhos do Grupo Escolar de Guedes em Jaguariúna
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Carolina Hosino



Figura 110: Circulação coberta do Grupo Escolar de Guedes. 
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Rachel Bergantin

 Figura 111: Desenhos do Grupo Escolar de Guedes em Jaguariúna
onte:F Acervo Grupo de Pesquisa ArtArqBr. Desenho Carolina Hosino
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5 Considerações Finais
O partido inicial deste trabalho teve como objetivo principal estudar a arquitetura das salas-pátio de Richard Neutra 

e a arquitetura de salas-pátio dos edifícios escolares paulistas projetados entre 1959 a 1963, durante o Plano de Ação do 
Governo Estadual em São Paulo. Ao longo do trabalho, novas frentes de pesquisa se abriram para outros projetos, o que 
sugeriu uma nova conceituação do trabalho e a substituição de termos como “infl uência” por “interlocuções”, perpassando 
por “ressonâncias”. 

A importância desta conceituação está na constatação dos diálogos multilaterais sobre a arquitetura escolar que 
aconteceram neste período entre arquitetos. Não havia um arquiteto ou manual a ser seguido, mas sim propostas pedagógicas, 
questões a serem debatidas e solucionadas como, por exemplo, o Movimento das Open Air Schools, que reuniu arquitetos de 
diversos países da Europa e nos Estados Unidos, preocupados com a qualidade do ambiente educacional. Estas escolas ao 
ar livre são referências de projetos anteriores aos projetos escolares de Neutra, que também trataram de salas de aula ao ar 
livre e atividades pedagógicas vinculadas ao ambiente natural. Muito possivelmente ressoaram como diretrizes de projeto 
para Neutra em seus edifícios escolares.

O conceito principal estava em trazer a natureza para as salas de aula e para o espectro infantil, de forma que na maior 
parte do tempo as crianças estivessem em contato com o sol, o ar fresco e a brisa natural. Sendo o ar livre a preocupação 
principal do Movimento Open Air, os edifícios escolares projetados neste período, auge na década de 1920, possuíam 
salas de aula com o máximo de aberturas possíveis. Neste período, Neutra desenha seu primeiro projeto escolar, a Ring 
Plan School, que não chegou a ser construída nesta década. Como dito anteriormente, Neutra, inclusive, levanta questões 
vinculadas ao Movimento como na publicação no Jornal Los Angeles Times em 1936 sobre a importância do ambiente 
mais saudável das escolas, visto não ser possível controlar o ambiente residencial de cada criança (NEUTRA, 1936 apud 
LAMPRECHT, 2015).

A Ring Plan School foi o projeto de salas-pátio mais antigo encontrado neste trabalho, 1925, que destina um pátio 
para cada sala de aula. Segundo afi rmou Lamprecht (2015), a Ring Plan School foi referência para a Corona School (1935), 
primeira obra escolar construída de Neutra, assim como para a escola de Eero Saarinen, em 1939. Porém, o que permite 
trazer Richard Neutra como um arquiteto referência para salas-pátio paulistas está menos vinculado às diretrizes inéditas 
vinculadas ao contato com a natureza e mais à presença do arquiteto no Brasil, ainda muito obscura na literatura da 
arquitetura moderna brasileira. 
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Para chegar a esta conclusão, foi preciso realizar um percurso que perpassou o quadro de evolução da arquitetura 

geral paulista, priorizando, principalmente, desde o surgimento das Escolas Parque de Anísio Teixeira, até o fi nal do Plano 
de Ação, onde foi possível encontrar projetos como o realizado por Roberto Tibau durante o Convênio Escolar, que também 
pode ter sido uma referência para os projetos com salas-pátio realizados durante o Plano de Ação. Neste caso, inclusive, 
Tibau afi rma ter usado Neutra como referência (ver citação da página 43).

Foi também durante esta etapa da pesquisa em que foi realizado um estudo sobre a revista Habitat no 4, edição 
dedicada à discussão dos edifícios do Convênio Escolar e dos fundamentos que nortearam seus projetos. Neste momento, 
abriu-se uma janela nesta pesquisa para a compreensão das diferentes linhas de pensamento que envolveram arquitetos, 
educadores, fi lósofos, experimentadores, psicólogos que convergiam para um mesmo objetivo: produzir edifícios escolares 
voltados para as crianças e para um melhor aprendizado (DUARTE, 1951).

A nós arquitetos faltou o conhecimento resultante das experiências até agora realizadas no mundo. De um 
lado vemos, os experimentadores e de outros os psicólogos e fi lósofos da educação. Todos os seus esforços 
foram dirigidos para as crianças no intuito de lhes proporcionar um melhor aprendizado. 

Estudos exaustivos têm sido feito neste sentido. Mas, para nós, subsiste, ainda, a incógnita da equação não 
resolvida. Acreditamos sejam funções congruentes: O meio físico e o meio subjetivo adequados quando 
essas duas funções forem satisfeitas então poderemos projetar uma escola de verdade (DUARTE, 1951, p.5)

Em 1951, Hélio Duarte faz um croqui para a revista Habitat no 4 que ilustra a congruência entre diferentes estudos, 
voltados a promover os meios físico e subjetivo adequados para o edifício escolar, com a criança ao centro. Este desenho, 
fi gura 113, relaciona intelectuais como John Dewey, Maria Montessori, Friedrich Froebel, Jean Piaget, com uma mesma 
preocupação: o ambiente escolar. Agentes de diferentes épocas e localidades estavam com seus pensamentos em congruência, 
portanto, foi necessário realizar um breve estudo sobre o panorama geral da arquitetura escolar no plano internacional e 
retomar conteúdos relevantes para esta pesquisa como o Movimento Open Air School, o surgimento dos jardins de infância 
e as propostas pedagógicas defendidas por Froebel, Pestalozzi, John Dewey e Maria Montessori. 

A partir de então, realizou-se um estudo sobre o arquiteto Richard Neutra, considerando, principalmente, o 
contexto brasileiro e norte-americano durante suas visitas ao Brasil, suas interlocuções com o Brasil e com a América 
Latina, a publicação e importância dada ao livro Arquitetura Social em países de clima quente (1948) e os projetos escolares 
pragmáticos do arquiteto em Los Angeles e Porto Rico.

Figura 112: Percursos da dissertação. Inter-relações entre os capítulos.
onte: F Própria autora (2018).



Figura 112: Percursos da dissertação. Inter-relações entre os capítulos.
onte:F Própria autora (2018).



Figura 113: Croqui de Helio Duarte para a revista Habitat no 4 referente à produção de edifício escolares.
onte:F Amadei (1951, p. 4)

Figura 114: Diagrama entre agentes e conceitos vinculados às salas-pátio. 
onte:F Própria autora (2018).



Figura 113: Croqui de Helio Duarte para a revista Habitat no 4 referente à produção de edifício escolares.
onte:F Amadei (1951, p. 4)

Figura 114: Diagrama entre agentes e conceitos vinculados às salas-pátio. 
onte:F Própria autora (2018).
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Figura 115: Croqui de Helio Duarte para a revista Habitat no 4 referente à produção de edifício escolares.
onte: F Amadei (1951, p. 6)

Embora existam sempre incertezas e aproximações, destaca-se Richard Neutra como referência para esta tipologia 
escolar com base em autores como Barbara Lamprecht, Th omas Hines, Irigoyen de Touceda, o próprio Warchavchik na 
introdução do livro Arquitetura Social (1948), além de depoimentos pontuais dos próprios arquitetos brasileiros, citados 
ao longo desta pesquisa, como o de Roberto Tibau (página 43), Eduardo Kneese de Mello (página 111), Jorge Wilheim na 
revista Pilotis (página 144), José Leite de Carvalho e Silva (página 148), Hoover Américo Sampaio (página 147). 

Foi com base nestes estudos que se tornou possível analisar as ressonâncias dos principais elementos norteadores desta 
tipologia escolar entre diversos educadores, intelectuais e arquitetos. Todos os estudos se destacam pela importância dada à 
criança como centro, a programas escolares fl exíveis e adaptáveis, à interdisciplinaridade, à aprendizagem ativa, ao contato 
com a natureza, à higiene e à saúde infantil. Foram considerados também a presença de elementos modernos, o contato com 
a natureza, a preocupação com iluminação e ventilação naturais, a busca pela sociabilidade com a comunidade adjacente, 
o contexto local, materiais, clima, economia, demanda, até chegar ao conceito de salas-pátio. Algumas questões estiveram 
presentes em todos os personagens estudados, outras estiveram restritas ao contexto brasileiro, mas o importante deste 
trabalho, que pode ser vagamente resumido pelo diagrama da fi gura 114, está na inter-relação, nos diálogos multilaterais 
criados para solucionar questões da época ou, inclusive, locais. 

Embora existam outros projetos que poderão ainda ser enumerados e vinculados a estes conceitos, os casos 
de estudo foram selecionados para elucidar um conjunto de edifícios, uma unidade presente dentro da pluralidade de 
projetos desenvolvidos durante o Plano de Ação, que carregam muitas destas características apresentadas na fi gura 114. 
Comprometidas ou não por reformas posteriores, estas escolas carregam preocupações que foram constantes em muitas 
construções escolares brasileiras e fazem parte da historiografi a vinculada à arquitetura escolar paulista.  



Figura 115: Croqui de Helio Duarte para a revista Habitat no 4 referente à produção de edifício escolares.
onte:F Amadei (1951, p. 6)



Figura 116: Linha do tempo da dissertação.
onte:F Desenho Rachel Bergantin



Figura 116: Linha do tempo da dissertação.
onte:F Desenho Rachel Bergantin
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Anexos

Curriculum Vitae do arquiteto Kurt Hollander
Reprodução fac-símile do Curriculum Vitae do arquiteto Kurt Hollander, gentilmente cedido por Roberto Sobral 

Hollander, fi lho de Kurt Hollander, para a pesquisadora. 
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